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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

 

 

τθν  παροφςα πτυχιακι εργαςία αςχολθκικαμε με τθν φορολογικι ςτρατθγικι των 

επιχειριςεων, ςκόποσ και ςτόχοσ  τθσ εργαςίασ ιταν  να  παρουςιάςουμε όςο πιο 

ρεαλιςτικά και αντικειμενικά γίνεται,  ςτοιχεία γενικά περί φορολογίασ, αλλά και 

ειδικότερα αναφορικά με τισ Προςωπικζσ (Ο.Ε., Ε.Ε.) και Κεφαλαιουχικζσ (Α.Ε., 

Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε) Εταιρείεσ ςτθν Ελλάδα.  

Θ μεκοδολογία που ακολουκικθκε προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ 

ςυγκεκριμζνθ εργαςία, είναι οι δευτερογενείσ πθγζσ, δθλαδι θ  βιβλιογραφία, θ 

αρκρογραφία και θ δικτυογραφία οπου ορίηονται και διαχωρίηονται βαςικζσ ζννοιεσ 

και οριςμοί  που ςχετίηονται με το κζμα μασ. 

Ζπειτα από τθ μελζτθ λοιπόν,  τθσ διακζςιμθσ βιβλιογραφίασ, παρουςιάηεται θ 

Οµόρρυκµθ και Ετερόρρυκμθ Εταιρεία, θ Εταιρεία Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ, θ 

Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία, κακϊσ και θ Ανϊνυμθ Εταιρεία. Αναλφονται 

διαδικαςίεσ από τθν ίδρυςθ ζωσ και τθν φορολόγθςισ τουσ,  τα πλεονεκτιματα και 

τα μειονεκτιματα τθσ κάκε μορφισ. Επίςθσ αναλφεται θ ζννοια τθσ  φοροδιαφυγισ, 

τα αίτια και ο τρόποσ αντιμετϊπιςθσ τθσ,  µε απϊτερο ςκοπό τθν διεξαγωγι 

ςυµπεράςµατοσ, για το ιςχφον φορολογικό ςφςτθµα ςτθν Ελλάδα. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This thesis dealt with the tax business strategy, objectives and targets of this work is 

to present as realistically and objectively as possible, information on taxation 

generally, and specifically with respect to Personal   and Capital Companies in 

Greece.  

The methodology used to perform the particular task, are secondary sources the 

literature, the arthrography and the internet related to our work determining and 

separated basic notions and definitions related to the topic. 

After studying then, the available literature shows the General Partnership and 

Limited Partnership, the Limited Liability Company, the Private Capital Company. 

Analyzed procedures of establishing up their taxed, the advantages and 

disadvantages of each form. Also the concept of tax avoidance analyzed the causes 

and manner of dealing with the ultimate purpose of conducting conclusion, the 

present tax system in Greece. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

 

 

τθν Ελλάδα, το ηιτθμα τθσ φορολογίασ είναι επίκαιρο, και ςυγκεντρϊνει το 

ενδιαφζρον των ειδικϊν, όμωσ απαιτείται ςυνεχισ εγριγορςθ και μελζτθ λόγω τθσ 

πολυνοµίασ, τθσ ταχφτθτασ µεταβολισ αυτϊν, κακϊσ και λόγω ανεπάρκειασ του 

κρατικοφ µθχανιςµοφ και των ελεγκτικϊν και εποπτικϊν αρχϊν. Ζνα, λοιπόν, από τα 

κζµατα που απαςχολεί παγκοςµίωσ τθν οικονοµία, είναι και θ φορολογικι 

αντιµετϊπιςθ των επιχειριςεων.  

Άλλωςτε, από τθ φορολογία, εξαρτϊνται τα κακαρά κζρδθ τθσ εκάςτοτε 

επιχείρθςθσ, ενϊ µζςω αυτισ χρθµατοδοτείται το κυβερνθτικό ζργο τθσ χϊρασ.  

Σα τελευταία χρόνια θ Ελλάδα διανφει μία περίοδο φφεςθσ ςτθν οικονομία τθσ.  Σο 

φάςμα των επιπτϊςεων τθσ φφεςθσ αυτισ, ζχει επθρεάςει όλουσ τουσ  πολίτεσ που 

ζχουν οικονομικζσ ςυναλλαγζσ γιατί ζχει επιφζρει ζξαρςθ τθσ  ανεργίασ, ζχει 

μειϊςει τθν κινθτικότθτα του ρευςτοφ κι ζτςι οι επενδφςεισ είναι  μθδαμινζσ. Θ 

φφεςθ ςαφϊσ, δε κα μποροφςε να αφιςει ανζπαφεσ και τισ επιχειριςεισ, οι  οποίεσ 

αποτελοφν βαςικό πυλϊνα για τθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ. Πζρα από όλα αυτά 

όμωσ και το γεγονόσ τθσ ταχφτατθσ εναλλαγισ τθσ  νομοκεςίασ ςε ότι αφορά τθν 

φορολογία αποτελεί επιπλζον πρόβλθμα.   

Πρόβλθμα που δυςκόλεψε και ζμασ τουσ ςυγγραφείσ αυτισ τθσ εργαςίασ κακϊσ 

ςτοιχεία όπωσ οι φορολογικοί ςυντελεςτζσ εναλλάςςονται με τόςο ταχφ ρυκμό που 

ζπρεπε να είμαςτε ςε ςυνεχι αναηιτθςθ και προςοχισ τθσ επικαιρότθτασ 

προκειμζνου να υπάρξουν όρκα και ζγκυρα ςτοιχεία ςτθν πτυχιακι μασ. 

Θ εργαςία  μασ  ουςιαςτικά,  χωρίηεται  ςε οχτϊ κεφάλαια,  ςτο  πρϊτο  κεφάλαιο  

προκειμζνου  να κατατοπιςτοφμε  οςο το δυνατόν  περιςςότερο, γίνεται μια  

επιςκόπθςθ  ςτθν ζννοια του φόρου και του φορολογικοφ ςυςτιματοσ. 
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τθ ςυνζχεια ςτο  δεφτερο  κεφάλαιο  αναλφονται οι επιχειριςεισ και τα  νομικά 

πρόςωπα γενικά και οι διακρίςεισ των εμπορικϊν εταιρειϊν. Προχωρϊντασ  ςτο 

τρίτο κεφάλαιο παρουςιάηονται πλζον ςυγκεκριμζνα θ Ομόρρυκμθ και θ  

Ετερρόρυκμθ Εταιρεία. (Σα κεφάλαια αυτά εκπονικθκαν από τον φοιτθτι 

Μακιουδάκθ Λεωνίδα). 

το τζταρτο κεφάλαιο αναλφεται θ Εταιρεία Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ. το πζμπτο 

κεφάλαιο παρουςιάηεται θ  Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία, ςτθ ςυνζχεια ςτο ζκτο 

κεφάλαιο θ Ανϊνυμθ Εταιρεία. (Σα κεφάλαια αυτά εκπονικθκαν από τον φοιτθτι 

Μοχιανάκθ Δθμιτρθ). 

 το ζβδομο κεφάλαιο πλζον αναλφεται θ φορολόγθςθ των παραπάνω εταιρειϊν 

και γίνεται φορολογικι ςφγκριςθ μεταξφ των νομικϊν μορφϊν των επιχειριςεων. 

Και τζλοσ ςτο όγδοο κεφάλαιο γίνεται αναφορά ςτθν φοροδιαφυγι, όπωσ ςτισ 

ςυνζπειεσ τθσ, κακϊσ και ςτουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ τθσ. (Σα κεφάλαια αυτά 

εκπονικθκαν από τον φοιτθτι Ψαρρά  Αντϊνθ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

 

 

 

1.1 Η ζννοια του φόρου 

  

 

φμφωνα µε τον κλαςικό οριςμό του Γάλλου οικονομολόγου G. Jèze, o φόροσ 

αποτελεί αναγκαςτικι ειςφορά που καταβάλλεται από τον πολίτθ και τθν 

επιχείρθςθ,  χωρίσ ειδικι αντιπαροχι και τθν ειςπράττει το κράτοσ για να 

αντιμετωπίςει τισ δθμόςιεσ δαπάνεσ (Βελζντηασ, 2004). Θ αντιπαροχι, όμωσ, ζχει 

γενικότερο χαρακτιρα, αφοφ µε τουσ φόρουσ το κράτοσ διαμορφϊνει το οικονομικό 

και κοινωνικό επίπεδο όλων των πολιτϊν.  

Κατ’ άλλθ διατφπωςθ (Γεωργακοποφλου & Πατςουράτθσ, 1993), φόροσ είναι το 

μονομερζσ αναγκαςτικό µζςο μετάκεςθσ πόρων απ’ τον ιδιωτικό προσ το δθμόςιο 

τομζα, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τθν κάλυψθ των δθμοςίων βαρϊν. υνεπϊσ, θ 

φορολογία αποτελεί µία από τισ πθγζσ εςόδων του δθμοςίου τομζα, πθγζσ οι οποίεσ 

καλφπτουν τισ δθμόςιεσ δαπάνεσ.  

υνεπϊσ, θ φορολογία αποτελεί µία από τισ πθγζσ εςόδων του δθμοςίου τομζα,  

πθγζσ οι οποίεσ καλφπτουν τισ δθμόςιεσ δαπάνεσ. Ζτςι οι πολίτεσ υποχρεοφνται ςε 

υλικι κυςία για τθ λειτουργία του κρατικοφ μθχανιςμοφ και τθν παροχι δαπανϊν 

όπωσ οι μιςκοί των δθμοςίων υπαλλιλων, οι δαπάνεσ για τθν παιδεία, τθν υγεία, 

τθν εκνικι άμυνα κτλ. Θ πλθρωμθ των φόρων δεν αντιςτοιχεί ςε ειδικό αντάλλαγμα, 

αλλά ςε γενικό που είναι απαραίτθτο για τθν φπαρξθ και ευθμερία του πολίτθ, ωσ 

πρόςωπο εντεταγμζνο ςτο κοινωνικό ςφνολο.  
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Κρίνεται ςκόπιμο ο διαχωριςμόσ τθσ ζννοιασ του τζλουσ από αυτι του φόρου.  

 

ε αντίκεςθ µε τουσ φόρουσ, ςτθν περίπτωςθ των τελϊν θ χρθματικι καταβολι 

αποτελεί αντιπαροχι για τον καταβάλλοντα. Ζχει δθλαδι χαρακτιρα ανταποδοτικό. 

Παραδείγματα είναι το τζλοσ ζκδοςθσ άδειασ ανζγερςθσ οικοδομισ, τα τζλθ 

χαρτοςιμου άςκθςθσ επιτθδεφματοσ, τα τζλθ ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων ι τα 

ταχυδρομικά τζλθ. Ενϊ τα τζλθ υποδθλϊνουν ειδικι αντιπαροχι προσ εκείνον που 

τα καταβάλλει, ςτθν περίπτωςθ των φόρων θ αντιπαροχι είναι γενικι. 

Σα ςτοιχεία που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά για να ζχει φορολογικό 

χαρακτιρα θ δεδομζνθ οικονομικι επιβάρυνςθ είναι:  

 

 Οριςτικι χρθματικι παροχι ιδιωτϊν προσ το κράτοσ και Ν.Π.∆.∆.  

Θ φορολογικι παροχι είναι χρθματικι, ζχει χαρακτιρα οριςτικό και υποκείμενο τθσ 

παροχισ είναι ιδιϊτεσ Ζλλθνεσ υπικοοι ι µθ, φυςικά και νομικά πρόςωπα.  

 

 Τποχρεωτικι παροχι 

Ο φόροσ κακορίηεται μονομερϊσ από τθ δθμόςια εξουςία και θ καταβολι του 

εξαςφαλίηεται µε μζςα εξαναγκαςμοφ.  

 

 Παροχι χωρίσ ειδικό αντάλλαγμα 

Ο φόροσ επιβάλλεται για τθν κάλυψθ δθμόςιων δαπανϊν και τθν εν γζνει 

ικανοποίθςθ των κρατικϊν ςκοπϊν, χωρίσ να υπάρχει άμεςθ ςχζςθ μεταξφ παροχισ 

του φόρου και των υπθρεςιϊν που παρζχονται από το κράτοσ. Θ απουςία του 

ςτοιχείου τθσ αποδοτικότθτασ είναι αυτι που διαφοροποιεί το φόρο από µια άλλθ 

μορφι επιβάρυνςθσ που επιβάλλεται από το κράτοσ ωσ αντάλλαγμα για τθν παροχι 

ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ ςτο χριςτθ τθσ, το ανταποδοτικό τζλοσ.  

 

 Παροχι για εξυπθρζτθςθ δθμόςιων ςκοπϊν  
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Με τον φόρο ικανοποιοφνται οι κρατικοί ςκοποί ι µε άλλθ διατφπωςθ οι ςυλλογικζσ 

ανάγκεσ. Αυτό είναι φυςικό, αφοφ ο φόροσ δεν αποβλζπει ςε ταµιευτικοφσ 

ςκοποφσ, αλλά ςτθ δθμιουργία των προχποκζςεων εκείνων, ϊςτε να 

αντιμετωπιςτοφν ςυνολικά οι κρατικζσ ανάγκεσ, γεγονόσ το οποίο ςυντελείται δια 

τθσ μετατροπισ του φόρου ςε δθμόςια περιουςία.  

 

 

1.2 Διάκριςη φόρων 

  

 

Οι φόροι μπορεί να επιβάλλονται µε βάςθ διάφορα χαρακτθριςτικά των 

φορολογοφμενων. Κάποια ουςιϊδθ ςτοιχεία του φόρου είναι το αντικείμενο τθσ 

φορολογίασ, το υποκείμενο τθσ φορολογίασ και ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ ( 

Φινοκαλιϊτθσ, 2001). 

Αντικείμενο του φόρου (φορολογικι βάςθ) είναι το μζγεκοσ µε βάςθ το οποίο 

υπολογίηεται το ποςό του φόρου που υποχρεοφται να καταβάλλει ο 

φορολογοφμενοσ.  

Φορολογικι βάςθ ςιμερα αποτελοφν το ειςόδθμα, θ περιουςία και θ δαπάνθ των 

φορολογοφμενων. Σο πρόςωπο, τα οικονομικά ςτοιχεία του οποίου 

χρθςιμοποιοφνται ωσ βάςθ υπολογιςμοφ των φόρων, ονομάηεται υποκείμενο του 

φόρου (φορολογικι μονάδα). Σο υποκείμενο του φόρου είναι ςυνικωσ 

υποχρεωμζνο να καταβάλλει και το φόρο, τα δφο αυτά πρόςωπα μποροφν ωςτόςο 

και να µθν ςυμπίπτουν. Τποκείμενα του φόρου αποτελοφν τόςο τα φυςικά όςο και 

τα νομικά πρόςωπα. Σο ποςό φόρου, που αντιςτοιχεί ςε κάκε μια μονάδα 

φορολογικισ βάςθσ και εκφράηεται ωσ ποςοςτό, λζγεται φορολογικόσ ςυντελεςτισ.  

Οι φόροι μποροφν να διακρικοφν µε διάφορα κριτιρια. Θ κυριότερθ και πιο 

παραδοςιακι διάκριςθ είναι ςε άμεςουσ και ζμμεςουσ φόρουσ (Καραγιϊργοσ & 

Γεωργίου, 2003). 
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Θ διάκριςθ αυτι βαςίηεται είτε ςτον τρόπο που ειςπράττονται (διοικθτικι άποψθ)  

είτε ςτθ φφςθ του φορολογικοφ αντικειμζνου (δθμοςιονομικι άποψθ). φμφωνα µε 

τθν πρϊτθ από τισ δφο απόψεισ ςτο φορολογικό µασ ςφςτθμα οι άμεςοι φόροι είναι 

ονομαςτικοί, δθλαδι αναφζρονται ςε οριςμζνα πρόςωπα και επιβάλλονται ςτο 

παραγόμενο ειςόδθμα ι τθ περιουςία του φορολογοφμενου. Σζτοιοι φόροι είναι ο 

φόροσ ειςοδιματοσ ο φόροσ κλθρονομιϊν, ο φόροσ δωρεϊν και γονικϊν παροχϊν, 

ο φόροσ μεταβίβαςθσ ακινιτων, ο φόροσ ακίνθτθσ περιουςίασ κτλ. Κατά τθν άποψθ 

αυτι και ο γνωςτόσ ςε όλουσ µασ Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.) είναι άμεςοσ 

κακϊσ βεβαιϊνεται και ειςπράττεται µε τθν ίδια διαδικαςία των άμεςων φόρων 

δθλαδι µε ονομαςτικοφσ καταλόγουσ.  

 

Ζμμεςοι φόροι µε τθν άποψθ αυτι είναι όςοι επιβάλλονται ςτο δαπανϊμενο 

ειςόδθμα και ειςπράττονται όχι ονομαςτικά, αλλά µε τθν ευκαιρία 

πραγματοποίθςθσ οριςμζνων γεγονότων ι ςυναλλαγϊν. Σζτοιοι φόροι είναι οι 

δαςμοί τα τζλθ χαρτοςιμου οι φόροι κατανάλωςθσ και γενικά όςοι άλλοι 

ειςπράττονται όχι µε καταλόγουσ αλλά µε βάςθ τιμολόγια.  

Με τθ δθμοςιονομικι άποψθ βαςικό ςτοιχείο για τθ διάκριςθ είναι θ δυνατότθτα 

του φορολογοφμενου να μετακυλιςει το φόρο τον οποίο – ςφμφωνα µε το νόμο – 

όφειλε να πλθρϊςει ι θ φφςθ του φορολογικοφ αντικειμζνου. Με τθν άποψθ αυτι 

άμεςοσ είναι ο φόροσ που επιβάλλεται ςε πρόςωπο που οφείλει να τον καταβάλλει 

ςτο δθμόςιο και ζμμεςοσ είναι ο φόροσ που επιβάλλεται πάλι ςε πρόςωπο, το οποίο 

όμωσ τελικά κα μετακυλιςει το φόρο ςε τρίτο πρόςωπο.  

Με τθν άποψθ αυτι άμεςοι φόροι ςτο ςφςτθμα µασ είναι ο φόροσ ειςοδιματοσ, ο 

φόροσ κλθρονομιϊν, ο φόροσ δωρεϊν και ο φόροσ γονικϊν παροχϊν, ενϊ ζμμεςοι 

φόροι είναι οι δαςμοί, οι φόροι κατανάλωςθσ, ο Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ 

(Φ.Π.Α.), κακϊσ και όςοι άλλοι φόροι μποροφν να επιρριφκοφν από τουσ κατά νόμο 

υπόχρεουσ ςε τρίτουσ.  
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φμφωνα µε νεότερθ άποψθ, ωςτόςο, θ διάκριςθ των φόρων βαςίηεται ςτθ φφςθ 

του φορολογικοφ αντικειμζνου, αφοφ λθφκεί υπόψθ και θ φοροδοτικι ικανότθτα 

του φορολογοφμενου. Ζτςι, κατά τθ νεότερθ αυτι άποψθ, άμεςοσ φόροσ είναι 

αυτόσ που επιβάλλεται ςτο ειςόδθμα του φορολογοφμενου ι ςτθν περιουςία του, 

ενϊ ζμμεςοσ φόροσ είναι αυτόσ που επιβάλλεται ςτο ειςόδθμα που δαπάνθςε ο 

φορολογοφμενοσ, δθλαδι ςτθν κατανάλωςθ, κακϊσ ο φόροσ αυτόσ µόνο µζςω του 

φψουσ τθσ φορολογθτζασ φλθσ αναδεικνφει, όχι κατά τρόπο άμεςο και απόλυτο, τθν 

οικονομικι δφναμθ του φορολογοφμενου.  

Οι παραπάνω φόροι εμφανίηουν κατά τθν επιβολι και τθν είςπραξθ τουσ, οριςμζνα 

πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα. Ειδικότερα οι άμεςοι φόροι πλεονεκτοφν ζναντι 

των ζμμεςων φόρων γιατί:  

 

i. Είναι δικαιότεροι, αφοφ πλιττουν περιςςότερο τουσ πολίτεσ που ζχουν 

μεγαλφτερθ φοροδοτικι ικανότθτα, ςε αντίκεςθ µε του ζμμεςουσ φόρουσ που 

επιβάλλονται χωρίσ καμία διάκριςθ ςε όλουσ τουσ πολίτεσ.  

 

ii. Είναι πιο ςτακεροί και οι πολίτεσ γνωρίηουν εκ των προτζρων τισ φορολογικζσ 

τουσ υποχρεϊςεισ, κάτι που δε ςυμβαίνει µε τουσ ζμμεςουσ φόρουσ.  

 

Οι ζμμεςοι φόροι, από τθν άλλθ πλεονεκτοφν ζναντι των άμεςων διότι:  

i. Είναι άμεςθσ και εφκολθσ απόδοςθσ, αφοφ επιβάλλονται εφκολα ςε όλουσ τουσ 

πολίτεσ, κάτι που δεν ςυμβαίνει µε τουσ άμεςουσ φόρουσ.  

 

ii. Ζχουν μικρότερο κόςτοσ βεβαίωςθσ και ειςπράττονται ευκολότερα, ςε αντίκεςθ 

µε τουσ άμεςουσ φόρουσ, που απαιτοφν μεγάλεσ δαπάνεσ βεβαίωςθσ και θ 

είςπραξθ τουσ είναι δυςκολότερθ. Ζνασ άλλοσ διαχωριςμόσ των φόρων είναι ςε 

φόρο ειςοδιματοσ, περιουςίασ και δαπάνθσ. (Αναςτόπουλοσ & Φορτςάκθσ, 2003) 
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Φόροι ειςοδιματοσ είναι οι φόροι που επιβάλλονται επί τθσ δθμιουργίασ ι 

απόκτθςθσ ειςοδιματοσ που ςυνιςτά θ αμοιβι τθσ εργαςίασ ι το κζρδοσ τθσ 

επιχείρθςθσ ι το προϊόν του κεφαλαίου.  

Φόροι περιουςίασ είναι οι φόροι που επιβάλλονται επί ςτοιχείων τθσ περιουςίασ ι 

του κεφαλαίου είτε λόγω τθσ απόκτθςθσ τουσ από χαριςτικι αιτία (περιςταςιακι 

φορολόγθςθ), είτε λόγω τθσ κατοχισ τουσ (ςυςτθματικι φορολόγθςθ του 

κεφαλαίου ι τθσ περιουςίασ).  

 

Θ πιο διαδεδομζνθ μορφι περιςταςιακϊν φόρων περιουςίασ είναι οι φόροι επί των 

κλθρονομιϊν, δωρεϊν, γονικϊν παροχϊν. υςτθματικι φορολογία του κεφαλαίου 

αποτελοφν οι ετιςιοι φόροι επί τθσ περιουςίασ, που καταλιγουν όμωσ ςτθν πράξθ 

να λειτουργοφν ωσ ζνα είδοσ ςυμπλθρωματικοφ φόρου.  

Φόροι επί τθσ δαπάνθσ ι φόροι κατανάλωςθσ είναι φόροι που επιβάλλονται µε τθν 

ευκαιρία τθσ χρθςιμοποίθςθσ του ειςοδιματοσ ι του κεφαλαίου για τθν απόκτθςθ 

αγακϊν ι υπθρεςιϊν για καταναλωτικοφσ ι επενδυτικοφσ ςκοποφσ. Βάςθ επιβολισ 

των φόρων αυτϊν είναι θ αξία τθσ ςυναλλαγισ ι αλλιϊσ το τίμθμα τθσ αγοράσ, 

(γενικοί φόροι κατανάλωςθσ) ι άλλα ςτοιχεία όπωσ το βάροσ, ο όγκοσ κλπ (ειδικοί 

φόροι κατανάλωςθσ) Παράλλθλα οι φόροι διακρίνονται ςε πραγματικοφσ και 

προςωπικοφσ. Κατά τον Θεοχαρόπουλο , πραγματικοί φόροι είναι οι φόροι που 

επιβάλλονται ςε πράγμα, αντικείμενο ι πράξθ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ 

προςωπικι κατάςταςθ του φορολογοφμενου όπωσ είναι οριςμζνοι φόροι ακίνθτθσ 

περιουςίασ(Θεοχαρόπουλοσ, 1981). 

Προςωπικοί φόροι είναι οι φόροι που επιβάλλονται λαμβάνοντασ υπόψθ κατά τον 

προςδιοριςμό τθσ φορολογθτζασ φλθσ, ςτοιχειά τθσ προςωπικισ κατάςταςθσ του 

φορολογοφμενου.  

Επιπρόςκετα γίνεται διάκριςθ των φόρων ςε ειδικοφσ και ςε κατϋ αξία. Θ διάκριςθ 

αυτι ζγκειται ςτο διαφορετικό προςδιοριςμό τθσ φορολογθτζασ φλθσ και όχι ςτο 

διαφορετικό υπολογιςμό του οφειλόμενου φόρου. Ειδικοί φόροι είναι οι φόροι των 
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οποίων θ βάςθ προςδιορίηεται ποςοτικά, κατϋ αρικµό μονάδων, ι κατά μονάδα 

βάρουσ, όγκου, επιφάνειασ ι ζκταςθσ.  

Φόροι κατϋ αξία είναι οι φόροι των οποίων θ αξία αποτιμάται πραγματικά ι 

τεκμαρτά ςε χριμα. (π.χ. αξία ειςαγόμενου εμπορεφματοσ ι θ τιμι πϊλθςθσ ι θ 

αξία του ακινιτου ι το ποςό του ειςοδιματοσ κλπ).  

 

Ζνα άλλο κριτιριο, µε βάςθ το οποίο μποροφν να διακρικοφν οι φόροι είναι θ φφςθ 

του φορολογικοφ ςυντελεςτι. Με βάςθ το κριτιριο αυτό, οι φόροι διακρίνονται ςε 

τρεισ κφριεσ κατθγορίεσ:  

 

• τουσ αναλογικοφσ ,  

• τουσ προοδευτικοφσ και 

• τουσ πάγιουσ.  

 

Αναλογικοί είναι οι φόροι, των οποίων οι ςυντελεςτζσ παραμζνουν ςτακεροί, ωσ 

ποςοςτό, ανεξάρτθτα από το φψοσ τθσ φορολογθτζασ φλθσ. Παράδειγμα 

αναλογικοφ φόρου ςτθν Ελλάδα αποτελεί ο φόροσ ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων 

που, επιβάλλεται µε ενιαίο ςυντελεςτι, ανεξάρτθτα από το φψοσ του 

φορολογθτζου ειςοδιματοσ του νομικοφ προςϊπου. Άλλο χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα αναλογικοφ φόρου αποτελεί ο Φ.Π.Α., του οποίου ο κανονικόσ 

ςυντελεςτισ ζχει οριςκεί ςε 23% και ο μειωμζνοσ ςε 13%.  

Προοδευτικοί είναι οι φόροι των οποίων ο ςυντελεςτισ αυξάνει, ςτο μζτρο που 

αυξάνει και θ φορολογθτζα φλθ. Προοδευτικόσ είναι ο φόροσ ειςοδιματοσ φυςικϊν 

προςϊπων, γιατί ο ςυντελεςτισ του αυξάνεται όςο αυξάνεται το φψοσ του 

ειςοδιματοσ του φορολογοφμενου φυςικοφ προςϊπου. Επίςθσ, προοδευτικόσ είναι 

ο φόροσ κλθρονομιϊν, γιατί και εδϊ αυξάνεται ο ςυντελεςτισ όςο αυξάνεται θ αξία 

τθσ κλθρονομικισ μερίδασ του κλθρονόμου.  
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Πάγιοι είναι οι φόροι οι οποίοι εκφράηονται από τον νόμο µε ςτακερό (ςε ευρϊ) 

ποςό ανεξάρτθτο δθλαδι από το μζγεκοσ τθσ φορολογθτζασ φλθσ (π.χ. τα τζλθ 

χαρτοςιμου για τα γενικισ φφςεωσ ζγγραφα, κ.λπ.). 

 

 

 

1.3 Ζννοια φορολογικοφ ςυςτήματοσ 

 

 

 Σο φορολογικό ςφςτθμα μιασ χϊρασ μπορεί να οριςτεί ωσ το ςφνολο των φόρων 

που ιςχφουν ςε µια δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ διατάξεισ 

του διαχρονικοφ φορολογικοφ δικαίου. Σο φορολογικό ςφςτθμα διαφοροποιείται 

ανάλογα µε τουσ αντικειμενικοφσ παράγοντεσ, που εξαρτϊνται από το είδοσ και τα 

επίπεδα τθσ ανάπτυξθσ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων, κακϊσ και από τουσ 

ςκοποφσ, που επιδιϊκει το κράτοσ ςτα πλαίςια τθσ οικονομικισ και παρεμβατικισ 

πολιτικισ του.  

Ζτςι ςτισ αναπτυγμζνεσ βιομθχανικζσ κοινωνίεσ το φορολογικό ςφςτθμα βαρφνει 

περιςςότερο τα ειςοδιματα, ενϊ ςτισ λιγότερο αναπτυγμζνεσ χϊρεσ το φορολογικό 

ςφςτθμα αποδίδει πρωταρχικι ςθμαςία ςτουσ ζμμεςουσ φόρουσ που βαρφνουν τθ 

δαπάνθ (Αναςτόπουλοσ & Φορτςάκθσ, 2003). 

 

 

1.4 Οι κοποί τησ Φορολογίασ  

 

 

Ο κυριότεροσ ςκοπόσ τον οποίο εκπλθρϊνει θ φορολογία, είναι ο ταμειακόσ. Θ 

φορολογία γενικά, αποβλζπει ςτθν εξαςφάλιςθ των απαραίτθτων δθμοςίων 

εςόδων, ικανϊν να καλφψουν τισ δθμόςιεσ δαπάνεσ μαηί µε τισ λοιπζσ πθγζσ 

εςόδων (επιχειρθματικι δραςτθριότθτα κτλ.)  
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Εκτόσ του ταµειακοφ ςκοποφ, ανάλογα µε τθ γενικότερθ πολιτικι τθσ εκάςτοτε 

κυβζρνθςθσ μιασ χϊρασ, μπορεί θ φορολογία να εκπλθρϊνει κοινωνικοφσ ςκοποφσ 

κακϊσ αποτελεί µζςο καταπολζμθςθσ τθσ οικονομικισ ανιςότθτασ, που 

διαμορφϊνεται ανάμεςα ςτισ διάφορεσ κοινωνικζσ τάξεισ. Εδϊ θ φορολογία ζχει 

χαρακτιρα αναδιανεμθτικό, ζςτω και αν δεν ςυνεπάγεται άμεςθ αναδιανομι του 

ειςοδιματοσ. Θ άςκθςθ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ τθσ κάκε κυβζρνθςθσ 

εκδθλϊνεται, υπό τθν πρακτικι τθσ μορφι, και µε φορολογικζσ μεταρρυκμίςεισ, µε 

τισ οποίεσ επιδιϊκεται θ φορολογικι ελάφρυνςθ των οικονομικά αςκενζςτερων 

λαϊκϊν ςτρωμάτων, µε αντίςτοιχθ επιβάρυνςθ των οικονομικά ιςχυρότερων.  

Σζλοσ, είναι δυνατόν, µε τθ φορολογία να εκπλθρϊνονται και οικονομικοί ςκοποί, 

ιδιαίτερα ςε περιόδουσ γενικϊν ι μερικϊν οικονομικϊν κρίςεων. Για παράδειγμα ςε 

περίοδο αφξθςθσ των τιμϊν των πετρελαιοειδϊν προϊόντων, μπορεί θ κυβζρνθςθ να 

λάβει απόφαςθ για μείωςθ του φόρου που εμπεριζχεται ςτα προϊόντα αυτά, για να 

επιτφχει τθ ςυγκράτθςθ του πλθκωριςμοφ. Επίςθσ ςε περιόδουσ επενδυτικισ 

φφεςθσ, μπορεί θ κυβζρνθςθ να δϊςει φορολογικζσ ελαφρφνςεισ ςε ςυγκεκριμζνεσ 

επενδυτικζσ δράςεισ, δίνοντασ περαιτζρω ϊκθςθ ςτισ επενδφςεισ. τθ χϊρα µασ 

αναπτυξιακοί νόμοι περιείχαν τζτοιεσ ρυκμίςεισ. Ακόμθ, ςε περιόδουσ εκνικϊν 

κρίςεων είναι δυνατόν να επιβλθκεί πρόςκετθ φορολογία ςτουσ πολίτεσ για να 

ενιςχυκεί θ εκνικι άμυνα τθσ χϊρασ.  

 

 

1.5 Οι Γενικζσ Αρχζσ τησ Φορολογίασ 

 

 

τα ανεπτυγμζνα κράτθ θ επιβολι των φόρων γίνεται µε βάςθ κεςπιςμζνουσ από 

τθν πολιτεία κανόνεσ, οι οποίοι διζπουν τθν φορολογικι τθσ πολιτικι. Οι κανόνεσ 

αυτοί, είναι οι εξισ:  

Ο κανόνασ τησ καθολικότητασ του φόρου.  
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φμφωνα µε τον κανόνα αυτόν, ο φόροσ πρζπει να επιβάλλεται ςε όλουσ τουσ 

πολίτεσ χωρίσ εξαιρζςεισ, ακόμθ δε και ςτουσ αλλοδαποφσ που ηουν ςτθν Ελλάδα. Θ 

απαλλαγι από τθν φορολογία των μικρϊν ειςοδθμάτων δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ µε 

τον κανόνα τθσ κακολικότθτασ, επειδι θ διαφορά των εςόδων από τθν φορολόγθςθ 

των μικρϊν ειςοδθμάτων από τα ζξοδα βεβαίωςθσ και είςπραξθσ του φόρου είναι 

πολφ μικρι και επιπλζον το ίδιο το κράτοσ μεταγενζςτερα, ίςωσ χρειαηόταν να 

ενιςχφςει τουσ μικροειςοδθματίεσ.  

 

Ο κανόνασ τησ παραγωγικότητασ του φόρου.  

 

Ο κανόνασ αυτόσ εξυπθρετεί τον ταμειακό ςκοπό τθσ φορολογίασ.  

 

Ο φόροσ κεωρείται παραγωγικόσ, εφόςον:  

 

 Σο ποςοςτό του δεν είναι υπερβολικό, ϊςτε να οδθγεί το φορολογοφμενο ςε 

φοροδιαφυγι  

 Δεν κακιερϊνει απαλλαγζσ,  

 Επιδιϊκεται θ ταχφτερθ δυνατι βεβαίωςθ και είςπραξθ του µε όςο γίνεται 

μικρότερα ζξοδα και  

 Οι νόμοι είναι ςαφείσ και δεν μεταβάλλονται ςυχνά.  

 

Ο κανόνασ τησ απλότητασ του φόρου.  

 

Κατά τον κανόνα αυτόν, θ φορολογικι νομοκεςία πρζπει να είναι απλι και 

κατανοθτι, να γίνεται ςυχνά κωδικοποίθςθ των φορολογικϊν διατάξεων και να 

αποφεφγεται θ περιπτωςιολογία. Ζτςι κα αποφεφγεται θ ςφγχυςθ και κα 

βελτιϊνονται οι ςχζςεισ μεταξφ φορολογουμζνων και φορολογικϊν αρχϊν.  
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Ο κανόνασ τησ βεβαιότητασ και τησ ςταθερότητασ.  

 

Εάν οι νόμοι είναι απλοί και κατανοθτοί και δε µμεταβάλλονται ςυχνά, τότε ο 

φορολογοφμενοσ μπορεί να γνωρίηει εκ των προτζρων πόςο φόρο οφείλει ςτο 

δθμόςιο και πϊσ πρζπει να τον εξοφλιςει.  

 

 

Ο κανόνασ τησ καταλληλότητασ του φόρου.  

 

Ο φόροσ πρζπει να είναι κατάλλθλοσ από άποψθ χρόνου, τόπου και τρόπου 

πλθρωμισ. Ο χρόνοσ πλθρωμισ πρζπει να είναι εκείνοσ που διευκολφνει τον 

φορολογοφμενο. υνικωσ αυτό επιτυγχάνεται όταν ο χρόνοσ πλθρωμισ ςυμπίπτει 

µε τθν πραγματοποίθςθ του ειςοδιματοσ. αν τόποσ πλθρωμισ του φόρου πρζπει 

να κακορίηεται θ κατοικία ι θ διανομι ι ο τόποσ τθσ επαγγελτικισ εγκατάςταςθσ 

του φορολογοφμενου. Από τθν άποψθ του τρόπου πλθρωμισ κα πρζπει να 

παρζχεται κάκε δυνατι διευκόλυνςθ (δόςεισ κτλ.).  

 

Ο κανόνασ του ελάχιςτου ορίου ςυντήρηςησ  

 

Για κάκε φορολογοφμενο υπάρχει ζνα τμιμα του ειςοδιματοσ του που δεν πρζπει 

να υπάγεται ςτθ φορολογία. Είναι εκείνο το τμιμα του ειςοδιματοσ το οποίο 

κεωρείται ότι καλφπτει τισ απαραίτθτεσ ανάγκεσ του ίδιου και τθσ οικογζνειασ του. 

Σο τμιμα αυτό λζγεται «ελάχιςτο όριο ςυντιρθςθσ». Ο κανόνασ του διαφοριςµοφ 

των ειςοδθμάτων.  

Θ φοροδοτικι ικανότθτα του φορολογοφμενου εξαρτάται και από τθν προζλευςθ 

του ειςοδιματοσ του. Για παράδειγμα εκείνοσ που πραγματοποιεί ειςόδθμα από 

κεφάλαιο ζχει μεγαλφτερθ φοροδοτικι ικανότθτα από εκείνον που αποκτά 

ειςόδθμα από προςωπικι εργαςία. Επομζνωσ κα πρζπει να µθν υπάρχει το ίδιο 
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φορολογικό βάροσ για όλα τα ειςοδιματα, αλλά να υπάρχει μεταξφ τουσ µία 

διάκριςθ.  

 

Ο κανόνασ αποφυγήσ τησ διπλήσ φορολογίασ.  

 

Διπλι φορολογία ζχουμε όταν το ίδιο πρόςωπο υποβάλλεται δφο φορζσ ςτον ίδιο 

φόρο και για το ίδιο αντικείμενο, ι μζςα ςτο ίδιο κράτοσ ι μεταξφ διαφόρων 

κρατϊν. Σο φορολογικό ςφςτθμα πρζπει να αποφεφγει τθ διπλι φορολόγθςθ, διότι 

αυτι οδθγεί ςε φοροδιαφυγι, εξαςκενεί τθν επιχειρθματικι προςπάκεια και 

δθμιουργεί φορολογικζσ ανιςότθτεσ.  

Για τθν αποφυγι τθσ διεκνοφσ διπλισ φορολόγθςθσ υπάρχουν οι εξισ μζκοδοι:  

1. Θ μζκοδοσ τθσ ζκπτωςθσ του φόρου. φμφωνα µε τθ μζκοδο αυτι, ο φόροσ που 

καταβάλλεται ςε ζνα ξζνο κράτοσ για ειςόδθμα που φορολογείται και ςτο κράτοσ 

καταγωγισ, αφαιρείται από το φόρο που προκφπτει ςτο κράτοσ καταγωγισ. Σθ 

μζκοδο αυτι ακολουκεί θ ελλθνικι φορολογικι νοµοκεςία.1 

2. Θ μζκοδοσ τθσ εξαίρεςθσ ι τθσ απαλλαγισ. Κατά τθ μζκοδο αυτι τα κράτθ, ςτθν 

επικράτεια των οποίων αποκτοφνται ειςοδιματα από πρόςωπα που είναι κάτοικοι 

άλλων κρατϊν, απαλλάςςουν τα πρόςωπα αυτά τθσ φορολογίασ ι φορολογοφν 

µόνο εκείνα τα ειςοδιματα που προκφπτουν ςτθν επικράτεια τουσ.  

3. Θ μζκοδοσ τθσ διαίρεςθσ ι κατανομισ. Σα κράτθ που ακολουκοφν τθ μζκοδο 

αυτι χωρίηουν το ειςόδθμα ςε δφο μζρθ. Σο ζνα μζροσ φορολογείται από τθν χϊρα 

που κατοικεί ο φορολογοφμενοσ και το άλλο από τθ χϊρα ςτθν οποία αποκτάται το 

ειςόδθμα.  

  

                                                           

1 
 Νόµοσ 2238/94 περί φορολογίασ ειςοδιµατοσ φυςικϊν και νοµικϊν προςϊπων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΓΕΝΙΚΑ 

 

 

 

2.1. Φυςικά και τα Νομικά πρόςωπα 

 

 

τθν κοινωνία τα άτομα αλλθλεπιδροφν με αποτζλεςμα τθν δθμιουργία οριςμζνων 

ςχζςεων.  Οι ςχζςεισ αυτζσ μπορεί να είναι απλζσ βιοτικζσ ςχζςεισ ,ςτθν περίπτωςθ 

μιασ φιλικισ ςχζςθσ ι ςχζςεισ ζννομου χαρακτιρα που ρυκμίηονται από το δίκαιο 

και ζχουν νομικά αποτελζςματα όπωσ, θ μίςκωςθ, θ δανειοδότθςθ, ο γάμοσ, θ 

πϊλθςθ ακινιτου. υνικωσ απόρροια των ζννομων ςχζςεων είναι τα δικαιϊματα 

και οι υποχρεϊςεισ. Σα υποκείμενα των δικαιωμάτων και των υποχρεϊςεων είναι τα 

πρόςωπα. το Ελλθνικό Δίκαιο διακρίνονται δυο είδθ προςϊπων, τα Φυςικά και τα 

Νομικά πρόςωπα. 

 

φμφωνα με τον ΑΚ (Αςτικό Κϊδικα) ωσ φυςικό πρόςωπο ορίηεται ο άνκρωποσ. Σα 

άτομα ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ ηωισ τουσ βρίςκονται υπό τθν επίδραςθ οριςμζνων 

ιδιοτιτων, οι οποίεσ ζχουν μεγάλθ ςθμαςία για το δίκαιο κακϊσ αφοροφν τθν 

ικανότθτα του ατόμου, να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων. Οι 

ιδιότθτεσ αυτζσ είναι: το φφλο, θ θλικία,  θ υγεία, θ τιμι, θ κρθςκεία, οι ςυγγενικζσ 

ςχζςεισ, θ κοινωνικι κζςθ, το ονοματεπϊνυμο, θ κατοικία και θ ικαγζνεια.  

Όςον αφορά τα νομικά πρόςωπα ο ΑΚ τα ορίηει ωσ υποκείμενα δικαίου, τα οποία 

μπορεί να είναι ενϊςεισ προςϊπων ι ςυγκεντρϊςεισ περιουςιϊν, που 

δθμιουργοφνται για ςυγκεκριμζνο ςκοπό και αποκτοφν αυτοτελι ικανότθτα δικαίου 

ι με άλλα λόγια προςωπικότθτα, εφόςον τθροφν τισ προχποκζςεισ του νόμου.  
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Καλοφνται νομικά πρόςωπα επειδι δεν υπάρχουν ςτθν φφςθ και αποκτοφν 

υπόςταςθ απευκείασ από το νόμο. υγκεκριμζνα το νομικό πρόςωπο που προκφπτει 

από ζνωςθ προςϊπων κεωρείται ότι ζχει ςωματειακι μορφι (π.χ. φιλανκρωπικά 

ςωματεία), ενϊ το νομικό πρόςωπο που προκφπτει από τθν ςυγκζντρωςθ 

περιουςιϊν κεωρείται ότι ζχει ιδρυματικι μορφι. 

Όςον αφορά ςτθν ςκοπιμότθτα τθσ φπαρξθσ των νομικϊν προςϊπων θ κοινωνικι 

πραγματικότθτα ζχει αποδείξει ότι θ επιδίωξθ διαρκϊν ςκοπϊν, κοινωνικϊν ι 

ιδιωτικϊν ι ακόμθ και κερδοςκοπικϊν επιτυγχάνεται καλφτερα, εάν ςυνενωκοφν 

πρόςωπα ι περιουςίεσ.  

Εξ’ ου και το δίκαιο αναγνωρίηοντασ αυτι τθν κοινωνικι πραγματικότθτα κακιζρωςε 

τθν αρχι τθσ αυτοτζλειασ για τα νομικά πρόςωπα. Σα κατζςτθςε δθλαδι αυτοτελι 

υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων. 

 

Σα νομικά πρόςωπα δεν ςυνιςτοφν φυςικζσ οντότθτεσ, επομζνωσ δεν μποροφν να 

ςυλθκοφν από τισ ανκρϊπινεσ αιςκιςεισ. υνιςτοφν οντότθτεσ τθσ κοινωνικισ 

πραγματικότθτασ με τισ οποίεσ ο άνκρωποσ ζρχεται κακθμερινά ςε επαφι. Για 

παράδειγμα, το πρόςτιμο που επζβαλε ο Διμοσ, οι αποφάςεισ του Δθμοτικοφ 

υμβουλίου, θ παροχι ρεφματοσ από τθν ΔΕΘ.  

χετικά με τθν φφςθ του νομικοφ προςϊπου θ νομικι επιςτιμθ ζχει διατυπϊςει 

αρκετζσ κεωρίεσ από τισ οποίεσ οι ςθμαντικότερεσ είναι δφο: α) θ κεωρία 

πλάςματοσ δικαίου και β) θ οργανικι κεωρία.  

 

Θ κεωρία του πλάςματοσ δικαίου αναπτφχκθκε από τουσ Savigny (1779 – 1864), 

Puchta  (1976 – 1846) και Windscheid ( 1817 – 1892 ) και υποςτθρίηει ότι τα νομικά 

πρόςωπα είναι τεχνθτά δθμιουργιματα του δικαίου, αφοφ δεν υπάρχουν ςτθν 

πραγματικότθτα. Ζτςι μποροφν να είναι φορείσ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων, 

δθλαδι να ζχουν ικανότθτα δικαίου κακϊσ αυτι απονζμεται από το δίκαιο. Όμωσ 

δεν δφνανται να ζχουν δικαιοπρακτικι ικανότθτα, γιατί δεν ζχουν δικιά τουσ 
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βοφλθςθ. Ζτςι, καλοφνται τα φυςικά πρόςωπα που το διοικοφν και το 

αντιπροςωπεφουν να δικαιοπρακτιςουν αντί αυτοφ (Παπαντωνίου,1983). 

 

Πρακτικά, λοιπόν, αφοφ θ αντιπροςϊπευςθ νοείται μόνο ςτισ δικαιοπραξίεσ, το 

νομικό πρόςωπο δεν ευκφνεται για τισ αδικοπραξίεσ ,για τισ παράνομεσ πράξεισ των 

οργάνων του.   

Θ δεφτερθ κεωρία αναφορικά με τθν φφςθ του νομικοφ προςϊπου είναι γνωςτι ωσ 

οργανικι κεωρία ι κεωρία του «βουλθτικοφ οργάνου». τθν ουςία είναι θ εξζλιξθ 

τθσ κεωρίασ πραγματικισ ςυλλογικισ προςωπικότθτασ θ οποία αναπτφχκθκε από 

τον Otto Fierke (1841 –  1921). φμφωνα με τθν κεωρία αυτι το νομικό πρόςωπο 

ςυνιςτά μια ηωντανι προςωπικότθτα, ζνα ςφνκετο οργανιςμό με τθν δικι του 

βοφλθςθ θ οποία εκφράηεται δια μζςου των οργάνων του. Από τθν ςτιγμι που οι 

πράξεισ των οργάνων επιχειροφνται υπό αυτι τθν ιδιότθτα, εκλαμβάνονται ωσ 

πράξεισ του ίδιου του νομικοφ προςϊπου. Ωσ εκ’ τοφτου το νομικό πρόςωπο ζχει 

τόςο δικαιοπρακτικι ικανότθτα όςο και ικανότθτα αδικοπραξίασ.  

Δθλαδι όςεσ παράνομεσ πράξεισ επιχειροφνται από τα όργανά του, υπό τθν 

ιδιότθτά τουσ αυτι, καταλογίηονται ςτο νομικό πρόςωπο (Παπαντωνίου, 1983). 

Πλζον θ κεωρία του βουλθτικοφ οργάνου και θ κεωρία του πλάςματοσ δικαίου δεν 

ζχουν τθν πρακτικι ςθμαςία που είχαν παλαιότερα, κακϊσ οι ζννομεσ ςυνζπειεσ 

δεν ςυνάγονται βάςθ αυτϊν. τισ μζρεσ μασ, τα κεμελιϊδθ ηθτιματα αναφορικά με 

τθν ςφςταςθ, τθν δικαιοπρακτικι ικανότθτα και τθν ευκφνθ των νομικϊν προςϊπων 

ορίηονται από το νόμο.  

φμφωνα με τον ΑΚ: α) το νομικό πρόςωπο διακζτει δικι του βοφλθςθ, αυτι που 

ςχθματίηουν με οριςμζνθ διαδικαςία μζςα ςτα όρια τθσ εξουςίασ τουσ, τα όργανά 

του και β) το νομικό πρόςωπο ευκφνεται για τισ αδικοπραξίεσ ι τισ παραλείψεισ των 

οργάνων του.  

 

Βζβαια περεταίρω ειδικά κζματα ορίηονται ρθτϊσ από το νόμο. Ωςτόςο, για να είναι 

δυνατι θ ορκι επίλυςθ και αυτϊν των κεμάτων κρίνεται απαραίτθτθ θ γνϊςθ τθσ 
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κζςεωσ του ΑΚ για τθν φφςθ των νομικϊν προςϊπων. Αν και οι ςυντάκτεσ του ΑΚ 

δεν αποδζχτθκαν ρθτϊσ τθν αποδοχι μιασ εκ των δφο κεωριϊν, εμείσ 

αποδεχόμαςτε ότι ο ΑΚ δζχεται τθν οργανικι κεωρία θ κεωρία του βουλθτικοφ 

οργάνου, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν μασ τα α και β παραπάνω. 

 

 

2.2 Σα  Νομικά  Πρόςωπα - Διακρίςεισ  των  Εμπορικών  Εταιριών 

 

 

νομικά πρόςωπα, διακρίνονται ςε νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου και ςε και 

νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου. Τπάρχουν όμωσ και τα λεγόμενα νομικά 

πρόςωπα μικτισ φφςθσ, τα οποία υπακοφν τόςο ςτουσ κανόνεσ του δθμοςίου, όςο 

και του ιδιωτικοφ δικαίου.  

Σα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου ιδρφονται με κρατικι πρωτοβουλία και 

αςκοφν δθμόςια εξουςία. Με άλλα λόγια, αποτελοφν δθμόςιεσ υπθρεςίεσ με δικό 

τουσ οργανιςμό και λειτουργία. Μερικά παραδείγματα του δθμοςίου δικαίου είναι: 

το κράτοσ, οι διμοι, τα πανεπιςτιμια, οι δικθγορικοί ςφλλογοι, θ εκκλθςία τθσ 

Ελλάδοσ, οι Ιερείσ Μθτρόπολθσ, το ίδρυμα κοινωνικϊν αςφαλίςεων κ.α. Γι’ αυτά τα 

νομικά πρόςωπα ιςχφουν οι διατάξεισ του δθμοςίου και ειδικότερα του διοικθτικοφ 

δικαίου (αρςζντθσ, 2008). 

Σο ςφγχρονο κράτοσ με ςκοπό να παρακάμψει τισ γραφειοκρατικζσ διατυπϊςεισ του 

δθμοςίου δικαίου και να επιτφχει μια ορκολογικότερθ λειτουργία με τθν εφαρμογι 

των κανόνων τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ και δικαίου, ιδρφει τα νομικά πρόςωπα του 

ιδιωτικοφ δικαίου (ΝΠΙΔ) 

Σα εν’ λόγω πρόςωπα ιδρφονται από ιδιϊτεσ, επιδιϊκουν και εξυπθρετοφν 

ιδιωτικοφσ ςκοποφσ και υπακοφν ςτο ιδιωτικό δίκαιο. Σα νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ 

δικαίου διακρίνονται ςε νομικά πρόςωπα του αςτικοφ δικαίου και ςε νομικά 

πρόςωπα του εμπορικοφ δικαίου. Ο ΑΚ ρυκμίηει τα ακόλουκα νομικά πρόςωπα: το 

ςωματείο, το ίδρυμα, τθν επιτροπι εράνων και τθν αςτικι εταιρία με νομικι 
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προςωπικότθτα. Σο εμπορικό δίκαιο ρυκμίηει τα ακόλουκα νομικά πρόςωπα: τισ 

εμπορικζσ εταιρίεσ ( Ο.Ε, Ε.Ε, Α.Ε, ΕΠΕ, Ε.Ε κατά μετοχι ςυμπλοιοκτθςία ) και τουσ 

ςυνεταιριςμοφσ.  

 

Για τα νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου τόςο του αςτικοφ, όςο και του εμπορικοφ 

ιςχφει θ αρχι του κλειςτοφ αρικμοφ, ςφμφωνα με τθν οποία ο νόμοσ περιορίηει τα 

νομικά πρόςωπα ςε οριςμζνουσ μόνο τφπουσ. Άρα θ δθμιουργία άλλων τφπων, 

κατόπιν ιδιωτικισ βοφλθςθσ, είναι ανζφικτθ.  

Επιπρόςκετα, τα νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου μπορεί να είναι κερδοςκοπικά, 

για παράδειγμα ςυνεταιριςτικζσ, εμπορικζσ εταιρίεσ και αςτικζσ εταιρίεσ που ζχουν 

οικονομικοφσ ςκοποφσ ι μπορεί να είναι μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα ,αφοφ 

επιδιϊκουν ςκοποφσ διαφορετικοφσ από το κζρδοσ. Για παράδειγμα, 

φιλανκρωπικοφσ, εκπολιτιςτικοφσ, θκικοφσ.  

Εκτόσ από τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου και ιδιωτικοφ δικαίου, υπάρχει και μια 

Σρίτθ κατθγορία νομικϊν προςϊπων που ονομάηεται μικτισ φφςθσ. Σα πρόςωπα 

αυτά προζκυψαν λόγω τθσ ανάπτυξθσ τθσ κρατικισ παρεμβατικισ δραςτθριότθτασ 

και βρίςκονται ςτα όρια μεταξφ του ιδιωτικοφ και δθμόςιου δικαίου. Πιο 

ςυγκεκριμζνα ζχουν τθν μορφι νομικοφ προςϊπου ιδιωτικοφ δικαίου, κατά κφριο 

λόγο Ανϊνυμθσ Εταιρίασ (Α.Ε), όμωσ ζχουν ιδρυκεί με πράξθ τθσ Πολιτείασ και 

επιτελοφν ςκοποφσ που αφοροφν το κοινωνικό ςφνολο.  

υνικωσ, υπακοφν ςτουσ κανόνεσ που είναι ςχετικοί με τθν νομικι τουσ μορφι, θ 

οποία ζχει οριςτεί από τθν ιδρυτικι τουσ πράξθ. τθν κατθγορία αυτι ανικουν, θ 

ΕΡΣ, ο ΟΕ, τα ΕΛΣΑ, θ ΕΘΔΑΠ και θ ΔΕΘ. Επίςθσ, ςτθν παροφςα κατθγορία ανικουν 

και τα νομικά πρόςωπα που αςκοφν διοικθτικι δραςτθριότθτα, παράλλθλα με τθν 

δραςτθριοποίθςι τουσ ςτον ιδιωτικό τομζα. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ 

Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, θ οποία λειτουργεί ωσ ιδιωτικι τράπεηα και 

ταυτόχρονα επιβλζπει και ελζγχει τουσ Αγροτικοφσ υνεταιριςμοφσ (αρςζντθσ, 

2008). 
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2.3 Οι Εμπορικζσ Εταιρίεσ  

 

 

Εταιρία, ςφμφωνα µε το άρκρο 741 Α.Κ.(Αςτικόσ Κϊδικασ ), είναι ςφμβαςθ  ςτθν 

οποία δφο ι και περιςςότεροι «υποχρεϊνονται» αμοιβαία ςτθν επιδίωξθ κοινοφ 

ςκοποφ, ιδίωσ οικονομικοφ, µε κοινζσ ειςφορζσ (Κεφάλαιο ).Κοινζσ ειςφορζσ 

νοοφνται αυτζσ που τίκενται ςτθ διάκεςθ όλων των εταίρων και θ αξιοποίθςι τουσ 

γίνεται για λογαριαςμό όλων .Οι ειςφορζσ ςυνίςτανται ςε χριμα, εργαςία ι άλλα 

αντικείμενα (εμπορεφματα κτίρια κλπ. ) ι κάποια άλλθ παροχι. Ακόμθ και θ 

εμπορικι πίςτθ κάποιου μπορεί να αποτελζςει ειςφορά. Οι ειςφορζσ, από λογιςτικι 

άποψθ, ταξινομοφνται ςε 3 κατθγορίεσ:  

 

 ςε χριμα  

 ςε είδοσ και  

 ςε υπθρεςίεσ (προςωπικι εργαςία – τεχνικζσ γνϊςεισ).  

 

Οι τελευταίεσ δεν είναι δεκτικζσ απογραφισ και δεν αποτελοφν µζροσ του 

κεφαλαίου τθσ εταιρίασ.  

Οι εταιρίεσ ανάλογα µε το αντικείμενο των εργαςιϊν τουσ διακρίνονται ςε αςτικζσ 

και εμπορικζσ. Αςτικζσ είναι οι εταιρίεσ που αςχολοφνται µε αςτικζσ πράξεισ όπωσ 

αγοραπωλθςίεσ ακινιτων. Εμπορικζσ είναι οι εταιρίεσ που αςχολοφνται µε 

εμπορικζσ πράξεισ όπωσ αγοραπωλθςίεσ εμπορευμάτων.  
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2.4 Επιλογή του Κατάλληλου Εταιρικοφ Σφπου  

 

 

Θ επιλογι του κατάλλθλου εταιρικοφ τφπου είναι ζνα νευραλγικό ηιτθμα. ε  κάκε 

περίπτωςθ επιλογισ κα εξεταςκοφν οι επιδιωκόμενοι ςκοποί, τα διατικζμενα μζςα 

και οι υπάρχουςεσ ςχζςεισ που ςυνδζουν τα προσ ςυνεργαςία φυςικά πρόςωπα. 

Από τα κριτιρια αυτά κα προκφψει θ επιλογι του κατάλλθλου τφπου εταιρείασ.  

 

α) Ομόρρυθμη εταιρία κα ςυςτιςουν δφο φυςικά πρόςωπα που ζχουν ςτενοφσ 

φιλικοφσ ι ςυγγενικοφσ δεςμοφσ και εμπιςτοςφνθ μεταξφ τουσ. Δεν κα πρζπει να 

υπάρχει αμφιβολία του ενόσ για τθν ευκφτθτα και τθν καλι πρόκεςθ και πίςτθ του 

άλλου. Αυτό επιβάλλει θ φπαρξθ τθσ αλλθλζγγυασ (και απεριόριςτθσ) ευκφνθσ 

μεταξφ των εταίρων. Γιατί από τισ ενζργειεσ ι τισ παραλιψεισ του ενόσ εταίρου ίςωσ 

να προκφψουν ςοβαρζσ ςυνζπειεσ για τθν περιουςία του άλλου. Σα παραπάνω 

ιςχφουν και για τισ περιπτϊςεισ που οι εταίροι είναι περιςςότεροι των δφο. ε µία 

ομόρρυκμθ εταιρεία μποροφν να ςυμμετζχουν ζκτοσ από φυςικά και νομικά 

πρόςωπα (εταιρείεσ παντόσ τφπου). τθν περίπτωςθ αυτι, ςυνεχίηουν να ζχουν ιςχφ 

τα παραπάνω, αφοφ και εδϊ το προςωπικό ςτοιχείο κα κυριαρχεί.  

 

β) Ετερόρρυθμη εταιρία. Ο τφποσ αυτόσ τθσ προςωπικισ εταιρείασ προτιμάται,  

όταν μεταξφ των µελϊν τθσ κα ςυμπεριλθφκοφν και πρόςωπα, τα οποία δεν 

επικυμοφν να ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και απεριορίςτωσ, δθλαδι µε ολόκλθρθ τθν 

προςωπικι τουσ περιουςία. Σα πρόςωπα αυτά κα ςυμμετζχουν ςτθν εταιρεία ωσ 

ετερόρρυκμα µζλθ και κα ευκφνονται για τα χρζθ τθσ εταιρείασ µόνο μζχρι του 

ποςοφ τθσ ειςφοράσ τουσ. υνικωσ, τα ετερόρρυκμα µζλθ δεν  ζχουν τθ 

ςπουδαιότθτα των ομορρφκμων µελϊν οφτε από απόψεωσ γενικότερθσ ςυμβολισ 

ςτθν προςπάκεια τθσ εταιρείασ και πολλζσ φορζσ θ μόνθ ςυμβολι τουσ ίναι αυτι 

για τθ διάςπαςθ του ειςοδιματοσ τθσ εταιρείασ. 
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γ) Εταιρεία Περιοριςμζνησ Ευθφνησ (Ε.Π.Ε). Θ εταιρία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ είναι 

κατά κάποιο τρόπο ζνασ ενδιάμεςοσ εταιρικόσ τφποσ ανάμεςα ςτισ προςωπικζσ 

εταιρίεσ και τισ Ανϊνυμεσ. τθν Ε.Π.Ε δεν υπάρχουν εταίροι µε απεριόριςτθ ευκφνθ 

και αυτό είναι μεγάλο πλεονζκτθμα για τα µζλθ τθσ. Ωςτόςο, θ παράμετροσ αυτι, 

μπορεί να δυςκολζψει τθν Ε.Π.Ε. ςτον τομζα τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ. Αυτι θ 

δυςκολία αντιμετωπίηεται, ςυνικωσ, µε τθν  παροχι προςκζτων εγγυιςεων µε 

περιουςιακά ςτοιχεία των βαςικϊν εταίρων τθσ Ε.Π.Ε. Ουςιαςτικά, θ επιλογι 

ςφςταςθσ μιασ Ε.Π.Ε. προτιμάται ςτισ περιπτϊςεισ που οι εταίροι δεν κζλουν να 

διακινδυνεφςουν ολόκλθρθ τθν προςωπικι τουσ περιουςία και ςυγχρόνωσ δεν είναι 

διατεκειμζνοι να ςυςτιςουν ςε Ανϊνυμθ Εταιρία. 

 

δ) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ). Οι ΙΚΕ ζχουν νομικι προςωπικότθτα, 

εμπορικό ςκοπό, ελάχιςτο κεφάλαιο ενόσ ευρϊ και ευκφνεται μόνο αυτι με τθν 

περιουςία τθσ για τισ εταιρικζσ υποχρεϊςεισ. 

Θ ςφςταςι τθσ  είναι πιο ευζλικτθ από αυτιν τθσ Α.Ε. και τθσ Ε.Π.Ε. και  μπορεί να 

λειτουργιςει και ωσ μονοπρόςωπθ. κοπόσ τθσ μεταξφ άλλων είναι και θ 

αντικατάςταςθ μακροπρόκεςμα τθσ ΕΠΕ, κακόςον υπιρχε  θ δυνατότθτα ςτισ 

υφιςτάμενεσ ΕΠΕ να μετατραποφν ςε ΙΚΕ μζχρι τθν 31-12-2013. Παράλλθλα αυτι θ 

αυτι θ μορφι εταιρείασ αποτελεί τον ενδιάμεςο εταιρικό τφπο μεταξφ των 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. & Ε.Ε.) και των κεφαλαιουχικϊν (Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), 

ςυςτινεται δε και λειτουργεί με το μικρότερο δυνατό κόςτοσ. 

Ο εταιρικόσ τφποσ αυτόσ, διευκολφνει τθ ςυνεργαςία και τθ ςυνφπαρξθ μεταξφ των 

εταίρων, κακιςτϊντασ τθν κατάλλθλθ για οικογενειακζσ επιχειριςεισ, κακϊσ και για 

επιχειριςεισ και ςυνεργαςίεσ νζων επιχειρθματιϊν. 

 

ε) Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.). Είναι ο τφποσ τθσ κατ` εξοχιν κεφαλαιουχικισ εταιρίασ. 

Μια ανϊνυμθ εταιρία είναι ο μοναδικόσ εταιρικόσ τφποσ που επιτρζπει 

ςυγκζντρωςθ μεγάλων κεφαλαίων από απεριόριςτό αρικμό μετόχων και τθν εφκολθ 

μεταβίβαςθ των μεριδίων αυτϊν (μετοχϊν).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΟΜΟΡΡΤΘΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 

 

 

 

3.1 Ζννοια 

 

 

Σθν ζννοια τθσ ομόρρυκμθσ εταιρείασ δίνει ο Εμπορικόσ Νόμοσ ςτα άρκρα 20-22 

αυτοφ. Ειδικότερα το άρκρο 20 Ε.Ν. ορίηει: «Ομόρρυκμοσ (εταιρεία) είναι θ 

ςυςταινομζνθ μεταξφ δφο ι και πολλϊν, ςκοπόν εχόντων να ςυνεμπορεφονται υπό 

επωνυ-μίαν εταιρικιν». Θ επιςτιμθ και θ νομολογία, κακϊσ και διάφορεσ άλλεσ 

διατάξεισ με επιςτζγαςμα, τελικά, το άρκρο 784 του Αςτικοφ Κϊδικα, ςυμπλιρωςαν 

τον παραπάνω οριςμό, προςκζτοντασ ότι θ ομόρρυκμθ εταιρεία ζχει δικι τθσ 

νομικι προςωπικότθτα, διακεκριμζνθ από αυτιν των εταίρων τθσ.  

υνζπεια τοφτου είναι ότι ζχει δικι τθσ νομικι φπαρξθ, επωνυμία, κατοικία (ζδρα), 

ικαγζνεια και δικι τθσ περιουςία. Σο άρκρο 741 Α.Κ. προςδιορίηει ότι θ επιδίωξθ 

του κοινοφ ςκοποφ τθσ εταιρείασ (που είναι ιδίωσ οικονομικόσ) γίνεται με κοινζσ 

ειςφορζσ των εταίρων. Εξάλλου οι διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα περί εταιρειϊν 

(άρκρα 741-784) αφοροφν, βαςικά, τισ αςτικζσ\ εταιρείεσ, επικουρικϊσ, όμωσ, 

εφαρμόηονται και ςτισ εμπορικζσ προςωπικζσ εταιρείεσ. 
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3.2 Προςωπικότητα Ο.Ε. 

 

 

Όπωσ ςθμειϊκθκε και παραπάνω, τόςο θ ομόρρυκμθ εταιρεία, όςο και θ 

ετερόρρυκμθ, ζχουν δικι τουσ νομικι προςωπικότθτα, δθλαδι, αποτελοφν νομικά 

πρόςωπα. 

 

Θ ζναρξθ τθσ νομικισ προςωπικότθτασ τθσ προςωπικισ εταιρείασ επζρχεται με τθν 

κατά νόμον δθμοςίευςθ του καταςτατικοφ τθσ ςτα ειδικά βιβλία του αρμόδιου 

πρωτοδικείου. Σο πζρασ δε αυτισ επζρχεται από τθ ςτιγμι που κα τελειϊςει θ 

εκκακάριςθ τθσ εταιρείασ και θ διανομι του κακαροφ ενεργθτικοφ ςτουσ πρϊθν 

εταίρουσ. 

 

Θ νομικι προςωπικότθτα τθσ Ο.Ε. παραμζνει αναλλοίωτθ και όταν τροποποιθκεί το 

καταςτατικό αυτισ, εξακολουκεί δε και μζχρι το πζρασ τθσ εκκακαρίςεωσ για τισ 

ανάγκεσ αυτισ. 

Θ ομόρρυκμθ εταιρεία αποκτά νομικι προςωπικότθτα με τθν κατά νόμο 

δθμοςίευςθ του καταςτατικοφ τθσ (πριν τοφτο ςυμβεί, δεν μπορεί να ςυμβάλλεται 

οφτε να γίνεται υποκείμενο δικαιωμάτων και ςε περίπτωςθ που οι εταίροι τθσ υπό 

ςφςταςθ Ο.Ε. ςυνάψουν δικαιοπραξίεσ με τρίτουσ — πριν τθ δθμοςίευςθ του 

καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ — γίνονται αυτοί (οι εταίροι) φορείσ των ςχετικϊν 

δικαιωμάτων, ζςτω και αν οι ςυναλλαςςόμενοι απζβλεπαν ςτθν εταιρεία). 

Σο γεγονόσ ότι θ προςωπικι εταιρεία αποτελεί νομικό πρόςωπο ζχει οριςμζνεσ 

νομικζσ ςυνζπειεσ, όπωσ: Ζχει επωνυμία, κατοικία (ζδρα), ικαγζνεια και όργανα 

(φυςικά πρόςωπα) που τθν εκπροςωποφν και διοικοφν (διαχειρίηονται) τισ εταιρικζσ 

υποκζςεισ και τθν εταιρικι περιουςία.  

 

Ζδρα τθσ εταιρείασ (κατοικία) είναι ο τόποσ, όπου λειτουργεί θ διοίκθςθ 

(διαχειριςτζσ) αυτισ. Κατά των εκπροςϊπων (διαχειριςτϊν) τθσ προςωπικισ 
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εταιρείασ μπορεί να διαταχκεί προςωπικι κράτθςθ για απαιτιςεισ εμπορικζσ ι από 

αδικοπραξία, ςφμφωνα με το άρκρο 1047 § 3 του Κ. Πολ. Δικονομίασ.  

 

Ακόμα, θ εταιρεία ζχει τθν ικανότθτα να αποκτά κυριότθτα επί κινθτϊν και ακινιτων 

πραγμάτων, αλλά και άλλα δικαιϊματα.  

Ζτςι, ζχει δικι τθσ περιουςία, διακεκριμζνθ από εκείνθ των εταίρων αυτισ. Σα 

ακίνθτα τθσ προςωπικισ εταιρείασ καταχωροφνται ςε ειδικι μερίδα του οικείου 

υποκθκοφυλακείου. Επίςθσ, θ εταιρεία ζχει δικαίωμα να επιδιϊξει ικανοποίθςθ για 

θκικι βλάβθ που υπζςτθ θ προςωπικότθτα τθσ. Σζλοσ, θ εταιρεία ζχει το δικαίωμα 

να ςυμμετζχει ωσ μζλοσ άλλθσ εταιρείασ, οποιουδιποτε τφπου, και να παρίςταται 

ςτο δικαςτιριο ωσ διάδικο μζροσ, εκπροςωποφμενθ από τουσ νόμιμουσ 

εκπροςϊπουσ τθσ. 

 

 

3.3 Απεριόριςτη ευθφνη εταίρων 

 

 

το άρκρο 22 Ε.Ν. ορίηεται: «Οι ομόρρυκμοι ςυνεταίροι, οι αναφερόμενοι εισ το 

καταςτατικόν τθσ εταιρείασ ζγγραφον, υπόκεινται αλλθλεγγφωσ εισ όλασ τασ 

υποχρεϊςεισ τθσ εταιρείασ, αν και υπογεγραμμζνοσ παρ' ενόσ μόνου των 

ςυνεταίρων, υπό τθν εταιρικιν όμωσ επωνυμίαν».  

Θ ζννοια τθσ αλλθλεγγφθσ είναι θ τθσ ςε ολόκλθρο ενοχισ κατά τον Αςτικό Κϊδικα. 

Σθν αλλθλζγγυα ευκφνθ φζρουν τόςο το νομικό πρόςωπο τθσ Ο.Ε., όςο και όλα τα 

(ομόρρυκμα) μζλθ αυτισ για τθν πλθρωμι των υποχρεϊςεων που ζχει αναλάβει 

νομίμωσ θ εταιρεία. Ο δανειςτισ, επομζνωσ, δικαιοφται (ςφμφωνα με το άρκρο 482 

Α.Κ.) να απαιτιςει το χρζοσ τθσ εταιρείασ κατ' αρζςκειαν από οποιοδιποτε εταίρο 

είτε εν όλω είτε εν μζρει. 
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Οι εταίροι τθσ ομόρρυκμθσ εταιρείασ (που είναι όλοι τουσ ομόρρυκμοι) ευκφνονται 

απεριόριςτα και ςε ολόκλθρο. Σο «απεριόριςτα» ςθμαίνει ότι οι ομόρρυκμοι 

εταίροι ευκφνονται με ολόκλθρθ τθν περιουςία τουσ, ενϊ το «εισ ολόκλθρον» 

ςθμαίνει αλλθλζγγυα ευκφνθ μεταξφ όλων των εταίρων. 

 

Σθν ίδια ευκφνθ ζχουν και οι ομόρρυκμοι εταίροι τθσ ετερόρρυκμθσ εταιρείασ. 

 

ε περίπτωςθ λφςεωσ τθσ εταιρείασ δεν λφονται και οι υφιςτάμενεσ ςυμβάςεισ 

αυτισ, ζςτω κι αν αναφζρονται ςε χρόνο μεταγενζςτερο τθσ λφςεωσ. Οι ομόρρυκμοι 

εταίροι ευκφνονται μαηί με τθν εταιρεία για τθν εκπλιρωςθ των νομίμων 

υποχρεϊςεων «εισ ολόκλθρον» ζκαςτοσ και ο δανειςτισ δικαιοφται να απαιτιςει το 

χρζοσ από οποιοδιποτε εταίρο. 

ε περίπτωςθ μετατροπισ ομόρρυκμθσ ι ετερόρρυκμθσ εταιρείασ ςε ανϊνυμθ, οι 

τζωσ ομόρρυκμοι εταίροι εξακολουκοφν να ευκφνονται απεριορίςτωσ και «εισ 

ολόκλθρον» για τισ μζχρι τθσ μετατροπισ αναλθφκείςεσ υποχρεϊςεισ τθσ 

προςωπικισ εταιρείασ. Ανάλογθ εφαρμογι τθσ διατάξεωσ του άρκρου 53 § 4 του Ν. 

31,90/55, που προβλζπει τθν παραπάνω ευκφνθ των ομόρρυκμων εταίρων ςε 

περίπτωςθ μετατροπισ προςωπικισ εταιρείασ ςε Ε.Π.Ε.(2). 

Κάκε νζοσ ομόρρυκμοσ εταίροσ, που ειςζρχεται ςε προςωπικι εταιρεία, ευκφνεται 

για όλα τα χρζθ αυτισ, αςχζτωσ αν αυτά δθμιουργικθκαν πριν ι μετά τθν είςοδο 

του ςτθν εταιρεία, εκτόσ αν αντίκετθ μεταξφ των εταίρων ςυμφωνία για τα 

προγενζςτερα (τθσ ειςόδου του) χρζθ τθσ εταιρείασ. 
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3.4 Εμπορική ιδιότητα εταιρείασ και εταίρων 

 

 

Θ ομόρρυκμθ εταιρεία ζχει τθν εμπορικι ιδιότθτα κατά το ουςιαςτικό κριτιριο, 

δθλαδι, από τθ δραςτθριότθτα που αναπτφςςει (εμπορικζσ πράξεισ).  

Οι ομόρρυκμοι εταίροι τόςο των ομορρφκμων όςο και των ετερορρφκμων εταιρειϊν 

είναι ζμποροι.  

Ο ετερόρρυκμοσ εταίροσ εμπορικισ ετερορρφκμου εταιρείασ δεν αποκτά τθν 

εμπορικι ιδιότθτα από μόνο το γεγονόσ τθσ ςυμμετοχισ του ς' αυτιν, αλλά θ 

μεμονωμζνθ πράξθ τθσ ςυμμετοχισ του είναι πράξθ εμπορικι. 

Θ ομόρρυκμθ εταιρεία κρίνεται κατά το ουςιαςτικό κριτιριο και ςυνεπϊσ αποκτά 

τθν εμπορικι ιδιότθτα.  

 

Οςάκισ κατά το καταςτατικό τθσ ςκοπό ενεργεί κυρίωσ και ςυνικωσ εμπορικζσ 

πράξεισ. Οι ομόρρυκμοι εταίροι αποκτοφν τθν εμπορικι ιδιότθτα και επομζνωσ 

υπόκεινται ςε προςωπικι κράτθςθ για τα χρζθ τθσ εταιρείασ από μόνθ τθ 

ςυμμετοχι τουσ ς' αυτιν. 

 

 

3.5 φςταςησ Ομόρρυθμησ Εταιρίασ  

 

 

Με τθ ςφμβαςθ εταιρείασ δφο ι περιςςότεροι υποχρεοφνται αμοιβαίωσ ςτθν 

επιδίωξθ κοινοφ ςκοποφ (ιδίωσ οικονομικοφ) με κοινζσ ειςφορζσ (άρκρο 741 Α.Κ.).  

Θ ςφμβαςθ τθσ ομόρρυκμθσ (αλλά και τθσ ετερόρρυκμθσ) εταιρείασ πρζπει να 

καταρτίηεται εγγράφωσ, αλλά το ζγγραφο μπορεί να είναι ιδιωτικό. Ο νόμοσ δεν 

απαιτεί ςυγκεκριμζνο φψοσ εταιρικοφ κεφαλαίου για να ςυςτακεί μια Ο.Ε., γιατί 

οφτωσ ι άλλωσ δεν διαχωρίηεται θ περιουςία τθσ εταιρίασ από τθν περιουςία των 
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εταίρων, αφοφ αυτοί είναι υπεφκυνοι και με τθν προςωπικι τουσ περιουςία για τισ 

υποχρεϊςεισ τθσ εταιρείασ. 

 

 

 

3.6 Αντικείμενα Εταιρικών Ειςφορών Ο.Ε 

 

 

Για τθν ςφςταςθ τθσ ομόρρυκμθσ εταιρίασ απαιτοφνται:  

 

α) κοινζσ ειςφορζσ των εταίρων και β) εταιρικι πρόκεςθ αυτϊν (να ςυνεργαςτοφν 

ςαν εταίροι). Αντικείμενο ειςφοράσ ςτθν ομόρρυκμθ εταιρία μπορεί να αποτελζςει 

οποιοδιποτε περιουςιακό ςτοιχείο.  

 

α) Ειςφορζσ ςε χριμα, όταν ο εταίροσ καταβάλλει χριματα για τθν εκπλιρωςθ τθσ  

υποχρεϊςεωσ τθν οποία ανζλαβε για τθν ςφςταςθ του κεφαλαίου τθσ εταιρίασ.  

 

β) Ειςφορζσ ςε είδοσ, όταν ο εταίροσ ειςφζρει υλικά ι άυλα περιουςιακά ςτοιχεία  

όπωσ γιπεδα, μθχανιματα, κτίρια, εμπορεφματα, γραμμάτια ειςπρακτζα, 

διπλϊματα  ευρεςιτεχνίασ, φιμθ και πελατεία κλπ.  

 

γ) Ειςφορά προςωπικισ εργαςίασ. Θ προςωπικι εργαςία μπορεί να αποτελζςει  

ειςφορά µόνο ςτισ προςωπικζσ εταιρίεσ (όχι ςτισ Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αλλά δεν μπορεί να  

αποτελζςει εταιρικό κεφάλαιο. Είναι δθλαδι δυνατό να ςυμμετζχει κάποιοσ εταίροσ  

µε μόνθ του τθν προςωπικι εργαςία, χωρίσ να ειςφζρει κανζνα ποςό κεφαλαίου.  

 

Αντικείμενο ειςφοράσ μπορεί να αποτελζςει ακόμθ µόνο θ χριςθ πράγματοσ και όχι  

απαραίτθτα θ κυριότθτα του (µε τθν ζννοια ότι ο ειςφζρων επικυμεί να του  
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επιςτραφεί το ειςφερκζν πράγμα και να μετζχει ςτα αποτελζςματα τθσ εταιρίασ 

)(Ρόκασ, 1996). 

 

δ) υνδυαςμοφσ δφο ι τριϊν ειςφορϊν από τα παραπάνω (χριμα – είδοσ, χριμα –  

εργαςία, είδοσ – εργαςία ι χριμα – είδοσ – εργαςία ).  

 

Αν θ ειςφορά του εταίρου αποτελείται από είδοσ τότε κα πρζπει να γίνει  αποτίμθςθ 

από τουσ εταίρουσ κατά τθν υπογραφι του καταςτατικοφ (τα εμπορεφματα 

αποτιμοφνται ςτθν αγοραία αξία, τα γραμμάτια ειςπρακτζα αποτιμοφνται ςτθν 

παροφςα αξία, τα ακίνθτα αποτιμοφνται ςτθν αξία του αντικειμενικοφ 

προςδιοριςμοφ τουσ ι ςτθν εμπορικι αξία βάςει ςυγκριτικϊν ςτοιχείων για 

περιοχζσ που δεν ιςχφει το ςφςτθμα αντικειμενικοφ προςδιοριςμοφ τθσ αξίασ 

αυτϊν). Βάςει τθσ αποτιναςκείςθσ αξίασ κα καταβλθκεί ο φόροσ ςυγκζντρωςθσ 

κεφαλαίου (1%).  

Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ςτθν περίπτωςθ ειςφοράσ ακινιτων κα πρζπει να 

μεταβιβαςτεί ςτθν εταιρία θ κυριότθτα και νομι των ακινιτων και επομζνωσ πρζπει 

να καταβλθκεί ο φόροσ μεταβιβάςεων που φτάνει ςε ποςοςτό 9% για ακίνθτα αξίασ 

μζχρι 12.000 €. και ςε ποςοςτό 11% για ακίνθτα αξίασ μεγαλφτερθσ των 12.000 €. Αν 

όμωσ αντικείμενο ειςφοράσ αποτελεί µόνο θ χριςθ των ακινιτων, τότε για τον 

υπολογιςμό του φόρου ςυγκζντρωςθσ κεφαλαίου, λαμβάνεται υπόψθ θ μιςκωτικι 

αξία του ακινιτου θ οποία πολλαπλαςιάηεται µε τον χρόνο για τον οποίο δίδεται θ 

χριςθ αυτοφ.  

 

Αν ο χρόνοσ είναι αόριςτοσ τότε ο φόροσ υπολογίηεται ςτο δεκαπλάςιο τθσ ετιςιασ 

μιςκωτικισ αξίασ του ακινιτου. Σο ςφνολο των ειςφορϊν αποτελεί εταιρικό 

κεφάλαιο το οποίο πρζπει να παραμζνει ςτακερό ςτθν διάρκεια τθσ εταιρίασ (αρχι 

τθσ ςτακερότθτασ κεφαλαίου), εκτόσ αν οι εταίροι µε τροποποίθςθ του 

καταςτατικοφ αποφαςίηουν αφξθςθ ι ελάττωςθ του εταιρικοφ κεφαλαίου. 

(Καραγιϊργοσ & Γεωργίου, 2003) 
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 Οι εταίροι μετζχουν ςτα κζρδθ και τισ ηθμιζσ τθσ εταιρίασ µε ίςθ αναλογία, 

ανεξάρτθτα από το μζγεκοσ τθσ ειςφοράσ, εφ’ όςον δεν ζχει ςυμφωνθκεί 

διαφορετικι αναλογία ςυμμετοχισ ςτο καταςτατικό τθσ εταιρίασ (π.χ. είναι δυνατόν 

να ςυμφωνθκεί ότι κάκε εταίροσ μετζχει ςτα κζρδθ και τισ ηθμιζσ τθσ εταιρίασ 

ανάλογα µε τθν ςυμμετοχι του κακενόσ ςτο κεφάλαιο τθσ εταιρίασ κλπ.). 

 

 

3.7 Ζννοια Ετερόρρυθμησ Εταιρίασ 

 

 

Θ ετερόρρυκμθ εταιρεία ζχει τα ίδια βαςικά χαρακτθριςτικά µε τθν ομόρρυκμθ 

εταιρεία και για αυτό κεωρείται παραλλαγι ι ειδικι μορφι αυτισ. 

Ετερόρρυκμθ εταιρεία είναι θ εταιρεία που ζχει νομικι προςωπικότθτα και 

εμπορικι ιδιότθτα ςτθν οποία ζνασ τουλάχιςτον από τουσ εταίρουσ ευκφνεται 

άμεςα, απεριόριςτα και εισ ολόκλθρον για τισ εταιρικζσ υποχρεϊςεισ (ομόρρυκμοσ 

εταίροσ) και ζνασ τουλάχιςτον από τουσ εταίρουσ ευκφνεται για αυτζσ περιοριςμζνα 

(ετερόρρυκμοσ εταίροσ)(ουφλερόσ, 2003). 

 

 

3.8 Χαρακτηριςτικά ετερόρρυθμησ εταιρίασ 

 

 

Όπωσ αναφζραμε θ ετερόρρυκμθ εταιρεία ζχει τα ίδια βαςικά χαρακτθριςτικά µε 

τθν ομόρρυκμθ εταιρεία. Είναι εμπορικι εταιρεία, ζχει εταιρικι περιουςία και  είναι 

φορζασ εμπορικισ επιχείρθςθσ, ζχει νομικι προςωπικότθτα και εταιρικι  επωνυμία, 

το καταςτατικό τθσ υπόκειται ςε διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ ενϊ ωσ προσ  τουσ 

ομόρρυκμουσ εταίρουσ τθσ ιςχφει ότι ιςχφει για τουσ ομόρρυκμουσ εταίρουσ τθσ  

ομόρρυκμθσ εταιρείασ, όςο αναφορά τθν ευκφνθ τουσ, τθν αρχι τθσ ατομικισ 
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διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ και τθν ςυµπτϊχευςι τουσ ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ  

τθσ εταιρείασ. 

 

 

3.9  φςταςησ Ετερόρρυθμησ Εταιρίασ  

 

 

Για τθν ςφςταςθ τθσ ετερόρρυκμθσ εταιρείασ απαιτείται θ ςφμπραξθ δφο ι 

περιςςότερων προςϊπων από τα οποία τουλάχιςτον ζνα πρζπει να είναι 

οπωςδιποτε ομόρρυκμοσ εταίροσ και τουλάχιςτον ζνασ οπωςδιποτε ετερόρρυκμοσ 

εταίροσ. Σα πρόςωπα που ςυμπράττουν μπορεί να είναι φυςικά θ νομικά. Ο 

ετερόρρυκμοσ εταίροσ (φυςικό πρόςωπο) αρκεί να ζχει τθν ικανότθτα προσ 

δικαιοπραξία. Δεν απαιτείται επιπρόςκετα θ ικανότθτα προσ απόκτθςθ τθσ 

εμπορικισ ιδιότθτασ όπωσ απαιτείται για τον ομόρρυκμο. Και αυτό γιατί θ 

ςυμμετοχι ςε ετερόρρυκμθ εταιρεία υπό τθν ιδιότθτα του ετερορρφκμου εταίρου, 

παρόλο που αποτελεί εμπορικι πράξθ  δεν προςδίδει από μόνθ τθσ ςτον 

ετερόρρυκμο εταίρο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) τθν εμπορικι ιδιότθτα (ουφλερόσ, 

2003). 

Για τον ίδιο λόγο το νομικό πρόςωπο που πρόκειται να καταςτεί ετερόρρυκμοσ 

εταίροσ, δεν απαιτείται να είναι εμπορικι εταιρεία µε νομικι προςωπικότθτα, όπωσ 

απαιτείται ςτθν περίπτωςθ που πρόκειται να καταςτεί ομόρρυκμοσ εταίροσ (Ρόκασ, 

1996). 

 

 

3.10 Αντικείμενα Εταιρικών Ειςφορών Ε.Ε 

 

 

Κατά τον Εμπορικό Νόμο, ο ετερόρρυκμοσ εταίροσ είναι απλόσ χρθματοδότθσ. 

Ωςτόςο, ζγινε δεκτό ότι μπορεί θ ειςφορά του να ςυνίςταται όχι μόνο ςε χριματα, 
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αλλά και ςε είδοσ (κινθτά ι ακίνθτα πράγματα, κατά κυριότθτα ι μόνο κατά χριςθ). 

Επίςθσ, ο ετερόρρυκμοσ εταίροσ δεν μπορεί να κάνει καμιά πράξθ διαχειρίςεωσ ι να 

εργαςκεί ςτισ υποκζςεισ τθσ εταιρείασ, κακϊσ εάν παραβεί τθν παραπάνω 

απαγόρευςθ, ευκφνεται αλλθλεγγφωσ με τουσ ομόρρυκμουσ εταίρουσ για όλα τα 

χρζθ και όλεσ τισ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρείασ. 

 

Ο ετερόρρυκμοσ εταίροσ δεν είναι δανειςτισ τθσ εταιρείασ, αφοφ με τθν ειςφορά 

του αποκτά δικαιϊματα ςτα κζρδθ τθσ εταιρείασ και υφίςταται τισ ηθμιογόνεσ 

ςυνζπειεσ αυτισ (ζςτω και μόνο μζχρι του ποςοφ τθσ ειςφοράσ του). 

 

 

3.11 Σα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τησ Ο.Ε 

 

 Δεν απαιτείται θ τιρθςθ πολφπλοκων βιβλίων. 

 Όλοι οι εταίροι είναι ςυνυπεφκυνοι. 

 Ζχει ςχετικά χαμθλό ςυντελεςτι φορολόγθςθσ. 

 Επειδι όλοι οι εταίροι ζχουν ιςότιμα ευκφνθ, θ πιςτολθπτικι ικανότθτα είναι 

αρκετά υψθλι. 

 

Από τθν άλλθ πλευρά, 

 Οι εταίροι τθσ Ομόρρυκμθσ Εταιρείασ ευκφνονται με ολόκλθρθ τθν 

περιουςία τουσγια όλεσ τισ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρείασ, με αλλθλζγγυα 

ευκφνθ τουσ. Με τθ λφςθ τθσ εταιρείασ δεν παφει θ ευκφνθ τουσ. 

 ε περίπτωςθ πτϊχευςθσ υπάρχει περίπτωςθ οι εταίροι να χάςουν ολόκλθρθ 

τθν προςωπικι τουσ περιουςία. 

 ε περίπτωςθ που κάποιοσ από τουσ εταίρουσ κάνει μια λάκοσ ενζργεια αυτό 

μπορεί να ζχει αρνθτικό αποτζλεςμα πάνω ςτθν περιουςία των άλλων 

εταίρων. 
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3.12 Σα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τησ Ε.Ε. 

 

Εκτόσ από το ότι τα ετερόρρυκμα μζλθ ζχουν περιοριςμζνθ ευκφνθ, κατά τα άλλα τα 

πλεονεκτιματα τθσ Ε.Ε. είναι τα ίδια με τα πλεονεκτιματα τθσ Ο.Ε., δθλαδι: 

 

 Δεν απαιτείται θ τιρθςθ πολφπλοκων βιβλίων. 

 Ζχει χαμθλό ςυντελεςτι φορολόγθςθσ. 

 υνυπεφκυνοι είναι μόνο οι ομόρρυκμοι εταίροι. 

 

Από τθν άλλθ πλευρά, οι ετερόρρυκμοι εταίροι δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να 

ςυμμετάςχουν ςτθ διαχείριςθ τθσ εταιρείασ, κάτι το οποίο ιςχφει για τουσ 

ομορρφκμουσ εταίρουσ. Σα μειονεκτιματα για τουσ ομορρφκμουσ εταίρουσ τθσ Ε.Ε. 

είναι τα ίδια με τα μειονεκτιματα των ομορρφκμων εταίρων τθσ Ο.Ε., δθλαδι: 

 

 Οι ομόρρυκμοι εταίροι τθσ ετερόρρυκμθσ εταιρείασ ευκφνονται με ολόκλθρθ 

τθν περιουςία τουσ για όλεσ τισ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρείασ, με αλλθλζγγυα 

ευκφνθ. Με τθ λφςθ τθσ εταιρείασ δεν παφει θ ευκφνθ τουσ. 

 ε περίπτωςθ πτϊχευςθσ υπάρχει πικανότθτα, οι ομόρρυκμοι εταίροι να 

χάςουν ολόκλθρθ τθν προςωπικι τουσ περιουςία.  

 

 

3.13  Φορολογία Ομόρρυθμησ και Ετερόρρυθμησ Εταιρίασ 

 

 

Οι προςωπικζσ εταιρείεσ (κατά κανόνα ΟΕ, ΕΕ), ςε ςχζςθ με οριςμζνα νομικά 

πρόςωπα του άρκρου 101 του ΚΦΕ (Ν. 2238/94), δθλαδι τισ ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ζχουν τθν 

εξισ ιδιομορφία: Σα κζρδθ που προκφπτουν ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ, μετά τθν 

φορολόγθςι τουσ, κεωρείται ότι διανζμονται ςτουσ εταίρουσ, ανεξαρτιτωσ τθσ 

πραγματικισ διάκεςθσ αυτϊν. Ζχουμε επιςθμάνει ςτο παρελκόν, ςε άλλα 
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ςθμειϊματα, ότι θ διάκεςθ των κερδϊν είναι ευρεία ζννοια και περιζχει ςτο 

περιεχόμενό τθσ, τόςο την διανομή, όςο και την αποθεματικοποίηςη. Για τα νομικά 

πρόςωπα του άρκρου 101 του ΚΦΕ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), προβλζπεται από τθν ςχετικι 

νομοκεςία (ΑΕ: άρκρα 44 και 45 του ΚΝ 2190/1920 - ΕΠΕ: άρκρα 23, 24 και 35 του 

Ν. 3190/1955 - ΙΚΕ: άρκρο 100 του Ν 4072/2012) και μποροφν να προβαίνουν ςε 

διάκεςθ κερδϊν και να αποφαςίηουν αποκλειςτικά τθν αποκεματικοποίθςι τουσ, 

αναςτζλλοντασ τθν διανομι. Αυτό μπορεί να ςυμβεί για διάφορουσ λόγουσ, που 

αφοροφν τισ γενικζσ ςυνελεφςεισ τουσ (Φλϊροσ, 2010). 

Για τισ προςωπικζσ εταιρείεσ θ διάκεςθ των κερδϊν είναι μονόδρομοσ κακϊσ 

κεωρείται ότι τα κζρδθ διανζμονται, αςχζτωσ αν οι εταίροι αποφαςίςουν να 

ςχθματίςουν κάποιο αποκεματικό, προγραμματίηοντασ ενδεχομζνωσ μια 

επενδυτικι κίνθςθ.  

 

Περαιτζρω, οι προςωπικζσ εταιρείεσ είναι δυνατόν να τθριςουν απλογραφικά ή 

διπλογραφικά βιβλία, ενϊ τα νομικά πρόςωπα τθροφν υποχρεωτικά, διπλογραφικά 

βιβλία. 

το άρκρο 10 του ΚΦΕ (Ν 2238/1994) ορίηεται ο τρόποσ φορολόγθςθσ των 

προςωπικϊν εταιρειϊν (μετά τθν κατάργθςθ του ςυςτιματοσ των «επιχειρθματικϊν 

αμοιβϊν»). 

Ζτςι, προκειμζνου για ομόρρυκμεσ εταιρείεσ (ΟΕ), ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ (ΕΕ), 

κοινωνίεσ αςτικοφ δικαίου που αςκοφν επιχείρθςθ ι επάγγελμα, αςτικζσ ι μθ 

κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ, ςυμμετοχικζσ ι αφανείσ, κακϊσ και κοινοπραξίεσ, θ 

φορολόγθςθ γίνεται με κλίμακα, θ οποία ζχει πρϊτο κλιμάκιο τισ 50.000 ευρϊ με 

ςυντελεςτι 26% και το υπερβάλλον, μετά από αυτό ποςό, με ςυντελεςτι 33%. Αν 

όμωσ, οι παραπάνω εταιρείεσ, τθροφν διπλογραφικά βιβλία το ςυνολικό κακαρό 

ειςόδθμά τουσ υποβάλλεται ςε φόρο με ςυντελεςτι 26%, ενϊ κατά τθν 

υποχρεωτικι διανομι, ςτθ τελευταία αυτι περίπτωςθ, εφαρμόηονται ανάλογα οι 

διατάξεισ του άρκρου 55 (δθλαδι, επιπλζον φόροσ 10%). 
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υνεπϊσ, μια ομόρρυκμθ εταιρεία που κατά το 2013 τιρθςε απλογραφικά βιβλία 

(εςόδων - εξόδων) και κα «δείξει» φορολογθτζα κζρδθ, πχ 30.000 ευρϊ, κα 

καταβάλει φόρο, βάςει κλίμακασ 7.800 ευρϊ (30.000 χ 26%), ενϊ περαιτζρω κα 

εξαντλθκεί θ φορολογικι υποχρζωςθ για τουσ δικαιοφχουσ του ειςοδιματοσ αυτοφ. 

Άρα, κατά τθν «υποχρεωτικι» διανομι του υπολοίπου 22.200 ευρϊ, τα χρθματικά 

αυτά ποςά, καταβάλλονται ελεφκερα φόρου. Αν όμωσ είχε τθριςει διπλογραφικά 

βιβλία, κα κατζβαλε μεν το 7.800 ευρϊ, αρχικά, αλλά κατά τθν «διανομι» του 

υπολοίπου, κα πρζπει να παρακρατιςει και αποδϊςει φόρο 10%, μάλιςτα δε χωρίσ 

να ερευνάται αν πράγματι τα κζρδθ, διανεμικθκαν ι όχι. 

 

Για το 2015, ςε κάκε περίπτωςθ διανομισ, κα παρακρατείται φόροσ (Ν 4172/2013). 

Με το προθγοφμενο ιδιότυπο κακεςτϊσ φορολόγθςθσ των προςωπικϊν εταιρειϊν, 

βάςει υποχρεωτικϊν «επιχειρθματικϊν αμοιβϊν», θ φορολογικι διανομι των 

κερδϊν ιταν θ μοναδικι λφςθ. Δθλαδι, οι εταίροι, ιταν υποχρεωμζνοι να 

δθλϊςουν τόςο τισ «επιχειρθματικζσ αμοιβζσ» που αναλογοφςαν ςε κάποιουσ, όςο 

και το υπόλοιπο των φορολογθμζνων κερδϊν, ςφμφωνα με τον πίνακα διανομισ 

που περιλαμβανόταν ςτο ζντυπο Ε5 (Φορολογικι Διλωςθ), αςχζτωσ ποια κα ιταν θ 

πραγματικι διάκεςθ. Θ «επιχειρθματικι αμοιβι» φορολογείτο με τισ γενικζσ 

διατάξεισ, ωσ ειςόδθμα από εμπορικζσ επιχειριςεισ, ενϊ για τα υπόλοιπα κζρδθ 

είχε εξαντλθκεί θ φορολογικι υποχρζωςθ.   

υνεπϊσ, αν υπάρχουν κζρδθ προθγοφμενων ετϊν που για οποιαδιποτε αιτία δεν 

είχαν διανεμθκεί, ι οφείλονται από τθν εταιρεία ςτουσ εταίρουσ, γιατί ενδεχομζνωσ 

 λόγω ζλλειψθσ ρευςτότθτασ δεν μποροφςαν να καταβλθκοφν, κατά τθν πλθρωμι 

τουσ μετά τθν 1/1/2013 δεν κα οφείλεται φόροσ 10%. Εξάλλου, οι διατάξεισ του 

άρκρου 10 του ΚΦΕ, όπωσ τζκθκαν με τον Ν 4110/2013, ιςχφουν από 1/1/2013 και 

καταλαμβάνουν τα κζρδθ που αποκτϊνται από τθν θμερομθνία αυτι και μετά. 

 

Αφοφ πλζον καταργικθκε το υποχρεωτικό των «επιχειρθματικϊν αμοιβϊν» και 

αλλάηει το κακεςτϊσ φορολόγθςθσ των προςωπικϊν εταιρειϊν ευκυγραμμιηόμενο 
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με αυτό των υπολοίπων νομικϊν προςϊπων, εφόςον τθροφνται διπλογραφικά 

βιβλία, θ φορολογικι  αντιμετϊπιςθ τθσ διάκεςθσ των κερδϊν  είναι κοινι για όλα 

τα νομικά πρόςωπα . υνεπϊσ, οι εταίροι μποροφν να αποφαςίηουν τθν κράτθςθ 

αποκεματικοφ, ι να τροποποιιςουν το καταςτατικό τουσ και να προβλζπεται αυτι 

ςτο εξισ, ϊςτε να ελζγχουν τθν διανομι των κερδϊν και να περιορίηουν τθν 

φορολογικι επιβάρυνςθ του 10%.  

 

θμειϊνεται ότι για τισ προςωπικζσ εταιρείεσ, ωσ προσ το Εταιρικό Δίκαιο, ιςχφουν 

από τον Απρίλιο του 2012 οι διατάξεισ του Ν 4072/2012, που δεν προβλζπουν 

τακτικι κράτθςθ αποκεματικοφ. 

 

τθν περίπτωςθ που τθροφνται απλογραφικά βιβλία,  δεν υφίςταται κζμα 

παρακράτθςθσ φόρου 10%, γιατί τα κζρδθ φορολογοφνται βάςει τθσ κλίμακασ του 

ωσ άνω άρκρου (ζςτω με δφο κλιμάκια) και εξαντλείται περαιτζρω θ φορολογικι 

υποχρζωςθ, κατά τθν διανομι των κερδϊν. 

Παράδειγμα: Ομόρρυκμθ Εταιρεία (ΟΕ) με τρεισ εταίρουσ (ςυμμετοχι 30%, 30% και 

40%, αντίςτοιχα ςε εταιρικό κεφάλαιο και αποτελζςματα), κατά το 2013 τιρθςε 

απλογραφικά βιβλία και παρουςιάηει κζρδθ βάςει βιβλίων 45.000 ευρϊ. Μετά τθν 

φορολογικι αναμόρφωςθ ςφμφωνα με το άρκρο 31 του ΚΦΕ (Ν 2238/1994), τα 

φορολογθτζα κζρδθ διαμορφϊνονται ςτο ποςό των 53.000 ευρϊ. Τπολογίηεται 

ποςό από ιδιόχρθςθ ακινιτου 10.000 ευρϊ.  

 

φμφωνα με τον ΚΦΕ, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 3 του Ν 

4110/2013 και ιςχφει για τα ειςοδιματα που αποκτϊνται κατά το 2013, το ςυνολικό 

κακαρό ειςόδθμα τθσ ΟΕ, όπωσ αυτό προςδιορίηεται με τισ διατάξεισ του ΚΦΕ, 

φορολογείται με τθν ακόλουκθ κλίμακα (απλογραφικά βιβλία): 

 

Για τισ πρϊτεσ 50.000 ευρϊ ειςοδιματοσ, με ςυντελεςτι 26%, ενϊ για το 

υπερβάλλον ποςό, με ςυντελεςτι 33%. Άρα, ζχουμε: 
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1. 50.000,00 Χ 26% = 13.000,00 

2.   3.000,00 Χ 33% =      990,00 

φνολο κφριου φόρου   13.990,00 

10.000,00 Χ 3% = 300,00 ευρϊ, ςυμπλθρωματικόσ φόροσ 

      

 φνολο κφριου και ςυμπλθρωματικοφ φόρου: 14.290,00 ευρϊ 

      Θ προκαταβολι φόρου κα είναι 14.290,00 Χ 55% = 7.859,50 ευρϊ 

                                             Διάθεση κερδών: 

 

Πραγματικά κζρδθ, βάςει βιβλίων…………………………………….45.000,00 

Μείον, φόροσ ειςοδιματοσ (κφριοσ και ςυμπλθρωματικόσ)…………..14.290,00 

Τπόλοιπο κερδϊν προσ διανομι……………………………………….30.710,00 

Με τθν καταβολι του φόρου, εξαντλείται θ φορολογικι υποχρζωςθ επί των κερδϊν 

αυτϊν, των εταίρων που ςυμμετζχουν ςτθν ΟΕ. 

 

Θ διανομι των κερδϊν γίνεται ςφμφωνα με τθν ςυμμετοχι των εταίρων: 

 Ο εταίροσ Α λαμβάνει: 30.710,00 Χ 30% =  9.213,00 

 Ο εταίροσ Β λαμβάνει: 30.710,00 Χ 30% =  9.213,00 

 Ο εταίροσ Γ λαμβάνει: 30.710,00 Χ 40% =12.284,00 

φνολο……………………………………….30.710,00 

 

υνολικι φορολογικι επιβάρυνςθ 14.290 ευρϊ. 

 

Θζμα προκφπτει με τα μζχρι ςτιγμισ δεδομζνα για τθ χριςθ 2014 (οικ. ζτοσ 2015) 

αφοφ με το Ν 4172/2013 τα κζρδθ από ςυμμετοχι ςε Ο.Ε.-Ε.Ε. κλπ. εξιςϊνονται με 

τα μερίςματα, με αποτζλεςμα να οφείλεται φόροσ διανομισ κερδϊν ανεξάρτθτα 

από τθν κατθγορία των βιβλίων. Ασ ελπίςουμε ότι ςτο προςεχζσ διάςτθμα κα 

υπάρξει κάποια νομοκετικι πρωτοβουλία αλλαγισ τθσ πρόβλεψθσ αυτισ. 
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Παράδειγμα: Ετερόρρυκμθ Εταιρεία (ΕΕ) με δφο ομόρρυκμουσ εταίρουσ 

(ςυμμετοχι 30% κακζνασ ςε εταιρικό κεφάλαιο και αποτελζςματα) και ζναν 

ετερόρρυκμο (ομοίωσ, ςυμμετοχι 40%), κατά το 2013 παρουςιάηει λογιςτικά κζρδθ 

45.000 ευρϊ. Μετά τθν φορολογικι αναμόρφωςθ και τθν προςαρμογι των μθ 

εκπιπτόμενων δαπανϊν, τα φορολογθτζα κζρδθ διαμορφϊνονται ςτο ποςό των 

53.000 ευρϊ.  

 

Θ εταιρεία τθρεί διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑ, ενϊ υπολογίηει ποςό από 

ιδιόχρθςθ ακινιτου 10.000 ευρϊ. το καταςτατικό τθσ αναγράφεται ότι οι εταίροι 

υποχρεοφνται να παρακρατοφν από τα κζρδθ, κάκε λογιςτικισ χριςθσ, μετά τθν 

φορολόγθςι τουσ, ποςοςτό 10% για τον ςχθματιςμό αποκεματικοφ, μζχρι αυτό να 

ανζλκει ςτο φψοσ του εταιρικοφ κεφαλαίου. Σα υπόλοιπα κζρδθ, διανζμονται ςτουσ 

εταίρουσ, κατά το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ. 

 

φμφωνα με το άρκρο 10 του ΚΦΕ, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 3 του 

Ν 4110/2013 και ιςχφει για τα ειςοδιματα που αποκτϊνται κατά το 2013, επειδι θ 

ΕΕ τθρεί διπλογραφικά βιβλία, το ςυνολικό κακαρό ειςόδθμά τθσ, το οποίο 

προςδιορίηεται βάςει των διατάξεων του ΚΦΕ (δθλαδι αφοφ αναμορφωκεί 

φορολογικά), υποβάλλεται ςε φόρο με ςυντελεςτι 26%: 

 

Άρα, ζχουμε: 53.000,00 Χ 26% = 13.780,00 ευρϊ, κφριοσ φόροσ 

                      10.000,00 Χ 3% = 300,00 ευρϊ, ςυμπλθρωματικόσ φόροσ 

                      φνολο κφριου και ςυμπλθρωματικοφ φόρου: 14.080,00 ευρϊ 

 

Θ προκαταβολι φόρου κα είναι 14.080,00 Χ 80% = 11.264,00 ευρϊ, ποςό που 

ωςτόςο, δεν επθρεάηει τθν διάκεςθ των κερδϊν. 

                                             Διάθεση κερδών: 

Λογιςτικά κζρδθ……………………………………………………….45.000,00 
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Μείον, φόροσ ειςοδιματοσ (κφριοσ και ςυμπλθρωματικόσ)…………..14.080,00 

Τπόλοιπο κερδϊν προσ διάκεςθ……………………………………….30.920,00 

Σα κζρδθ διατίκενται ωσ εξισ: 

Κράτθςθ αποκεματικοφ, βάςει καταςτατικοφ (30.920,00 Χ 10%)…….3.092,00 

Τπόλοιπο κερδϊν προσ διανομι ςτουσ εταίρουσ……………………...27.828,00 

 Ο Α ομόρρυκμοσ λαμβάνει: 27.828,00 Χ 30% =      8.348,40 

 Ο Β ομόρρυκμοσ λαμβάνει: 27.828,00 Χ 30% =      8.348,40 

 Ο Γ ετερόρρυκμοσ λαμβάνει: 27.828,00 Χ 40% =  11.131,20 

φνολο………………….………………..…………………….27.828,00 

 

Ωςτόςο, κατά τθν διανομι των κερδϊν αυτϊν ςτουσ εταίρουσ, θ ΕΕ πρζπει να 

παρακρατιςει φόρο 10%, βάςει των διατάξεων του άρκρου 55 του ΚΦΕ, τον οποίο 

κα αποδϊςει ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 54 (παρ. 6, περ. η). 

Οι εταίροι κα λάβουν κακαρό ποςό: 

 Α ομόρρυκμοσ: 8.348,40 – 834,84 = 7.513,56 ευρϊ 

 Β ομόρρυκμοσ: 8.348,40 – 834,84 = 7.513,56 ευρϊ 

 Γ ετερόρρυκμοσ: 11.131,20 – 1.113,12 = 10.018,08 ευρϊ 

 

Με τθν επιβολι τόςο του φόρου τθσ ΕΕ (26%), όςο και τθσ παρακράτθςθσ του 10%, 

εξαντλείται θ φορολογικι υποχρζωςθ των εταίρων. 

 

Καταβλικθκε ςυνολικό ποςό φόρου: 14.080,00 + 2.782,80 = 16.862,80 ευρώ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ 

 

 

 

4.1 Ζννοια και χαρακτηριςτικά  

 

 

Εταιρεία Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ είναι θ εμπορικι εταιρεία που ζχει νομικι 

προςωπικότθτα, τα µζλθ τθσ δεν ευκφνονται προςωπικά για τισ εταιρικζσ  

υποχρεϊςεισ και τθσ οποίασ το κεφάλαιο διαιρείται ςε ίςα τμιματα που μποροφν 

να μεταβιβαςκοφν και δεν παριςτάνονται µε μετοχζσ. Ζτςι κφριο χαρακτθριςτικό τθσ 

ΕΠΕ είναι το περιοριςμζνο τθσ ευκφνθσ των εταίρων, ευκφνονται δθλαδι 

περιοριςμζνα διακινδυνεφοντασ µόνο το ποςό τθσ ειςφοράσ των. 

Αποτζλεςμα τθσ φπαρξθσ νομικισ προςωπικότθτασ είναι θ φπαρξθ δικισ τθσ  

επωνυμίασ. Θ επωνυμία μιασ ΕΠΕ μπορεί να είναι είτε υποκειμενικι είτε 

αντικειμενικι, πρζπει όμωσ να περιλαμβάνει οπωςδιποτε τισ λζξεισ «εταιρεία 

περιοριςμζνθσ ευκφνθσ» και μάλιςτα όχι ςε ςφντμθςθ (Λεοντάρθσ, 2003). 

 

 

4.2 Εμπορική Ιδιότητα τησ Ε.Π.Ε. 

 

 

Θ εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), είναι μία ενδιάμεςθ (Μικτι), εταιρικι 

μορφι ανάμεςα ςτισ Προςωπικζσ και ςτισ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ. Για τθ λιψθ των 

αποφάςεων, απαιτείται θ πλειοψθφία τόςο των εταιρικϊν μεριδίων όςο και των 

εταίρων (φυςικά ι νομικά πρόςωπα). Τποχρεωτικά κα πρζπει να τθρεί βιβλία Γ’ 

κατθγορίασ. Σα διοικθτικά όργανα τθσ εταιρείασ είναι θ «Γενικι υνζλευςθ» των 
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εταίρων που ςυγκαλείται τουλάχιςτον μία φορά το χρόνο και ο «Διαχειριςτισ» που 

εκλζγεται από τθ Γενικι υνζλευςθ (Γ..) (Καραγιϊργοσ & Γεωργίου, 2003.) 

 

Θ Ε.Π.Ε. είναι εμπορικι εταιρεία, αν και αν ο ςκοπόσ αυτισ δεν είναι εμπορικι 

επιχείρθςθ, κατά το άρκρο 3 παράγραφοσ 1 του Ν.3190/1955. Άρα θ Ε.Π.Ε., είναι 

εμπορικι εταιρεία κατά το τυπικό κριτιριο. Όςον αφορά τα μζλθ τθσ Ε.Π.Ε., θ 

κεωρία κατά πλειοψθφία, αλλά κυρίωσ θ νομολογία, ςχεδόν χωρίσ εξαίρεςθ, 

δζχονται ότι από αυτό και μόνο το γεγονόσ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν εταιρεία, δεν 

αποκτοφν τθν εμπορικι ιδιότθτα. Για να ςυμβεί αυτό χρειάηεται ο εταίροσ τθσ Ε.Π.Ε. 

να ζχει ενεργό ςυμμετοχι ςτισ εργαςίεσ τθσ εταιρείασ (Καραγιάνθσ Δ., Καραγιάνθσ Ι. 

& Καραγιάνθ Αικ., 2010). 

Θ Εταιρεία Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ μπορεί να ςυςτιςει και ζνα μόνο πρόςωπο ι 

μία ιδθ ςυςτακείςα Ε.Π.Ε. να μετατραπεί ςε μονοπρόςωπθ. Ωςτόςο, θ 

μονοπρόςωπθ Ε.Π.Ε. είναι άκυρθ, αν ο εταίροσ (φυςικό ι νομικό πρόςωπο) που τθ 

ςυνζςτθςε είναι και μοναδικόσ εταίροσ ςε άλλθ μονοπρόςωπθ Ε.Π.Ε., ι αν ζχει 

ςυςτακεί από άλλθ μονοπρόςωπθ Ε.Π.Ε. 

Βαςιηόμενοι λοιπόν, ςτισ διατάξεισ του Ν.3190/1955, μποροφμε να προςδιορίςουμε 

τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ Ε.Π.Ε., που είναι: 

 

♦ Αποτελεί νομικό πρόςωπο και κατά το άρκρο 3 του Ν.3190/1955 είναι 

εμπορικι εταιρεία κατά το τυπικό κριτιριο, ζςτω και αν ο ςκοπόσ αυτισ δεν 

είναι εμπορικι επιχείρθςθ. 

 

♦ Θ διαίρεςθ του κεφαλαίου ςε ίςα μερίδια, που ενςωματϊνονται ςε 

ζγγραφα, τισ «μερίδεσ ςυμμετοχισ», με αξία τουλάχιςτον 30,00 € ζκαςτο. 

 

♦ Οι όροι δθμοςιότθτασ, κατά τθν ίδρυςθ, αλλά και κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ηωισ τθσ, είναι ςυγκεκριμζνοι. 
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♦ Ζχει οριςμζνθ διάρκεια (αν και θ παράλειψθ αναγραφισ τθσ διάρκειασ δεν 

αποτελεί λόγο ακυρότθτασ τθσ εταιρείασ). 

 

♦ Κάκε ςυνιδιοκτιτθσ Ε.Π.Ε. είναι ελεφκεροσ επαγγελματίασ και ωσ εκ 

τοφτου ζχει υποχρζωςθ να είναι αςφαλιςμζνοσ ςτο Αςφαλιςτικό Σαμείο 

Ο.Α.Ε.Ε. (Οργανιςμόσ Αςφάλιςθσ Ελευκζρων Επαγγελμάτων) 

 

♦ Οι ιδιοκτιτεσ τθσ Ε.Π.Ε. δεν επιτρζπεται να είναι και υπάλλθλοι τθσ 

εταιρείασ τουσ. 

 

♦ Ο Διαχειριςτισ τθσ Ε.Π.Ε., που μπορεί να διοικεί τθν εταιρεία ςαν να είναι 

ο μοναδικόσ ιδιοκτιτθσ, ζχει προςωπικι ευκφνθ για παράνομεσ πράξεισ τθσ 

εταιρείασ και τυχόν παράνομθ πτϊχευςι τθσ, με όριο το ςφνολο τθσ κινθτισ 

και ακίνθτθσ περιουςίασ του (Λεοντάρθσ Κ., 2003). 

 

 

 

4.3 Σο Εταιρικό κεφάλαιο τησ Ε.Π.Ε. 

 

 

Μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων του Ν. 3661/2008, το ελάχιςτο όριο του 

εταιρικοφ κεφαλαίου των Ε.Π.Ε. μειϊκθκε από 18.000,00 € και ςτθ ςυνζχεια, με το 

δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 3 του άρκρου 6 τθσ από 12.12.2012 Πράξθσ Νομοκετικοφ 

Περιεχομζνου, που κυρϊκθκε με το άρκρο 48 του Ν. 4111/2013, ορίηεται, ότι το 

κεφάλαιο τθσ εταιρείασ δεν δφναται να είναι κατϊτερο των 4.500,00 € αρχικά και 

των 2.400,00 € ςτθ ςυνζχεια, ολοςχερϊσ καταβεβλθμζνο κατά τθν κατάρτιςθ τθσ 

εταιρικισ ςφμβαςθσ (Λεοντάρθσ, 2003). 
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Επομζνωσ, για τθν ίδρυςθ τθσ Ε.Π.Ε. απαιτείται εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιςτον 

2.400,00 € 4 το οποίο διαιρείται ςε ίςα εταιρικά μερίδια τα οποία κατζχουν φυςικά 

ι νομικά πρόςωπα (εταίροι) ανάλογα το κεφάλαιο που ζχουν ειςφζρει. 

 

Επίςθσ, για κάκε τροποποίθςθ του, απαιτείται ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο 

(καταςτατικό) και δθμοςιεφεται ςτο ΦΕΚ (Λεοντάρθσ, 2003). 

 

 

4.4 Σα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τησ Ε.Π.Ε 

 

 χετικά εφκολθ ίδρυςθ. 

 Μικρό κεφάλαιο για τθν ίδρυςθ. 

 Θ ευκφνθ των εταίρων είναι περιοριςμζνθ. 

 Τπάρχει δυνατότθτα ςυγκζντρωςθσ μεγαλφτερου κεφαλαίου. 

 Είναι πιο εφκολθ θ χρθματοδότθςθ από πιςτωτικά ιδρφματα. 

 

Από τθν άλλθ πλευρά, 

 Απαιτείται να τθροφνται οι όροι δθμοςιότθτασ (δθμοςίευςθ λογιςτικϊν 

καταςτάςεων) κατά τθν ίδρυςθ και κακ όλθ τθ διάρκεια ηωισ τθσ. 

 Τπόκειται ςε αυςτθρζσ νομικζσ, λειτουργικζσ και φορολογικζσ διατυπϊςεισ. 

 Θ φορολογία επί των κερδϊν είναι ςχετικά υψθλι. 

 

4.5 Φορολογια Ε.Π.Ε 

  

Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου4545 του ν.4172/2013  

αυξάνεται από 26% ςε 29% ο ςυντελεςτισ φορολογίασ ειςοδιματοσ των κερδϊν 

από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 58 του 

ν.4172/2013 που αποκτοφν τα νομικά πρόςωπα και οι νομικζσ οντότθτεσ που 

τθροφν διπλογραφικά βιβλία, κακϊσ και τα νομικά πρόςωπα μθ κερδοςκοπικοφ 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
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χαρακτιρα τθσ περίπτωςθσ γ' του άρκρου 45 του ν.4172/2013 που τθροφν 

απλογραφικά βιβλία,ο φόροσ αποδίδεται ςε 8 ιςόποςεσ δόςεισ Προκαταβολι 

φόρου 80% και οι Φορολογία διανεμομζνων κερδϊν τα οποία διανζμονται ςτουσ 

εταίρουσ ωσ μζριςμα με ςυντελεςτι 10%.  

 

4.6 Παράδειγμα φορολογίασ Ε.Π.Ε. 

Ζςτο οτι τα κακαρά κζρδθ μιασ Ε.Π.Ε. ανζρχονται ςτα 40000 ο φόροσ που αναλογεί με 

ςυντελεςτι  29%  είναι  40000x0,29=11600. 

Επιπρόςκετα με τον κφριο φόρο ζχουμε και προκαταβολι  φόρου για τθν επόμενθ χρονιά 

(80%) επομζνωσ 116000x0,80=9280 άρα κα ζχουμε ζνα  ςθνολικό φόρο 

11600+9280=20880. 

Αν κεορίςουμε οτι το υπόλιπο ποςό κα δωκεί με τθν μορφι μερίςματοσ τοτε εχουμε 19120 

για διάκεςθ. 

Ο φόροσ που κα αναλογεί ςτα μερίςματα είναι 19120x0,1=1912 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
 

 

 

 

5.1 Ζννοια και Βαςικά χαρακτηριςτικά 

 

 

Θ ιδιωτικι κεφαλαιουχικι εταιρεία (ΙΚΕ), θ οποία ζχει νομικι προςωπικότθτα και 

είναι εμπορικι, ακόμθ και αν ο ςκοπόσ τθσ δεν είναι εμπορικι επιχείρθςθ. τθν ΙΚΕ 

απαγορεφεται θ άςκθςθ επιχειριςεωσ για τθν οποία ζχει οριςκεί από τον νόμο 

αποκλειςτικά άλλθ εταιρικι μορφι (άρκρο 1 § 1 Ν. 4072/2012), όπωσ π.χ. οι 

τραπεηικζσ, αςφαλιςτικζσ, ακλθτικζσ, αμοιβαίων κεφαλαίων κ.ά. 

Θ ΙΚΕ είναι κεφαλαιουχικι κι εντάςςεται ςτισ εταιρείεσ που διακζτουν αφενόσ 

κεφάλαιο κι αφετζρου περιοριςμζνθ ευκφνθ των μελϊν τουσ για τα εταιρικά χρζθ, 

με εξαίρεςθ τουσ εταίρουσ με εγγυθτικζσ ειςφορζσ. Σο ελάχιςτο κεφάλαιο τθσ ΙΚΕ 

είναι ζνα ευρϊ (1€), χωρίσ ωςτόςο να αποκλείεται να οριςτεί από τουσ 

ενδιαφερόμενουσ υψθλότερο μζγεκοσ κεφαλαίου. 

Οι ειςφορζσ μποροφν να είναι κεφαλαιακζσ, να αντιςτοιχοφν δθλαδι ςτο γνωςτό 

μασ κεφάλαιο, αλλά επίςθσ εξωκεφαλαιακζσ ι εγγυθτικζσ, να αντιςτοιχοφν δθλαδι 

ςε ςτοιχεία μθ υποκείμενα ςε αποτίμθςθ (Τπουργείο Ανάπτυξθσ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ & Ναυτιλίασ, 2012). 
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5.2 φςταςη Ι.Κ.Ε 

 

 

Για τθ ςφςταςι τθσ θ ΙΚΕ ακολουκεί τθ διαδικαςία τθσ Τπθρεςίασ Μιασ τάςθσ και 

μπορεί να ιδρυκεί ςε μία μζρα. Και αυτό ιςχφει ακόμα και για εταιρείεσ που θ 

επιδίωξθ του ςκοποφ τουσ απαιτεί αδειοδότθςθ. Σο νομικό πρόςωπο μπορεί να 

ςυςτακεί, να λάβει ΑΦΜ και να λειτουργιςει.  

H ΙΚΕ ςυςτινεται με ιδιωτικό ζγγραφο, εκτόσ και αν ειςφζρονται ςτθν εταιρεία 

περιουςιακά ςτοιχεία πχ. ακίνθτα, για τθ μεταβίβαςθ των οποίων απαιτείται θ 

ςυμμετοχι ςυμβολαιογράφου, οπότε και το καταςτατικό κα περιβλθκεί τον τφπο 

του ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου. 

Θ ΙΚΕ ζχει τθν ζδρα τθσ ςτον διμο που ορίηεται ςτο καταςτατικό. Τπάρχει θ 

δυνατότθτα μεταφοράσ τθσ καταςτατικισ ζδρασ ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ του ΕΟΧ. 

Επίςθσ, θ ΙΚΕ διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο εφόςον είναι καταχωριςμζνθ ςτο 

ΓΕΜΘ, ακόμα και αν ζχει τθν πραγματικι τθσ ζδρα ςτο εξωτερικό. Επομζνωσ ζχει τθ 

δυνατότθτα να ζχει το κζντρο διοίκθςισ τθσ ςε άλλο κράτοσ πζραν τθσ Ελλάδοσ και 

να ιδρφει δευτερεφουςεσ εγκαταςτάςεισ ςτο εςωτερικό ι ςτθν αλλοδαπι. 

Με τον ν. 4072/2012 ειςιχκθ και άλλθ μία καινοτομία που προβλζπει ότι οι 

τροποποιιςεισ του καταςτατικοφ τθσ ΙΚΕ, εφόςον γίνονται με ιδιωτικό ζγγραφο 

κακϊσ και τα πρακτικά μποροφν να ςυντάςςονται ςε μία από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ 

τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ.  

Για τθν ενίςχυςθ τθσ ευελιξίασ τθσ παρζχεται από τον νόμο θ δυνατότθτα λιψθσ 

αποφάςεων των εταίρων τόςο εντόσ όςο και εκτόσ ςυνζλευςθσ, θ δε ςυνζλευςθ 

ςυγκαλείται από τον διαχειριςτι 8 θμζρεσ πριν από τθν πραγματοποίθςι τθσ και οι 

εταίροι ενθμερϊνονται ακόμθ και μζςω του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Απλοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ προβλζπονται όχι μόνο για τισ γενικζσ ςυνελεφςεισ, 

αλλά και για τθν ζγκριςθ των ετιςιων οικονομικϊν αποτελεςμάτων, τθν ςυνεδρίαςθ 

των οργάνων τθσ κλπ (Λεοντάρθσ Κ., 2003). 
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τθν διάρκεια τθσ λειτουργίασ τθσ, απαιτείται δθμοςιότθτα (πχ εταιρικϊν 

μεταβολϊν) αποκλειςτικά δια μζςου του ΓΕΜΘ ι ιςτοςελίδασ. 

Θ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ ΙΚΕ πραγματοποιείται 

αποκλειςτικά μζςω του Γ.Ε.ΜΘ. και τθσ ιςτοςελίδασ τθσ εταιρείασ, ενιςχφοντασ και 

με αυτι τθ ρφκμιςθ τθν εταιρικι διαφάνεια. 

Θ διανομι κερδϊν ςτουσ εταίρουσ ζπεται τθσ δθμιουργίασ αποκεματικοφ. 

Ειδικότερα διανομι των ετιςιων κερδϊν γίνεται αφοφ προθγουμζνωσ αφαιρεκεί το 

1/20 αυτϊν και διατεκεί για το ςχθματιςμό τακτικοφ αποκεματικοφ. 

Ο νόμοσ δεν προβλζπει τθ λφςθ τθσ ΙΚΕ με καταγγελία ενόσ από τουσ εταίρουσ, οφτε 

με δικαςτικι απόφαςθ για ςπουδαίο λόγο, πλθν τθσ περίπτωςθσ ανυπαρξίασ 

μεριδίου κεφαλαιακισ ειςφοράσ.  

Θ ΙΚΕ είναι πάντοτε οριςμζνου χρόνου. Αν όμωσ δεν ορίςτθκε θ ακριβισ διάρκεια, 

ιςχφει θ 12ετία. Παράταςθ τθσ διάρκειασ είναι δυνατι με απόφαςθ των εταίρων, 

που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των εταιρικϊν μεριδίων. 

Θ βαςικι καινοτομία τθσ ΙΚΕ είναι θ αποςφνδεςθ τθσ εταιρικισ ςυμμετοχισ και των 

μεριδίων από το κεφάλαιο. Ενϊ δθλαδι ςτισ κλαςικζσ περιπτϊςεισ τθσ Α.Ε. και τθσ 

ΕΠΕ οι μετοχζσ και τα εταιρικά μερίδια αποτελοφν τμιμα του κεφαλαίου και 

προςδιορίηουν το μζγεκοσ τθσ ςυμμετοχισ κακενόσ, ανάλογα με τον αρικμό 

μεριδίων που κατζχει, ςτθν ΙΚΕ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Σα εταιρικά μερίδια 

ανάγονται όχι αποκλειςτικά ςτο κεφάλαιο, ωσ μοναδικό παρονομαςτι, αλλά ςε 

ζναν ευρφτερο παρονομαςτι, που αποτελείται από τθν αξία του ςυνόλου των 

ειςφορϊν. Αυτό είναι ίςωσ το βαςικότερο χαρακτθριςτικό τθσ  νζασ εταιρικισ 

μορφισ. 
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5.3 Αντικείμενα Εταιρικών Ειςφορών τησ ΙΚΕ 

 

 

Οι ειςφορζσ μποροφν να είναι κεφαλαιακζσ, εξωκεφαλαιακζσ και εγγυθτικζσ. Ζτςι, 

π.χ., ζνασ εταίροσ που ειςφζρει κεφάλαιο κα αποκτιςει αποκλειςτικά μερίδια που 

αντιςτοιχοφν ςε κεφαλαιακι ειςφορά, ενϊ, αν αναλάβει τθν υποχρζωςθ να παρζχει 

και επιςτθμονικζσ ι άλλεσ επαγγελματικζσ υπθρεςίεσ ςτθν εταιρία, και ςυμφωνείται 

αυτό να αποτελεί ειςφορά, κα λάβει και μερίδια που αντιςτοιχοφν ςε 

εξωκεφαλαιακι ειςφορά. 

Οι κεφαλαιακζσ ειςφορζσ, που αντιςτοιχοφν ςτο κεφάλαιο τθσ εταιρίασ, ςυνίςτανται 

ςε ειςφορά είτε μετρθτϊν είτε ςε είδοσ. Ο νόμοσ απαλλάςςει από τθν υποχρζωςθ 

αποτίμθςθσ τουσ εταίρουσ, εάν, κατά το καταςτατικό ι τθν απόφαςθ που αυξάνει το 

κεφάλαιο, θ αξία του ειςφερόμενου ςτοιχείου δεν υπερβαίνει τισ 5.000 ευρϊ 

(Τπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ & Ναυτιλίασ, 2012). 

Επιπλζον, ορίηεται ότι το κεφάλαιο κα πρζπει να καταβλθκεί ολοςχερϊσ κατά τθ 

ςφςταςθ ι τθν αφξθςθ κεφαλαίου και θ καταβολι του να βεβαιωκεί με απόφαςθ 

του διαχειριςτι που καταχωρίηεται ςτο Γ.Ε.ΜΘ. 

Οι εξωκεφαλαιακζσ ειςφορζσ, οι οποίεσ ςυνίςτανται ςε παροχζσ, δεν μποροφν να 

αποτελζςουν αντικείμενο κεφαλαιακισ ειςφοράσ, γιατί από τθ φφςθ τουσ δεν 

μποροφν να παραςτακοφν ςτον ιςολογιςμό. Πρόκειται για ειςφορζσ που 

ςυναντϊνται ςε προςωπικζσ εταιρίεσ.  

Θ ΙΚΕ είναι υποχρεωμζνθ να τθρεί βιβλίο εταίρων και ενιαίο βιβλίο πρακτικϊν. Κάκε 

χρόνο ςυντάςςει ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, που περιλαμβάνουν τον 

ιςολογιςμό, τον λογαριαςμό αποτελεςμάτων χριςεωσ, τον πίνακα διάκεςθσ 

αποτελεςμάτων και προςάρτθμα, που περιλαμβάνει όλεσ τισ αναγκαίεσ 

πλθροφορίεσ και επεξθγιςεισ, κακϊσ και τθν ετιςια ζκκεςθ του διαχειριςτι για τθν 

εταιρικι δραςτθριότθτα κατά τθ χριςθ που ζλθξε. 
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5.4 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα τησ ΙΚΕ 

 

 

 Σα τζλθ ίδρυςθσ και λειτουργίασ είναι πολφ μικρότερα. Τποχρεωτικι είναι 

μόνο θ καταβολι του τζλουσ καταχϊριςθσ ςτο ΓΕΜΘ (10 €), του κόςτουσ 

εγγραφισ ςτο επιμελθτιριο (41 € ςτο ΕΒΕΑ) και του γραμματίου για τθ 

ςφςταςθ τθσ εταιρείασ (περίπου 70 €). Ακόμθ και το καταςτατικό τθσ 

εταιρείασ μπορεί να φτιαχτεί με ιδιωτικό ζγγραφο, χωρίσ να απαιτείται θ 

ςυνδρομι ςυμβολαιογράφου - θ οποία είναι υποχρεωτικι ςτισ Α.Ε. και τισ 

ΕΠΕ (Περάκθσ, 2012). 

 

 τθν πράξθ, βζβαια, όςοι κζλουν να φτιάξουν εταιρεία του ενόσ ευρϊ 

απευκφνονται είτε ςε ζνα λογιςτικό γραφείο για να κινιςει τθ διαδικαςία 

είτε ςε ζναν ςυμβολαιογράφο, ο οποίοσ λειτουργεί και ωσ «υπθρεςία μιασ 

ςτάςθσ» (αυτό ςθμαίνει ότι μπορεί να αναλάβει τα πάντα μζχρι να 

αποκτιςει θ εταιρεία τον ΑΦΜ). Αν κάποιοσ επζλεγε αντί για ΙΚΕ να φτιάξει 

μια ΕΠΕ ι μια Α.Ε., κα ζπρεπε, εκτόσ από τον φόρο ςυγκζντρωςθσ 

κεφαλαίου, να πλθρϊςει υποχρεωτικά και τον ςυμβολαιογράφο ςυν τα 300 

€ που καταβάλλονται ςτθ νομαρχία για τθν πιςτοποίθςθ του κεφαλαίου (ςε 

περίπτωςθ ςφςταςθσ Α.Ε.) και άλλα ζξοδα. 

 

 

 Θ ετιςια δαπάνθ για τθ λειτουργία τθσ εταιρείασ είναι οικονομικότερθ. 

Μόνο για τθ δθμοςίευςθ του ιςολογιςμοφ ςτο ΦΕΚ (υποχρεωτικι για Α.Ε. και 

ΕΠΕ) απαιτοφνται τουλάχιςτον 840 ευρϊ το χρόνο ςε παράβολα, δαπάνθ 

που δεν ιςχφει για τισ ΙΚΕ. Επίςθσ, για τισ εταιρείεσ του ενόσ ευρϊ θ όποια 

μεταβολι κοςτίηει 10 ευρϊ (μόνο το ποςό που ειςπράττει το ΓΕΜΘ για τθ 

διλωςθ τθσ μεταβολισ), ενϊ ςτισ Α.Ε. τουλάχιςτον 300 ευρϊ. Ακόμθ και θ 
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ςυνδρομι ςτο επιμελθτιριο είναι τουλάχιςτον διπλάςια για μια Α.Ε. 

ςυγκριτικά με μια ΙΚΕ. 

 

 τον ΟΑΕΕ (πρϊθν ΣΕΒΕ) αςφαλίηεται υποχρεωτικά μόνο ο διαχειριςτισ τθσ 

ΙΚΕ ι ο μοναδικόσ εταίροσ ςε περίπτωςθ ςφςταςθσ μονοπρόςωπθσ 

επιχείρθςθσ. Για τουσ εταίρουσ θ αςφάλιςθ είναι προαιρετικι, κάτι που δεν 

ιςχφει οφτε ςτισ ομόρρυκμεσ οφτε ςτισ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ. Και μόνο αυτό το 

πλεονζκτθμα κεωρείται αρκετό από πολλοφσ οι οποίοι δεν κζλουν να 

καταβάλλουν τα 250 - 400 ευρϊ ςτον οργανιςμό. Ωςτόςο, αυτό το 

«πλεονζκτθμα» είναι πικανό να επανεξεταςτεί το επόμενο διάςτθμα κακϊσ, 

βάςει μνθμονίου, ο ΟΑΕΕ πρζπει να περιορίςει τισ εξαιρζςεισ από τθν 

αςφάλιςθ προκειμζνου να τονϊςει τα ζςοδά του. 

 

 

 τισ Ο.Ε. και τισ Ε.Ε. οι εταίροι εγγυϊνται με τθν ατομικι τουσ περιουςία, 

ακόμθ και με το ςπίτι τουσ, για τισ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρείασ. 

τισ ΙΚΕ αυτι θ υποχρζωςθ περιορίηεται ςτο φψοσ του κεφαλαίου. Αυτό 

ςθμαίνει λιγότερο άγχοσ, ςε περίπτωςθ που κάτι δεν πάει καλά. 

 

 Θ λιψθ απόφαςθσ ςε μια ΕΠΕ απαιτεί διπλι πλειοψθφία. Δθλαδι, αν οι 

εταίροι είναι πζντε, κα πρζπει να ςυμφωνιςουν οι τρεισ και ταυτόχρονα να 

κατζχουν άνω του 51% τθσ εταιρείασ. Αυτό δυςχεραίνει τθ λειτουργία τθσ 

επιχείρθςθσ, ενϊ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ θ απουςία ζςτω και ενόσ 

εταίρου μπορεί να μπλοκάρει τισ διαδικαςίεσ τθσ εταιρείασ. τισ ΙΚΕ, τζτοιο 

εμπόδιο δεν υπάρχει. Όποιοσ ζχει το μεγαλφτερο μερίδιο λαμβάνει και τθν 

απόφαςθ.  

 

Από τθν άλλθ πλευρά,  
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 Οι εταιρείεσ του “ενόσ ευρϊ” ζχουν, λογιςτικά, όλεσ τισ υποχρεϊςεισ μιασ 

ανϊνυμθσ εταιρείασ δθλαδι κα πρζπει να τθροφνται διπλογραφικά βιβλία, 

να ςυντάςςεται ιςολογιςμόσ και να τθρείται ταμείο ςτθν επιχείρθςθ. Οι 

προςωπικζσ εταιρείεσ, ομόρρυκμεσ και ετερόρρυκμεσ, όταν τθροφνται 

απλογραφικά τα βιβλία τουσ, δεν ζχουν τζτοιεσ υποχρεϊςεισ, οι οποίεσ 

ςυνεπάγονται περιςςότερο κόπο για τον λογιςτι τθσ επιχείρθςθσ και, κατά 

ςυνζπεια, υψθλότερο κόςτοσ για τθν εταιρεία ςε ςχζςθ με μια ατομικι ι 

προςωπικι επιχείρθςθ(Καραγιάνθσ Δ., Καραγιάνθσ Ι. & Καραγιάνθ Αικ., 

2010). 

 

 Τπάρχει και το ηιτθμα τθσ φορολόγθςθσ των κερδϊν. Οι ΙΚΕ φορολογοφνται 

ακριβϊσ όπωσ οι Α.Ε. και οι ΕΠΕ. Δθλαδι, πλθρϊνουν φόρο 26% για το 

ςφνολο των κερδϊν τουσ και 10% επιπλζον για τα κζρδθ που κα διανείμουν 

ωσ μζριςμα. Αντίκετα, οι ομόρρυκμεσ και ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ που 

τθροφν βιβλία εςόδων-εξόδων (απλογραφικά) -κάτι που αποτελεί και τον 

κανόνα- φορολογοφνται με 26%, εφόςον ζχουν κζρδθ ζωσ 50.000 ευρϊ, και 

33% αν παρουςιάηουν ακόμθ μεγαλφτερθ κερδοφορία. Είναι προφανζσ ότι οι 

ΙΚΕ φορολογοφνται αναλογικά περιςςότερο ςε ςχζςθ με τισ Ο.Ε. και τισ Ε.Ε., 

όταν τα κζρδθ είναι μικρότερα των 50.000 ευρϊ.  

 

 

5.5 Φορολογία ΙΚΕ 

 

 

Θ ΙΚΕ παρουςιάηει τθν ίδια φορολογικι αντιμετϊπιςθ με τισ ΕΠΕ. φμφωνα με τον 

Ν.4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23.01.2013) και τθν διευκρινιςτικι ΠΟΛ.1134/06.06.2013 

επιβάλλεται φόροσ με ςυντελεςτι είκοςι ζξι τοισ εκατό (26%) ςτα ειςοδιματα που 

αποκτοφν τα νομικά πρόςωπα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, όπωσ είναι θ ΙΚΕ. 

Επιπλζον, εάν θ ζκτακτθ ι τακτικι γενικι ςυνζλευςθ των εταίρων τθσ ΙΚΕ 
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αποφαςίςει να κάνει διανομι κερδϊν παρελκουςϊν χριςεων, τότε ςφμφωνα με τθν 

ΠΟΛ.1129/06.06.2011κακϊσ επίςθσ και με τθν νεότερθ ΠΟΛ.1134/06.06.13, ο 

φόροσ κα πρζπει να παρακρατθκεί εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν λιψθ τθσ πιο πάνω 

απόφαςθσ και θ απόδοςθ του παρακρατοφμενου φόρου κα πρζπει να γίνει εφάπαξ, 

εντόσ του επόμενου μινα από αυτόν εντόσ του οποίου ζγινε θ παρακράτθςθ. Για 

διανομι κερδϊν παρελκουςϊν χριςεων μζςα ςτο ζτοσ 2013, ο ςυντελεςτισ φόρου 

είναι 25%, ενϊ για κζρδθ που κα διανεμθκοφν μζςα ςτο ζτοσ 2014, ο ςυντελεςτισ 

μειϊνεται αρκετά, φτάνοντασ ςτο 10%. (Φλϊροσ, 2010) 

  

Παράδειγμα: Ζςτω θ εταιρεία ΑΛΦΑ& ΒΘΣΑ ΙΚΕ παρουςίαςε κακαρά κζρδθ προ 

φόρου για τθν χριςθ 2013€ 150.000,00 και με ζκτακτθ γενικι ςυνζλευςθ των 

εταίρων που ζλαβε χϊρα ςτο ζτοσ 2013, αποφαςίηει να κάνει διανομι κερδϊν 

παρελκουςϊν χρόνων (χριςεισ 2011 και 2012) φψουσ € 100.000,00. Ποιοσ κα είναι ο 

φόροσ που κα προκφψει για τθν κάκε περίπτωςθ. 

 Ο φόροσ για τα κζρδθ τθσ χριςθσ 2013 τθσ εταιρείασ υπολογίηεται ωσ εξισ: 

150.000,00 x 26% = 39.000,00 (ο οποίοσ κα πλθρωκεί είτε εφάπαξ με τθν υποβολι 

τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ, είτε τμθματικά ςε οκτϊ (8) δόςεισ, με τθν 

πρϊτθ να πλθρϊνεται με τθν υποβολι τθσ διλωςθσ και τισ υπόλοιπεσ μζχρι και τθν 

τελευταία εργάςιμθ του κάκε επόμενου μινα). 

Ο φόροσ που κα προκφψει από τθν διανομι των κερδϊν για τισ χριςεισ 2011 και 

2012 υπολογίηεται ωσ εξισ: 

 

Και για τισ δφο χριςεισ, απ’ όπου προζρχονται τα διανεμόμενα κζρδθ, ιςχφει 

ςυντελεςτισ παρακράτθςθσ 25%. Άρα, 100.000,00 x 25% = 25.000,00 (ο οποίοσ κα 

πρζπει να αποδοκεί εφάπαξ μζςα ςτον επόμενο μινα από αυτόν που ζγινε θ 

παρακράτθςθ)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 

 

 

 

6.1  Ζννοια και Βαςικά Χαρακτηριςτικά 

 

 

Θ Α.Ε. (Ανϊνυμθ Εταιρεία) είναι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία, τθσ οποίασ το κεφάλαιο 

διαιρείται ςε μετοχζσ που είναι μεταβιβάςιμεσ. Είναι Ν.Π.Ι.Δ. (Νομικό Πρόςωπο 

Ιδιωτικοφ Δικαίου) με δικι τθσ νομικι υπόςταςθ. φμφωνα με το άρκρο 1 του 

Ν.2190/1920, κάκε Α.Ε. είναι εμπορικι εταιρεία και οι μζτοχοι είναι υπεφκυνοι 

μόνο για το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ και δεν ςυμμετζχουν κατ’ ανάγκθ ςτθ 

διοίκθςθ τθσ εταιρείασ. Παρόλα αυτά οι μζτοχοι ςυμμετζχουν ςτθν εκλογι τθσ 

διοίκθςθσ τθσ εταιρείασ, ςτθ διαμόρφωςθ των γενικϊν αρχϊν τθσ πολιτικισ και ςτα 

κζρδθ, ανάλογα με τον αρικμό των μετοχϊν που διακζτουν. τθ γενικι ςυνζλευςθ 

των μετόχων, κάκε μζτοχοσ, διακζτει τόςεσ ψιφουσ, όςεσ είναι οι μετοχζσ που 

κατζχει.  

ε περίπτωςθ ηθμιϊν ι πτϊχευςθσ είναι υπεφκυνοσ ο μζτοχοσ μζχρι του ποςοφ που 

ζχει καταβάλει για τισ μετοχζσ του, δθλαδι, ςτθ χειρότερθ περίπτωςθ, οι μετοχζσ 

του χάνουν τελείωσ τθν αξία τουσ (Πεταλάσ, 2005). 

 

Σα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ Α.Ε. (Ανϊνυμθσ Εταιρείασ) είναι τα ακόλουκα: 

 Οι αυςτθροί όροι δθμοςιότθτασ κατά τθν ίδρυςι τθσ αλλά και κακ’ όλθ τθ 

διάρκειατθσ ηωισ τθσ. 

 

 Οι μζτοχοι ςυμμετζχουν ςτθν εκλογι τθσ διοίκθςθσ τθσ εταιρείασ, ςτθ 

διαμόρφωςθ των γενικϊν αρχϊν τθσ πολιτικισ και ςτα κζρδθ, ανάλογα με 

τον αρικμό των μετοχϊν που διακζτουν. 
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 τθ Γενικι υνζλευςθ των μετόχων κάκε μζτοχοσ διακζτει τόςουσ ψιφουσ 

όςεσ είναι οι μετοχζσ που κατζχει. ε περίπτωςθ ηθμιϊν ι πτωχεφςεωσ είναι 

υπεφκυνοσ μζχρι του ποςοφ που ζχει καταβάλει για τισ μετοχζσ του. 

 

 Ζχει δικι τθσ περιουςία που διακρίνεται από τθν περιουςία των μετόχων τθσ 

και ζχει πλιρθ ευκφνθ ζναντι των πιςτωτϊν τθσ και του Δθμοςίου μζχρι του 

ςυνόλου τθσ αξίασ τθσ κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ τθσ. 

 

 Θ μεγάλθ «διάρκεια ηωισ» τθσ, που είναι ςυνικωσ 50 ζτθ 

. 

 Ζνασ ιδιοκτιτθσ μετοχϊν μιασ Α.Ε. μπορεί να είναι και υπάλλθλοσ τθσ 

εταιρείασ, δθλαδι αςφαλιςμζνοσ ςτο Ι.Κ.Α. – Ε.Ο.Π.Τ.Τ.. 

 

 

6.2 Σα Όργανα τησ Α.Ε. 

 

 

Σο ανϊτατο όργανο τθσ Α.Ε. είναι θ Γ.. (Γενικι υνζλευςθ), ςτθν οποία λαμβάνονται 

όλεσ οι μεγάλεσ αποφάςεισ. Σθ Γενικι υνζλευςθ απαρτίηουν οι μζτοχοι τθσ 

εταιρείασ. Οι ςυνελεφςεισ είναι τακτικζσ και ζκτακτεσ.  

Θ Σακτικι Γενικι υνζλευςθ γίνεται μία φορά το ζτοσ, και κάκε μζτοχοσ, ζχει 

δικαίωμα να ψθφίςει ι να ψθφιςτεί, δεδομζνου, πωσ κάκε μετοχι αποτελεί μία 

ψιφο. τισ Γενικζσ υνελεφςεισ γίνεται ψθφοφορία για τθ ςφνκεςθ του επόμενου 

Διοικθτικοφ υμβουλίου, ορίηονται τα κακικοντά του, λαμβάνονται αποφάςεισ για 

ςθμαντικά ηθτιματα, όπωσ κακοριςμόσ τθσ μακροχρόνιασ πολιτικισ τθσ εταιρείασ, 

παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων χριςθσ τθσ εταιρείασ για τθν προθγοφμενθ χριςθ, 

και ζγκριςθ του Ιςολογιςμοφ τθσ. Σζλοσ οποιαδιποτε αλλαγι ςτο Καταςτατικό τθσ 
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εταιρείασ πρζπει να αποφαςιςτεί από τθ Γ.. με πλιρθ απαρτία 100% (Πεταλάσ, 

2005). 

 

Σο Δ.. (Διοικθτικό υμβοφλιο), αποτελείται από τα μζλθ που ψθφίςτθκαν ςτθν 

Γενικι υνζλευςθ (Γ..) και ζχει το κακικον επίβλεψθσ τθσ εταιρείασ και χάραξθ τθσ 

πολιτικισ και ςτρατθγικισ αυτισ. Ζτςι το Δ.., ςυνεδριάηει για πολφ ςθμαντικά 

ηθτιματα και παρακολουκεί τθν πορεία τθσ εταιρείασ ςτθν αγορά, επίςθσ εκλζγει 

τον Πρόεδρό του, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για τον ςυντονιςμό των εργαςιϊν του, 

κακϊσ και τον «Διευκφνοντα φμβουλο», ο οποίοσ αςκεί τθν διοίκθςθ και 

εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ. Ο Πρόεδροσ και ο Διευκφνων φμβουλοσ μπορεί να 

είναι ςυχνά το ίδιο πρόςωπο, ενϊ μπορεί να οριςτοφν περιςςότεροι από ζνασ 

Διευκφνοντεσ φμβουλοι. 

 

 

6.3 Αντικείμενα Εταιρικών Ειςφορών τησ Α.Ε 

 

Για τθν ίδρυςι τθσ Α.Ε. απαιτείται ελάχιςτο όριο κεφαλαίου 24.000,00 €2 και οι όροι 

δθμοςιότθτασ που πρζπει να τθροφνται τόςο κατά τθν ίδρυςθ όςο και κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ ηωισ τθσ είναι ιδιαίτερα αυςτθροί. Οι αποφάςεισ λαμβάνονται κατά 

πλειοψθφία και υπάρχουν δφο όργανα που βοθκοφν τθ λειτουργία τθσ, θ Γ.. 

(Γενικι υνζλευςθ) και το Δ.. (Διοικθτικό υμβοφλιο) (Λεοντάρθσ, 2003). 

 

 

6.4 Σα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τησ Α.Ε.  

 

 Τπάρχει δυνατότθτα ςυγκζντρωςθσ μεγάλων κεφαλαίων 

                                                           

2 
 από 12.12.2012 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου, που κυρϊκθκε με το άρκρο 48 του Ν. 

4111/2013, ορίηεται, ότι το κεφάλαιο τθσ εταιρείασ δεν δφναται να είναι κατϊτερο των 24.000,00 € 
από 60.000,00 € που ιταν μζχρι ςιμερα. 
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 Τπάρχει μεγάλθ δυνατότθτα προςζλκυςθσ δανειακϊν κεφαλαίων 

 Μπορεί να μπει ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν Ακθνϊν (Χ.Α.Α.) 

 Οι μζτοχοι ζχουν περιοριςμζνθ ευκφνθ ίςθ με τθν αξία των μετοχϊν που 

κατζχουν 

 Οι μετοχζσ μεταβιβάηονται εφκολα 

 Τπάρχει επίςθμθ δομι και Οργανόγραμμα 

 

Από τθν άλλθ πλευρά, 

 

 Τπάρχει υψθλό κόςτοσ ζναρξθσ 

 Απαιτείται αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 

 Τπάρχουν αυςτθρζσ νομικζσ και λειτουργικζσ διατυπϊςεισ 

 Θ φορολογία επί των κερδϊν είναι αρκετά υψθλι 

 Πρζπει να δθμοςιοποιοφνται τα οικονομικά ςτοιχεία  

 

 

 

6.5 Φορολογία τησ Α.Ε.  

 

 

Από το οικονομικό ζτοσ 2014 ο ςυντελεςτισ φορολογίασ του ςυνολικοφ 

φορολογθτζου ειςοδιματοσ των ανωνφμων εταιρειϊν ανζρχεται ςε 26%. ( άρκρο 

109, παρ. 1, πρϊτο εδάφιο Ν. 2238/1994 όπωσ τροποποιθμζνο με το άρκρο 9, παρ. 

30, του Ν. 4110/2013 ιςχφει)  

Θ παραπάνω διάταξθ ιςχφει για τα ειςοδιματα που αποκτϊνται από το οικονομικό 

ζτοσ 2014 (χριςθ 2013) (άρκρο 28, παρ. 1, περ. α, Ν. 4110/2013). φμφωνα με το 

άρκρο 102, του Ν. 2238/1994, ο φόροσ επιβάλλεται κάκε οικονομικό ζτοσ ςτο 

ςυνολικό κακαρό ειςόδθμα από κάκε πθγι που αποκτάται για τα νομικά πρόςωπα, 

ςτα οποία περιλαμβάνονται και οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ, κατά τθ διαχειριςτικι 



 
62 

περίοδο θ οποία λιγει μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα από τθν 1θ Αυγοφςτου του 

προθγοφμενου θμερολογιακοφ ζτουσ μζχρι τισ 31 Ιουλίου του οικείου οικονομικοφ 

ζτουσ (Φλϊροσ, 2010). 

 

τα μερίςματα ι κζρδθ που κεφαλαιοποιοφν ι διανζμουν οι θμεδαπζσ ανϊνυμεσ 

εταιρείεσ, ςε φυςικά ι νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά, ενϊςεισ προςϊπων 

ι ομάδεσ περιουςίασ, ενεργείται παρακράτθςθ φόρου με ςυντελεςτι δζκα τοισ 

εκατό (10%). Οι διατάξεισ του προθγοφμενου εδαφίου εφαρμόηονται ανάλογα και 

για τα κζρδθ που κεφαλαιοποιοφν ι διανζμουν οι θμεδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ με 

τθ μορφι προμεριςμάτων ςε φυςικά ι νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά, 

ενϊςεισ προςϊπων ι ομάδεσ περιουςίασ, ανεξάρτθτα αν θ καταβολι τουσ γίνεται 

ςε μετρθτά ι μετοχζσ. Με τθν παρακράτθςθ αυτι εξαντλείται θ φορολογικι 

υποχρζωςθ των δικαιοφχων για τα πιο πάνω ειςοδιματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ 

 

 

 

7.1 Αυτοτελήσ Φορολόγηςη  

 

 

 Όπωσ αναφζρκθκε και προθγοφµενα, ςτθ χϊρα µασ ζχει κακιερωκεί θ αρχι του 

ενιαίου τθσ φορολογίασ. Ο φορολογικόσ νοµοκζτθσ ζχει όµωσ εξαιρζςει από τθν 

γενικι αυτι αρχι κάποιεσ ειδικζσ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ εφαρµόηεται θ αυτοτελισ 

φορολόγθςθ. Σα άρκρα 11 ζωσ 14 του νόµου 2238/1994 ορίηουν και αναλφουν τα 

είδθ των περιπτϊςεων αυτϊν.  

υγκεκριμζνα το άρκρο 11 αναφζρεται ςτθν αυτοτελι φορολόγθςθ ειςοδιµατοσ 

από ακίνθτα, το άρκρο 12, ςτθν αυτοτελι φορολόγθςθ ειςοδιµατοσ από κινθτζσ 

αξίεσ, το άρκρο 13 από επιχειριςεισ ι επαγγζλµατα και το 14 από µιςκωτζσ 

υπθρεςίεσ. Παρακάτω κα αποςαφθνίςουµε τισ ζννοιεσ αυτζσ και κυρίωσ τισ 

περιπτϊςεισ που αφοροφν Νοµικά Πρόςωπα. Επίςθσ κα αναλφςουµε τθ 

φορολόγθςθ των µετοχϊν που είναι ειςθγµζνεσ ςτο χρθµατιςτιριο, των µεριςµάτων 

κακϊσ και λοιπϊν ειδικϊν ειςοδθµάτων, τα οποία υπόκεινται ςε παρακράτθςθ 

φόρου.  

 

 

7.2 Αυτοτελήσ Φορολόγηςη Ειςοδήματοσ από Ακίνητα 

 

 

Πρόκειται για το ακακάριςτο ειςόδθµα από εκµίςκωςθ κοινόχρθςτων χϊρων, 

γενικϊσ, ςε οικοδοµζσ από τον κανονιςµό τθσ οροφοκτθςίασ που ανικουν, ςτουσ 

ιδιοκτιτεσ των διθρθµζνων ιδιοκτθςιϊν τθσ, επιβάλλεται δε, αυτοτελϊσ φορολογία 
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µε ςυντελεςτι 20%, ςτον οποίο περιλαµβάνεται ο φόροσ ειςοδιµατοσ, τα τζλθ 

χαρτοςιµου και θ ειςφορά Ο.Γ.Α. ςτο χαρτόςθµο.  

 

 

7.3 Αυτοτελήσ Φορολόγηςη Ειςοδήματοσ από Κινητζσ Αξίεσ  

  

 

φµφωνα µε τθν παράγραφο 1 του άρκρου 12, του Κ.Φ.Ε. ορίηεται ότι επιβάλλεται 

φόροσ ειςοδιµατοσ, ςτουσ τόκουσ οι οποίοι αποκτϊνται από φυςικά ι νοµικά 

πρόςωπα, χωρίσ να εξετάηεται θ ικαγζνεια τουσ και ο τόποσ που διαµζνουν και 

προκφπτουν ςτθν Ελλάδα από οποιαδιποτε µορφι κατάκεςθσ περιλαµβανοµζνων 

και των πιςτοποιθτικϊν κατακζςεων, ςε τράπεηα ι ταµιευτιριο (τθσ Ελλάδασ), 

οποιαδιποτε µορφι κατάκεςθσ ςτο Σαµείο Παρακατακθκϊν και ∆ανείων, και 

οµολογιακά δάνεια επιχειριςεων, εφόςον ζχουν τφχει των απαλλαγϊν του 

Ν.3746/1957.  

 Ο φόροσ υπολογίηεται ςτο ποςό των τόκων που προκφπτουν µε ςυντελεςτι δζκα 

πζντε τοισ εκατό (15%). Ο φόροσ αυτόσ παρακρατείται από τον οφειλζτθ των τόκων 

κατά το χρόνο που γίνεται ο εκτοκιςµόσ τθσ κατάκεςθσ ι από εκείνον που 

καταβάλλει τουσ τόκουσ, κατά τθν εξαργφρωςθ των τοκοµεριδίων. Ειδικϊσ, για 

οµόλογα χωρίσ κουπόνια ο φόροσ υπολογίηεται κατά τθν ζκδοςι τουσ.  Με τθν 

παρακράτθςθ του φόρου, εξαντλείται θ φορολογικι υποχρζωςθ µόνο εάν οι 

δικαιοφχοι των πιο πάνω ειςοδθµάτων είναι φυςικά πρόςωπα, υπόχρεοι του 

άρκρου 2 (Προςωπικζσ Εταιρείεσ, Κοινωνίεσ Αςτικοφ ∆ικαίου, Αςτικζσ Εταιρείεσ,  

υµµετοχικζσ ι Αφανείσ και Κοινοπραξίεσ), επίςθσ, υνεταιριςµοί, Νοµικά Πρόςωπα 

µθ Κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, και θµεδαπζσ και αλλοδαπζσ τραπεηικζσ και 

αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ. Αντίκετα, για τα λοιπά Νοµικά Πρόςωπα τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 101 (θµεδαπζσ Α.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ.), µε τθν παρακράτθςθ 

του φόρου ειςοδιµατοσ από κινθτζσ αξίεσ, δεν επζρχεται πλζον εξάντλθςθ τθσ 
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φορολογικισ υποχρζωςθσ, αλλά τα ειςοδιµατα αυτά φορολογοφνται µε τισ γενικζσ 

διατάξεισ, ςυµψθφιηόµενου του φόρου που ζχει παρακρατθκεί.  

 

 

 

7.4 Αυτοτελήσ Φορολόγηςη Ειςοδήματοσ από Επιχειρήςεισ  

 

 

φµφωνα µε τθν παράγραφο 1 του άρκρου 13, φορολογείται αυτοτελϊσ θ υπεραξία 

που προκφπτει κατά τθ µεταβίβαςθ εταιρικϊν µεριδίων ι µεριδίων ςυµµετοχισ ι 

ποςοςτϊν ςυµµετοχισ ςε Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνίεσ Αςτικοφ ∆ικαίου, Αςτικζσ Εταιρείεσ, 

υµµετοχικζσ - Αφανείσ ι Κοινοπραξίεσ. Για τισ µετοχζσ των Α.Ε. αναφζρεται θ 

επόµενθ παράγραφοσ, όµωσ κεωρείται ςχετικι και θ παράγραφοσ 1, κακϊσ µία Α.Ε. 

µπορεί ωσ νοµικό πρόςωπο να κατζχει και να µεταβιβάηει εταιρικά µερίδια των 

παραπάνω εταιρειϊν. Πιο ςυγκεκριµζνα φορολογείται αυτοτελϊσ λογιηόµενο ωσ 

ειςόδθµα:  

1. Με ςυντελεςτι είκοςι τοισ εκατό (20%) κάκε κζρδοσ ι ωφζλεια που προζρχεται 

από τθ µεταβίβαςθ:  

 

 Ολόκλθρθσ επιχείρθςθσ µε τα άυλα ςτοιχεία αυτισ, όπωσ αζρασ, επωνυµία, 

ςιµα,  προνόµια κτλ, ι υποκαταςτιµατοσ επιχείρθςθσ, όπωσ αυτό ορίηεται 

από τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 9 του Κ.Β.. (Κϊδικα 

Βιβλίων και τοιχείων).  

 Εταιρικϊν µερίδων ι µεριδίων ποςοςτϊν ςυµµετοχισ ςε κοινωνία αςτικοφ 

δικαίου που αςκεί επιχείρθςθ ι επάγγελµα ι ςε κοινοπραξία, εκτόσ 

κοινοπραξίασ τεχνικϊν ζργων, τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 2 του Κ.Β.. 

 

Για τον υπολογιςµό τθσ ωφζλειασ, που προκφπτει από τθ µεταβίβαςθ µεριδίων 

θµεδαπισ Ε.Π.Ε., αφαιρείται το κόςτοσ απόκτθςισ τθσ από τθν κατϊτατθ 
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πραγµατικι αξία που ζχουν κατά το χρόνο µεταβίβαςθσ. Για τον προςδιοριςµό τθσ 

κατϊτατθσ πραγµατικισ αξίασ των µεριδίων που µεταβιβάηονται, λαµβάνεται το 

άκροιςµα ολόκλθρθσ τθσ εταιρείασ:  

 

 των ιδίων κεφαλαίων τθσ, που εµφανίηονται ςτον τελευταίο πριν από τθ 

µεταβίβαςθ επίςθµο ιςολογιςµό,  

 

 τθσ άυλθσ αξίασ τθσ, 

 

 τθσ αξίασ των ακινιτων τθσ εταιρείασ κατά το µζροσ που θ αξία του κακενόσ 

από αυτά, όπωσ αυτι προςδιορίηεται κατά το χρόνο µεταβίβαςθσ ςτθ 

φορολογία ακινιτων,  υπερβαίνει τθν αξία κτιςθσ του και,  

 

 των αυξιςεων των ιδίων κεφαλαίων που ζχουν µεςολαβιςει από το χρόνο 

ςφνταξθσ του τελευταίου επίςθµου ιςολογιςµοφ µζχρι το χρόνο µεταβίβαςθσ 

των µεριδίων ι των µειϊςεων των ιδίων κεφαλαίων που ζχουν γίνει ςτο ίδιο 

χρονικό διάςτθµα. Επίςθσ πζρα από τα όρια είναι και οι µειωµζνοι φόροι 

υπεραξίασ για τισ περιπτϊςεισ µεταβίβαςθσ από επαχκι αίτια και από 

ςυγγενικά πρόςωπα, που αναλφει το άρκρο 13.  

 

2. Με ςυντελεςτι είκοςι τοισ εκατό (20%) κάκε κζρδοσ ι ωφζλεια που προζρχεται 

από τθν εκχϊρθςθ ι µεταβίβαςθ αυτοτελϊσ κάκε δικαιϊµατοσ, το οποίο είναι 

ςυναφζσ µε τθν άςκθςθ τθσ επιχείρθςθσ ι του επαγγζλµατοσ, όπωσ του 

δικαιϊµατοσ τθσ µίςκωςθσ ι υποµίςκωςθσ ι του προνοµίου ι του διπλϊµατοσ 

ευρεςιτεχνίασ και άλλων παρόµοιων δικαιωµάτων, κακϊσ και τθσ άδειασ 

κυκλοφορίασ των αυτοκινιτων οχθµάτων ι µοτοςικλετϊν δθµόςιασ χριςθσ που 

µεταβιβάηονται. Με εκχϊρθςθ εξοµοιϊνεται και θ παραίτθςθ από µιςκωτικά 

δικαιϊµατα. 
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 Ο δικαιοφχοσ του κζρδουσ ι τθσ ωφζλειασ, που προκφπτει από τθν εφαρµογι αυτισ 

τθσ παραγράφου, επιβαρφνεται µε τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ 

µε τθν υποβολι διλωςθσ ςτθν αρµόδια δθµόςια οικονοµικι υπθρεςία τθσ 

περιφζρειασ όπου βρίςκεται θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ, τθσ οποίασ µεταβιβάηεται ι 

εκχωρείται το περιουςιακό ςτοιχείο, πριν από τθ µε οποιονδιποτε τρόπο 

µεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ του οικείου περιουςιακοφ ςτοιχείου.  

 

3. Με ςυντελεςτι είκοςι τοισ εκατό (20%) κάκε ποςό που καταβάλλεται, πζρα από 

τα µιςκϊµατα, από το µιςκωτι προσ τον εκµιςκωτι, ςε περίπτωςθ µίςκωςθσ 

ακινιτου µόνου του ι µαηί µε τον οποιονδιποτε εξοπλιςµό ι εγκατάςταςθ που 

τυχόν διακζτει.  

 

Όταν δικαιοφχοι των ειςοδθµάτων τθσ παραγράφου αυτισ είναι πρόςωπα που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 101 (µεταξφ των οποίων θµεδαπζσ Α.Ε.  

και Ε.Π.Ε.), µε τθν καταβολι του πιο πάνω φόρου δεν εξαντλείται θ φορολογικι 

υποχρζωςθ των δικαιοφχων, αλλά τα ειςοδιµατα αυτά φορολογοφνται µε τισ 

γενικζσ διατάξεισ.  

 

 φµφωνα µε τθν παράγραφο 2 του άρκρου 13, φορολογείται αυτοτελϊσ µε 

ςυντελεςτι πζντε τοισ εκατό (5%) θ πραγµατικι αξία πϊλθςθσ µετοχϊν θµεδαπϊν 

Α.Ε. µθ ειςθγµζνων ςτο Χ.Α.Α. (Χρθµατιςτιριο Αξιϊν Ακθνϊν), οι οποίεσ 

µεταβιβάηονται από φυςικά ι νοµικά πρόςωπα, θµεδαπά ι αλλοδαπά. Για τον 

προςδιοριςµό τθσ πραγµατικισ αξίασ των µετοχϊν για τθν επιβολι του φόρου πζντε 

τοισ εκατό (5%) λαµβάνεται υπόψθ και θ κατϊτατθ πραγµατικι αξία των µετοχϊν 

που µεταβιβάηονται, θ οποία εξευρίςκεται ωσ ακολοφκωσ:  

 

 Σα ίδια κεφάλαια τθσ εταιρείασ, που εµφανίηονται ςτον τελευταίο πριν από 

τθ µεταβίβαςθ επίςθµο ιςολογιςµό και όπωσ αυτά διαµορφϊνονται µετά 

από αφξθςθ ι µείωςθ που ζχει πραγµατοποιθκεί µζχρι και τθν προθγοφµενθ 
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θµζρα τθσ µεταβίβαςθσ,  προςαυξάνονται µε τθν απόδοςθ των ιδίων 

κεφαλαίων των πζντε τελευταίων διαχειριςτικϊν περιόδων πριν από τθ 

µεταβίβαςθ. το αποτζλεςµα που προκφπτει προςτίκεται και θ υφιςτάµενθ 

διαφορά µεταξφ τθσ αξίασ των ακινιτων τθσ εταιρείασ,  όπωσ αυτι 

προςδιορίηεται κατά το χρόνο τθσ µεταβίβαςθσ ςτθ φορολογία µεταβίβαςθσ 

ακινιτων και τθσ εµφανιηόµενθσ ςτα βιβλία αξίασ κτιςθσ αυτϊν, αν θ 

δεφτερθ είναι µικρότερθ τθσ πρϊτθσ. Σο ποςό που προκφπτει ςφµφωνα µε 

τα πιο πάνω, διαιροφµενο δια του αρικµοφ των υφιςτάµενων κατά το χρόνο 

µεταβίβαςθσ µετοχϊν, αντιπροςωπεφει τθν ελάχιςτθ πραγµατικι αξία τθσ 

κάκε µετοχισ, θ οποία λαµβάνεται υπόψθ για τον προςδιοριςµό τθσ αξίασ 

των µετοχϊν που µεταβιβάηονται.  

 

 Ωσ απόδοςθ ιδίων κεφαλαίων λαµβάνεται ο λόγοσ του µζςου όρου των 

ολικϊν αποτελεςµάτων εκµετάλλευςθσ (προ φόρων) των πζντε τελευταίων 

(πριν από τθ µεταβίβαςθ), ιςολογιςµϊν και του µζςου όρου των ιδίων 

κεφαλαίων τθσ ίδιασ χρονικισ περιόδου. ε περίπτωςθ που νόµιµα ζχουν 

καταρτιςκεί λιγότεροι από πζντε  ιςολογιςµοί, λαµβάνονται υπόψθ τα 

ςτοιχεία των ιςολογιςµϊν αυτϊν. Αν το άκροιςµα των ολικϊν 

αποτελεςµάτων είναι αρνθτικό, δεν λαµβάνεται υπόψθ καµία απόδοςθ.  

 

 Όταν θ εταιρεία τθσ οποίασ µεταβιβάηονται οι µετοχζσ ζχει προζλκει από 

µετατροπι ι ςυγχϊνευςθ άλλων Α.Ε. ι άλλων µορφϊν επιχειριςεων και θ 

µεταβίβαςθ λαµβάνει χϊρα πριν από τθ ςφνταξθ τριϊν ιςολογιςµϊν, 

λαµβάνονται υπόψθ τα ςτοιχεία τθσ προθγοφµενθσ περίπτωςθσ, που 

προκφπτουν και από τουσ ιςολογιςµοφσ των επιχειριςεων που ζχουν 

µεταςχθµατιςκεί, εφόςον τθροφςαν βιβλία Γ κατθγορίασ του Κ.Β.. 

 

 ε περίπτωςθ που από το ςυµβολαιογραφικό ζγγραφο ι ιδιωτικό 

ςυµφωνθτικό προκφπτει ωσ πραγµατικι αξία µεταβίβαςθσ µετοχϊν 
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µεγαλφτερθ αυτισ που προκφπτει,  ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ των 

υποπεριπτϊςεων α’ ζωσ γ’ τθσ παροφςασ παραγράφου,  λαµβάνεται υπόψθ 

θ ςυµφωνθκείςα. Φορολογικι αντιµετϊπιςθ τθσ επιχείρθςθσ 

 

Περιςςότερο ενδιαφζρον ςτθ φορολογία παρουςιάηει θ επιχείρθςθ. Αυτό ςυµβαίνει 

γιατί, όποιεσ ρυκµίςεισ επιβάλλονται από το νοµοκζτθ για τθν οµοιόµορφθ 

µεταχείριςθ ιδίων προςϊπων και καταςτάςεων από πλευράσ φορολογικισ 

ικανότθτοσ, είναι ανάγκθ πολλζσ φορζσ να διαχωρίηονται βάςθ αντικειµενικϊν 

κριτθρίων.  

 

 Όπωσ προαναφζρκθκε, θ κάκε κατάςταςθ αντιµετωπίηεται φορολογικά µε 

διαφορετικό τρόπο. Αυτό ςυµβαίνει γιατί, θ οικονοµικι ταξινόµθςθ των ιδιωτικϊν 

επιχειριςεων εµφανίηει ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ αν κελιςει κανείσ να χρθςιµοποιιςει 

τα κριτιρια (αποκλειςτικά οικονοµικά µόνο ςτοιχεία), ανεξάρτθτα από τθν 

προζλευςθ των παραγωγικϊν τουσ ςυντελεςτϊν. Τπάρχει λοιπόν περίπτωςθ, πολλζσ 

φορζσ θ νοµοκεςία να παραβλζπει τισ διάφορεσ επιδράςεισ από τθ µεταβολι 

ποικίλων παραγόντων, οι οποίοι µπορεί να τείνουν να προςαυξάνουν και τισ 

δαπάνεσ.  

 

Με τθ κεςµοκζτθςθ νόµων και κανονιςµϊν ςτισ επιχειριςεισ, το κράτοσ 

παρεµβαίνει, αλλά και ςυγχρόνωσ διαςφαλίηει τθν αυτονοµία αυτϊν, µε 

αποτζλεςµα, θ επζµβαςθ του κράτουσ δεν είναι µόνο τυπικι, υπό τθν ζννοια τθσ 

τιρθςθσ των τυπικϊν κανόνων, αλλά και ουςιαςτικι.  

Αυτό ςθµαίνει, ότι το κράτοσ δεν αςκεί µόνο εξουςιαςτικι δράςθ αλλά και  

επιχειρθµατικι. κοπόσ του άλλωςτε είναι να αναπτυχκεί οικονοµικά ςε ζνα 

γενικότερο οικονοµικό ςφνολο, τθν ΕΕ (Ευρωπαϊκι Ζνωςθ). Για να ςυµβεί αυτό, 

πρζπει όλα εκείνα τα οικονοµικά ςτοιχεία που τθν απαρτίηουν, να αναπτυχκοφν και 

αυτά µε τθ ςειρά τουσ.  
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Επίςθσ, µια επιχείρθςθ ζχει δικαίωµα ωσ προσ το εφροσ τθσ προςταςίασ που  µπορεί 

να απαιτιςει από τουσ ανταγωνιςτζσ τθσ, µε ςτόχο τθν ανεµπόδιςτθ άςκθςθ τθσ 

δραςτθριότθτασ τθσ µζςα ςτθν αγορά, και τθν προάςπιςθ τθσ ανόκευτθσ 

λειτουργίασ του ανταγωνιςµοφ.  

 

 

7.5 Φορολογική αντιμετώπιςη τησ Ομόρρυθμησ Εταιρίασ  

  

 

Θ Ο.Ε. ςτο τζλοσ κάκε διαχειριςτικισ χριςθσ φορολογείται ςφµφωνα µε τθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 10 του Ν.2238/1994, όπωσ αντικαταςτάκθκε µε τθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 3 του Ν.2753/1999.  

φµφωνα µε τθν αντικατάςταςθ αυτι ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ µειϊκθκε ςε 30% 

για τα κζρδθ τθσ διαχειριςτικισ χριςεωσ 1999 και ςε 25% για τθ διαχειριςτικι χριςθ 

του ζτουσ 2000 και ζπειτα. Σϊρα ςφµφωνα µε το Άρκρο 10 του Κϊδικα Φορολογίασ 

Ειςοδιµατοσ, τα κακαρά κζρδθ των υπόχρεων που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 4 

του άρκρου 2, όπωσ αυτά προςδιορίηονται µε βάςθ τισ διατάξεισ αυτοφ του νόµου, 

φορολογοφνται µε ςυντελεςτι είκοςι τοισ εκατό (20%).  

 

Θ επιχειρθµατικι αµοιβι προςδιορίηεται µε τθν εφαρµογι του ποςοςτοφ 

ςυµµετοχισ των εταίρων, ςτο 50% των κερδϊν τθσ εταιρείασ για τουσ τρεισ πρϊτουσ 

διαχειριςτζσ - εταίρουσ, φυςικά πρόςωπα, µε τα µεγαλφτερα ποςοςτά και επί 

περιπτϊςεων περιςςότερων µε τα αυτά ποςοςτά, ορίηεται, να υπολογίηεται αυτι µε 

τθν υποβολι τθσ οικείασ διλωςθσ ειςοδιµατοσ.  

Σα φορολογικά ζντυπα που πρζπει να προςκοµίςει θ Ο.Ε., είναι:  

 

♦ ∆ιλωςθ φορολογίασ ειςοδιµατοσ (Ε5), για Ο.Ε., Ε.Ε., αςτικζσ κερδοςκοπικζσ ι µθ 

εταιρείεσ, αφανείσ ι ςυµµετοχικζσ εταιρείεσ, κοινωνίεσ αςτικοφ δικαίου και 

κοινοπραξίεσ.  
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♦ Εκκακαριςτικι διλωςθ Φ.Π.Α. (Φ1).  

♦ Περιοδικι διλωςθ Φ.Π.Α. (Φ2).  

 

 

 

7.6 Φορολογική αντιμετώπιςη τησ Ετερόρρυθμησ Εταιρίασ  

 

 

τθν Ε.Ε. το 50% του ποςοςτοφ των κερδϊν που αναλογεί ςτον κάκε εταίρο 

φορολογείται µε ςυντελεςτι 20% και το υπόλοιπο προςτίκεται ςτο ςφνολο όλων 

των άλλων φορολογθτζων εςόδων του ςυγκεκριμζνου ατόµου και το άκροιςμα 

αυτό φορολογείται µε βάςθ τθν κλίµακα φορολόγθςθσ φυςικϊν προςϊπων.  

Θ επιχειρθµατικι αµοιβι προςδιορίηεται µε τθν εφαρµογι του ποςοςτοφ 

ςυµµετοχισ των οµορρφκµων εταίρων ςτο 50% των κερδϊν τθσ εταιρείασ για τουσ 

τρεισ πρϊτουσ διαχειριςτζσ - εταίρουσ, φυςικά πρόςωπα, µε τα µεγαλφτερα 

ποςοςτά και επί περιπτϊςεων περιςςότερων µε τα αυτά ποςοςτά, ορίηεται, να 

υπολογίηεται αυτι µε τθν υποβολι τθσ οικείασ διλωςθσ ειςοδιµατοσ.  

Οι ομόρρυκμοσ εταίροι φυςικά πρόςωπα φορολογοφνται µε ςυντελεςτι 20%, ενϊ 

οι ετερόρρυκμοι εταίροι και τα νοµικά πρόςωπα, φορολογοφνται µε ςυντελεςτι 

25%.  

Σα φορολογικά ζντυπα που πρζπει να προςκοµίςει θ Ε.Ε., είναι:  

 

♦ ∆ιλωςθ φορολογίασ ειςοδιµατοσ (Ε5), για Ε.Ε., Ο.Ε., αςτικζσ κερδοςκοπικζσ ι µθ 

εταιρείεσ, αφανείσ ι ςυµµετοχικζσ εταιρείεσ, κοινωνίεσ αςτικοφ δικαίου και 

κοινοπραξίεσ.  

♦ Εκκακαριςτικι διλωςθ Φ.Π.Α. (Φ1).  

♦ Περιοδικι διλωςθ Φ.Π.Α. (Φ2).  
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7.7 Φορολογική αντιμετώπιςη τησ Εταιρείασ Περιοριςμζνησ Ευθφνησ 

 

 

Όςον αφορά τισ νζεσ διατάξεισ περί Ε.Π.Ε., αυτζσ εξομοιϊνουν τον τρόπο 

φορολογίασ και παρακράτθςθσ φόρου επί των διανεµοµζνων κερδϊν τουσ µε τα 

ιςχφοντα ςτισ Α.Ε., δθλαδι προβλζπεται ότι εκτόσ από τθ φορολογία του ςυνόλου 

των κερδϊν ςε επίπεδο Νοµικοφ Προςϊπου, αλλά και παρακράτθςθ φόρου επί των 

διανεµοµζνων κερδϊν αυτϊν. θµειϊνεται ότι οι προθγοφµενεσ διατάξεισ που 

ίςχυαν (εξαιρζςει των διατάξεων του Ν. 3842/2010) δεν προζβλεπαν καµία 

παρακράτθςθ φόρου επί των διανεµοµζνων κερδϊν των προςϊπων αυτϊν, και κα 

φορολογοφνταν τα ςυνολικά τθσ κζρδθ ςαν διανεµόµενα.  

Και ζτςι ζχουµε, όςον αφορά τον Φορολογικό υντελεςτι και το ποςοςτό 

παρακράτθςθσ φόρου:  

 

φµφωνα µε το άρκρο 109 παράγραφοσ 1 N.2238/1994 του Κ.Φ.Ε., για τισ θµεδαπζσ 

Ε.Π.Ε. ορίηεται ςυντελεςτισ 26% για τα κζρδθ του οικονοµικοφ ζτουσ 2012 και μετά. 

Ο φόροσ επιβάλλεται μετά από αφαίρεςθ των κερδϊν που απαλλάςςονται ι 

φορολογοφνται αυτοτελϊσ, εφόςον τα κζρδθ αυτά δεν διανεµθκοφν ςτουσ 

εταίρουσ, κακϊσ επίςθσ και µεριδίων Ε.Π.Ε. ςυµµετοχϊν ςε Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιϊν 

Αςτικοφ ∆ικαίου, Αςτικϊν Εταιρειϊν, υµµετοχικϊν - Αφανϊν και κοινοπραξιϊν.  

Σα κζρδθ που διανζµονται από τθν Ε.Π.Ε. ςτουσ εταίρουσ υπόκεινται, πάντα για τθ 

χριςθ 2012, ςε παρακράτθςθ φόρου µε ςυντελεςτι 10%, µε εξάντλθςθ τθσ 

φορολογικισ υποχρζωςθσ.  

Θ παρακράτθςθ φόρου ενεργείται κατά τθν καταβολι ι πίςτωςθ των δικαιοφχων µε 

τα ειςοδιµατα αυτά και ςε κάκε περίπτωςθ µζςα ςε ζνα µινα από τθν ζγκριςθ του 

ιςολογιςµοφ από τθν τακτικι γενικι ςυνζλευςθ των µετόχων. Αν διανεµθκοφν 

µερίςµατα από κζρδθ προθγοφµενων χριςεων, θ παρακράτθςθ φόρου ενεργείται 

µζςα ςε ζνα µινα από τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ διανοµισ από τθ γενικι ςυνζλευςθ 

των µετόχων. Ειδικά επί διανοµισ προµεριςµάτων, θ παρακράτθςθ φόρου 
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ενεργείται κατά τθν καταβολι ι πίςτωςθ των δικαιοφχων µε τα ειςοδιµατα αυτά 

και ςε κάκε περίπτωςθ µζςα ςε ζνα µινα από τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ διανοµισ από 

το διοικθτικό ςυµβοφλιο. Ο φόροσ που παρακρατείται αποδίδεται µε τθν υποβολι 

διλωςθσ ςτο ∆θµόςιο εφάπαξ µζςα ςτον επόµενο µινα από αυτόν ςτον οποίο ζγινε 

θ παρακράτθςθ.  

Επίςθσ ςφµφωνα µε το άρκρο 111 παράγραφοσ 1 του Κ.Φ.Ε. πραγµατοποιείται 

προκαταβολι φόρου 80% που αναλογεί ςτα ειςοδιµατα τθσ διαχειριςτικισ 

περιόδου ι του θµερολογιακοφ ζτουσ, κατά περίπτωςθ, που ζλθξε. Σο ανωτζρω 

ποςοςτό µειϊνεται κατά πενιντα τοισ εκατό (50%) για τα νζα νοµικά πρόςωπα ςτα 

τρία πρϊτα οικονοµικά ζτθ από τθ διλωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν τουσ, όπωσ 

προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 36 

του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Αϋ). Θ µείωςθ αυτι δεν εφαρµόηεται για τα νοµικά 

πρόςωπα που προζρχονται από µετατροπι ι ςυγχϊνευςθ άλλων επιχειριςεων µε 

βάςθ τισ διατάξεισ οποιουδιποτε νόµου.  

 

Σα Φορολογικά ζντυπα, που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν και να υποβλθκοφν ςτθν 

αρµόδια ∆.Ο.Τ. τθσ Ε.Π.Ε., είναι:  

 

♦ Ζντυπο διλωςθσ φορολογίασ Ειςοδιματοσ (Φ-01.010) Νοµικϊν Προςϊπων 

κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα πλθν τραπεηικϊν και αςφαλιςτικϊν επιχειριςεων.  

♦ Εκκακαριςτικι διλωςθ Φ.Π.Α. (Φ1).  

♦ Περιοδικι διλωςθ Φ.Π.Α. (Φ2).  

 

 

7.8 Φορολογική αντιμετώπιςη τησ Ανώνυμησ Εταιρίασ 

 

Με τον νζο φορολογικό νόµο Ν.3943/2011, ρυκµίηεται θ φορολογία των νοµικϊν 

προςϊπων του άρκρου 101 του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιµατοσ, δθλαδι για τισ 

Α.Ε., τισ Ε.Π.Ε. κλπ.. Θ ιςχφσ του νόµου αυτοφ αφορά τα κζρδθ που προκφπτουν από 
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τθ χριςθ 2010 και µετά. Με τον νόµο αυτό επανζρχεται το προθγοφµενο κακεςτϊσ 

πουίςχυε µε τον Ν.3697/2008, µε το οποίο υπιρχε παρακράτθςθ φόρου ςτα 

διανεµόµενα κζρδθ, µεταβάλλοντασ πλζον τουσ ςυντελεςτζσ. Ζτςι ο Ν.3842/2010, 

όςον αφορά τθν φορολογία των νοµικϊν προςϊπων που αναφζρονται παραπάνω 

δεν ίςχυςε και δεν κα ιςχφςει ποτζ.  

Θ Α.Ε. υπόκεινται ςε φορολογία για το ςυνολικό τθσ ειςόδθµα ι κζρδοσ, που 

προκφπτει ςτθν θµεδαπι ι τθν αλλοδαπι. Σα κακαρά κζρδθ τθσ εταιρείασ 

υπόκεινται ςε φορολογία µε ςυντελεςτι 26% ανεξαρτιτωσ αν θ Α.Ε. είναι ειςθγµζνθ 

ςτο Χ.Α.Α. ι όχι. Ο υντελεςτισ αυτόσ εµφανίηεται µειωµζνοσ κατά 40% για κζρδθ 

από δραςτθριότθτεσ ςε νθςιά µε πλθκυςµό κάτω των 3.100 κατοίκων. Για τον 

προςδιοριςµό τθσ φορολογθτζασ αξίασ από τα κζρδθ τθσ χριςθσ αφαιροφνται τα 

κζρδθ που φορολογοφνται κατά ειδικό τρόπο ι είναι αφορολόγθτα.  

 

φµφωνα µε το άρκρο 44 του Ν.2190/1920 αφαιρείται το ζνα εικοςτό (1/20)  

τουλάχιςτον των κακαρϊν κερδϊν για το ςχθµατιςµό τακτικοφ αποκεµατικοφ.  

 

Κρατείται το απαιτοφµενο ποςό για τθν καταβολι του Ά µερίςµατοσ 6% τουλάχιςτον 

επί του εταιρικοφ κεφαλαίου ι το 25% των κερδϊν αν είναι µεγαλφτερο. Με 

πλειοψθφία τθσ Γ.. τουλάχιςτον 65% µπορεί να διανεµθκεί το µικρότερο ποςό. Θ 

διανοµι αυτι µπορεί να µθ γίνει αν θ Γ.. αποφαςίςει µε πλειοψθφία τουλάχιςτον 

70% του καταβεβλθµζνου κεφαλαίου.  

 

τθν περίπτωςθ αυτι, το µθ διανεμθμζνο μζριςμα μζχρι τουλάχιςτον 25% επί των 

κακαρϊν κερδϊν, μεταφζρεται ςτα βιβλία τθσ εταιρείασ ςε ειδικό λογαριαςµό 

αποκεµατικοφ προσ κεφαλαιοποίθςθ. Σο αποκεµατικό αυτό υποχρεοφται θ Α.Ε. 

εντόσ τετραετίασ από το χρόνο ςχθματιςμοφ του, να το κεφαλαιοποιιςει, µε ζκδοςθ 

νζων µετοχϊν που παραδίδει δωρεάν ςτουσ δικαιοφχουσ μετόχουσ. φμφωνα µε το 

Άρκρο 3 παράγραφοσ 18 και 19 του Ν.2753/1999 ιςχφει για τα υπόλοιπα κζρδθ κατά 

τουσ οριςμοφσ του καταςτατικοφ.  
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ε περίπτωςθ διανομισ κερδϊν ςτο προςωπικό το διατικζμενο για αυτό το ποςόδεν 

µπορεί να είναι ανϊτερο του 10% των ςυνολικϊν κερδϊν (Ε.7383/1985 Τπουργείο 

Εκνικισ Οικονοµίασ & Οικονομικϊν).  

Θ χοριγθςθ μετοχϊν γίνεται µε απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων θ 

οποία λαµβάνεται µε τθν πλιρθ απαρτία και πλειοψθφία που κακορίηουν 

αντίςτοιχα τα άρκρα 29, παράγραφοσ 1, 2 και 31 του Κ.Ν. 2190/1920. Θ απόφαςθ 

αυτι κακορίηει κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια που δεν ρυκμίηεται διαφορετικά 

από το νόμο.  

Θ χοριγθςθ των μετοχϊν ςτθν περίπτωςθ αυτι επιτρζπεται µόνο φςτερα από 

αντίςτοιχθ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ εταιρείασ που πραγματοποιείται 

µε τθν κεφαλαιοποίθςθ των µθ διανεμθκζντων κερδϊν ςε ποςοςτό που δεν κα 

υπερβαίνει το 20% αυτϊν.  

Οι εκδιδόμενεσ μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ και επί µία τριετία από τθν ζκδοςι τουσ 

μποροφν αν μεταβιβαςκοφν µόνο κατόπιν εγκρίςεωσ τθσ Γ.., παραδίδονται ςτουσ 

δικαιοφχουσ και παρζχουν πλιρθ μετοχικά δικαιϊματα, ιδίωσ δικαίωμα ψιφου και 

λιψθσ του μερίςματοσ. Μετά τθν πάροδο τθσ τριετίασ οι μετοχζσ αντικακιςτϊνται 

από ανϊνυμεσ και ελεφκερα μεταβιβάςιμεσ. ε κάκε διανομι δεν είναι δυνατι θ 

χοριγθςθ ςε δικαιοφχο υπερτριπλάςιου αρικμοφ μετοχϊν τισ χορθγοφμενεσ ςε 

οποιονδιποτε άλλο δικαιοφχο, ςφμφωνα µε το Π.∆.30/1998.  

 

φμφωνα µε το άρκρο 24 του Ν.2190/1920 οι αμοιβζσ µελϊν ∆.. λαμβάνονται από 

το υπόλοιπο των κερδϊν που απομζνουν μετά τθν αφαίρεςθ του τακτικοφ 

αποκεματικοφ και του Ά μερίςματοσ.  

Σα φορολογικά ζντυπα που υποβάλλονται ςτθ ∆.Ο.Τ. τθσ ζδρασ τθσ εταιρείασ,  ϊςτε 

να φορολογθκοφν τα κζρδθ τθσ Α.Ε., είναι:  

 

♦ Ζντυπο Διλωςθσ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ. (Φ-01.010) Ν.Π. (Νομικϊν Προςϊπων) 

κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα πλθν τραπεηικϊν και αςφαλιςτικϊν επιχειριςεων.  

♦ Εκκακαριςτικι διλωςθ Φ.Π.Α. (Φ1).  
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♦ Περιοδικι διλωςθ Φυςικϊν Προςϊπων (Φ2). 

 

 

7.9 Φορολογική ςφγκριςη των νομικών μορφών των επιχειρήςεων  

 

 

Θ Ολομζλεια τθσ Βουλισ ψιφιςε το υφιςτάμενο νομοςχζδιο για τθ φορολόγθςθ  

των νομικϊν προςϊπων με τον ν.4172/2013, που τζκθκε ςε ιςχφ από  1/1/2014. Ο 

ςυντελεςτισ φορολογίασ είναι κοινόσ για τισ Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.,  ο οποίοσ 

ορίςτθκε ςε ποςοςτό 26% επί των φορολογθτζων κερδϊν για  ειςόδθμα ζωσ 

50.000€ και ςε ποςοςτό 33% για μεγαλφτερο ειςόδθμα των  50.000€ .  

Όταν θ  Α.Ε. που οι  μετοχζσ τθσ είναι  ειςθγμζνεσ ςτο Χ.Α.Α., πραγματοποιεί 

κεφαλαιοποίθςθ ι διανομι των  μεριςμάτων ι των κερδϊν τθσ, παρακρατείται 

φόροσ με ςυντελεςτι 10%, ενϊ  για τισ Α.Ε. που δεν ζχουν τισ μετοχζσ τουσ ςτο 

Χ.Α.Α., ο ςυντελεςτισ είναι 5%.   

Επίςθσ, ςτα κζρδθ που διανζμουν ι κεφαλαιοποιοφν τα νομικά πρόςωπα  Ε.Π.Ε. και 

Ι.Κ.Ε., ενεργείται παρακράτθςθ φόρου με ςυντελεςτι 5%.  Προςτίκεται 

ςυμπλθρωματικόσ φόροσ για ακίνθτα ι επαγγελματικι εκμίςκωςθ,  που 

προςαρμόηεται ανάλογα με τθν ζκταςθ των ακινιτων. Σα ακίνθτα που θ  ζκταςι 

τουσ ξεπερνάει τα 300 m² φορολογοφνται με ςυντελεςτι 3%, ενϊ τα  ακίνθτα 

μικρότερθσ ζκταςθσ φορολογοφνται με ςυντελεςτι 1,5%. 

 φμφωνα με  τθν τροποποίθςθ του νόμου 2238/1994, καταργείται ο χαρακτθριςμόσ 

τθσ  επιχειρθματικισ αμοιβισ ωσ ειςόδθμα από εμπορικζσ επιχειριςεισ. Ο  

ςυντελεςτισ παρακράτθςθσ φόρου για τουσ μιςκοφσ που καταβάλλουν οι Α.Ε.  ςτα 

μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, που είναι αςφαλιςμζνα ςε οποιονδιποτε  

οργανιςμό εκτόσ του Ι.Κ.Α., ζχει ποςοςτό 40%. Σο ίδιο ποςοςτό ζχει και θ  

παρακράτθςθ φόρου των μιςκϊν και των κάκε είδουσ απολαβϊν που  καταβάλλουν 

οι Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. ςε εταίρουσ, οι οποίοι είναι αςφαλιςμζνοι ςε  οποιονδιποτε 

αςφαλιςτικό οργανιςμό ι ταμείο εκτόσ του Ι.Κ.Α. Θ φορολόγθςθ των αποκεματικϊν 
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τροποποιικθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ  του νόμου 4172/2013, ο οποίοσ 

ανακεωρεί τον νόμο 2238/1994 που  απάλλαςςε τθ φορολόγθςθ των αποκεματικϊν 

ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ. Ο νζοσ  νόμοσ ορίηει ότι από 1/1/2014 δεν επιτρζπεται ο 

ςχθματιςμόσ αφορολόγθτων  αποκεματικϊν. Σα αποκεματικά που διανεμικθκαν ι 

κεφαλαιοποιικθκαν ζωσ  31/12/2013, κα φορολογθκοφν αυτοτελϊσ με ςυντελεςτι 

15%.  

Σα μθ  διανεμθκζντα ι μθ κεφαλαιοποιθμζνα αποκεματικά, ςυμψθφίηονται  

υποχρεωτικά ςτο τζλοσ κάκε φορολογικοφ ζτουσ, με ηθμίεσ φορολογικά  

αναγνωρίςιμεσ από οποιαδιποτε αιτία, κατά τα τελευταία πζντε ζτθ, μζχρι  

εξαντλιςεωσ τουσ. Διαφορετικά, αν διανεμθκοφν ι κεφαλαιοποιθκοφν,  υπόκεινται 

ςε αυτοτελι φορολόγθςθ με ςυντελεςτι 19%. 

Για τισ Ο.Ε  και Ε.Ε  ςφμφωνα πάλι με τον Ν. 4172/2013 για τθ φορολογία 

ειςοδιματοσ, από 1/1/2014 (οικονομικό ζτοσ 2013),φορολογοφνται ανάλογα με τα 

βιβλία που τθροφν. 

Απλογραφικά βιβλία (εςόδων – εξόδων). 

Σα κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα των Ο.Ε. & Ε.Ε. που τθροφν 

απλογραφικά βιβλία φορολογοφνται ωσ ακολοφκωσ: 

Σα πρϊτα 50.000 ευρϊ φορολογοφνται με ςυντελεςτι 26%, ενϊ κάκε επιπλζον 

ευρϊ φορολογείται με ςυντελεςτι 33%. Με τθν καταβολι του φόρου, εξαντλείται θ 

φορολογικι υποχρζωςθ επί των κερδϊν αυτϊν, των εταίρων που ςυμμετζχουν ςτθν 

Ο.Ε. ι τθν Ε.Ε.. Επιπλζον, κάκε Ε.Ε. ι Ο.Ε. καλείται να πλθρϊςει τζλοσ 

επιτθδεφματοσ. το ποςό του βεβαιωκζντοσ φόρου υπολογίηεται προκαταβολι 

φόρου για το επόμενο ζτοσ με ςυντελεςτι 55%. 

Διπλογραφικά βιβλία 

Σα κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα των Ο.Ε. & Ε.Ε. που τθροφν 

διπλογραφικά βιβλία φορολογοφνται με ςυντελεςτι 26%, ανεξαρτιτωσ φψουσ 

κερδϊν. Με το φόρο ειςοδιματοσ που προκφπτει εξαντλείται θ φορολογικι 

υποχρζωςθ τθσ εταιρείασ για τα κζρδθ αυτά, κακϊσ με το άρκρο 22 του Ν. 

3296/2004 τα κακαρά κζρδθ των προςωπικϊν εταιρειϊν δεν υπόκεινται ςε τζλοσ 
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χαρτοςιμου. ε περίπτωςθ διανομισ κερδϊν ςτουσ εταίρουσ, (όπωσ προβλζπεται 

ςτο καταςτατικό τθσ εταιρείασ), παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ, ο οποίοσ 

αποδίδεται μζχρι το τζλοσ του δεφτερου μινα από τθν υποβολι τθσ διλωςθσ του 

νομικοφ προςϊπου. Με τθν παρακράτθςθ αυτι εξαντλείται θ φορολογικι 

υποχρζωςθ των δικαιοφχων (εταίρων, κοινωνϊν) για τα άνωκεν ειςοδιματα. 

Οι αμοιβζσ που καταβάλλονται ςτουσ διαχειριςτζσ των Ο.Ε. - Ε.Ε. φορολογοφνται με 

τθν κλίμακα των μιςκωτϊν ςφμφωνα με το άρκρο 15 του Ν. 4172/2013. Σοφτο 

προκφπτει από ςυνδυαςμό διατάξεων του νόμου αλλά και από τισ διευκρινίςεισ τθσ 

υπ’ αρικ. ΠΟΛ. 1120/25.4.2014 εγκυκλίου του Τπ. Οικονομικϊν, όπου επιςθμαίνεται 

ότι ςτισ αμοιβζσ διοίκθςθσ (που ζχουν παρακράτθςθ φόρου 20%) δεν 

περιλαμβάνονται οι αμοιβζσ που καταβάλλονται ςτα μζλθ του Δ.  τθσ εταιρείασ 

(οφτε φυςικά των διαχειριςτϊν, εάν θ εταιρεία αντί για Δ.. ζχει διαχειριςτζσ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο  

ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 

 

 

 

8.1 Η ζννοια τησ φοροδιαφυγήσ 

 

 

Φοροδιαφυγι αποκαλείται θ κακ' οποιονδιποτε τρόπο παράνομθ απόκρυψθ 

φορολογθτζασ φλθσ ενόσ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου. Θεωρείται παράνομθ και 

ζντονα αντικοινωνικι ςυμπεριφορά και ςυνιςτά το αδίκθμα τθσ μθ καταβολισ του 

οφειλόμενου φόρου με τθν παραβίαςθ ι καταςτρατιγθςθ του νόμου. Μπορεί να 

εμφανιςτεί με δφο τρόπουσ: 

1) αποκρφπτοντασ ειςοδιματα από διάφορεσ πθγζσ με ςκοπό τθν πλθρωμι 

χαμθλότερου φόρου. 

2) εμφανίηοντασ υπερβολικζσ ι πλαςτζσ δαπάνεσ ϊςτε να επωφελθκεί από 

εκπτϊςεισ φόρου. 

Θ φοροδιαφυγι εντοπίηεται εφκολα ςε ειςοδιματα που προζρχονται από μιςκωτζσ 

υπθρεςίεσ ι εκμετάλλευςθ ακινιτων, λόγω τθσ ευκολίασ διαςταφρωςθσ ςτοιχείων 

(δθλαδι ςφγκριςθ εςόδου από τον ζνα ςυμβαλλόμενο και δαπάνθσ από το άλλο), 

ενϊ είναι δφςκολο να εντοπιςκοφν ςε πθγζσ όπωσ από ελευκζρια επαγγζλματα. τισ 

εμπορικζσ επιχειριςεισ ςυνικωσ θ φοροδιαφυγι αντιμετωπίηεται με επιτόπου 

ελζγχουσ, αλλά και διαςταυρϊςεισ. τισ περιπτϊςεισ που είναι δφςκολθ θ 

διαςταφρωςθ, υπολογίηεται ζνα τεκμαρτό ειςόδθμα, ενϊ κατά καιροφσ 

αναπροςαρμόηονται τα τεκμιρια διαβίωςθσ. 
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Επίςθσ, όταν λζμε φοροδιαφυγι, εννοοφμε το ςφνολο των παρανομϊν ενεργειϊν 

των ιδιωτικϊν φορζων (επιχειριςεων), με τισ οποίεσ αποβλζπουν ςτθ μείωςθ ι 

εξάλειψθ τθσ φορολογικισ τουσ υποχρζωςθσ (δθλαδι τθν πλθρωμι φόρων). 

Σ 

Επιπρόςκετα, ζνασ οριςμόσ ο οποίοσ κεωρείται ότι καλφπτει αρκετά τθν ζννοια τθσ 

φοροδιαφυγισ είναι αυτόσ του Department of the Treasury του 1983, ςφμφωνα με 

τον οριςμό αυτό φοροδιαφυγι αποτελεί: 

 Tο τμιμα εκείνο του φόρου ειςοδιματοσ, το οποίο αντιςτοιχεί ςε ειςόδθμα 

που κα ζπρεπε με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία να δθλϊνεται οικειοκελϊσ 

από τουσ φορολογοφμενουσ ςτισ αρμόδιεσ φορολογικζσ αρχζσ, αλλά για 

οποιαδιποτε λόγο δεν δθλϊνεται. 

 Σο τμιμα εκείνο των ζμμεςων φόρων και λοιπόν άμεςων φόρων, το οποίο με 

βάςθ τθν ιςχφουςα φορολογικι νομοκεςία κα πρζπει να ειςπράττεται και να 

αποδίδεται εκελοντικά ςτο κράτοσ αλλά για οποιοδιποτε λόγο αυτό δεν 

φκάνει ποτζ ςτο δθμόςιο ταμείο(Κανελλόπουλοσ, 2002). 

 Οι φόροι οι οποίοι δεν καταβλικθκαν ςτον κράτοσ λόγω παροχισ 

φορολογικϊν απαλλαγϊν και κινιτρων, χωρίσ να επιτευχκεί το επιδιωκόμενο 

αποτζλεςμα (Παυλόπουλοσ, 1987). 

 Οι τόκοι που αντιςτοιχοφν ςτο τμιμα εκείνο τω φόρων που καταβάλλονται 

με κακυςτζρθςθ και μετά τθ λιξθ του οικείου δθμοςιονομικοφ ζτουσ 

(Μανεςιϊτθσ, 1991). 

 Θ μθ είςπραξθ των οφειλόμενων φόρων μετά τθν βεβαίωςι τουσ.  

Ωςτόςο, άλλοι ςυγγραφείσ περιλαμβάνουν ςτθν ζννοια τθσ φοροδιαφυγισ τισ 

φορολογικζσ απαλλαγζσ οι οποίεσ δόκθκαν ςε φορολογοφμενουσ χωρίσ να 

επιτευχκοφν οι ςκοποί για τουσ οποίουσ χορθγικθκαν ακόμα και τουσ τόκουσ των 

φόρων οι οποίοι καταβλικθκαν κακυςτερθμζνα.  
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Από τισ ανωτζρω επιςθμάνςεισ, προκφπτει ότι, για να μθν υπάρχει φοροδιαφυγι οι 

φορολογοφμενοι κα πρζπει να δθλϊνουν τθν φορολογθτζα φλθ ολόκλθρθ, 

εκελοντικά αλλά και εμπρόκεςμα. 

 

8.2 Ζκταςη τησ φοροδιαφυγήσ  

 

 

φμφωνα με ςτοιχεία τθσ Παγκόςμιασ Σράπεηασ και το IFC (International Finance 

Corporation) θ φοροδιαφυγι ςτθν Ελλάδα υπολογίηεται ςιμερα ςτα 55 δις. ευρϊ, 

κακϊσ αντιςτοιχεί ςχεδόν ςτο 29% του ΑΕΠ ενϊ ο κφκλοσ εργαςιϊν που δεν 

δθλϊνεται από τισ επιχειριςεισ ςε περίπου 15 δις. ευρϊ το χρόνο. Σζλοσ οι 

ελλθνικζσ επιχειριςεισ δθλϊνουν μόνο το 89% των εςόδων (τεργίου, 2008). 

Επιπλζον ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Eurostat κατά το 2003, ανάμεςα ςτισ 15 χϊρεσ 

τθσ ΕΕ θ χϊρα μασ κατείχε τθν 15θ κζςθ ςτουσ άμεςουσ φόρουσ με ποςοςτό που 

είναι μικρότερο από το 1/3 τθσ Δανίασ και τθν 7θ κζςθ ςτουσ ζμμεςουσ φόρουσ με 

1θ τθν ουθδία. Σα χαμθλά αυτά ποςοςτά οφείλονται ςτθν μεγάλθ ζκταςθσ 

φοροδιαφυγι. 

φμφωνα με εκτιμιςεισ τθσ ευρωπαϊκισ επιτροπισ οι εκτιμϊμενεσ ςυνολικζσ  

(άμεςεσ και ζμμεςεσ) απϊλειεσ φορολογικϊν εςόδων λόγω φοροδιαφυγισ 

κυμαίνονται από 200 ζωσ 250 εκατ. ευρϊ, ιτοι από 2 ζωσ 2,25 % του AΕΠ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, εκ των οποίων τα 40 εκατ. ευρϊ οφείλονται ςε μθ καταβολι 

ΦΠΑ εκτιμάται ότι οι εν λόγω απϊλειεσ ανζρχονται ςε 10 % των εςόδων ΦΠΑ, 8 % 

των ςυνολικϊν εςόδων από τουσ ειδικοφσ φόρουσ κατανάλωςθσ για τα αλκοολοφχα 

ποτά το 1998 και 9% των ςυνολικϊν εςόδων από τουσ ειδικοφσ φόρουσ 

κατανάλωςθσ επί των προϊόντων καπνοφ (Επιτροπι Οικονομικϊν και Νομιςματικϊν 

Θεμάτων , 2008). 
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8.3 Μζθοδοι φοροδιαφυγήσ 

 

Σο μζγεκοσ τθσ φοροδιαφυγισ διαφζρει από χϊρα ςε χϊρα και θ ζκταςι τθσ 

εξαρτάται από τθν δομι τθσ κάκε χϊρασ, το μζγεκοσ των επιχειριςεων, τθν 

λογιςτικι τουσ οργάνωςθ, ςτθν διάρκρωςθ και λειτουργία του φορολογικοφ 

ςυςτιματοσ και ςτθν δομι των φοροτεχνικϊν υπθρεςιϊν. Ο φοροδιαφυγι 

εκδθλϊνεται με μζςα και πρακτικζσ που διακρίνονται για τθν ευρθματικότθτα και 

ςυνκετότθτά τουσ αλλά και με απλζσ μεκόδουσ. Σο μζγεκοσ τθσ φοροδιαφυγισ ςτθ 

χϊρα μασ ςε ςχζςθ με άλλεσ χϊρεσ είναι ιδιαίτερα υψθλό.  

Θ φοροδιαφυγι εντοπίηεται (Σάτςοσ, 1987). 

α )ςτα φυςικά πρόςωπα και ςυγκεκριμζνα ςτουσ  μιςκοφσ και τισ ςυντάξεισ, ςτο 

ειςόδθμα ςε είδοσ, ςτα ειςοδιματα από ενοίκια, ςτα ειςοδιματα από κινθτζσ αξίεσ, 

ςτο ειςόδθμα από γεωργικζσ επιχειριςεισ, ςτο ειςόδθμα από άςκθςθ ελεφκερου 

επαγγζλματοσ και ςτο ειςόδθμα από εμπορικζσ, βιοτεχνικζσ και βιομθχανικζσ 

επιχειριςεισ,  

β) ςτα νομικά πρόςωπα,  

γ) ςτον καταςκευαςτικό τομζα,  

δ) ςτο ΦΠΑ,  

ε) ςτον φόρο μεταβίβαςθσ ακινιτων,  

ςτ) ςτισ  

κλθρονομίεσ, δωρεζσ και γονικζσ παροχζσ,  

η) ςτουσ δαςμοφσ και τα τζλθ ειςαγομζνων,  



 
83 

θ) ςτον ΕΦΚ,  

κ) τα κζντρα διαςκζδαςθσ και καταςτιματα ψυχαγωγίασ,  

ι) ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ,  

κ) ςτα ςωματεία,  

λ) ςτον κλάδο τθσ υγείασ  

Σο φαινόμενο τθσ φοροδιαφυγισ παρατθρείται ςε όλουσ τουσ φόρουσ, ακόμα και ςε 

αυτοφσ ςτουσ οποίουσ ςφμφωνα με τθν κεωρία δεν κα ζπρεπε. τθν Ελλάδα οι 

μζκοδοι φοροδιαφυγισ είναι απλοί, αν και τελευταία αρχίηει θ φοροδιαφυγι να 

αποκτά πιο περίπλοκεσ μορφζσ. Παρακάτω εξετάηονται οι διάφορεσ μορφζσ 

φοροδιαφυγισ ανά κατθγορία ειςοδιματοσ. 

Φοροδιαφυγή ςτην φορολογία ειςοδήματοσ.  

Ο φόροσ ειςοδιματοσ είναι ο φόροσ ςτον οποίο παρατθροφνται τα περιςςότερα 

φαινόμενα φοροδιαφυγισ. Ο βαςικότεροσ λόγοσ για αυτό είναι το γεγονόσ ότι ο 

φόροσ ειςοδιματοσ, λόγω τθσ φφςθσ του ωσ άμεςοσ φόροσ, γίνεται ιδιαίτερα 

αντιλθπτόσ από τουσ φορολογοφμενουσ  και επομζνωσ προκαλεί τθν αντίδραςθ 

τουσ. Ζνασ άλλοσ βαςικόσ λόγοσ είναι το ειδικό φορολογικό κακεςτϊσ που διζπει 

διάφορεσ επαγγελματικζσ ομάδεσ με αποτζλεςμα όχι μόνο ςτθν πολυπλοκότθτα του 

φορολογικοφ ςυςτιματοσ αλλά και ςτθν δθμιουργία αιςκιματοσ αδικίασ ςτουσ 

υπόλοιπουσ. Σζλοσ θ μθ τιμαρικμοποίθςθ τθσ φορολογικισ κλίμακασ ςε ςυνδυαςμό 

με τα μεγάλα ποςοςτά πλθκωριςμοφ ϊκθςε τουσ φορολογοφμενουσ να βρουν 

άλλουσ τρόπουσ μείωςθσ των φορολογικϊν βαρϊν. 

Ο φόροσ ειςοδιματοσ χωρίηεται ςε φόρο ειςοδιματοσ φυςικϊν και νομικϊν 

προςϊπων, όπωσ ζχει ιδθ επιςθμανκεί. Εξαιτίασ των ιδιαιτεροτιτων τθσ κάκε 

κατθγορίασ είναι διαφορετικοί και οι τρόποι φοροδιαφυγισ. 

 

Φοροδιαφυγή ςτην φορολογία ειςοδήματοσ φυςικών προςώπων. 
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1. Ειςόδημα από μιςθωτζσ υπηρεςίεσ. Μία μζκοδοσ φοροδιαφυγισ ςε αυτό τον 

τφπο  ειςοδθμάτων είναι θ λιψθ αμοιβισ ςε είδοσ θ οποία δεν δθλϊνεται πουκενά 

και  για αυτό το λόγο είναι δφςκολοσ ο εντοπιςμόσ τθσ. Επίςθσ μια ιδιαίτερα 

διαδεδομζνθ μορφι φοροδιαφυγισ είναι θ δεφτερθ ι παράλλθλθ εργαςία θ οποία 

δεν δθλϊνεται. Σζλοσ είναι θ απόκρυψθ τθσ εργαςίασ ϊςτε να μθν χακεί το επίδομα 

ανεργίασ. 

2. Ειςόδημα από ενοίκια. Θ φοροδιαφυγι ςτον τομζα αυτό πραγματοποιείται με 

τθν  απόκρυψθ τθσ ενοικίαςθσ κάποιου ακινιτου ι διλωςθ μικρότερου ποςοφ 

ενοικίου από το πραγματικό. Επίςθσ δευτερεφουςεσ εξοχικζσ κατοικίεσ ι και 

επαγγελματικοί χϊροι δθλϊνονται ωσ κενά ϊςτε να μθν υποςτοφν τθν φορολόγθςθ 

του τεκμαρτοφ ειςοδιματοσ από ιδιόχρθςθ ι ιδιοκατοίκθςθ. 

3. Ειςόδημα από γεωργικζσ επιχειρήςεισ. Θ φοροδιαφυγι ςτον τομζα αυτό γίνεται  

με τθν πϊλθςθ αγροτικϊν προϊόντων χωρίσ παραςτατικά, διακίνθςθ με 

παραςτατικά τα οποία αναγράφουν ποςότθτεσ μικρότερεσ από τισ πραγματικζσ, 

διακίνθςθ προϊόντων ωσ δικεν κοινοτικά χωρίσ κακόλου παραςτατικά. Σζλοσ με τθν 

λιψθ εικονικϊν τιμολογίων δαπανϊν ηθτοφν αυξθμζνθ επιςτροφι ΦΠΑ. 

4. Ειςόδημα από την άςκηςη ελευθζριου επαγγζλματοσ. Θ ςυχνότερθ μζκοδοσ 

φοροδιαφυγισ τθσ περίπτωςθσ αυτισ είναι θ μθ ζκδοςθ δελτίου παροχισ 

υπθρεςιϊν ι θ ζκδοςθ με ποςό υποπολλαπλάςιο του πραγματικοφ. 

5. Ειςόδημα από ΟΕ, ΕΕ και μικρζσ επιχειρήςεισ. Θ περίπτωςθ αυτι μοιάηει ςτθν 

μεκοδολογία με τισ ΑΕ και για το λόγο αυτό κα αναλυκεί ςε αυτό το τμιμα.  

Φοροδιαφυγή ςτην φορολογία ειςοδήματοσ νομικών προςώπων.  

Οι ςυνθκιςμζνεσ μζκοδοι φοροδιαφυγισ ςτθν κατθγορία αυτι είναι: θ 

υπερτιμολόγθςθ των ειςαγωγϊν και υποτιμολόγθςθ των εξαγωγϊν, θ υποτίμθςθ 

τθσ αξίασ των απογραφζντων αγακϊν τθσ εταιρείασ, θ παραγωγι με τθ μζκοδο του 

φαςόν ςτον οποίο είναι δφςκολο να εντοπιςτεί ο όγκοσ τθσ παραγωγισ και το φψοσ 

των πωλιςεων, θ διόγκωςθ διαφθμιςτικϊν ι άλλων δαπανϊν. Μία μεγάλθ 
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κατθγορία είναι θ φοροδιαφυγι μζςω των αναπτυξιακϊν νόμων κατά τθν οποία τα 

ποςά που λαμβάνονται χρθςιμοποιοφνται είτε για άλλουσ λόγουσ είτε 

χρθςιμοποιοφνται τα κίνθτρα των αναπτυξιακϊν για μείωςθ του φορολογθτζου 

ειςοδιματοσ χωρίσ να γίνεται καμία επζνδυςθ. 

Φοροδιαφυγή ςτον τομζα του αυτοκινήτου.  

Θ κυριότερθ μορφι φοροδιαφυγισ τθσ περίπτωςθσ αυτισ εςτιάηεται ςτον τομζα 

επιςκευϊν και ςυντθριςεων των αυτοκινιτων με τθν μθ ζκδοςθ παραςτατικϊν 

ςτοιχείων. Ζνασ νζοσ τρόποσ φοροδιαφυγισ ςτον τομζα αυτό είναι θ ειςαγωγι 

μεταχειριςμζνων αυτοκινιτων από χϊρεσ εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και μζςω 

εικονικϊν πωλιςεων με ενδοκοινοτικι παράδοςθ ςε άλλεσ χϊρεσ και τελικά 

τιμολόγθςθ με τον νόμο για το περικϊριο κζρδουσ αποφεφγοντασ τθν καταβολι 

φόρων και τελϊν.  

Φοροδιαφυγή ςτον καταςκευαςτικό τομζα.  

Ο καταςκευαςτικόσ τομζασ είναι από τουσ κλάδουσ με τθν μεγαλφτερθ δυνατότθτα 

φοροδιαφυγισ. Οι τεχνικζσ εταιρείεσ λαμβάνουν εικονικά τιμολόγια για τθν 

διόγκωςθ των δαπανϊν τουσ, εμφανίηουν εικονικζσ ϊρεσ εργαςίεσ και εικονικζσ 

ςυνεργαςίεσ. Μετακίνθςθ τιμολογίων υλικϊν και εργαςίασ από τθν μία οικοδομι 

ςτθν άλλθ προκειμζνου να μθν πλθρωκεί ΦΠΑ. Οι μθχανικοί δθλϊνουν κόςτοσ 

εργαςίασ αυτό που προβλζπεται από το ελάχιςτο κόςτοσ οικοδομισ ενϊ θ αμοιβι 

τουσ είναι πολλαπλάςια, επίςθσ δεν δθλϊνουν ειςοδιματα που προζρχονται από 

ακίνθτα για τα οποία δεν απαιτείται άδεια και τζλοσ δεν δθλϊνουν τθν αμοιβι τουσ 

από παροχι υπθρεςίασ προσ τεχνικά γραφεία.  

Φοροδιαφυγή ςτον φόρο προςτιθζμενησ αξίασ (Φ.Π.Α.).  

Ο ΦΠΑ κεωρείται από τθν φφςθ του ωσ ζνασ φόροσ ο οποίοσ περιορίηει τθν 

φοροδιαφυγι διότι με ςτθν ςταδιακι χρεοπίςτωςθ του ςτα διάφορα ςυναλλακτικά 

ςτάδια δθμιουργεί, κατά μία ζννοια, αντίκετα ςυμφζροντα μεταξφ των αγοραςτϊν 

και πωλθτϊν και επομζνωσ θ φοροδιαφυγι μειϊνεται. Σθν κεϊρθςθ αυτι δεν τθν 
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αςπάηονται όλοι οι ερευνθτζσ τονίηοντασ ότι αυτόσ ο φόροσ αφινει μεγάλα 

περικϊρια ςυνεννόθςθσ μεταξφ των επιτθδευματιϊν και επομζνωσ δεν μειϊνει τθν 

φοροδιαφυγι, θ διεκνισ πρακτικι εξάλλου επιβεβαιϊνει ότι ςτισ χϊρεσ όπου ζχει 

εφαρμοςτεί δεν οδιγθςε ςε μείωςθ τθσ φοροδιαφυγισ.  

Οι ςυνθκζςτερεσ μζκοδοι φοροδιαφυγισ ςτον ΦΠΑ αναφζρονται παρακάτω:  

 Δθμιουργία ομάδασ επιχειριςεων που δρουν ωσ ομάδα ανταλλάςςοντασ 

μεταξφ τουσ φορολογικά ςτοιχεία που αφοροφν εικονικζσ ωσ προσ το 

περιεχόμενο ςυναλλαγζσ. 

 Διακίνθςθ εμπορευμάτων από χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε) με 

πλαςτά  παραςτατικά ι εμφάνιςθ των ςυναλλαγϊν από τρίτεσ χϊρεσ ωσ 

ενδοκοινοτικζσ. 

 Μετά τθν ελεφκερθ από διατυπϊςεισ μετακίνθςθ των πολιτϊν τθσ Ε.Ε. πολλά  

αγακά μικροφ όγκου και μεγάλθσ αξίασ μεταφζρονται μζςα ςε προςωπικζσ 

αποςκευζσ και με αυτό τον τρόπο διατίκενται ςτθν αγορά χωρίσ καμία 

επιβάρυνςθ.  

 Εμφάνιςθ παραςτατικϊν που ζχουν εκδοκεί από ανφπαρκτεσ εταιρείεσ 

χωρϊν  μελϊν τθσ Ε.Ε. με ςκοπό να καλυφκεί φοροδιαφυγι ςτθν εςωτερικι 

αγορά.  

 ε περίπτωςθ όπου οι πελάτεσ των επιχειριςεων ζχουν καταςτιματα ςε 

νθςιά  όπου ιςχφει μειωμζνοσ ςυντελεςτισ εμφανίηονται ότι οι πωλιςεισ 

ζχουν γίνει  προσ τα νθςιά ενϊ ςτθν πραγματικότθτα ζχουν πραγματοποιθκεί 

αλλοφ.  

 Καταχϊριςθ ςτα βιβλία των επιχειριςεων πλαςτϊν ι εικονικϊν τιμολογίων  

προμθκευτϊν. 

 Εγγραφζσ ςτα βιβλία των επιχειριςεων εγγραφϊν χωρίσ τθν φπαρξθ 

παραςτατικϊν. 
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 Εμφάνιςθ παραςτατικϊν με εκδότεσ άτομα τα οποία ζχουν αποβιϊςει ι από  

επιχειριςεισ που ζχουν τεκεί ςε αδράνεια ι ζχουν προβεί ςε παφςθ του  

επιτθδεφματοσ τουσ. 

 Θκελθμζνθ λανκαςμζνθ καταχϊρθςθ ςτα λογιςτικά βιβλία των 

επιχειριςεων. 

 Αναγραφι ΦΠΑ ςε τιμολόγια αγοράσ αγακϊν τα οποία απαλλάςςονται του 

ΦΠΑ. 21 

 Ζκπτωςθ του ΦΠΑ δαπανϊν που δεν αναγνωρίηονται προσ ζκπτωςθ. 

 υμψθφιςμόσ του ΦΠΑ πράξεων που δεν υπόκεινται ςε ςυμψθφιςμό. 

 υμψθφιςμόσ ΦΠΑ για τον οποίο ζχει ηθτθκεί θ επιςτροφι του. 

 Πραγματοποίθςθ αγορϊν και πωλιςεων χωρίσ τθν ζκδοςθ παραςτατικϊν. 

 Αλλοίωςθ των αρικμθτικϊν δεδομζνων των δελτίων αποςτολισ. 

 Ζκδοςθ παραςτατικϊν με χαμθλότερο ποςό από το ειςπραττόμενο 

(ταματόπουλοσ & Καραβοκφρθσ, 2007). 

 

 

 

 

1. Παιδεία 

Θα πρζπει να αναδιαμορφωκεί εκ βάκρων από το Δθμοτικό μζχρι το Πανεπιςτιμιο. 

Σα παιδιά πρζπει να διδάςκονται επιχειρθματικότθτα, επιχείρθςθ, επιχειρθματίασ, 

υποχρεϊςεισ –απαιτιςεισ τθσ επιχείρθςθσ και του επιχειρθματία δθμοςιονομικι 

πολιτικι, επιχειρθματικι θκικι ζτςι ϊςτε να αποκτιςει θ νζα γενιά αυξθμζνθ 

φορολογικι ςυνείδθςθ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ οικονομίασ. 

2. Ενεργοί πολίτεσ.  
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Θα πρζπει να γίνουμε όλοι ενεργοί πολίτεσ αλλά ταυτόχρονα να αλλάξει και θ 

νομοκεςία τθσ χϊρασ κακϊσ και θ δθμόςια διοίκθςθ. 

3. Απλοποίηςη νομοθεςίασ και ταυτόχρονα ενίςχυςη του πληροφοριακό 

ςυςτήματοσ ΣΑΧΙS για ςυνεχείσ ελζγχουσ και διαςταυρώςεισ  

 

4. Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ  

Ορκι διαχείριςθ φόρων και ςτοχευμζνθ δθμοςιονομικι πολιτικι ςτθν μείωςθ των 

κρατικϊν δαπανϊν, ϊςτε να υπάρξει εμπιςτοςφνθ μεταξφ πολιτϊν και κράτουσ και 

μείωςθ αν όχι εξάλειψθ τθσ φοροδιαφυγισ.  

 

 

8.5 υνζπειεσ τησ φοροδιαφυγήσ  

 

Θ φοροδιαφυγι ζχει πολλζσ δυςμενείσ ςυνζπειεσ οι κυριότερεσ από τισ οποίεσ είναι: 

 Προκαλεί ανιςοκατανομι των φορολογικϊν βαρϊν γιατί δεν είναι 

διατεκειμζνοι όλοι οι φορολογοφμενοι να παραβοφν τον νόμο και δεν ζχουν 

όλοι οι φορολογοφμενοι τισ ίδιεσ δυνατότθτεσ και ευκαιρίεσ να προβοφν ςε 

φοροδιαφυγι. Επομζνωσ άτομα με τθν ίδια φοροδοτικι ικανότθτα ζχουν 

διαφορετικι φορολογικι επιβάρυνςθ. 

 Μζςω τθσ φοροδιαφυγισ μειϊνονται τα φορολογικά ζςοδα του κράτουσ με 

αποτζλεςμα να ζχει περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ των 

δαπανϊν του. Θ πρακτικι αυτι οδθγεί τον προχπολογιςμό του κράτουσ ςε 

χρόνιο ζλλειμμα, αφξθςθ του δθμόςιου δανειςμοφ και αποςτακεροποίθςθ 

του Εκνικοφ ειςοδιματοσ. Μειϊνει τθν αποτελεςματικότθτα των 

φορολογικϊν μζτρων για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ οικονομικισ 

πολιτικισ. 



 
89 

 Διαταράςςει τουσ όρουσ ανταγωνιςμοφ μεταξφ των επιχειριςεων. Διότι οι 

εταιρείεσ που φοροδιαφεφγουν ζχουν μικρότερο κόςτοσ και επομζνωσ 

βρίςκονται ςε πλεονεκτικότερθ κζςθ ζναντι εκείνων που δεν 

φοροδιαφεφγουν. 

 Θ φοροδιαφυγι είναι ευκολότερθ ςτουσ άμεςουσ φόρουσ (π.χ. μθ διλωςθ 

φορολογθτζου ειςοδιματοσ) το κράτοσ δίνει μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτουσ 

ζμμεςουσ φόρουσ. Θ πρακτικι αυτι ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν επιβάρυνςθ 

των μεςαίων και χαμθλϊν ειςοδθμάτων. 

 Επθρεάηεται θ φορολογικι ςυνείδθςθ των φορολογουμζνων που είναι 

ςυνεπείσ με τισ υποχρεϊςεισ τουσ, με αποτζλεςμα τθν διεφρυνςθ του 

φαινόμενου τθσ φοροδιαφυγισ. 

Εκτόσ όμωσ από τισ δυςμενείσ επιπτϊςεισ τθσ φοροδιαφυγισ υπάρχουν ςυγγραφείσ 

οι οποίοι υποςτθρίηουν ότι θ φοροδιαφυγι ζχει και οριςμζνεσ κετικζσ επιπτϊςεισ 

ςτθν οικονομία των χωρϊν, για παράδειγμα υποςτθρίηεται ότι θ φοροδιαφυγι 

αυξάνει τθν δυνατότθτα αποταμίευςθσ των ατόμων και των επιχειριςεων με 

ςυνζπεια τθν επιτάχυνςθ τθσ οικονομικισ αναπτφξεωσ, επίςθσ θ φοροδιαφυγι 

αποτρζπει τθν υπζρμετρθ φορολογικι επιβάρυνςθ. Πιο ακραίεσ απόψεισ 

υποςτθρίηουν ότι θ φοροδιαφυγι ζχει κετικι επίδραςθ ακόμα και ςτον κρατικό 

προχπολογιςμό.  

 

8.6 Εκτίμηςη τησ φοροδιαφυγήσ των νομικών προςώπων 

 

Θ πιο πρόςφατθ μελζτθ του φαινομζνου τθσ φοροδιαφυγισ ςτθν Ελλάδα 

εκπονικθκε από το Κ.Ε.Π.Ε (Κανελλόπουλοσ, 2002), και διαφζρει ωσ προσ τισ 

προθγοφμενεσ ζρευνεσ ςε δφο βαςικά ςθμεία. Είναι θ πρϊτθ ζρευνα που 

εκπονικθκε με ςκοπό τθν εκτίμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ των νομικϊν προςϊπων και 

επίςθσ είναι θ πρϊτθ που βαςίςτθκε ςε αποτελζςματα φορολογικϊν ελζγχων. Ο 

ςυγγραφζασ επιχειρεί να προςδιορίςει τθν ζκταςθ τθσ φοροδιαφυγισ των 
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ανωνφμων εταιριϊν που ειςιχκθςαν ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν Ακθνϊν τθ δεκαετία 

του 1990 για τα ζτθ που προθγικθκαν τθσ ειςαγωγισ τουσ, βαςιηόμενοσ ςτα 

ςτοιχεία των φορολογικϊν ελζγχων όπωσ δθμοςιεφτθκαν ςτα ενθμερωτικά δελτία 

των εταιριϊν.  

Αρχικά εκτιμάται το μζγεκοσ τθσ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ ςε ςχετικοφσ όρουσ, 

οριηόμενο ωσ το ποςό του φόρου που οι επιχειριςεισ εκουςίωσ κατζβαλλαν προσ το 

ποςό του φόρου που, ςφμφωνα με το φορολογικό ζλεγχο, ζπρεπε να είχε δθλωκεί.  

 

 

8.7 Σρόποι Αντιμετώπιςησ Φοροδιαφυγήσ 

 

τθν Ελλάδα λόγω τθσ εκτεταμζνθσ φοροδιαφυγισ και παραοικονομίασ που 

επικρατεί, το κράτοσ αδυνατεί να ανταποκρικεί και να αντεπεξζλκει ςτισ ανάγκεσ 

και υποχρεϊςεισ του, με αποτζλεςμα να βακφνεται περιςςότερο θ φφεςθ ςτθν 

οποία βρίςκεται θ οικονομία. φμφωνα με εκτιμιςεισ του Τπουργείου Οικονομικϊν, 

τα φορολογικά ζςοδα του Ελλθνικοφ κράτουσ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ είναι τα 

χαμθλότερα ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, περίπου 5 μονάδεσ κάτω από τον ευρωπαϊκό 

μζςο όρο, παρόλο που οι φορολογικοί ςυντελεςτζσ είναι κοντά ι υψθλότεροι (ςτθν 

περίπτωςθ τθσ ζμμεςθσ φορολογίασ) του ευρωπαϊκοφ μζςου όρου. υνεπϊσ χριηει 

άμεςθσ λιψθσ ορκϊν αποφάςεων, ζτςι ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν και να 

περιοριςκοφν τα φαινόμενα αυτά, που ζχουν αποκτιςει πλζον ενδθμικό χαραχτιρα, 

και να καταφζρει να ορκοποδιςει ξανά το φοροειςπρακτικό ςφςτθμα. Παρακάτω 

κα δοφμε κάποια μζτρα που προτείνονται για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ από το 

Τπουργείο Οικονομικϊν και τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ. φμφωνα με το Εκνικό 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αντιμετϊπιςθσ τθσ φοροδιαφυγισ που εκπονικθκε το 

2011 από το Τπουργείο Οικονομικϊν, οι προτάςεισ που διατυπϊκθκαν για τθν 

αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου, είναι οι εξισ: 
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1. Θ ςφλλθψθ τθσ φορολογθτζασ φλθσ μζςω προγραμμάτων προλθπτικϊν και 

τακτικϊν ελζγχων των επιχειριςεων και των επιτθδευματιϊν. 

2. Θ ςφλλθψθ τθσ φορολογθτζασ φλθσ μζςω προγράμματοσ τεκμθρίων και 

«πόκεν ζςχεσ» και εντοπιςμοφ προςαυξιςεων περιουςίασ που υποκρφπτουν 

αδιλωτα ειςοδιματα. 

3. Θ ενίςχυςθ τθσ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ μζςω: 

α) τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ενθμζρωςθσ και διευκόλυνςθσ προσ τουσ 

φορολογουμζνουσ 

β) τθσ άρςθσ αδικιϊν, τθσ απλοφςτευςθσ και κωδικοποίθςθσ τθσ φορολογικισ 

νομοκεςίασ  

γ) τθσ εφαρμογισ των κείμενων διατάξεων για τθν ποινικι καταςτολι τθσ 

φοροδιαφυγισ. 

4. Θ βελτίωςθ και επιτάχυνςθ τθσ ειςπραξιμότθτασ των βεβαιωκζντων εςόδων 

και λθξιπρόκεςμων οφειλϊν. 

5. Θ αναγνϊριςθ, ταξινόμθςθ, κατάταξθ, μεταχείριςθ και αντιμετϊπιςθ των 

κινδφνων ςτα κζματα: 

α) του Φ.Π.Α. και λοιπϊν ζμμεςων φόρων 

β) τθσ άμεςθσ φορολογίασ 

γ) τθσ φορολογίασ κεφαλαίου 

6. Θ δθμιουργία κριτθρίων για τθν επιλογι των προσ ζλεγχο υποκζςεων ςτα 

πεδία τθσ φορολογίασ και θ ανάπτυξθ τεχνικϊν ελζγχου για τουσ 

φορολογοφμενουσ υψθλοφ κινδφνου κακϊσ και για τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ, 

ιδιαίτερα ςτο πεδίο των ενδοομιλικϊν ςυναλλαγϊν. 

7. Θ ςυλλογι, ανάλυςθ, αξιολόγθςθ και αξιοποίθςθ όλων των πλθροφοριϊν 

και ςτοιχείων που λαμβάνονται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν 

αμοιβαία διοικθτικι και δικαςτικι ςυνδρομι, των κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε., 
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τρίτων χωρϊν, χωρϊν με τισ οποίεσ ζχουν ςυναφκεί υμβάςεισ για τθν 

Αποφυγι τθσ Διπλισ Φορολογίασ ςχετικά με τουσ φόρουσ ειςοδιματοσ και 

κεφαλαίου ι υμβάςεισ Ανταλλαγισ Πλθροφοριϊν κακϊσ και από διεκνείσ 

υπθρεςίεσ και οργανιςμοφσ. 

8. Θ ιςχυροποίθςθ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ με τθν εφαρμογι δράςεων για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ.  

Οι προτάςεισ πολιτικισ που διατυπϊνονται ςτο Οικονομικό Δελτίο του ζτουσ 2011 

από τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, για τθν αντιμετϊπιςθ και επίλυςθ του προβλιματοσ, 

είναι οι παρακάτω: 

1. Απλοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ και εξορκολογιςμόσ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου.  

υγκεκριμζνα, θ απλοφςτευςθ τθσ νομοκεςίασ και θ δθμιουργία ενόσ ευζλικτου και 

ορκολογικοφ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου με ταυτόχρονο περιοριςμό των ερμθνευτικϊν 

εγκυκλίων. Επιπλζον, θ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των φορολογικϊν αρχϊν 

και τθσ δικαιοςφνθσ. Σζλοσ, τθν ενδυνάμωςθ του ποινικοφ ςκζλουσ τθσ διαδικαςίασ 

με επίςπευςθ τθσ εκδίκαςθσ φορολογικϊν υποκζςεων και αυςτθρότερεσ και άμεςα 

εκτελοφμενεσ ποινικζσ κυρϊςεισ. 

2. Αναδιάρκρωςθ και κινθτοποίθςθ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ, ςε επίπεδο τόςο 

ελεγκτικό όςο και ειςπρακτικό.  

φμφωνα, λοιπόν, με τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, για να είναι ο ζλεγχοσ 

αποτελεςματικόσ, κα πρζπει κατ’ αρχάσ να είναι δυνατι θ διαςταφρωςθ και θ 

διαχρονικι παρακολοφκθςθ των φορολογικϊν δεδομζνων μζςα από ζνα κεντρικό 

και ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα (αναφζρεται ωσ παράδειγμα το 

ςφςτθμα Elenxis του Τπουργείου Οικονομικϊν). Επίςθσ, αναφζρει ωσ καταλυτικισ 

ςθμαςίασ τθν εξάλειψθ των περιπτϊςεων αποδεδειγμζνθσ διαφκοράσ ςτο ελεγκτικό 

ςϊμα, κακϊσ και τον περιοριςμό τθσ προςωπικισ επαφισ μεταξφ φορολογοφμενου 

και ελεγκτι. Σα μζτρα τα οποία ςυμβάλλουν προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ είναι: 



 
93 

i. Θ απόλυςθ των ελεγκτϊν οι οποίοι εμπλζκονται ςε χρθματιςμό, θ 

απαγόρευςθ επαναπρόςλθψισ τουσ ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα και θ 

άμεςθ άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ. 

ii. Ο πλιρθσ διαχωριςμόσ των φοροελεγκτικϊν αρχϊν από τισ 

φοροειςπρακτικζσ υπθρεςίεσ και θ παρακολοφκθςθ του ζργου και των δφο 

από τρίτο, ανεξάρτθτο ςϊμα. 

iii. Ο περιοριςμόσ του μεγάλου αρικμοφ των τοπικϊν εφοριϊν με 

ταυτόχρονθ ενίςχυςθ των αρμοδιοτιτων των κεντρικϊν υπθρεςιϊν. 

iv. Θ πλιρθσ αυτοματοποίθςθ βαςικϊν φορολογικϊν λειτουργιϊν, όπωσ θ 

εγγραφι των φορολογουμζνων και θ παρακολοφκθςθ τθσ υποβολισ 

δθλϊςεων.  

v. Θ αυτοματοποίθςθ τθσ απόδοςθσ του ΦΠΑ ςε πραγματικό χρόνο. 

3. Σζλοσ, προτείνει αλλαγι τθσ φορολογικισ νοοτροπίασ και του ςυςτιματοσ 

κινιτρων. Με τθ δζςμευςθ τθσ πολιτείασ για απαρζγκλιτθ εφαρμογι του νόμου θ 

διαφάνεια ωσ προσ τθ χριςθ των φόρων που ςυλλζχκθκαν και θ ςταδιακι βελτίωςθ 

των παρεχόμενων δθμόςιων αγακϊν κα μπορζςει να αποδείξει ζμπρακτα τθν 

ανταποδοτικι αξιοποίθςθ των φορολογικϊν ειςπράξεων προσ όφελοσ των πολιτϊν. 

Αναφζρεται πωσ τον ςθμαντικότερο ρόλο ςτον προςδιοριςμό τθσ φορολογικισ 

ςυμπεριφοράσ ενόσ ατόμου διαδραματίηει θ πικανότθτα εντοπιςμοφ τθσ 

φοροδιαφυγισ και επιβολισ ποινϊν. Σζλοσ, ςθμειϊνεται πωσ με τθν επικρατοφςα 

κατάςταςθ τθσ γενικισ αίςκθςθσ των πολιτϊν ότι υπάρχει εκτεταμζνθ διαφκορά και 

άνιςθ μεταχείριςθ των φορολογουμζνων, θ δίωξθ και τιμωρία των μεγάλων 

φοροφυγάδων κα είχε ςθμαντικά πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα μζςα από τον 

παραδειγματιςμό και τθν απόδοςθ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ.  

Και οι δυο προςεγγίςεισ που ζγιναν για τον περιοριςμό και καταςτολι τθσ 

φοροδιαφυγισ είναι αξιόλογεσ. Σο μεν υπουργείο οικονομικϊν αναφζρεται πιο 

λεπτομερειακά, αρικμϊντασ τισ πρακτικζσ και λειτουργίεσ που πρζπει να 
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ακολουκθκοφν, και θ δε Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ διατυπϊνει το πρόβλθμα με τθν πιο 

ευρεία διάςταςι του και επικεντρϊνεται ςτα κφρια αίτια.  

Εν κατακλείδι, για να είναι αποτελεςματικζσ όλεσ οι προαναφερκείςεσ ρυκμίςεισ και 

μζτρα, κα πρζπει να εφαρμόηονται μεκοδικά, ακατάπαυςτα και απαρζγκλιτα. 

Μια προςζγγιςθ που επιχειρεί ο Κορομθλάσ Γ. ςε ζνα άρκρο του είναι θ ουςιαςτικι 

απλοποίθςθ του φορολογικοφ ςυςτιματοσ, με το κλείςιμο όλων των παρακφρων 

που δίνουν τθ δυνατότθτα φοροαποφυγισ (ειδικά από τουσ οικονομικά 

ιςχυρότερουσ δθμιουργϊντασ κατ’ επζκταςθ κοινωνικι αδικία). υγκεκριμζνα 

προτείνει να οικοδομθκεί ζνα νζο ςφςτθμα «πόκεν ζςχεσ», και με μια ςειρά άλλων 

μζτρων που κα ςτοχεφουν ςτθ ςτακεροποίθςθ του φορολογικοφ ςυςτιματοσ, το 

οποίο κα αντικαταςτιςει τα υφιςτάμενα τεκμιρια απόκτθςθσ περιουςιακϊν 

ςτοιχείων και διαβίωςθσ (Κορομθλάσ, 2009).  
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υμπεράςματα -  Προτάςεισ 

 

 

Για τθν φορολογικι αντιμετϊπιςθ των επιχειριςεων από το κράτοσ, ςφµφωνα µε 

τον κ. Π. Παντελι (Πρόεδρο του Ελλθνοιταλικοφ επιµελθτθρίου και φορολογικό 

ςφµβουλο του επαγγελµατικοφ επιµελθτθρίου Ακθνϊν για τθν φορολογικι 

µεταρρφκµιςθ) κα µποροφςε να λθφκεί κατά πρϊτον, ζνασ τρόποσ ελζγχου των  

επιχειριςεων.  

 

Ζτςι, λοιπόν, οι επιχειρήςεισ αυτήσ τησ κατηγορίασ ωσ προσ την διαδικαςία του 

φορολογικοφ ελζγχου:  

 

 Να µθν εντάςςονται ςτο «δείγµα» των κατ’ ζτοσ ελεγχόµενων επιχειριςεων,  

 Να µθν εντάςςονται ςτουσ εκάςτοτε, τυχαίουσ φορολογικοφσ ελζγχουσ,  

 Να µθν εντάςςονται ςτουσ εκάςτοτε, κλαδικοφσ ελζγχουσ.  

 

Να ελζγχονται:  

 Με τθν δια µζςω TAXIS διαςταφρωςθ ςτοιχείων, των περιοδικϊν δθλϊςεων 

Φ.Π.Α., τθν υποβολι κατ’ ζτοσ του πρϊτου και τελευταίου Η τθσ ταµειακισ 

µθχανισ.  

 Με επαλικευςθ του κφκλου εργαςιϊν και των ςυγκεντρωτικϊν 

καταςτάςεων των τιµολογίων.  

 Με τον ζλεγχο τθσ διακίνθςθσ των αγακϊν (αποδείξεισ λιανικισ-τιµολόγια 

κλπ.).  

 Να παρακολουκοφνται αυςτθρά κατά τθν υποβολι των δθλϊςεων Φ.Π.Α.  

 Να γίνεται τακτικόσ ζλεγχοσ αν παρατθρείται ζςτω και µια παράβαςθ.  

 

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται:  
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 Να απαλλάςςονται εκατοντάδεσ ςτελζχθ του ελεγκτικοφ µθχανιςµοφ από 

τον ζλεγχο αυτισ τθσ κατθγορίασ των επιχειριςεων.  

 ε κάκε περίπτωςθ, θ φορολογθτζα φλθ, να είναι ςαφϊσ µικρότερθ από τισ 

µεγάλεσ πθγζσ φοροδιαφυγισ.  

 Θ επιβολι αυςτθρϊν προςτίµων και θ ςτενι παρακολοφκθςθ τθσ υποβολισ 

δθλϊςεων Φ.Π.Α., θ διαςταφρωςθ και θ ζνταςθ των ελζγχων ςτθν διακίνθςθ 

εκτιµάται ότι κα πράξει καλφτερο αποτζλεςµα.  

 Σο ειςόδθµα αυτισ τθσ κατθγορίασ των επιχειριςεων αποφζρει κατά πολφ 

λιγότερα ζςοδα από τον Φ.Π.Α.. ∆θλαδι, αν επιτευχκεί θ διαφανισ 

διακίνθςθ ςτισ αγορζσ και πωλιςεισ τθσ επιχείρθςθσ κα αποφζρει πολφ 

µεγαλφτερα φορολογικά ζςοδα από το ειςόδθµα. 

 Βεβαίωσ, θ αναµόρφωςθ του χαρακτθριςµοφ των δαπανϊν ωσ 

παραγωγικϊν, εφόςον θ καταγραφι τουσ (εκπιπτόµενων και µθ δαπανϊν), 

µε τθν πάροδο των ετϊν ζχει δθµιουργιςει µια λίςτα τεράςτιου µεγζκουσ, 

άρα επιβάλλεται, ςε κάκε περίπτωςθ, να εξετάηεται θ παραγωγικότθτα των 

δαπανϊν και αποςαφινιςθ του οριςµοφ τθσ.  

 Να µθν απορρίπτονται δαπάνεσ για τυπικοφσ λόγουσ (π.χ. µθ καταβολι 

∆θµοτικοφ Σζλουσ).  

 Εξοµοίωςθ του κακεςτϊτοσ τθσ ιδιόχρθςθσ τθσ επαγγελµατικισ ςτζγθσ των 

εµπορικϊν επιχειριςεων µε εκείνο του µεταποιθτικοφ τοµζα.  

 Κακιζρωςθ φορολογικοφ πιςτοποιθτικοφ και για τισ επιχειριςεισ οι οποίεσ 

δεν ελζγχονται υποχρεωτικά από Ορκωτοφσ Λογιςτζσ, δθλαδι για τισ 

επιχειριςεισ µε κφκλο εργαςιϊν από τισ 500.001,00 ζωσ τα 20 εκατοµµφρια 

ευρϊ. Οι δε πιςτοποιθµζνοι Λογιςτζσ – Φοροτεχνικοί να αναλάβουν τθν 

ζκδοςι του, µε τουσ όρουσ και υποχρεϊςεισ, που διζπουν το πιςτοποιθτικό 

που εκδίδουν οι Ορκωτοί Λογιςτζσ.  

 Οι αλλαγζσ ςτθν φορολόγθςθ των ειςοδθµάτων από ∆ϋ πθγι να ιςχφουν δφο 

ζτθ µετά τθν κζςπιςθ τουσ και γενικϊσ, κάκε νοµοκετικι αλλαγι να ζχει ιςχφ 

από τθν µεκεπόµενθ διαχειριςτικι περίοδο.  
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 Επιβολι αυςτθρισ δζςµευςθσ τθσ προβλεπόµενθσ από τον νόµο 

παραγραφισ τθσ υποχρζωςθσ διατιρθςθσ των Βιβλίων και τοιχείων, και να 

ςταµατιςει θ ςυνικθσ πρακτικι των παρατάςεων µε Τπουργικζσ Αποφάςεισ.  

 Φορολογικζσ ελαφρφνςεισ για ςυγχωνεφςεισ µικρϊν επιχειριςεων και 

κλιµάκωςθ των φορολογικϊν κινιτρων αναλόγωσ του αρικµοφ των 

ςυγχωνευοµζνων.  

 Προϊκθςθ τθσ τεχνολογικισ ζρευνασ µε φορολογικά κίνθτρα χωρίσ να 

κεςπίηει διατάξεισ οι οποίεσ ςτθν πραγµατικότθτα τα αναιροφν ςτθν πράξθ.  

 Σα κζρδθ που πραγµατικά επενδφονται να απαλλάςςονται τθσ φορολογίασ.  

 Περιοριςµόσ των προςτίµων και προςαυξιςεων.  

 Φορολογικόσ ζλεγχοσ όχι µόνο καταςταλτικόσ αλλά και ςυµβουλευτικόσ.  

 Επιχείρθςθ που προβαίνει ςε ςυγχϊνευςθ, ι µετατροπι, ι µεταβίβαςθ, ι 

πϊλθςθ όλου ι µζρουσ ι κλάδου και υποβάλλει αίτθµα ελζγχου, να 

υποχρεοφται θ φορολογικι 

 Αρχι ςτον ζλεγχο ςε διάςτθµα εξαµινου µετά τθν θµεροµθνία υποβολισ τθσ 

αίτθςθσ.  

 Σζλοσ, ςφνδεςθ νεανικισ επιχειρθµατικότθτασ και φορολογικά κίνθτρα 

µεταβίβαςθσ παλαιϊν επιχειριςεων, ανεξαρτιτωσ βακµοφ ςυγγζνειασ. 

 

 

 

άν γενικότερο ςυμπζραςμα μποροφμε να δϊςουμε κάποιεσ βαςικζσ 

κατευκφνςεισ που ζχουν να κάνουν με ορκότερθ επιλογι τθσ εταιρικισ 

μορφισ που κα επιλζξουμε. Θ νομικι μορφι μιασ επιχείρθςθσ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, 

ΕΕ,), δεν επθρεάηει μόνο τθν νομικι κατωχφρωςθ αυτισ και των εταίρων τθσ, 

αλλά  & το κόςτοσ φόρου. Για να γίνει κατανοθτι αυτι μασ θ παρατιρθςθ 

ςασ κατακζτουμε το παρακάτω παράδειγμα : Δφο "ςυνζταιροι", 

ςυμμετζχουν ιςόποςα ςε μια επιχείρθςθ θ οποία κατά τθν τρζχουςα χριςθ 

ζχει κζρδθ 100.000,00 ευρϊ.  
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Ασ δοφμε μαηί τι φόρο κα πλθρϊςουν ςε κάκε περίπτωςθ. 

 

1η ΠΕΡΙΠΣΩΗ : ΜΕ ΝΟΜΙΚΘ ΜΟΡΦΘ Α.Ε. 

α) Θ εταιρεία κα πλθρϊςει φόρο κερδϊν 20%, δθλαδι 20.000,00 ευρϊ β) Θα 

πλθρϊςει φόρο διανομισ κερδϊν 25%, 10.000,00 για τα κζρδθ του κάκε 

εταίρου, ο οποίοσ κατά τθ διλωςθ του ςτθν προςωπικι του φορολογικι 

διλωςθ κα δϊςει ζνα χρόνο μετά επιςτροφι φόρου 1.600,00 ευρϊ. Δθλαδι 

τελικό κόςτοσ φόρου διανεμόμενων κερδϊν ανά εταίρο 10.000,00 - 1.600,00 

= 8.400,00 ευρϊ 

ΤΝΕΠΩ τελικό κόςτοσ φόρου : 20.000,00 + 8.400,00 + 8.400,00 = 

36.800,00 ευρώ. 

 

2η ΠΕΡΙΠΣΩΗ : ΜΕ ΝΟΜΙΚΘ ΜΟΡΦΘ ΕΠΕ 

Ιςχφουν τα ίδια με τθν Α.Ε. 

ΤΝΕΠΩ τελικό κόςτοσ φόρου : 36.800,00 ευρώ 

 

3η ΠΕΡΙΠΣΩΗ : ΜΕ ΝΟΜΙΚΘ ΜΟΡΦΘ Ο.Ε. 

Θ εταιρεία κα πλθρϊςει φόρο κερδϊν 20%, 10.000,00 ευρϊ. Ενϊ ο κάκε 

εταίροσ για τθν επιχειρθματικι αμοιβι που του αναλογεί, κα πλθρϊςει με 

τθν προςωπικι του φορολογικι διλωςθ 3.340,00 ευρϊ. 

ΤΝΕΠΩ τελικό κόςτοσ φόρου : 10.000,00 + 3.340,00 + 3.340,00 = 

16.680,00 ευρώ. 

 

4η ΠΕΡΙΠΣΩΗ : ΜΕ ΝΟΜΙΚΘ ΜΟΡΦΘ Ε.Ε. 

Θ εταιρεία κα πλθρϊςει φόρο κερδϊν 20%, 5.000,00 ευρϊ για τα κζρδθ που 

αναλογοφν ςτον ομόρρυκμο εταίρο και 25% 12.500,00 ευρϊ για τα κζρδθ 

που αναλογοφν ςτον ετερόρρυκμο εταίρο. Επίςθσ ο ομόρρυκμοσ εταίροσ για 

τθν επιχειρθματικι αμοιβι που του αναλογεί κα πλθρϊςει με τθν 
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προςωπικι του φορολογικι διλωςθ φόρο 3.340,00 ευρϊ. 

ΤΝΕΠΩ τελικό κόςτοσ φόρου : 5.000,00 + 12.500,00 + 3.340,00 = 

20.840,00 ευρώ. 

 

5η ΠΕΡΙΠΣΩΗ : ΜΕ ΔΤΟ ΑΣΟΜΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ ΜΕ ΙΟΠΟΑ ΚΕΡΔΘ Θ 

ΚΑΘΕ ΜΙΑ 

Για τθν κάκε ατομικι επιχείρθςθ, αναλογοφν 50.000,00 ευρϊ κζρδθ, τα 

οποία κα ζχουν φόρο 12.200,00 ευρϊ. 

ΤΝΕΠΩ τελικό κόςτοσ φόρου : 12.200,00 + 12.200,00 = 24.400,00 ευρώ. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Σα ωσ άνω παραδείγματα, ςασ κατατίκενται ςε πολφ απλοποιθμζνθ μορφι, 

κεωρϊντασ ότι αντίςτοιχα δεν υφίςτανται υποχρζωςθ τακτικοφ 

Αποκεματικοφ (ΑΕ, ΕΠΕ), ότι οι εταίροι δεν ζχουν άλλα φορολογθτζα 

ειςοδιματα, ότι με τισ αποδείξεισ τουσ καλφπτουν το αφορολόγθτο τθσ 

κλίμακασ κτλ., άλλα δεδομζνα τα οποία διαμορφϊνουν ανάλογα το τελικό 

κόςτοσ φόρου. Δθμιουργιςαμε δθλαδι, απλοποιθμζνα παραδείγματα για να 

γίνει απόλυτα κατανοθτό ςτον αναγνϊςτθ το ςκεπτικό μασ. 'Όπωσ γίνεται 

αντιλθπτό από τα ωσ άνω, το κόςτοσ φόρου είναι άμεςα ςυνυφαςμζνο με 

τθν νομικι μορφι τθσ επιχείρθςθσ ςασ.  
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