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Ένα κομμάτι, το σημαντικότερο ίσως, για την υγιή οικονομική
ανάπτυξη μιας οικονομικής μονάδος (επιχείρησης) είναι, η λογιστική
παρακολούθηση των οικονομικών καταστάσεων της, ένα από τα
μαθήματα που μου προκαλούσε πάντοτε το ενδιαφέρον για μάθηση και
έρευνα ήταν η φορολογική παρακολούθηση των επιχειρήσεων.
Κίνητρο για την ανάληψη και ανάπτυξη του θέματος «Φορολογία
των τεχνικών εργοληπτικών επιχειρήσεων κατασκευής δημοσίων και
ιδιωτικών έργων» ήταν και είναι το αμέριστο ενδιαφέρον γι’αυτές τις
επιχειρήσεις,

όπως

εξάλλου,

παραμένει

και

διακαής

πόθος

η

μελλοντική, ίσως επαγγελματική μου σταδιοδρομία, μέσα από μια
τέτοια επιχείρηση. Η συνέχιση των σπουδών μου σε αντίστοιχο τμήμα
κατεύθυνσης αποτελεί άμεσο στόχο μου.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Έ ννοια δημοσίων έργων και γενικές αρχές
1. Τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της χώρας που
καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, συμβάλλουν στην
ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων, στην αύξηση του εθνικού
προϊόντος, στην ασφάλεια της χώρας και γενικά αποσκοπούν στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού.
2. Τα δημόσια έργα εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο της
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και υλοποιούν
επιλογές του δημοκρατικού προγραμματισμού.
3. Από τεχνική άποψη δημόσια έργα είναι όλα τα έργα που
εκτελούν φορείς του δημοσίου τομέα και συνδέονται με οποιοδήποτε
τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα
πλωτά τμήματα των τεχνικών έργων. Ως έργο νοείται κάθε νέα
κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή και συντήρηση και
κάθε σχετική ερευνητική εργασία που απαιτεί τεχνική γνώση και
επέμβαση.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τρόπος κατασκευής. Διαδικασίες επιλογής αναδόχου
1.

Τα δημόσια έργα κατασκευάζονται:
α) από ειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, όπως ορίζεται

στο νόμο αυτόν ή
β) από το φορέα κατασκευής του έργου με αυτεπιστασία μέσω
κατάλληλης τεχνικής Υπηρεσίας και προσωπικού που είτε υπάρχει, είτε
κατά περίπτωση προσλαμβάνεται και αμείβεται απ’τις πιστώσεις του
έργου.
2.

Τρόποι επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή

του έργου είναι:
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α) Η ανοικτή δημοπρασία, στην οποία λαμβάνουν μέρος και
υποβάλλουν προσφορές όλοι όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα που
προβλέπονται στη διακήρυξη. Αυτή είναι η κύρια διαδικασία επιλογής,
β) Η δημοπρασία με προεπιλογή,
γ) Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός.
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Αρθρο 2
Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων
Κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία
του Αστικού Κώδικα ή αστική εταιρία, που ασκεί δραστηριότητα στην
ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση,
αναψερόμενο στο εξής με τον όρο “επιτιδευματίας**, τηρεί, εκδίδει,
παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαψυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία,
τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων
και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά
περίπτωση.
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ΜΕΡΟΣ

Α'

ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΛΧ.)
Βιβλία και στοιχεία των τεχνικών ετηχειρήσεων
I. ΒΙΒΛΙΑ
Α. ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΤΗΛΕΥΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΩΝ
1. Στην τρίτη κατηγορία οι ημεδαπές και οι αλλοδαπές
ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, καθώς και οι κοινο
πραξίες ή άλλης νομικής μορφής επιχειρήσεις κατασκευής δημοσίων
έργων, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου που αναλαμβάνουν
υπερβαίνει το όριο τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας.
2. Στην δεύτερη κατηγορία ο κατασκευαστής ιδιωτικών ή
δημοσίων

τεχνικών

έργων,

του

οποίου

τα

καθαρά

κέρδη

προσδιορίζονται με ειδικό τρόπο, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί
φορολογίας εισοδήματος.
Είσπραξη προκαταβολής για τεχνικό έργο, που θα εκτελεστεί
στην επόμενη χρήση
Δεν αποτελεί ακαθάριστο έσοδο του εργολάβου στη χρήση που
εισπράχθηκε, αλλά στη χρήση που θα εκτελεστεί το ανάλογο έργο
(Σχετικές οι διατάξεις της § 15 του άρθρου 12 του ΚΒΣ, § 2 άρθρο 36α
Ν.Δ. 3323/55 και ΣτΕ 1006/60).
Ποσά εγγυήσεων καλής εκτέλεσης δημόσιων τεχνικών έργων
Δεν

είναι

ακαθάριστο

έσοδο

της

χρήσης

στην

οποία

πιστοποιείται το αντίστοιχο τμήμα του εκτελεσθέντος έργου, αλλά της
χρήσης στην οποία αποδίδονται (άρθρο 36α § 2α Ν.Δ. 3323/55).
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Β. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ
ΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
α. Γενικά
Με τις διατάξεις του άρθρου 21 § 3 του Ν.2166/93 αντικαθίσταται
το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. και ορίζεται ότι οι
κοινοπραξίες και οι λοιπές επιχειρήσεις, οποιοσδήποτε μορφής
κατασκευής δημοσίων τεχνικών έργων, εντάσσονται στην τρίτη
κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ., εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου που
αναλαμβάνουν, ξεπερνά το όριο εσόδων της τήρησης βιβλίων τρίτης
κατηγορίας (180.000.000 δρχ.). Πρέπει να τονισθεί ότι η υποχρέωση
αυτή, της τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας, καταλαμβάνει όλες τις
επιχειρήσεις κατασκευής δημόσιων τεχνικών έργων, δηλαδή ατομικές,
προσωπικές εταιρείες και κοινοπραξίες (Εγκ. Πολ. 346/93).
β. Ποσό το οποίο λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη
Για την ένταξη στην τρίτη κατηγορία λαμβάνεται υπόψη το ποσό
στο οποίο κατακυροόνεται το έργο και υπογράφεται η σύμβαση, δηλαδή
λαμβάνεται υπόψη η συμβατική τιμή. Τυχόν μετέπειτα τροποποιήσεις ή
αναπροσαρμογές δεν λαμβάνονται υπόψη. Επίσης, δεν λαμβάνονται
υπόψη οι φόροι και άλλα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, που
επιβάλλονται ή περιέχονται στην αξία του έργου (Εγκ. ΠΟΑ. 1346/93).
γ. Ανάληψη διαφόρων έργων - ένταξη
Διευκρινίζεται ότι η διάταξη αυτή ως ειδικότερη κατισχύει των
αντίστοιχων διατάξεων του Κώδικα, που αναφέρονται στην ένταξη των
επιτηδευματιών σε κατηγορία τήρησης βιβλίων, και για την υποχρέωση
τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας οι τεχνικές επιχειρήσεις θα
κρίνονται με βάση τη συμβατική αξία του κάθε έργου χωριστά και όχι
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με βάση τη συνολική αξία των αναληφθέντων έργων. Έτσι, για
παράδειγμα τεχνική επιχείρηση που έχει αναλάβει ένα δημόσιο έργο
ύψους 150.000.000 δρχ. και αναλαμβάνει και δεύτερο έργο αξίας
100.000.

000 δρχ. δεν θα υποχρεωθεί στην τήρηση βιβλίων τρίτης

κατηγορίας. Αν όμως το δεύτερο έργο ήταν έργο αξίας πάνω από
180.000.

000 δρχ., τότε η επιχείρηση αυτή έχει υποχρέωση τήρησης

βιβλίων τρίτης κατηγορίας για το δεύτερο έργο, ενώ για το πρώτο έργο
μπορεί να τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων ή ιδιαίτερους λογαριασμούς
στα τηρούμενα για το δεύτερο έργο βιβλία τρίτης κατηγορίας (Εγκ.
ΠΟΑ. 1346/93).
δ. Υποχρέωση αναδόχου στην περίπτωση που εκχωρεί το έργο
Σημειώνεται

ότι,

η

υποχρέωση

τήρησης

βιβλίων

τρίτης

κατηγορίας, όταν η συμβατική αξία του αναλαμβανόμενου δημόσιου
έργου ξεπερνά τα 180.000.000 δρχ., αφορά, πάντοτε την επιχείρηση που
κατασκευάζει το έργο και όχι τον ανάδοχο, που μπορεί να είναι άλλη
επιχείρηση.

Συνεπώς,

στις

περιπτώσεις

που

δημόσιο

έργο

αναλαμβάνεται από τεχνική επιχείρηση, η οποία στη συνέχεια εισφέρει
για εκτέλεση, το έργο αυτό σε άλλη επιχείρηση, με τη δική τη ή μη
συμμετοχή, ή υποχρέωση τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας δεν ισχύει
για την ανάδοχο επιχείρηση, υπάρχει όμως υποχρέωση για την
επιχείρηση που εκτελεί το έργο. (Εγκ. ΠΟΑ. 1346/93).
ε. Ποια θεωρούνται Δημόσια τεχνικά έργα για την ένταξη αυτή
Ως δημόσια τεχνικά έργα, για την πιο πάνω υποχρέωση,
λαμβάνονται

υπόψη

αυτά

που

καθορίζονται

στη

φορολογία

εισοδήματος, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 36α
του ν.δ. 3323/1955, δηλαδή τα τεχνικά έργα του δημοσίου, των δήμων
και κοινοτήτων, των δημοσίων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, των
οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου εν γένει (Εγκ. ΠοΑ. 1346/93).
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στ. Χρόνος έναρξης - λήξης της υποχρέωσης αυτής
Χρόνος έναρξης ισχύος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 §
2, ορίζεται ο χρόνος δημοσίευσης του Ν.2166/93 (24-8-1993). Από την
ημερομηνία αυτή οι κάθε μορφής τεχνικές επιχειρήσεις (ατομικές, προ
σωπικές εταιρίες κοινοπραξίες), που αναλαμβάνουν δημόσιο τεχνικό
έργο, η συμβατική αξία του οποίου ξεπερνά το όριο των 180.000.000
δραχμών εντάσσονται στην τρίτη κατηγορία τήρησης βιβλίων.
Η υποχρέωση αυτή αρχίζει από την ανάληψη του έργου
(υπογραφή σύμβασης) και λήγει για μεν τις κοινοπραξίες μέχρι την
οριστική παράδοση του έργου, την ολοκλήρωση δηλαδή του σκοπού της
κοινοπραξίας, για δε τις λοιπές τεχνικές επιχειρήσεις (εκτός Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.) στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου στην οποία παραδόθηκε
οριστικά το έργο. (Εγκ. 1138458/1044 ΠΟΑ. 1346/5-11-1993).
ζ. Επιχειρήσεις κατασκευής δημοσίων έργων που λειτουργούσαν
στις 24 Αυγ. 1993
Με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 21
του ν.2166/93 οι επιχειρήσεις κατασκευής δημόσιων τεχνικών έργων,
που είχαν συσταθεί και λειτουργούσαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου
αυτού (24.8.1993) και είχαν αναλάβει δημόσιο τεχνικό έργο αξίας άνω
των 180.000.000 δρχ. υποχρεώνονται στην τήρηση βιβλίων τρίτης
κατηγορίας από 1/L'1994, εφόσον υπάρχει ακόμη ανεκτέλεστο έργο. Με
την

Α.Υ.Ο.

ΠΟΑ.

1346/5-11-93

έγινε

δεκτό

προκειμένου

να

αντιμετωπισθούν ακραίες περιπτώσεις, ότι οι τεχνικές επιχειρήσεις, που
εμπίπτουν στη μεταβατική αυτή ρύθμιση για τα δημόσια τεχνικά έργα
που αποδεδειγμένα έχουν εκτελεστεί από αυτές και προσωρινά
παραληφθεί (με βάση προσωρινό πρωτόκολλο παραλαβής) και εκκρεμεί
μόνο η είσπραξη της εγγύησης καλής εκτέλεσης, μπορεί να συνεχίσουν
να τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας και μετά την 1.1.1994 για τα
συγκεκριμένα έργα. (Εγκ. 1138458/1044 ΠΟΑ. 1346/5-11-1993).
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Γ. ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ
Δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης ο κατα
σκευαστής δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, του οποίου τα
καθαρά κέρδη προσδιορίζονται κατ’ ειδικό τρόπο.
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II.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διακίνηση εργαλείων και μηχανημάτων από τεχνίτες
Για την καθημερινή διακίνηση από τους τεχνικούς των
αναγκαίων για τις επισκευές εργαλείων δεν είναι απαραίτητη η έκδοση
δελτίου αποστολής. (Εγγ. Ε 16439/72/7-5-87).
Με την 3159/1986 απόφαση του ΣτΕ έγινε δεκτό ότι για τη
μεταφορά από υδραυλικό μιας μηχανής απόφραξης βόθρων και
υδραυλικών εγκαταστάσεων, στον τόπο εργασίας του δεν υπάρχει
υποχρέωση έκδοσης δελτίου αποστολής.
Με την § 11.9.5. ορίζεται ότι δεν απαιτείται δελτίο αποστολής
“κατά τη διακίνηση από τους τεχνικούς των αναγκαίων εργαλείων και
μηχανημάτων για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους”.
Διακίνηση αγαθών εντός των εργοταξίων
"Για τις διακινήσεις υλικών, εντός των εργοταξίων, δεν
απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής, δεδομένου ότι πρόκειται για
εσωτερική διακίνηση στον ίδιο επαγγελματικό χώρο. Στην περίπτωση
που τα έργα εκτελούνται σε μεγάλες αποστάσεις επί των αυτοκινητο
δρόμων και δεν είναι συνεχόμενα αλλά διακόπτονται, τότε απαιτείται
δελτίο αποστολής για τη διακίνηση από τον ένα χώρο στον άλλο,
δηλαδή από εργοτάξιο σε εργοτάξιο”. (Εγκ. 1108272/879 18-11-92 προς
Α.Ε. και ΥΠΕΑΑ).
Τι τιμολόγιο πρέπει να εκδίδεται για τεχνικά έργα ή άλλες
εγκαταστάσεις
Όταν εκτελείται ένα έργο με υλικά του εργολάβου τότε έχουμε
παραγωγή και πώληση αγαθού (τεχνικού έργου).
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Όταν εκτελείται ένα έργο με υλικά του κυρίου του έργου, δηλαδή
του ιδιοκτήτη, τότε έχουμε παροχή υπηρεσίας για την κατασκευή του
έργου.
Όταν γίνονται επισκευές, συντηρήσεις, ή βελτιώσεις τεχνικών
έργων ή εγκαταστάσεων τότε έχουμε παροχή υπηρεσιών ακόμα και
στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται υλικά του εργολάβου εφόσον η
αξία τους δεν υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής (άρθρο 3 § 2 δ').
Επειδή ακριβώς δημιουργείται πρόβλημα και με το δεδομένο ότι
τα δελτία αποστολής άλλοτε ευθύνονται (σωστά) προς το εργοτάξιο
(για τον κατασκευαστή του έργου), άλλοτε προς τον κύριο του έργου,
άλλοτε τα υλικά φτάνουν στο χώρο του έργου από τους προμηθευτές
κατ’εντολή των εργολάβων και θεωρητικά όταν δεν έχουν παραδοθεί
δελτία αποστολής στο κύριο του έργου θα έπρεπε να εκδοθεί Τιμολόγιο
- Δελτίο Αποστολής για την παράδοση του έργου, πλην όμως κάτι
τέτοιο ούτε έγινε αντιληπτό από την αγορά ούτε εξυπηρετεί κάποια
ιδιαίτερη σκοπιμότητα, γι’αυτό με την Ερμ. Εγκ. § 12.5.1. διευκρινίζεται
ότι “αρκεί η έκδοση Τιμολογίου και μόνο, χωρίς δηλαδή να απαιτείται
να εκδοθεί συγχρόνως και Λ.Α. ή συνενωμένο Τιμολόγιο - Δελτίο
Αποστολής”.
Ακόμα επειδή δημιουργούνται προβλήματα πότε είναι θεωρημένο
και πότε αθεώρητο, στην Ερμ. Εγκ. § 12.5.1 αναψέρεται "ότι δεν
απαγορεύεται

η

χρήση

του

ίδιου

στελέχους

με

τον

τίτλο

“Τ1Μ0Α0Γ10”, το οποίο, εφόσον είναι θεωρημένο, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για όλες τις περιπτώσεις εκτέλεσης τεχνικών έργων ή
εγκαταστάσεων (με ή χωρίς υλικά του εργολάβου κ.λ.π.)”.
Τέλος,

όταν

εκδίδονται

τεχνικά

έργα,

εγκαταστάσεις,

ναυπηγήσεις, επισκευές πλοίων κ.λ.π. πρέπει στα τιμολόγια να
αναγράφεται λεπτομερώς το εκτελεσθέν έργο.

Εφόσον υπάρχει

επιμέτρηση των εκτελεσθεισών έργων μπορεί να γίνεται παραπομπή
στην επιμέτρηση, η οποία θα είναι συνημμένη στο τιμολόγιο - § 107 Εγκ.
117/68 και § 12.5.3 Εγκ. Κ.Β.Σ.). Επίσης με την Εγκ. ΠΟΑ. 1122/91 γίνεται
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δεκτό ότι μπορεί το είδος να αναγράφεται με συνοπτική περιγραφή,
εφόσον γίνεται παραπομπή στην οικεία σύμβαση έργου, σε ετημετρήσεις
ή άλλα παραστατικά από τα οποία προκύπτουν αναλυτικά το
εκτελεσθέν έργο ή οι παρασχεθείσες υπηρεσίες. Βλέπε και τελευταίο
εδάφιο § 11.
Έλλειψη επιμέτρησης τεχνικού έργου - Μη έγγραφη σύνταξη
Η έλλειψη επιμέτρησης τεχνικού έργου (μη έγγραφη σύνταξη) δεν
καθιστά πλημμελή τα εκδοθέντα τιμολόγια από εργολαβική επιχείρηση
καθόσον η επιμέτρηση δεν αποτελεί αναγκαίο στοιχείο για τη νόμιμη
έκδοση του τιμολογίου, αφού η έκδοση τέτοιου στοιχείου (επιμέτρηση)
δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΦΣ. Αυτό αναφέρεται στην
απόφαση του ΣτΕ 3565/76. Σχετική και η § 12.5.3 της Εγκ. Κ.Β.Σ.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν συντάσσονται επιμετρήσεις
στα τιμολόγια πρέπει να γίνεται αναλυτική περιγραφή του έργου για να
καθίσταται εφικτός ο έλεγχος, ή να γίνεται συνοπτική περιγραφή του
έργου και παραπομπή στη σύμβαση, εφόσον έχει συνταχθεί, σύμφωνα με
τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της § 11 του άρθρου 12.
Έκδοση τιμολογίων επί εισφοράς δημοσίων έργων από τον
ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρία
Στην περίπτωση που η κατασκευή του έργου δεν ενεργείται από
τον εργολήπτη (ανάδοχο του έργου), αλλά από εταιρία ή κοινοπραξία
στην οποία έχει εισφερθεί το έργο και της οποίας μέλος είναι και ο
εργολήπτης, εκδίδεται τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
από την εταιρία ή κοινοπραξία εκτέλεσης του έργου προς τον
εργολήπτη (ανάδοχο). Η αξία που αναγράφεται στο τιμολόγιο αυτό
είναι η ίδια με αυτή που αναγράφεται στο τιμολόγιο του εργολήπτη
προς τον εργοδότη (Δημόσιο κ.λ.π.). Επίσης, στο τιμολόγιο αυτό
αναγράφεται και ο αναλογούν φόρος προστιθέμενης αξίας.
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Τα χρηματικά ποσά που εισπράττει ο ανάδοχος του έργου με
βάση τα εκδοθέντα από τον ίδιο τιμολόγια προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Λ^
Ο.Τ.Α. και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας δεν αποτελούν γι’αυτό
ακαθάριστα έσοδα για την εφαρμογή της διατάξεως της παραγράφου 2α
του άρθρου 36α του Ν.Δ.3323/55.
Απόφαση Π 1944 ΠΟΑ 91/9-3-87 ΦΕΚ 146β.
Σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή δεν αναφέρεται στις διατηρού
μενες σε ισχύ αποφάσεις στο άρθρο 39 του Κ.Β.Σ., πλην όμως τα
αναφερόμενα σ’αυτή ως προς τον Κ.Β.Σ. προκύπτουν και από τις
διατάξεις αυτού.
Με τις διατάξεις της πιο πάνω απόφασης, είναι φανερό πως ο
εργολήπτης έχει τόσες εισροές όσες εκροές, υποβάλλοντας δηλώσεις
ΦΠΑ με μηδενικό αποτέλεσμα, δεν φορολογείται με τις διατάξεις περί
τεχνικών έργων, ουσιαστικά η όλη διαδικασία έχει υιοθετηθεί γιατί
πολλά δημόσια έργα ανατίθεται υποχρεωτικά σε φυσικά και όχι νομικά
πρόσωπα.
Χρόνος έκδοσης τιμολογίου τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων
Ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου εκτέλεσης τεχνικών έργων ή
εγκαταστάσεων δεν συνδέεται από το νόμο με την έκδοση των δελτίων
αποστολής, γιατί κάτι τέτοιο είναι αντικειμενικά αδύνατο, αφού με τα
δελτία αποστολής δεν μεταφέρονται έτοιμα αγαθά ή κατασκευές, αλλά
υλικά ή τμήματα αγαθών ή κατασκευές οι οποίες πρέπει να
τοποθετηθούν και να συνδεθούν με το όλο έργο ή με την οικοδομή.
Ακόμα τα υλικά ή οι κατασκευές δεν στέλνονται στον αγοραστή λόγω
πώλησης, αλλά στο εργοτάξιο όπου πρέπει να κατασκευαστεί το έργο ή
να τοποθετηθούν και συνδεθούν τα τμήματα των κατασκευών ή οι
κατασκευές και να παραδοθεί στον αγοραστή - κύριο, του έργου, σε
μεταγενέστερο χρόνο, ολοκληρωμένο το έργο που έχει συμφωνηθεί.
Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι όταν το έργο ολοκληρωθεί και
παραδοθεί πρέπει να τιμολογηθεί. Επειδή όμως τα τεχνικά έργα
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διαρκούν και εκτελούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα ο νομοθέτης
θέσπισε και νεώτερο χρόνο έκδοσης του τιμολογίου το βραδύτερο “σε
ένα μήνα από την προσωρινή επιμέτρηση και πάντως μέσα στην
ίδια φορολογική περίοδο που πραγματοποιήθηκε η επιμέτρηση”. Άρθρο
12 § 15.
Ως τεχνικά έργα ή εγκαταστάσεις για το χρόνο έκδοσης των
τιμολογίων τεχνικών έργων, θεωρούνται οι:
Εργασίες κατασκευής σκυροδέματος (μπετόν αρμέ), δόμησης
(χτίσματα), αμμοκονιαμμάτων, επιχρισμάτων, υδραυλικές εγκαταστά
σεις

ηλεκτρολογικές

εγκαταστάσεις

ξυλουργικές

σιδηρουργικές

εργασίες, κατασκευή μωσαϊκών - μαρμαρικών εργασιών, πατωμάτων,
εργασίες ελαιοχρωματισμού, κατασκευής οδών και οδοστρωμάτων,
δημοσίων τεχνικών έργων, υδροηλεκτρικών έργων, τηλεπικοινωνιακών
έργων,

εγκαταστάσεις

τηλεφωνικών

Σ1936/167/87 και Ε8144/49/87. Βλ. ΓΣ 104.

κέντρων

κ.λ.π.

Σχετ.

Εγγ
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III.

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών
Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών
Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας
για κάθε πώλησης αγαθών, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό
τρίτου, ή παροχή υπηρεσιών προς το κοινό ή προς τα μέλη
προμηθευτικού συνεταιρισμού με βάση διατακτικές του, εκδίδει
απόδειξη λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, κατά περίπτωση.
Επί εκτελέσεως οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή εγκατάστασης
που ανήκει σε ιδιώτη η απόδειξη εκδίδεται κατά την παράδοση του
έργου ή της εγκατάστασης και πάντως πριν από το τέλος της
διαχειριστικής περιόδου για το έργο που έχει εκτελεστεί. Στην
απόδειξη αυτή αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση του
πελάτη και το είδος του έργου ή της εγκατάστασης.
Τεχνικά έργα ή εγκαταστάσεις σε ιδιώτες
Όταν εκτελούνται τεχνικά έργα ή εγκαταστάσεις σε ιδιώτες
εκδίδονται αποδείξεις λιανικής πώλησης αν το έργο εκτελείται με ίδια
υλικά ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών όταν το έργο εκτελείται με
υλικά του κυρίου του έργου (ιδιώτη). Στις

αποδείξεις αυτές

αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση του πελάτη και το
είδος του έργου ή της εγκατάστασης. Από τις διατάξεις δεν προκύπτει
υποχρέωση αναγραφής της αξίας του έργου και ολογράφως. Στις
αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχή υπηρεσιών, μπορεί το τεχνικό
έργο να περιγραφεί συνοπτικά, εφόσον γίνεται παραπομπή στη σύμβαση
από την οποία προκύπτει η ανάλυση αυτού. Βλέπε θέματα 74. 84 άρθρου
12 και για τη θεώρηση θέματα 8 και 9α' άρθρου 19.
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Οι αποδείξεις στα τεχνικά έργα, εκδίδονται με την ολοκλήρωση
του έργου, δηλαδή όταν αυτό παραδίδεται έτοιμο στον κύριό του, εκτός
των έργων που δεν έχουν ολοκληρωθεί στο τέλος της χρήσης οπότε
εκδίδεται απόδειξη για το τμήμα του έργου που έχει εκτελεστεί μέσα
στη χρήση - Βλέπε § 3 άρθρου 13 και θέμα 87 αρθ. 12.
Διευκρινίζεται ότι για την κατασκευή και την τοποθέτηση
επίπλων κουζίνας, εφόσον η όλη εγκατάσταση ολοκληρώνεται μετά
από τις αναγκαίες εργασίες προσαρμογής στο συγκεκριμένο χώρο, η
σχετική απόδειξη εκδίδεται για το σύνολο της εγκατάστασης, κατά το
χρόνο

παράδοσης

αυτής

(με

την

ολοκλήρωση

των

εργασιών

προσαρμογής). Λεν συναρτάται δηλαδή ο χρόνος έκδοσης της απόδειξης
με το χρόνο έκδοσης των Λ.Α. για τη διακίνηση (τμηματική ή μη) των
επιμέρους τμημάτων της εγκατάστασης (Εγκ. Κ.Β.Σ. § 13.3.2).
Εξαιρέσεις κλάδων επιτηδευματιών από την υποχρέωση χρήσης
φ.τ.μ.
Παρέχουμε τη δυνατότητα της μη χρησιμοποίησης φορολογικής
ταμειακής μηχανής του ν.1809/1988, για την έκδοση αποδείξεων
λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, στους επιτηδευματίες
που ασχολούνται με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου όπως
ξυλουργοί, σιδηρουργοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κτίστες και γενικά
όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες.
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ΜΕΡΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων κατασκευής δημοσίων ή ιδιω
τικών τεχνικών έργων
Τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, των εργολάβων και
υπερβολάβων που ασχολούνται με την εργοληπτική κατασκευή
δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, γενικώς, καθώς και των
επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εκτέλεση μηχανολογικών και
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ευρίσκονται ως εξής:
Για επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εργολαβική κατασκευή
τεχνικών έργων ή την εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων του Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων, δημοσίων
επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής
ωφέλειας, καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
γενικώς, ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται τα εργολαβικά ανταλ
λάγματα που πιστοποιούνται με τους οικείους λογαριασμούς κατά τη
διάρκεια της χρήσης, τα οποία μειώνονται με τα ποσά των εγγυήσεων
καλής εκτέλεσης που αντιστοιχούν σε αυτά και τα οποία θεωρούνται
έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία αποδίδονται.
Ακαθάριστα έσοδα όταν γίνεται εισφορά έργων σε εταιρία ή
κοινοπραξία
Επί εισφοράς αναληφθέντος όλου ή μέρους του έργου σε εταιρία
οποιασδήποτε μορφής ή κοινοπραξίας που έχει την έδρα της στην
ημεδαπή ή αλλοδαπή, στην οποία μετέχει και ο εισφέρων ανάδοχος ή
απευθείας συμβασιούχος, τα κατά τις διατάξεις

της παρούσας

περίπτωσης λαμβανόμενα ως ακαθάριστα έσοδα θεωρούνται κτώμενα
από την εταιρία ή κοινοπραξία και η εισφορά αυτή δεν θεωρείται
υπερβολαβία.
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Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και σε περίπτωση που τμήμα του
έργου ή εργασίας εκτελείται από κοινοπραξία ή εταιρία, στην οποία
συμμετέχουν μόνο μέλη της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ή εταιρίας.
Επίσης, εφαρμόζεται και στην περίπτωση που τμήμα του έργου ή
της εργασίας εκτελείται από εταιρεία μέλος της αρχικής αναδόχου
κοινοπραξίας ή από κοινοπραξία επιχειρήσεων μέλους της αρχικής
αναδόχου κοινοπραξίας.
Ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων ιδιωτικών τεχνικών έργων
Για επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εργολαβική κατασκευή
ιδιωτικών

τεχνικών

έργων,

ή

οικοδομών

ή

την

εκτέλεση

μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε ιδιώτες ως
ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται η αξία του έργου που εκτελέστηκε κατά
τη διάρκεια της χρήσης.
Για την εκτέλεση έργου χωρίς τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών,
ως ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται η αξία του έργου που έχει εκτελεστεί
κατά τη διάρκεια της χρήσης χωρίς να υπολογιστεί η αξία των
υλικών.
Συντελεστής καθαρού κέρδους επιχειρήσεων τεχνικών έργων
Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων, που ορίζονται στην
προηγούμενη παράγραφο, εξευρίσκονται με τη χρήση συντελεστή στα
ακαθάριστα έσοδά τους, ως εξής:
α) Δέκα τοις εκατό (10%) για τα δημόσια τεχνικά έργα των
περιπτώσεων α και γ της προηγούμενης παραγρφου.
β) Δώδεκα τοις εκατό (12%) για τα έργα της περίπτωσης β της
προηγούμενης παραγράφου.
γ) Είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τα ιδιωτικά έργα της
περίπτωσης γ της προηγούμενης παραγράφου.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν τηρεί τα βιβλία και στοιχεία
που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή τηρεί
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βιβλία κατώτερης κατηγορίας από αυτά που ορίζονται από τον ίδιο
Κώδικα, οι συντελεστές καθαρού κέρδους που προβλέπονται στις πιο
πάνω α, β και γ περιπτώσεις προσαυξάνονται κατά εκατό τοις εκατό
(100%). Επίσης, αν οι δαπάνες κατασκευής που εμφανίζονται στα βιβλία
και στοιχεία της επιχείρησης ότι πραγματοποιήθηκαν για την
κατασκευή των τεχνικών έργων ή των οικοδομών βρίσκονται σε
προφανή δυσαναλογία σε σχέση με το πραγματικό κόστος κατασκευής,
ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας δικαιούται να
προσαυξήσει τους συντελεστές καθαρού κέρδους που προβλέπονται στις
πιο πάνω α, β, και γ περιπτώσεις μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%). Δεν
θεωρείται ότι υπάρχει προφανής δυσαναλογία, όταν η διαφορά μεταξύ
των

δαπανών

κατασκευής

που

πραγματοποιήθηκαν

και

του

πραγματικού κόστους κατασκευής είναι μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%)
του πραγματικού κόστους κατασκευής.
Προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και γενικά επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιαδήποτε
επί μέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές
Έσοδα εργολάβων κατώτερα των αντικειμενικών
Τα ακαθάριστα έσοδα, που λαμβάνονται υπόψη για

τον

προσδιορισμό του εισοδήματος των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 35.
δεν μπορεί να είναι κατώτερα από εκείνα που προκύπτουν σύμφωνα με
τις διατάξεις αυτού του άρθρου.
Τυχόν προκύπτοντα επιπλέον ακαθάριστα έσοδα, με βάση τις
διατάξεις του παρόντος, θεωρούνται ως ακαθάριστα έσοδα:
α) Της χρήσης μέσα στην οποία υποβλήθηκε ο τελικός πίνακας
της παρ. 2 του άρθρου 35 για τους εργολάβους, υπερβολάβους και
γενικά

επιτηδευματίες,

ανεγειρόμενη οικοδομή.

που εκτελούν

οποιαδήποτε εργασία

σε
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β) Της χρήσης που ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 34, για τις επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών.
Αιαφορά και σε ΦΠΑ
Το ποσό φόρου προστιθέμενης αξίας, που οφείλουν να έχουν
καταβάλει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 35, πρέπει να είναι
τουλάχιστον ίσο με αυτό που προκύπτει από το κόστος της αντίστοιχης
επί μέρους εργασίας ή το συνολικό κόστος, κατά περίπτωση, όπως αυτό
προσδιορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 35. Σε αντίθετη περίπτωση η
διαφορά που προκύπτει, μετά το τέλος των εργασιών, οφείλεται
ως φόρος εκροών της φορολογικής περιόδου υποβολής του τελικού

Ποιες επιχειρήσεις θεωρούνται τεχνικές (άρθρο 34 Ν.2238/94)
Τεχνικές επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις εκείνες
(ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε.. Ε.Π.Ε., Α.Ε., κοινοπραξίες κ.λ.π.) που έχουν σαν
αντικείμενο εργασιών το κτίσιμο και την πώληση οικοδομών, την
κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων κ.λ.π.
Προσδιορισμός των καθαρών κερδών από τεχνικές επιχειρήσεις
1) Τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από οικοδομές κ.λ.π..
πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή 15% και δίνουν το καθαρό
κέρδος.
Αν η εταιρία δεν τηρεί επαρκή και ακριβή βιβλία ο παραπάνω
συντελεστής προσαυξάνεται με το 100% δηλαδή ανέρχεται σε 30%.
Αν οι δαπάνες, που εμφανίζονται στα βιβλία της τεχνικής
επιχείρησης και αναφέρονται στην κατασκευή ενός συγκεκριμένου
ακινήτου, είναι μικρότερες κατά ποσοστό μεγαλύτερο από το 20%, πάνω
στο πραγματικό κόστος που θα έπρεπε να έχει η κατασκευή του
ακινήτου αυτού, τότε ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει δικαίωμα να
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προσαυξήσει τον συντελεστή κατά 60% δηλαδή να τον φτάσει μέχρι
24%.
2) Στην περίπτωση των ακαθάριστων εσόδων (τεχνικά έργα
δημοσίου κ.λ.π.) τα αντίστοιχα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται
με συντελεστή 10%, ενώ τα ακαθάριστα έσοδα από ιδιωτικά τεχνικά
έργα, πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 12% και δίνουν το καθαρό
κέρδος.
Αν η εταιρία δεν τηρεί επαρκή και ακριβή βιβλία, οι παραπάνω
συντελεστές προσαυξάνονται με το 100% δηλαδή ανέρχονται σε 20% και
24% αντίστοιχα.
Αν οι δαπάνες που εμφανίζονται στα βιβλία της τεχνικής
επιχείρησης και αναφέρονται στην κατασκευή ενός συγκεκριμένου
τεχνικού έργου, είναι μικρότερες σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 20%
πάνω στο πραγματικό κόστος, που θα’πρεπε να έχει η κατασκευή του
τεχνικού έργου,

τότε οι αντσιτοιχοι συντελεστές μπορούν να

προσαυξηθούν από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. κατά 60%, δηλαδή να
φτάσουν το 16% και το 19,20% αντίστοιχα.
Τα ακαθάριστα έσοδα όταν πρόκειται για δημόσιο έργο,
πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 10% και δίνουν το καθαρό κέρδος.
Όταν όμως πρόκειται για ιδιωτικό έργο, τότε τα έσοδα της παραπάνω
περίπτωσης πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 25% και δίνουν το
καθαρό κέρδος (ισχύουν οι παραπάνω προσαυξήσεις για ανεπαρκή
βιβλία κ.λ.π.).
Δεν εφαρμόζονται

τα

παραπάνω

σε

επιχειρήσεις,

που

ασχολούνται με την εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων και τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα
Βιβλίων Στοιχείων, εφόσον υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για το
σκοπό αυτό ανέκκλητη δήλωση μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της
λειτουργίας τους, (άρθρο 34 παρ. 5 Ν. 2238/94).
Τι βιβλία τηρούν οι τεχνικές επιχειρήσεις
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Οι

τεχνικές

επιχειρήσεις

είναι

υποχρεωμένες

να

τηρούν

τουλάχιστον βιβλία β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ^ εκτός από τις Α.Ε. και
Ε.Π.Ε. που τηρούν υποχρεωτικά βιβλία γ' κατηγορίας και εκτός από τις
τεχνικές επιχειρήσεις κατασκευής δημόσιων έργων που αν υτιερβούν το
όριο τηρούν βιβλία γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Παράδειγμα φορολογίας κερδών ανώνυμης τεχνικής εταιρίας
Η εταιρεία ‘"ΤΕΧΝΙΚ” Α.Ε. κατά τη χρήση 1995 πραγματοποίησε
κέρδη 36.000.000 δρχ. από τα οποία διανέμονται ως μέρισμα και αμοιβές
μελών Δ.Σ. 12.000.000 δρχ.
Τα τεκμαρτά κέρδη (βάσει του άρθρου 34 του Ν.2238/94) ανήλθαν
στο ποσό των 30.000.000 δρχ.
Ζητείται. Με

βάση τα σ τ ο ιχ ε ία αυτά, να π ρ ο σ δ ιο ρ ισ τεί

εισοδήμτο ς που Ο φείλει να π λ η ρ ώ σ ε ι η

ο φόρος

Α.Ε.

Λύση

Πραγματικά κέρδη
-Τεκμαρτά κέρδη
Διαφορά κερδών

36.000.000
-30.000.000

Το μέρος από τα επιπλέον αυτά κέρδη των 6.000.000 δρχ. που αντιστοιχεί
στα διανεμόμενα, θα πρέπει να προστεθεί στα τεκμαρτά κέρδη, μετά από
αναγωγή του σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρο.
Κατά συνέπεια, έχουμε:
30.000.000
3.076.923

ιεκμαρτά κέρδη
Μέρος των επιπλέον κερδών
2.000.000 ποσό κερδών

2.000.000 χ - ^

=

1.07S.923 φόρος

Σύνολο φορολογητέων κερδών 3.075.923 μικτό ποσό

33.076.923

Ο συντελεστής φόρου είναι 35% και ο φόρος είναι;
33.076.923 χ 35% = 11.576.923 δρχ. = φόρος κερδώ ν
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Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα τεχνικών επιχειρήσεων
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή το Δημόσιο που ενεργούν
εκκαθάριση ή καταβολή σε εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους
τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή
λιμενικών προσόδων, είναι υποχρεωμένοι να παρακρατούν το 3% της
αξίας του κατασκευαζόμενου έργου ή του μισθώματος και να το
αποδίδουν στο δημόσιο, μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα, από την
παρακράτησή του. Αν δεν γίνει παρακράτηση φόρου, τότε η
προσαύξηση είναι 5% για κάθε μήνα καθυστέρησης χωρίς να
επιτρέπεται η επίρριψη της προσαύξησης αυτής του 5% στο
φορολογούμενο ο οποίος βαρύνεται με τον παρακρατηθέντα φόρο
(άρθρο 86 παρ. 4 Ν.2238/94
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν παρακρατήθηκε ο φόρος, τότε
αυτός που δικαιούται την αμοιβή, αποδίδει το φόρο αυτό, μέσα στην
παραπάνω προθεσμία.
Σημείωση: α) Όταν ένας εργολάβος αναλαμβάνει να εκτελέσει σε μια
επιχείρηση ένα έργο, τότε μετά την περάτωση του έργου αυτού η
επιχείρηση κάνει επιμέτρηση και με βάση τη σχετική συμφωνία,
υπολογίζει την αμοιβή που οφείλει στον εργολάβο. Αν το έργο το έχει
πάρει ο εργολάβος κατ’αποκοπή τότε, μετά την περάτωση του έργου, η
επιχείρηση ελέγχει αν έχει εκτελεστεί το έργο σύμφωνα με τις
προδιαγραφές. Στη συνέχεια, για την πληρωμή του ο εργολάβος εκδίδει
τιμολόγιο.
β) Ο δικαιούχος των αμοιβών μπορεί να ζητήσει να του
γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή μεγαλύτερο του 3%.
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Παράδειγμα παρακράτησης φόρου 3% ετή της αξίας του κατασκευαζόμενου έργου
Γεγονός
Η αμοιβή του εργολάβου Σαράντη Γεώργιο είναι 100.000 δρχ. για
την επίστρωση πλακών στην επιχείρηση “βιομηχανία παραγωγής
ψυγείων” Α.Ε.
Ε νέργειες
α) Ο εργολάβος Σαράντης Γεώργιος για να πληρωθεί από την
επιχείρηση, εκδίδει ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, γραμμένο ως
εξής:
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ No 10 ΗΜΕΡ. 12.3.96
Εκδότης: Σαράντης Γεώργιος, Διεύ θ υ νσ η ...................., -Α,Φ.Μ ...........Δ .Ο .Υ ...... Πελάτης: Βιομηχανία παραγ. ψυγείων Α.Ε. Διεύθυνση: ..... Α .Φ .Μ .......Δ.Ο.Υ.......
^ίδος εργασίας
Επίστρωση πλακιδίων
Φ.Π.Α 18%
Σύνολο

Αξία σε δρχ.
100.000
18.000
118.000

Το πρωτότυπο του τιμολογίου το παραδίδει ο εργολάβος στον
ταμία της επιχείρησης.
β) Ο ταμίας της επιχείρησης, προτού καταβάλλει οποιοδήποτε
ποσό στον εργολάβο, προβαίνει στην παρακράτηση φόρου 3% και στον
υπολογισμό του καθαρού πληρωτέου ποσού, ως εξής:
100.000 X 3% = 3.000 δρχ. = παρακρατημένος φόρος εργολάβου
118.000 δρχ. - 3.000 δρχ. = 115.000 δρχ. = καθαρό ποσό που θα
πάρει στα χέρια του ο εργολάβος.
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7) Στη συνέχεια στο ημερολόγιο διαφόρων πράξεων γίνεται η
παρακάτω εγγραφή:

ΗΜΕΡ. 12.3.96 ΔΙΑΦ. ΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΡΙΤ.
15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕ
ΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
ΚΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
15.01 Κτίρια - Εγκαταστάσεις
έργων - Τεχνικά έργα
υπά εκτέλεση
15.01.001 Εργασία εργολάβου
100.000
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ
-ΤΕΛΗ
54.00
Φ.Π.Α.
54.00.000 Φ.Π.Α. παγίων με 18%
18.000
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
50.00
Προμηθευτές εσωτε
ρικού
50.00.009 Σαράντης
Γεώργιος
115.000
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟ
ΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ
54.09 Λοιποί φόροι και τέλη
54.09.012 Φόρος αμοιβών
εργολάβων
3.000
Αμοιβή εργολάβου ω ςτιμ . No 10/12.3.96

ΧΡΕΩΣΗ

δ) Επίσης στο ημερολόγιο ταμείου γίνεται η εξής εγγραφή:

ΤΡΙΤ.
HMFP. 12.3.96 ΤΑΜΕΙΟΥ
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
50.00 Προμηθευτές εσωτερικού
115.000
50.00.009 Σαράντης Αντώνης
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 Ταμείο
38.00.000 Ταμείο επιχείρησης
115.000
Εξόφληση τιμ. No 10/12.3.96 Σαράντη

ΔΕΥΤ.
115.000

115.000

ΧΡΕΩΣΗ
115.000

ΠΙΣΤΩΣΗ

Φ ορολογία τω ν Τ εχνικώ ν Ε πιχειρήσεων

ε) Μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα συμπληρώνεται μια έντυπη
δήλωση. Το έντυπο της δήλωσής μας το δίνει δωρεάν η Δ.Ο.Υ. Πρώτα
συμπληρώνεται από το έντυπο η σελίδα 174 και στη συνέχεια η σελίδα
173. Με βάση την συμπληρωμένη πλέον δήλωση πληρώνεται ο φόρος
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
στ) Μετά την πληρωμή του φόρου στο ημερολόγιο ταμείου, με την
ημερομηνία πληρωμής και με βάση το διπλότυπο της Δ.Ο.Υ., γίνεται η
εξής εγγραφή:
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οικονομικό έτος 199. . .
Μήνας .....................199. .

Παρακράτησης φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών δημοσίω
προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κ.λ.π.
( Αρθρο 47 παρ. 1β & 1γ του π.δ. 129/1989)

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία: 3 .ι.ο .η .η χ /\ν ι α . n a p a r s r . r i i .
Του εργοδότη ή εργολάβου
που κάνει την δήλωση

Επάγγελμα: .Κ . Λ Τ Λ . Ι Κ Ε V Η .
Διεύθυνση: X.ftAPX?Pl .αριθ.

...............................................
τ .Κ ...................... Τ η λ ....................

Ονοματεπώνυμο: ....................
Του πληρεξούσιου
ή αντίκλητου

Επάγγελμα: .............................
Διεύθυνση:........_..........αριθ. .

Αξία εκτελεοθέντος έργου, αντίτιμο ενοικίοοης, προμήθεια

Ποσό φόρου
Δραχμές

Ποσό (ως ο πίνακας της πίσω σελίδας) Δραχμές 100·0.00χ_^% ή 15% _______________ 3 J 2 Q O ______
Πρόσθετος ©όρος {εκπρόθεομπ δήλωσπ).................................................
3 -0 0 0

Σύνολο .....................................................
Βεβαιώνω ότι είναι ειλικρινής η δήλωση αυτή, γνωρίζοντας τις"
συνέπειες που προβλέπονται οπό το άρθρο 73 του π.δ. 129/1989

...Θ.^.ν.\αϋ........\.5.|Λ|..ΐ9Ηέ>.

ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ
Δραχμές ......................
Αριθ. χρημ. Κατ...........
Χρονολργία..................

ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ
Δραχμές ...........................
Αριθ. Διπλοτ.....................
Χρονολογία.......................
Ο Επιμελητής εισπράξεων

Φ ορολογία τω ν Τ εχνικώ ν Ε πιχειρήσεων

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Π.Φ. σε εισόδημα εργοληπτών και ενοικιαστών δημοσίων προ
σόδων και απόδοση ανά μήνα έως 15 του επόμενου μήνα
Στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών
έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών
προσόδων με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) που υπολογίζεται στην
αξία του κατασκευαζόμενου έργου ή του μισθώματος. Υπόχρεος σε
παρακράτηση ορίζεται το Δημόσιο γενικά και κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που ενεργεί εκκαθάριση ή καταβολή για τις περιπτώσεις
αυτές. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν παρακρατήθηκε ο φόρος, τότε
αυτός αποδίδεται με δήλωση του δικαιούχου της αμοιβής κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 60.

Φ ορολογία των Τ εχνικώ ν Επιχειρήσεων

ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Φθάνοντας στο μέρος της εργασίας επίλογος - συμπεράσματα, το
δυσκολότερο κομμάτι μιας πτυχιακής εργασίας, οι εμπειρικές μου
γνώσεις μιας και επί σειράς ετών εργαζόμενος σε μια τεχνική
επιχείρηση, δεν μου αφήνουν πολλά περιθώρια υπεραισιοδοξίας.
Πως είναι δυνατόν να απαιτείται από τον κάθε ανάδοχο,
εργολήπτη, να πληρεί ένα πλήθος υποχρεώσεων - διαφορετικά δεν
γίνεται δεκτός στις συμμετοχές των διακηρύξεων από το ένα μέρος και
από το άλλο να μην του παρέχονται στο ζήτημα των πληρωμών. Ο κάθε
εργολήπτης

αναλαμβάνοντας

την

εκτέλεση

ενός

έργου,

είναι

υποχρεωμένος, με την υπογραφή του συμφωνητικού σε χρόνο που αυτό
ορίζει να φέρει εις πέρας το εκάστοτε έργο με δικά του κεφάλαια,
διαφορετικά το έχουν οι προθεσμίες με κίνδυνο να κηρυχθεί έκπτωτος.
Συνηθισμένο φαινόμενο που αντιμετωπίζει ο εργολήπτης είναι να μην
υπάρχουν πιστώσεις, να καθυστερούν οι χρηματοδοτήσεις.
Γραφειοκρατικά όμως είναι υποχρεωμένος να είναι ο φάκελος
του έργου ενήμερος από κάθε οικονομική και φορολογική απαίτηση.
Καταλήγοντας η συνέπεια από τη μία και η ασυνέπεια από την άλλη
δεν συμβιβάζονται.

Φ ορολογία των Τ εχνικώ ν Ε γ χ ειρ ή σ εω ν

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.

ΑΓΑΠΗΤΟΥ Σ. ΚΡΑΤΣΗ, Φορολογία Εισοδήματος, Πρακτικά
φορολογικά βοηθήματα. Εκδόσεις Α.Σ. Κράτση, Παλ. Φάληρο,
Αθήνα.

2.

ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΡ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, Κώδικας Φορολογικών
Βιβλίων και Στοιχείων, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Πέμπτη
έκδοση, Αθήνα 1994.

3.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ I. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Φορολογικά - Φοοτεχνικά
αντικειμενικά κριτήρια, Φορολογικές Δηλώσεις (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.,
Α.Ε., ατομικές κ.λ.π.) Παραδείγματα - Εφαρμογές, Εκδόσεις
Γραφικές Τέχνες “Αρίων”, Ζ' Έκδοση, Θεσσαλονίκη 1996.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΠΤΥΧ10ΥΧΩΝ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΔΟΝΙΚΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Επι
μέλεια Ζ. Χατζηχαλκιάς, Δημόσια έργα, Εκδόσεις "Ιων”, Πεpιστέpu
Αθήνα.

Βεβαιώνω ότι ολοκλήρωσα την παρούσα εργασία μόνο με
επιτρεπτά

μέσα

και

χωρίς

χρησιμοποίηση

άλλων

πλην

των

αναφερομένων βοηθητικών μέσων. Όλα τα σημεία που έχουν ληφθεί
κατά λέξη ή νοηματικά από δημοσιεύσεις τα έχω κάνει ως τέτοια
γνωστά.
Υπογραφή

Φ ορολογία των Τ εχνικώ ν Επιχειρτίσεαιν

ΕΝΤΥΠΑ
ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

; i r ' EIΣOΔ^;^/!Λ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
εδίχ; Πορογυνής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ-ΕΚΠΡΟΣηΠΟΥ-ΕΤΑΙΡΙΑΣ-ΚΤΛ.^

•^ΙΜΑΚΑΙ 1C ■Ary>>niE!Z OMOPPY0MQN . Η ΔΙΑΧ/ΣΤΏΝ.ΠΆΙΡΩΝ.εΓΙΕ^ς-ϋ

JOCviw>2|Tn^e^U^ μ-y.

?»ς CJCΕ-Π.Ξ. I) ως ομόρρι»θμος εταίρος 0£
. . >»MJKKMOP®H

ς 6cx'jic.K37rtq>irroipoq σι

-' ■
Γ) ρς

;ΓΒ'Χ1ΝΥΚΙΑ.;;^νίί'&

^ ΝΟΜ,ΚΉΜΟΜΗΐ

■:Λ,

>ΑΦΜ «
<^ί

^

ΑΡΜ0£^ Δ.ΟΎ.

j
- '■ -----._
βτ/ώνω, με την πορούοο ανίκκΑητη δήλωοή μοι
0 £ -^ ν .« > |ν « ^ ^ σ τ )ς ακ4Λθυβρς.παρΕε_ή κοί'.υνίες κληρονομικού

V?'.r, '. ,

.,

·.

:.^0-·.·:·^■;

, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.

.: '~l .W~·"-' "

πιχειρίΐμσπίή σμοιΟή or

, .0 ιτΓονεγ-ρομμένος,.·,..
En.>i1MlA

ΙωεπιχΕίμημσπκη ομοψή or

hω; ·ίί4ρρΰ^»Γέ™ίρϊ^
·:WMIW,ν,ΟΡΦΗ V

;. δηλώνω, με την πορούοο σνίκκλητη δήλινοή I'tu
WAou6cr. ,ετοιρκς κανων.'ες κλιχοονομικομ

λ'ΑοΜ

'ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :'■,

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.

ΟΝΟηΥΓΗ ΕηΟΧΙΣΙΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚηθΩΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΟΤΟΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΕΠΟΤΗ
Ο . Φ . Μ . : 93228125
Ονοματεπώνυμο

: ΝΙΚΟΠΟΙΛΗΣ ΜΗΝΟΣ

ΕΕ

0ueiI)3uvDr| :

630

:

ΕόΡΟ
100

Τιμή Ζώνης

:

70000

Συντ.εμπορικότητας

:

1, 0 0

Συντ.απόδοσης:

1, 15

Τετρ.Μέτρα

Συντ.προσαυξήσεων

:

1,2 0

Συντ.μειώσεων

:

1,00

Π ρ ο σ δ υορι-σμός· ελ(1χι.ι
Εμπορυκή αμοιβή

:

Μι,σΘωτι,κή αξ Ο α

:

ΥΠΟΚΟΤΟΣΤΗΜΟ

1

καθαρού ε ι σ οδήματος έ δρας
2400000
507500
ΕΠΟΧΙΕΤΟ ΚΟΘΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΟ ΕΔΡΟΣ

Π ροσδιορ ισ μό ς ελάχιστου καθαρού ε ι σ ο δ ήματος
Ε μπο ρ ι κ ή αμοιβή

:

Μ ι σ θωτικ ή αςύα

:

ΕΠΡΙΧΙΕΤϋ Κ Α Θ Α Ρ Ο Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α
Προσδιορισμός ελάχιστου
ιπορική α μ ο ι β ή

:

Ιισ θ ω τ ι κ ή αξι'α

:

;

1ου υ π ο κ α τ α σ τ ή μ α τ ο ς

1ου Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ

:

καθαρού εισοδή μ α τ ος 2ου υ π οκ α τα στ ή μα το ς

ΕΑΑΧΙΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2ου ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ε Π Α Χ Ι Σ Τ Ο Π Ο Σ Ο Κ Α Θ Α Ρ Ο Υ Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ ΑΟΙΠίίΝ Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν
ΜΕΙΟΣΕΙΣ ΕΠΑΧ.ΠΟΣΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ε Π Α Χ Ι Σ Τ Ο Π Ο Σ Ο Κ Α Θ Α Ρ Ο Υ Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ ΕΙΔ. Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ω Ν
ΣΥΝΟΠΙΚΟ ΕΠΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
C o m p u t e r L o g i c S. A.

ΥΠΟΚΟΤΟΣΤΗΜΟ 2

ΠΙΝΑΚΔΐ: Ζ·. ΗΑΙΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΓΟΙΧΕΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΟΝ ■ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΠΝ - ΕΤΑΙΡΙΠΝ ΚΤΑ.
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μελέτεςμηχ/κών 275
ιδιωτικήπελατεία
Δπμ.Ν.ΠΑΑ.1Αοφ.Ταμ 277
278
281
επΓτηδευμστίεςκτλ.*
Σύνολοεσόδων 283

γ) Δαπάνες (ΒιρλίαΛ’ ή Β' Κατηγορίας - Ελεύθεροι Επαγγελματίες)
αμοιβέςπροσωπικού
234
αμοιβέςκαι έξοδατρίτων
238
παροχέςτρίτων
242
Φόροι-τέλη
246
διάφοραέξοδα
250
τόκοι και συναφήέξοδα
254
αποσβέσειςπαγίων
255
Σύνολο εξόδων 258
δ) Ακαθάριστα έσοδαεμπορικών επιχειρήσεων
χοντρικήπώληση εμπορευμάτων 263
λιανικήπώληση εμπορευμάτων
268
χοντρικήπώληση προϊόντων
269
λιανικήπιύλησηπροϊόντων
272
κέντραδιασκέδασης
273
παρ.υπηρ.:
276
πορ.υπηρ.;
279
λοιπάέσοδα

282
Σύνολο εσόδων 284

-

^

—
—

ΠΙΝΑΚΑΙ ΙΒ·. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (όρβρο 34, 35 κοι 36 ν. 2238/1994)
Ακαθάριστα
Αξίαυλικών
Είίος έργου
ΤοποθεσίατεχνιεοΟέργου
Εργολάβου Εργοδότη

1!
1!
—

Ακαθ. έσοδαοπό πωλή·
Αξίαεργολαβικού
ή συμβολαίουαγοράς σειςδιαμερισμάτων κτλ.
οικοπέδου
611
614
617
ΣΥΝΟΛΟ 620
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔ’. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ·
Συνι/σιής
Ακαθάριστο
Εκ^ση Είίος αγροτ. παραγωγής
καθαρούκέρβους
(φυπκόήζωικό
(Δήμοςήκοινσττττα)
Ρ)
J
προϊόν)
αγροκτήματος

Α/Αεργολαβικού ήσυμβολαίου αγοράς
Μ ακινήτου και ονοματεπώνυμο συμβολαιογράφου
—
—
—
—
—

Γτΐ
^

.

h '

Καθαρά(τεκμαρτά) κέρδη
602
604
606
608

601
603
60S
ΣΥΝΟΛΟ 607
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΓ. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τοποθεσίαοικοδομής
ήέργου

ΣΥΝΟΛΟ |β32
ΣΥΝΟΛΟ |β31
[Η ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ · ·
·’. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΓΕΟΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙ

Μείον: α) Καταβληθένταεν ;ιαγ\αεκμίσβωσηγεωργκής γης.....
ιγ\ουεξοπλισμού

>%ή 50% (άρθρο43V. 2236/1994)

χοεπάγγελμααγρότες 500.000ή 1.000.000δρχ. ανπήρανεξισαπικέςαποζημιώσεις ή 75
11.250.000) δρχ., αντίστοιχα, ανταπαραπάνωπρόσωπαείναι νέοι αγρότες (άρθρο 44ν. 2236/1994).................
Φορολογούμενοεισόδημα:
α) Φυσικάπρόσωπα, κατάκύριοεπάγγελμααγρότες632ή (635 - (639 +
β) Φυσικάπρόσωπα, μη-κστάκύριοεπάγγελμααγρότεςήεταιρίες632ή (
Γ. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.:

V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ
Διεύθυνσηεγκατάστασης

■·ΓιαΕηιβσηκάΔΧ αναγράψτεστηστήλητο

• Καθαρά (τεκμαρτά) κέρδη
613
616
619
622
Καθαρό κέρδη
(3) - (1) κ (2)

ΠΙΝΑΚΑΣ IB’. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΠΝ (άρθρο 34, 35 »ο
Είδοςέργου
(δημόοηο.
ιδιωτικόκτλ.)

Εργολάβου

εργοδάπ^

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΓ. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΑΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ *
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔ·. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙ
Εκταση Είδοςαγροτ. παραγωγής
Περιοχή
σε
(φΐ/ηκόήζωικό
(Δήμος ήκοινότητα)
στρέμματα_____ προϊόν)
αγροκτήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕ·. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΓΕΩΡΠΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Β ΕΗΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ · ·

Μείον, γιαφυσικάπρόσωπακατάκύριοεπάγγελμααγρότες500.(ΧΚ) ή 1.000.000δρχ. ανπήρανεξισωτικές ατιοζτ^ιιώσαςή 75
1.500.000 (ή 1.2S0.000) δρχ.. αντίστοιχα, ανταπαραπάνωπρόσωπαείναι νέοι αγρότες (άρθρο 44ν. 2238/1994).................

κοεπάγγελμααγρότες ήεταιρίες632ή (635 - 639) ..
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤ’. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΖ’. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ
Διεύθυνσηεγκατάστασης

Σημειώσειςφορολογοι
•Συμπληρώνετοι προαιρετικά

·*Συμπληρώνεται σεκάθεπερίπτωση

··· ΓιαΕπιβατικάΔ.Χ. αν

I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «Ζ Η Μ ΙΕ Σ ΚΑΙ Κ
Ακαθάριστα έσοδα χρήσης ...........................
Κέρδη ισολογισμού χρήσης ....
.....................
Η ζημία βάσέΐ ισολογισμού χρήσης ....................

Γο^

..... ......

31:
1. Φόροι που δέΥ έκπίπτονται .......................................................
ση ζη- 2. Ποσό αποσβέσεων που εκηέσθηκε πλέον των νομίμων ....................
ίντοι) 3. Πρόσθετοι φόροι - προσαυξήσεις - πρόσημα ΚΒΣ.........................
4. Δαπάνες αυτοκινήτων που δεν αναγνωριζονιαι..για.έκπτωσή......
5, Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, για έκπτωση ........
Θ.Δαπάνες που αφορούν αφορολ. έσοδα ή έσοδα φορολογ. κατ ειδικά
. τρόπο ή έσοδα από μερίσματα και συμμετοχές .............................

J 5iIL
Γό^

ο [^

ιόλοιπο καθαρών κερδών που μεταφέρθηκε από προηγοιΑιενη χρήση .....
Αφαιροϋνται:
(Σε περίπτωση ζη- 2. Μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχές .....................................................
μίας προσθέτονται)
3. Έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο (τόκοι καταθέσεων κ.τ.λ.) ......
4. Εσοδα Αφορολόγητα .......................
......................
5. Κέρδη από πώλησηχρεογράφων .............................................................
Κέρδη χρήοεως....................
Ζημίαι χρήοεως ....................
•Τεκμαρτά κέρδη Τεχνικών εταιριών ...............
........

I0251 I
I
[.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
Μερίσματα Δρχ.
Αμοιβές μελών Δ.Σ. και Δ/τών Δρχ.
Αμοιβές εργατουπαλληλικού προσωπικού Δρχ.
ΣΥΝΟΛΟ

____

I0271 I
I
I 029|
|03θ|

I
|
|033|
|ΐ30ΐ

1. Μέρος αφορολ. εσόδων ι □υ αναλογούν στα διανεμόμενα ..
X. Αφορολ. Εσοδα ...................
Κέρδη ισολογισμού ....... .............................
2. Πλέον φόρος πού αναλογεί στο πιο πάνω ποσό
3. Μέρος κερδών φορολογηθέντων κατά ειδικό τρότ
.. αναλογούν στα διανεμόμενα ...........................
Δίαν. Κέρδη .......................... X. Κέρδη, φορολ. κ
Κέρδη ιοολοι
4. Πλέον φόρος Π(
Κέρδη ή Ζημα
Μείον ζημία παρελθουσών χρήσεων .................. |039|
ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΑΙ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΛ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ [μο|
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΦΟΡΟΛ. ΑΠΟΘΕΜ/ΚΠΝ ΑΝΑΠΤ. ΝΟΜΟΝ
1. Αφορολόγητο π<
2. Αφορολόγητο πι
3. Αφορολόγητο πι
4. Αφορολόγητο πι
5. Ειδικό Αφορολ.

ιό για επενδύσεις που έγιναν με το Ν.Δ. 4002/1959 .........
ιό για επενδύσεις που έγιναν με το Ν.289/1976 ...............
ιό για επενδύσεις που έγιναν με το Ν.1262/1982 .............
ιό για νέες στη Χώρα επενδύσεις Ν. 1892/1990 ...............
ποθεμ. Επενδύσεων Ν.1828/1989 (από κέρδη 1997) ..........

............. ι

..................... [θ42
..................... |θ43
..................... |θ44
|θ45

.... -... ...

[[

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΑ (ιστ) [ ο ^ ί

II. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.
Φόρος κερδών και συμπληρ. φόρος ...
2. Μείον παρακρατηθείς φόρος επί τόκι
3. Προκαταβολή τρέχουσας χρήσης....

Γ050] .

ΓόϊΤΙ .

Οικονομικά έτος 1998
•ντίιπο δήλωσης φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων κερδοσκ. χορακτήρο
ΛΗΝ ΕΠΕ, τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων

^^

1

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αριθ. Φακελλου ........................
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣΣΕ ΕΚΚΑΘ/ΣΗ I
I
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
με επιφυλαηη ^ Ζ ]

_1 Εθνικότητα ..........
.. Τίτλος................
.......... ΤΑΧΥΚΩΔ ...

Εδρα: Πόλη ...............
Αντικείμενο εργααών ...
Ονοματεπώνυμο .
Επάγγελμα ........

1^1
^ 11

Φορολογητέα κέρδη . ,
002 Δρχ ..

Η συνολικό κέρδος (ε

... 003 Δρχ. ..

χ35% ή 40%]·
J αναλογεί [
φόρος 3% I Ό ακοθ. εισόδημα από ακίνητα

Τέλη Χαρτοσ....
ΟΓΑ χαρτ.........
Πρόσθ. φορος...
Πρόστ. Χαρτ.....
■ Προκαταβολή

(β) [Οόδ]

Άθροισμα (α+β)
Τέλη Χαρτοσ. 3% στο ακαθ. εισόδ. από εκμίσθ. ακ/των
Εισφορά υπέρ ΟΓΑ στα τέλη χαρ/μου .............
)[^
Μείον: ΦΟρος εισοδ/τος που ηροκαταβληθηκε
ι )
(ζ)
. >>
>>
» παρακρατήθηκε
. >>
>>
» παρακρατήθηκε στα φορολο(η) [W |
γηθέντα κατά ειδικό τρόπο εισοδήματα
(θ) |W|
φόρος άρθρου 7 του Ν. 1160/1981 και αλλοδαπής
Αθροισμα (στ+ζ+ή+θ)..................
)[^
Χρεωστικό για βεβαίωση
)
Η Πιστωτικά για συμψηφισμό
Πρόσθ. φόρος (013).... ή πρόστ. χαρτ. (113)....% λόγω εκπροθ. )
[7^
Αθροισμα (ι+ιβ) ..........................
Η υπόλοιπο για συμψηφισμό (ιβ-ια) ..........................'.ιΐέί— ,
Προκαταβολή φόρου τρέχουσας χρήσεως ΝΑΙ/ΟΧΙ·· .... I-------1 ) [ο ΰ'
Αθροισμα (ι+ιβ+ιγ) ή υπόλοιπο για επιστροφή [ιγ- (ιβ-ια)).........

Ελέγχθηκαν τα αριθμητικά
δεδομένα της δήλωσης

|704|

ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ

ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Φόρος:
Τέλη Χαρτ.:
ΟΓΑ Χαρτ.:
Προκαταβ. φόρου:
Πρόσθ. φόροι (εφάπαξ):
Πρόστ. χαρτ. (εφάπαξ)

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Εγινε έκπτωση για
Ο Προιστάμ. Λογιστηρ. κ

Αριθ. ί
Ο Επιμελητής Είσπραξης

Πρόστ. χαρτ....... %· .............
ΟΓΑ χαρτ. 20%- ..................
Σύνολο ...............................

Ο Επιμ/τής Είσπραξης
Παραλ/κε: εμπρόθεσμα·

ο Ενεργήοας τη βεβαίωση

I

I

εκπρόθεσμα· □

........... ο ' παραλαβων '" '^

Επώνυμο:
■ Δ/νση:
■ Αρ. Δ.Α.Τ.

1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «Ζ Η Μ ΙΕ Σ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ>3

dsl
■dH
Γ°^

Ακαθόριστα έσοδα χρήσης ..............
Κέρδη ισολσγισμσΟ χρήσης ...
Η ζημία βδσει ισολογισμού χρήσης ..

■[°ϋ ]

.

2. Ποσό οποσβέσεων που εκπέσθηκε πλέον των νομίμων
3. Πρόσθετοι φόροι - προσομξήσεις - πρόστιμα ΚΒΣ
4. Δαηόνες αυτοκινήτων που δεν αναγνωρίζονται, για.έκπτωση.
5. Λοιπές δοπανες που δεν οναγνωρίζονται. για έκπτωση
6 Δαπόνες που αφορούν αφορολ. έσοδα ή έσοδα φορολογ. κα
Γ^3ΐ
. τρόπο ή έσοδα από μερίσματα και συμμετοχές
Αθροισμα ή υπόλοιπο |0241
1. Υπόλοιπο καθαρών κερδών που μεταφέρθηκε αι προηγούμενη χρήση ...... I 02S|
2. Μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχές ..............
3. Εσοδα φορολογηθέντα κατό ειδικό τρόπο (τόκοι καταθέσεων κ.
4. Εσοδα Αφορολόγητα ........................................................
5. Κέρδη από πώληση χρεογρόφων ................... ......................
Κέρδη χρήσεως
Ζημίαι χρησεως

.. [Μ]
•

■®

•Τεκμαρτό κέρδη Τεχνικών εταιριών ..........................................
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΠΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΠΝ
Μερίσματα Δρχ,
Αμοιβές μελών Δ.Σ. και Δ/τών Δρχ.
Αμοιβές εργατουπαλληλικού προσωπικού Δρχ.
ΣΥΝΟΛΟ
Προσθέτονται: ' Μέρος αφορολ. εσόδων που αναλογούν στα διι
Δίαν. Κέρδη...................... X. Αφορολ. Εσοδα ...
Κέρδη ισολογισμού ...................................
2. Πλέον φόρος που αναλογεί στο mo πόνω ποσό
3. Μέρος κερδών φορολογηθέντων κατό ειδικό τρόπο που
αναλογούν στα διανεμόμενα ........................................
Δίαν. Κέρδη .......................... X. Κέρδη, φορολ. καΤ ειδ. τ
Κέρδη ισολογισμού ..........
*. Πλέον φόρος που αναλογεί σ
Κέρδη ή Ζημίαι ..................
Μείον ζημία παρελθουσων χρήσεων ...................
ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΑΙ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΛ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

d ll
d3]
p501

del

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΦΟΡΟΛ. ΑΠΟΘΕΜ/ΚΠΝ ΑΝΑΠΤ. ΝΟΜΩΝ
1 Αφορολόγητο ποσό για επενδύσεις ιπου έγιναν με τιD Ν.Δ. 4002/1959 ...................................
2. Αφορολόγητο ποσό για επενδύσεις που έγιναν με τι0 Ν.289/1976 .........................................
3. Αφορολόγητο ποσό για επενδύσεις που έγιναν με τ0 Ν.1262/1982
4. Αφορολόγητο ποσό για νέες στη Χίόρα επενδύσεις Ν. 1892/1990 .........................................
5. Ειδικό Αφορολ. Αποθεμ. Επενδύσεω'ί/ Ν.1828/1989 (από κέρδη 1997)
6
7
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΑ (ic

[μΤ]
1θ42|
|043|
1θ44|
|045|
|046|
|047|

II. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟ ΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.Φόρος κερδών και συμπληρ. φόρος ................................... χ 55% · .......................................
2. Μείον παρακροτηθείς φόρος επί τόκων, 3% κλπ......................................................................
3. Προκαταβολή τρέχουσας χρήσης

I η»;ι 1

Οικονομικό έτος 1998

41.010
V υπο δήλωσης φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων κερδοσκ. χαρακτήρα
ΕΠΕ. τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αριθ, Φακϊλλου.............................
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣΣΕ ΕΚΚΑΘ/ΣΗ ι
'
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ:____|

J Εθνικότη-

I Νομική μορφή...........
: Επωνυμία ......
I Εδρα: Πόλη ............
Αντικείμενα εργασιών .
Ονοματεπώνυμο .
Επάγγελμα .......
[ I I Φορολαγητία κέρδη ....... ............................
ί -ο

1

Ή συνολικό κέρδος (επί αλλοδαπών εταιριών κλπ)

Φόρος που αναλογεί (
Συμπλ/κός φόρος 3% σ

χ35% ή 40%)·
ακαθ εισόδημα από ακίνητα

Άθροισμα (α+β)
Τέλη Χαρτοσ. 3% στο ακαθ. έΐσόδ. από εκμίσθ ακ/των
Εισφορά υπέρ ΟΓΑ στα τέλη χαρ/μου ..............
ΜέΙον; Φόρος έΐσοδ/τος που προκαταβλήθηκε
>>
>>
>> παρακρατήθηκε
>>
>>
>> παρακρατήθηκε στα ψορολοΥήθέντα κατα ειδικό τρόπο εισοδήματα
50poa άρθρου 7 του Ν. 1160/1981 και αλλοδαπής
Αθροισμα (στ+ζ+η+θ)..................

(α) Γ5ο4]
(β) [θ5Γ|

[Ζ^
(δ )[^
(ε)
I(στ) Γΰόβ]
(ζ)

Ελέγχθηκαν τα αριθμητικά
δεδομένα της δήλιοσης

)
)
)

ό για βεβαίωση
τικό για ουμψηφισμό
Πρόσθ. φόρος (013).... ή πρόστ. χαρτ. (113)....% λόγω εκπροθ.
(ιγ)
Άθροισμα (ι+ιβ) ..........................
...
Ή υπόλοιπο για ουμψηφισμό (ιβ-ια) ..........................
Προκαταβολή φόρου τρέχουσας χρήσέως ΝΑΙ/ΟΧΙ·· .... I--- 1
Άθροισμα (ι+φτιγ) ή υπόλοιπο για επιστροφή [ιγ- (ιβ-ιο)).....

3 Ενεργήοας τον έλεγχο

[7^
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
............................... 199.
Ο ΔΗΛΩΝ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ
«*ρος:
Τέλη Χαρτ.:
ΟΓΑ Χαρτ.:
Προκαταβ. φόρου:
Πρόσθ. φόροι (εφάπαξ): ..
Πρόστ. χαρτ. (εφάπαξ):
Σύνολο :
Ο Επιμελητής Είσπραξης
Αρβ. Διπλοτύπου:

....... οπαραλαβων'··

Ο Ενεργήοας τη βεβαίωσή

(η) [Τίόΐ
(θ) [ W l

y

Παρανκε: εμπρόθεσμα- I----- 1

Τέλη Χορτόσ....
ΟΓΑ χαρτ........
Πρόσθ. φόρος . .
Πρόστ. Χαρτ.....
■ Προκαταβολή

Ο Προιστόμ. Λογιστηρ. κλ
Επώνυμο:
Σύνολο
Αριθ. Διπλ.

σμο-α

Ο Επιμ/τής Είσπραξης

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Εγινε έκπτωση για

1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «Ζ Η Μ ΙΕ Σ ΚΑΙ Κ Ε Ρ Δ Η »
Ακαθάριστα έσοδα χρήσης ......................................................
Κέρδη ισολογισμού χρήσης
Ή ζημία βάσει ισολογισμού χρήσης ........................
Προσθέτονται:
(Σε περίπτωση ζημίας αφαιρούνται)

...

[^
Γότη _

..
1. Φόροι που δεν εκπίπτονται ................................................
2. Ποσό αποσβέσεων που εκπέσθηκε πλέον των νομίμων .........
3. Πρόσθετοι φόροι - προσαυξήσεις - πρόστιμα ΚΒΣ ....
..
4. Δαπάνες αυτοκινήτων που δεν αναγνχορίζονιαι..για.έκπτωση...
Γ022ΐ
5. Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, για έκπτωση ........
β.Δαπάνες που αφορούν αφορολ. έσοδα ή έσοδα φορολογ. κατ
. τρόπο ή έσοδα αηΟ μερίσματα και συμμετοχές
Αθροισμα ή υπόλοιπο |0241

.....[ m

Υπόλοιπο καθαρών κερδών που μεταφέρθηκε από προηγούμενη χρήση ...... I 0251
Αφαιρούντοι
Γοϋΐ
(Σε περίπτωση ζη- 2. Μερισμι
μίας προσθέτονται)
..
ο (τόκοι καταθέσεων κ.
3. Εσοδα φορολογηθέντα κατά ειδι
..
4. Εσοδα Αφορολόγητα .............
5. Κέρδη από πώληση χρεογράφων
Κέρδη χρήοεως ...
Ζημίαι χρήσεως ...

•θ

•Τεκμαρτά κέρδη Τεχνικών εταιριών ...
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤηΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΟΝ
Μερίσματα Δρχ.
Αμοιβές μελών Δ.Σ. και Δ/τών Δρχ.
Αμοιβές εργατούπαλληλικού προσωπικού Δρχ.
ΣΥΝΟΛΟ

Προσθέτονται: '■
αψορολ. εσόδων που αναλογούν στα διανεμόμενα ..............
Δίαν. Κέρδη...................... X. Αφορολ. Εσοδα .................... .........................
Κέρδη ισολογισμού ..........................................................................
2. Πλέον φόρος που αναλογεί στο πιο πάνω ποσό ..............................................
3. Μέρος κερδών φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο που
αναλογούν στα διανεμόμενα ..............................................- ................. .........
Δίαν. Κέρδη .......................... X. Κέρδη, φορολ. καΤ ειδ. τρόπο ......................
Κέρδη ισολογισμού ..........................................................................
4. Πλέον φόρος που αναλογεί στο πιο πάνω ποσό
Κέρδη ή Ζημίαι ..................
Μείον ζημία παρελθουσών χρήσεων ...................
ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΑΙ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΛ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΦΟΡΟΛ. ΑΠΟΘΕΜ/ΚΟΝ ΑΝΑΠΤ. ΝΟΜΩΝ
1. Αφορολόγητο ποσό για επενδύσεις που έγιναν με το Ν.Δ. 4002/1959......................................
2. Αφορολόγητο ποσό για επενδύσεις που έγιναν με το Ν 289/1976 ................... ........................
3. Αφορολόγητο ποσό για επενδύσεις που έγιναν με το Ν.1262/1982
4 Αφορολόγητο ποσό για νέες στη Χώρα επενδύσεις Ν. 1892/1990 ............................................
5.
Ειδικό Αφορολ. Αποθεμ. Επενδύσεων Ν.1828/1989 (από κέρδη 1997) ..................................

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΑ (ιι

II. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.
Φόρος κερδών και συμπληρ. φόρος ...............
2. Μείον παρακρατηθείς φόρος επί τόκων. 3% κ)
3. Προκαταβολή τρέχουσας χρήσης ..................

Γό^ .
-

Γοέη .

I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «Ζ Η Μ ΙΕ Σ ΚΑΙ Κ Ε Ρ Δ Η »
Ακαθάρκττα έσοδα χρήσης .............
Κέρδη ιοολογ\σμρ0 χρήσης
Η ζημία βάσει ισολογισμού χρήσής

foie]

1. Φόροι που δεν εκπίπτονται ..................................................................
2. Ποσό αποσβέσεων που εκπέσβηκε πλέον των νομίμων .............................
3. Πρόσθέτοι φόροι - προσαυξήοέΐς - πρόσημα ΚΒΣ ...................................
4 Δαπάνες αυτοκινήτων που δεν αναγνχ»)ριζονιαι..για.έκπιωαη.......................
5. Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, για έκπτωσή ..................
6 Δαπάνες που αφορούν αφορολ. έσοδα ή έσοδα φορολογ. κατ ειδικό .........
τρόπο ή έσοδα από μερίσματα και συμμετοχές ........................................ Γό^
Αθροιομα ή υπόλοιπο
Αφοιρούνται:
1. Υπόλοιπο καθαρών κερδών που μεταφέρθήκε από προηγοιλίενη χρήσή ......
(Σε περίπτωση ζη- 2. Μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχές ....................................................
μίας προσθέτονται)
3. Εσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο (τ οι καταθέσεων κ.
■[027]
4. Εσοδο Αφορολόγητα ..............................
5. Κέρδη από πώληση χρεογράφων ....
Κέρδη χρήσεως
Ζημιαι χρήσεως ...
•Τεκμαρτά κέρδη Τεχνικών εταιριών .............................
■θ

Προοθίτοντοι:
(Σε περαττωση ζηις αφαιρούνται)

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
Μερίσματα Δρχ.
Αμοιβές μελών Δ.Σ. και Δ/τών Δρχ
Αμοιβές εργοτουπαλληλικού προσωπικού Δρχ.
ΣΥΝΟΛΟ
Προσθέτονται: ' Μέρος οφορολ. εσόδων που αναλογούν στα διανεμόμενα ..
Δίαν. Κέρδη...................... X. Αφορολ.. Εαοδα ....................
Κέρδη ισολαγισμού ............................
2. Πλέρν φόρος που οναλογεί στο mo πάνω ποσό ............
3. Μέρος κερδών φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο που
.. αναλογούν στα διανεμόμενα ........................................
Δίαν. Κέρδη .......................... X. Κέρδη. φοροΛ καΤ ειδ. Τ|

[^
[032]

.. [036]

..
Κέρδη ή Ζημιαι ..
.. [W|
Μείον ζημία παρελθουσών χ(
ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΑΙ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΛ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ |040 |
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΦΟΡΟΛ. ΑΠΟΘΕΜ/ΚΩΝ ΑΝΑΠΤ. ΝΟΜΩΝ
1. Αφορολόγητο πι ό για επενδύσεις που έγιναν με τ Ν.Δ. 4002/1959...................................... [04?]
2. Αφορολόγητο πι ό για επενδύσεις που έγιναν με τ Ν.289/1976 ............................................ [ ο ^
3. Αφορολόγητο πι ό για επενδύσεις που έγιναν με τ Ν.1262/1982
4. Αφορολόγητο πι ό για νέες στη Χώρα επενδύσειςΞ . 1892/1990
5. Ειδικό Αφορολ. Αποθεμ. Επενδύσεων g. 1828/1989 ( ιό κέρδη 1997) .......................

II. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.
Φόρος κερδών και συμπληρ. φόρος ...
2. Μειον παρακρατηθείς φόρος επι τόκι
3. Προκαταβολή τρέχουσας χρήσης .....

Γο^ .
[05^ .
ΓόβΤΙ .

111. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ
Α. Εισόδημα οπό ακίνητα (ανακεφαλαίωση*)
200 1

Εκμισθωση καΙ Υπεκμισθωση

210 1

Ιδιοχρηση

|

Σύνολο

. Επιουνοητετα ονολυτυ<η «ατ6σταοη Μ,οθωΜύ^ν

Β. Εισόδημα από κινητές αξίες
Τόκοι, τοκομερίδια κ.Α.π. ως και μερίσματα από συμμετοχή σε άλλες ανώνυμες εταιρίες
Προέλευση εισοδήματος
5

Ανώνυμη Εταριο κλπ
ή χρεώστης

Ανάλυση Εισοδήματος
Είδος

1
2
3
4
5
6
7 ______________________ ^

^

Φοοολογηθεντο
Μερίσματα

Χρονολογία
ισολογισμού

________________

ηαρακρατηθήκε

1

Γ. Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις
Περιοχή
(ΔΤίμος π κοινΟπιτο)
αγροκτήματος
1
2
3

Είόος Παρσγωγιϊς

Ε,οοβΓ»«
zi

ΣΥΝΟΛΟ

250 1

Δ. Εισόδημα από συμμετοχή σε ΕΠΕ, προσωπικές εταιρίες, κοινοπραξίες κΑπ.

IV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ (Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου *)

■Αναγράφεται π σύνθεση το

1. Yndxpcot για υποβολή της 5ήΛ«·>οης·
Η6τ^λο)οηαυτήυπο&άλλεται απότανομικόπρόσωπατηςπαραγρ. 1τουάρθρου 101 του
αλλοδαπέςεταιρίες, δημόσιες, δημοτικές επιχειρήσειςκλπ.) με εξαίρεσηα) τιςανώνυμες
γιατις οποίες υπάρχουν διαφορετικάέντυπα δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος.
Ηδήλς>σηέχει προοαρμοοθεΐ με τις διατάξεις του ν. 2238/1994. του ν. 2459/1997 κα 30V. 2579/1998.

εςπεριορισμένης ευθιίνης.

2. Χρόνος υποβολής της φορολογ. δήλωσης - Υηοχρέι*ση κατοθολής της πρώτης δόση ου φόρου αοοδ/τος κλ
ϊε τρίο αντίτυπομέχρι την 15ηημέρατου πέμπτου μήνααπότηλήξητης διαχειρ. περιόδου. Από τα
3ύθεωρηθεί, επέχει θέσηαπόδειξηςυποβολήςτης δήλωσης. Τονίζεται όπ. μαζί με τη δήλωση πρέι
τονόμο πρώτη δόση φόρου εισοδ/τος. τελών κλπ. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής ολοκλήρου του οφειλόμενου ποσού παρέχεται έκπτιοση 2.ί
Επίσης, στη δήλωση πρέπει απαραίτητο:
α) Να αναγράφεται στο επάνω δεξιά μέρος αυτής ο αριθμός φορολογικού μητρώου, καθώς και ο αριθμός φοκέλλου της επιχείρησης, ες
παραλαβή της δήλωσης Δ.Ο.Υ. τηρεί το αρχείο της κατάαύξοντααριθμόφοκέλλου, και
β) Νασυμπληρώνονται με ακρίβειαταστοιχείατου υπόχρεου. Ειδικάη επωνυμίατου νομικού προσώπου πρέπει ναείναι αυτή πουορίζεται <
η να υποβάλλονται μαζί με
τη δήλωση υποβάλλονται:
ίγροφο ισολο
tvTuno Ε3 Μι

ου λογαριασμού «Κέρδη και Ζημίες-, νό

διαχειριστικών χρήσεων που δεν έχ
λήξε, θαυποβάλλονται ταπιό πάνω
διαχειριστικέςχρήσεις,
υ διατέθηκε

δ) Κατόστοσησε δύοαντίτυπα, στην οποία0c
του άρθρου 1του ν. 1892/1990, προκειμένου να
άρθρο 20 του ν. 1892/90, τασχηματιοθέντα ειδι»
τατηρηθέντα βιβλίακα
δήλωση με την οποίαθαδηλώνεται ότ
I Διοικητικού Συμβουλίου πο
IVπορακροτηθεί
:ιμένου γιααλλοδαπές επιχειρήσεις.
ζ) Έγγραφο εκπ
. Τα καθαράκέρδη'

>. καθώς και αντίγραφο τ J λογ. -εκμετάλλευσης·.
αφορολόγητων κρατήσεων το ' διαφόρων αναπτυξιακών νέ

4002/1959. Ν.289/1976, Ν.1282/1982.
Τα έντυπααυτάθα υποβάλλονται και c
αφορολόγητη έκπτωση γιατην οξΙ
περίπτωση που πραγματοποιήθηκε ζημίαστη

οον συνεχίζεται κατάτη χρή

^

εταιρισμώνοργανώσεωνοποιουδήποτε βαθμούαπαλλάοοονται απότηνεπιβολήτελώνχαρτοσήμου(ν. 542/77. άρθρο48

III. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ
Α. Εισόδημα από ακίνητα (ανακεφαλαίωση*)
200 (

i 210 |

Ειφιοθωση κοΙ Υπκμιοβωση

ΙΛόχρηοη

;

i

Σύνολο

|

^

1

•Επισυνάπτεται αναλυτική κοτοσταση μισθωυατων

|

Β. Εισόδημα από κινητές αξίες
Τόκοι, τοκομερίδια κ.λ.π. ως και μερίσματα από συμμετοχή σε άλλες ανώνυμες εταιρίες
Προέλευση εισοδήματος

Ανάλυση Εισοδήματος
Φορολογηθεντα

ί

Χρονολογία

ΕΙΔος

ή χρεώστης

1
2
3
4
5
6
7

μ»λοτ.ομοο

'π ! Γ

πορο«χ.τηβη«

^

i

i

1

1
!

____________ ^____________
Γ. Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις

Περιοχή
(Δήμος η κανΟτητοΙ
αγροκτήματος

Είδος Παραγωγής

Βοοδημο

1
2
3
250 1

ΣΥΝΟΛΟ

Δ. Εισόδημα από συμμετοχή σε ΕΠΕ, προσωπικές εταιρίες, κοινοπραξίες κλπ.
ΚοταβληβΕίς
νομ. προσώπου

IV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ (Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου *)
Αριθμός

Ιδιότητα στο

XJ Συμβουλίου και κάθε μεταβολή <π

1. Υπόχρεο» για υποβολή της δήλωσης.
Ηδήλωοηαυτήυποδόλλεται απότανομικάπρόσωπατηςπαραγρ. 1τουάρθρου 101 του
αλλοδαπόςεταιρίες, δημόσιες, δημοπκές επιχειρήσειςκλπ.) μεεξαίρεσηο) τιςανώνυμες
γιατιςοποίες υπάρχουν διαφορετικό έντυπαδηλώσεως φορολογίας εισοδήματος.
Ηδήλωση έχει προοαρμοσθεΐ με τις διατάξεις του ν. 2238/1994, του ν. 2459/1997 κα

5) τιςετοφίες περιορισμένηςευθύνης,

2. Χρόνος υποβολής της ψορολογ. δήλωσης · Υποχρέωση κοταδολής της πρώτης δόοιγ

τη δήλο»ση πρ<

>ύ μητρώου, καθώς κα
ατάαύξοντο αριθμό φακέλλου. και
ουυπόχρεου. Ειδικάη επωνυμίατου νομικού πρ

ης δήλωσηςΔ.

(ΟυηοθάΛΛοντοι μι
τη δήλωοη υποθάλλονται:
V) Τρία (3) αντίτυπα
4002/1959, Ν.289/1976, Ν.1282/1982,1
Τα έντυπααυτάθα υποβάλλονται και σι
αφορολόγητη έκπτοκτη γι
περίπτωση που πραγματοποιήθηκε ξημίαστη δια
γιατην αξίατων επενδύσεων που δεν καλύφβηκ£
δ) Κατάστασησε δύοαντίτυπα, στηνοποίαθαεμφανίζεται τι
του άρθρου 1του V. 1892/1990. προκειμένου νακαλυφθούν, ο
j N. 1828/1989. όπως ιο)
άρθρο 20του ν. 1892/90, το σχηματιοθένταειδικάαφορολόγητααποθεμσηκά επενδύσεων αη< τοαδιανέμητακέρδη των οικον. ετ
δήλωση μετην οποίαθαδηλώνεται ότι το στοιχείααυτάπροκύπτουν από το τηρηθέντα βιβλίακι στοιχείο.
ε) Απόσπασμαπρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που οφοράτην πρόταση διανομήςτω
στ) βεβαίωση των φόρων που έχουν παρακραττ^βεί.
0 Έγγροφο εκπροσώπησης, προκειμένου γκι αλλοδαπές επιχειρήσεις.
καθαράκέρδητω

τε βαθμούαπαλλάσσονται απότηνεπιβολήτελώνχαρτοσήμου(ν. 542/77. άρθρο48πο

IV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ (Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου *)
Επωνυυο - Ονομα - Ο

η αυνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κο» κάβε μεταβολή cn

1. Yn6xpeot για υποβολή της ΟΛλι*οης.
Ηδήλωσηαυτήυπο&άλλεται απότανομικόπρόσωπατηςποραγρ. 1τουάρθρου 101 τουν. 2238/1994(ημεδαπέςανώνυμεςεταιρίεςσυνετακΜμούς ι
αλλοδαπές εταιρίες, δημόσιες, δημοτικές επιχειρήσεις κλπ.) με εξαίρεση α) ης ανώνυμεςτραπεζικέςι
γιατις οποίες υπάρχουν διαφορετικάέντυπαδηλώοεως φορολογίας εισοδήματος.
Ηδήλωση έχει προσαρμοσθεί με τιςδιατάξειςτουν. 2236/1994. του ν. 2459/1997 και του ν. 2S7
2. Χρόνος υποβολής της φοροΑογ. δήλωσης - Υποχρέωση καταβολής της πρώτης δόσης του φόροι
Ηδήλωση υποβάλλετί

15η ημέρατου πέμπτου μήναοπότηλήξη της βισχειρ. περιόδου. Από
απόδειξης υποβολής της δήλωσης. Τονίζεται ότι. μαζί με τη δήλωση π(
: περίπτωση εφάπαξ καταβολής ολοκλήρου του οφειλόμενου ποσού πα

I η προβλεπόμενηοπό

ο αριθμός φορολογικού μητρώου, καθώς κι ο αριθμός φακέλλου της επιχείρησης, ει
άούξοντααριθμό φοκέλλου, και
υπό»>εου. Ειδικάηεπωνυμία του νομικού π(
ICI να υποβάλλονται μο^ με τη ς>ορολογική δήλωση.
■Κέρδηκαι Ζημίες-, \
ιγ. ·εκμετάλλευσης»
>ιχείων επιχειρήσεων
διαχειριστική χρήση επενδύσεων ιι αφορολόγητων κρατήσεων των διαφόρων
V) Τρία (3
4002/1959, Ν.289/1976. Ν.1282/1982, 1892/1990).
Τα έντυπο αυτά θαυποβάλλονται και σ
_ που έληξε, εφόοοι
αφορολόγητη έκπτοκτη γιατ
δεν έχει καλυφθεί από κέρδη μέ
περίπτωση που πραγματοποιήθηκε ζημία στη διαχειριστικήχρήση που έληξε, θα υποβάλλονται τα
yr\ αυτή επενδύσεις και
για την αξίατων επενδύσεων που δεν καλύφθηκε κατάτις προηγούμενες δισχειρισηκέςχρήσεις.
δ) Κατάστασησεδύοαντίτυπα, στην οποίαθαεμςκινίζεται τοποσόπουδιατέθηκεμέσαστηνδιαχειρ.
του άρθρου 1του ν. 1892/1990, προκειμένου νακαλυφθούν, σύμφωναμε ταοριζόμενο στο άρθρο 22 τ
άρθρο 20 του V. 1892/90. τασχηματισθέντο ειδικάαφορολόγητο αποθεματικά επενδύσεων αι
δήλωση με την οποίαθαδηλώνεται ότι ταστοιχείααυτάπροκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλίο
ε) Απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που οφοράτην πρόταση διανομής τ
στ) Βεβαίωση των φόρω
ζ) Έγγραφο εκπροσώπησης, προκειμένου
άκέρδητωναγροτικώνσυ

ώνοργανώσεωνοποιουδήποτε βαθμούαπαλλάσσονται απότην επιβολήτελώνχαρτοσήμου(ν. 542/77. ά<

III. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ
Α. Εισόδημα από ακίνητα (ανακεφαλαίωση*)
200 1

Εκμισθωσπ καΙ Υηεκμισθωση

210 I

Ιίιόχρηοη

Σογολο

> Επιηινάπτετα αναλυτική χαταστοση μισθωμάτων

Β. Εισόδημα από κινητές αξίες
Τόκοι, τοκομερίδια κ.λ.π. ως και μερίσματα από συμμετοχή σε άλλες ανώνυμες εταιρίες
Προέλευση εισοδήματος
5

Ανάλυση Εισοδήματος
Φορολογηθεντα

Ανώνυμη Εταιρία κλπ.
ή χρεώστης

Ειδο.

1
2
3
4
5
6
7

Χρονολογία

1
1
Γ. Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις
Περιοχή
(Δήμος η κανοτητα)
αγροκτήματος

ΕΒος Παραγωγής

Ε>σόδρμα

1
2
3
ΣΥΝΟΛΟ

250 I

1

Δ. Εισόδημα από συμμετοχή σε ΕΠΕ, προσωπικές εταιρίες, κοινοπραξίες κλπ.
oui/χής

δήμοτος

IV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΣΗΣ (Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου *)
Επώνυμο - Ονομα - Ον. π<

κ) Συμβουλίου και κάθε μεταβολή σι

I

Ηδήλωσηαυτήυποβάλλεται c
MJV. 2579/1998.
2. Χρόνος υποβολής της φορολογ. δήλωσης - >

PUφόρου οοοδ/τος κλ

ϊε τρία αντίτυπα μέχρι την 15η ημέρατου πέμπτου μήνααπό τηλήξη της διαχειρ. περιόδου. Από ταανωτέρωαντίτυπα, ταδύο (2) πα
3ύθεωρηθεί, επέχει θέσηαπόδειξης υποβολής της δήλωσης. ΤονΙξετοι ότι. μαζί με τη δήλωση πρέπει νακαταβληθεί και ηπροβλεπόμενη απ
το νόμο πρώτη δόση φόρου εισοδ/τος. τελών κλπ. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής ολοκλήρου του οψειλόμενου ποσού παρέχεται έκπτωση 2,5%.
Ηδήλωση ur

α) Να αναγράφεται στο επάνω δεξιά μέρος αυτής ο αριθμός φορολογικού μητρώου, καθώς και ο αριθμός φοκέλλου της επιχείρησης, εφόσον η αρμόδια για τη
παραλαβή της δήλύίσης Δ.Ο.Υ. τηρεί το αρχείο της κατό αΰξοντααριθμό φοκέλλου. και
ιει να είναι αυτή που ορίζεται σ
β) Να συμπληρώνονται με ακρίβειαταστοιχείατου υπόχρεου. Ειδικάη επωνυμία του
Επίσης, αναλυτικάπρέπει να γράφεται

Μαζί με τη δήλωση υποβάλλονται:
α) Αντίγραφο ισολογισμού με ανάλυση του λογαριασμού ·Κέρδη και Ζημίες·, νόμιμαυπογεγραμμένο, καθώς και αντίγραφο του λογ. .εκμετάλλευσης,
β) Το έντυπο Ε3 Μηχανογραφικό δελτίο Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών.
γ) Τρία (3) αντίτυπα των πραγματοποιούμενων σε κάθε διαχειριστική χρήση επενδύσεων και αφορολόγητων κρατήσεων των διαφόρων ονοπτυξιοκι
4002/1959. Ν.289/197Θ, Ν.1262/1962. Ν. 1892/1990).
Τα έντυπα αυτά θα υποβάλλονται και στην περίπτωση που δεν έγιναν επενδύσεις μέσο στη διαχειριστική χρήση που έληξε, εφόε
αφορολόγητη έκητ6)ση γιο την αξίατων επενδύσεων των προηγούμενων διαχειριστικών χρήσεων που δεν έχει καλυφθεί απόκέρδη
περίπτωση που πραγματοποιήθηκε ζημία στη διαχειριστική χρήση που έληξε, θα υποβάλλονται ταπιό πάνωέντυπα γιο γενόμενες ι
για την αξίατων επενδύσεων που δεν καλύφθηκε κατάτις προηγούμενες διαχειριστικέςχρήσεις.
δ) Κατάστασησε δύοαντίτυπα, στην οποίαθαεμφανίζεται τοποσόπουδιατέθηκε μέσαστηνδιαχειρ. χρήση 1997. γιατην πραγμ
του όρθρου 1του ν. 1892/1990. προκειμένου να καλυφθούν, σύμφωναμε τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 1828/1989. όπως ισ
άρθρο 20 του ν. 1892/90, το σχηματιοθέντα ειδικάαφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων από τααδιανέμητα κέρδη των ακον. ε
1996. και υπεύθυνη
δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι ταστοιχείααυτό προκύπτουν από τατηρηθέντα βιβλίακαι στοιχεία,
ε) Απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που αφοράτην πρόταση διανομής των κερδών,
στ) Βεβαίοκπι των φόρων που έχουν παρακρατηθεί,
ζ} Έγγραφο εκπροσώπησης, προκειμένου γιααλλοδαπές επιχειρήσεις.
4. Τα καθαράκέρδητωναγροτικώνσυνεταιρισμώνοργανώσεωνοποιουδήποτε βαθμούαπαλλόοοονται απότην επιβολήτελώνχαρτοσήμου(ν. 542/77. άρθρο48 παρ. 9).
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y) Κόστος προϊόντων - εμπορευμάτων (κλειόμενη χρήση)
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404
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408
412
7 &C _ν-.ν - υ*·»^ων ™JσκΓίxκraς 416
κόστας
π-.. α^Α,ιβηκον 420
-------------- -XT. -τ. --..ιβΓκα.
424
'
κόστος ρίώ» συσκευοαίας που -.ατώβηκαν 425
; Ιατ,ανες παρονωγής
428
' φυρα Pc.".xavano»m:
431
Σύνολο (Κόστος πωληβέντων) 434
ί) Δαπάνες (συνολικά)
ομο^ϊες κα έξοδα προσωπικού
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αμοιβές κοι έξοδα Tpnuv
(Λ/61) 442
παροχές τρίτων
(Λ/62) 445
φόρο. - Τέλη
(Λ/631
δκτφορα έξοδο
(Λ/64) 451
τόκοι και συναφή έξοδα
(Λ/65) 452
αποσΟέοεκ; ηαγκνν
(Λ/68) 454
προβλέψεις εκμετόλλέυσης
(Λ/68) 45β
οργανικά έξοδα υποκατοατημστων (Λ/69) 458
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460
Γενικό σύνολο εξόδων 482
ε) Πωλήσεις - μεικτό αποτέλεσμα οπό πωλήσεις
πωλήσεις προϊόντων χονδρικώς εοωτερ·®0
πωλήσεις εμπορευμάτων χσνδρικως εσωτ.
468
πωλήσεις προϊόντων χονδρικώς εξωτ.
488
πωλήσεις εμπορευμάτων χονδρικώς εξωτ.
470
ενδοκοινσηκές παραδόσεις προϊόντων
472
ενδοκοινοτικές ποροδόοεις εμπορευμάτων 474
πωλήσεις προϊόντων λιανικώς
476
πωλήσεις εμττορευμστων λισνικώς
478
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480
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464
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488
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/
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·*>
συντ/στής μεικτού οποτελέσμ. επ. πωλήσεών 504
%
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508
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512
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ή ουμΡοΑοίου ογορός
ο,κοπέΔου
612
,
βιι
615
β14
2
616
617
3
621
ΣΥΝΟΛΟ 620
Γ
Α
ΒΙΒΛΙΑ
ΚΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ'
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ'. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Βι
Α/Α εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς
ακινήτου και ονοματεπώνυμο συμβολαηγρόφου

602
604
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Τοποθεσία οικοδομής
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622

ΣΥΝΟΛΟ β32
ΣΥΝΟΛΟ [631
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕ'. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ"

Λ μαώσεχιΛί (β3β + β3β)
ή 760ΌΟ0 (ή 625Χ)00) ή

Μείσν, για ψυαίΝύ πρόσωπα κστό κύρη επόγγελρα αγρότες 5C
1.500.000 (ή 1.250.000) Ορχ, οντΐσταχσ. αν τα παραπάνωι
Φορολογούμενο εισόδημα
ο) Φυσικάπρόσωπα, κατάκύρη επάγγελμααγρότες 632 ή C635 - (639 + 640)3 ____
β) Φυσικά πρόσωπα, μη κστά κύρη επάγγελμα αγρότες ή εταιρίες 632 ή (635 - 639) _
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΛ.
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