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Γενικά ετανρεία είναν η ένωση δυο η περισσότερων ατόμων με κοινό σκοπό, τις
περισσότερες φορές την ετηδίωξη κέρδους.Για την σύσταση μιας εταιρείας
πρέπει να υπάρξουν ορισμένοι όροι όπως είναι οι κοινές εισφορές και η
συμμετοχή όλων των εταίρων, δηλαδή των προσώπων που την απαρτίζουν, στα
κέρδη και τις ζημίες.Δεν μπορεί να υπάρξει εταιρεία χωρίς την συμμετοχή
όλων των εταίρων στη σύσταση του κεφαλαίου της εταιρείας. 'Άλλωστε, ένας
από τους λόγους ίδρυσης της εταιρείας είναι και η συνένωση των κεφαλαιακών
και άλλων πόρων των εταίρων.
Η εισφορά ενός εταίρου μπορεί να μην είναι μόνο σε μορφή χρηματικών
κεφαλαίων, αλλά μπορεί να είναι και σε είδος, όπως κτίρια, μηχανήματα κ.τ.λ
μπορεί ακόμα η εισφορά να είναι μόνο η εργασία του εταίρου.
Το ποσοστό συμμετοχής των εταίρων στα κέρδη και στις ζημίες είναι θέμα
συμφωνίας μεταξύ των εταίρων. Αυτό που δεν ετητρέπεται από τον νόμο είναι
η λεγόμενη «λεόντειος εταιρεία». Δηλαδή η εταιρεία στην οποία ένας ή
περισσότεροι εταίροι είτε αποκλείονται τελείως από τα κέρδη, ενώ
συμμετέχουν στις ζημίες, είτε απαλλάσσονται τελείως από τις ζημίες, ενώ
συμμετέχουν μόνο στα κέρδη.

Η ανώνυμη εταιρεία είναι η τηο σημαντική νομική μορφή εταιρείας. Είναι η
μορφή που έχουν, κατά κανόνα, οι μεγάλες επιχειρήσεις.
Ένα από τα τηο βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρείας είναι οτι όλοι
οι εταίροι έχουν τιεριορισμένη ευ&ύνη. Η ευθύνη τους περιορίζεται μέχρι το
ποσό εισφοράς τους στην εταιρεία και δεν αφορά την προσωπική τους
περιούσια.
Αλλά το τηο σημαντικό χαρακτηριστικό της Α.Ε είναι όη το κεφάλαιο της
εταιρείας είναι χωρισμένο σε ίσα μερίδια που ονομάζονται μετοχές. Η ιδιότητα
του ενσωματώνεται σε ένα τίτλο, την μετοχή, που μπορεί να μεταβιβαστεί σε
άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, χωρίς αυτό να ετη^ρεάζει την υπόσταση της
εταιρείας. Αυτό που έχει σημασία στην ανώνυμη εταιρεία είναι η συμμετοχή
στο κεφάλαιο της εταιρείας και όχι η προσωτηκότητα των εταίρων. Η ανώνυμη
εταιρεία υπάρχει και λειτουργεί ανεξάρτητα από την ζωή και δράση των
εταίρων , οι εταίροι μπορεί να τιεθάνουν ή να αποχωρίσουν μεταβιβάζοντας τις
μετοχές σε αλλά πρόσωπα. Η ανώνυμη εταιρεία όμως μπορεί να παραμείνει,
νομικά η Α.Ε είναι αθάνατη.
Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από το διοικητικό συμβούλιο και τον
πρόεδρο του που εκλέγονται από ττιν γενική συνέλευση των μετοχών, δηλαδή
αυτών που κατέχουν τις μετοχές της εταιρείας. Δεν είναι απαραίτητο τα μέλη
του διοικητικού συμβουλίου να είναι μέτοχοι. Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί
την εταιρεία με την βοήθεια διευθυντών και συμβούλων που το ίδιο διορίζει.
Από εδώ και στο εξής θα μας απασχολήσει αποκλεισηκά και μόνο ο τρόπος
φορολογίας των ανωνύμων εταιρειών.

1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων έχει επιβληθεί στην
Ελλάδα με το Ν.Δ. 3843/1958. Μέχρι και το οικονομικό έτος 1958 ίσχυε η
προβλεπόμενη από το Ν. 1640/1919 φορολογία καθαρών προσόδων.
Έτσι, από το οικονομικό έτος 1959 τα εισοδήματα των ανωνύμων εταιρηών
υττήχθησαν στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων.
Με το φορολογικό σύστημα που καθιέρωνε το Ν.Δ 3843/1958, προκειμένου
για τις ανώνυμες εταιρείες δεν φορολογείτο ολόκληρο το πόσο των κερδών στο
όνομα του νομικού προσώπου, αλλά το μέρος των μη διανεμομένων κερδών (κερδών
που μεταφέρονται σε τακτικό,έκτακτο αποθεματικό, υπόλοιπο κερδών εις νέον)
φορολογείτο στο όνομα της ανώνυμης εταιρείας, ενώ τα διανεμόμενα κέρδη
(μερίσματα μετοχών,αμοιβες διοικητικού προσωτηκού, αμοιβές διευθυντών,αμοιβες
εργαζόμενων) φορολογούντο στο όνομα των δικαιούχων μετόχων, συμβούλων,
διευθυντών, εργαζόμενων.
Περαιτέρω, σε περίπτωση μεταγενέστερης διανομής των αδιανέμητων
κερδών, τα κέρδη αυτά φορολογούντο στο όνομα των δικαιούχων που απόκτησαν τα
εισοδήματα αυτά, συμψηφιζόμενου όμως του φόρου που είχε καταβληθεί από το
νομικό κατά το χρόνο που προέκυψαν τα κέρδη αυτά.
Με το ως άνω σύστημα φορολογίας αποφεύγονταν η διπλή φορολογία του
εισοδήματος, καθόσον σε κάθε περίπτωση τελικά τα κέρδη των ανωνύμων εταιρειών
φορολογούντο μόνο στο όνομα των δικαιούχων που αποκτούσαν αυτά.
Πρέπει να διευκρινισθεί ότι ο πιο πάνω τρόπος φορολογίας δεν εφαρμόσθηκε
για τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα (Ε.Π.Ε. προσωτηκές εταιρείες κ.τ.λ.). Τα
εισοδήματα αυτών με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3323/1955, θεωρούντο ότι αποκτήθηκαν
από τα μέλη των εταιρειών αυτών και όχι από το νομικο.Έτσι με το σύστημα αυτό
φορολογίας δεν φορολογείτο το νομικό πρόσωπο της Ε.Π.Ε.,Ο.Ε.,Ε.Ε., κ.τ.λ., αλλά
φορολογούντο οι δικαιούχοι εταίροι για το αναλογούν σε καθένα από αυτούς μερίδιο
κερδών από την συμμετοχή τους στην εταιρεία με τις διατάξεις του Ν.Δ 3323/1955.
Το ανώτερο σύστημα φορολογίας ίσχυε μέχρι το έτος 1992. Το έτος 1992
έγιναν θεσμικές μεταβολές με το Ν. 2065/1992 σχετικά με τον τρόπο φορολογίας
των φυσικών και νομικών προσώπων.
Η σημαντικότερη από τις καινοτομίες του ήταν η ενιαία φορολογία των
κερδών
όλων
των
νομικών
προσώπων
(
ανώνυμων
εταιρειών,
συνεταιρισμων,Ε.Π.Ε.,Ο.Ε, Ε.Ε., κ.λ.π.) με ενιαίο συντελεστή που ορίστηκε σε
ποσοστό 35% επί του συνόλου των φορολογητέων κερδών αυτών. Έτσι έπαψε να
ισχύει η χωριστή φορολογία αδιανέμητων και διανεμομένων κερδών προκείμενου
για τις ανώνυμες εταιρείες και συνεταιρισμούς, καθώς επίσης και η φορολόγηση των
εταίρων για τα κέρδη που αποκτούσαν από την συμμετοχή τους στις Ε.Π.Ε. και
λοιπές εταιρίες.
Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της φορολογίας εισοδήματος νομικών
προσώπων του Ν.Δ 3843/1958, μετά τις μεταβολές που επέφερε ο Ν. 2065/1992
είναι:
α) ο φόρος επιβάλλεται ενιαίος στο συνολικό από κάθε πηγή καθαρό
εισόδημα, το οποίο αποκτάται από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα κερδοσκοτηκού

χαρακτήρα, πλην των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και από τις αλλοδαπές εταιρείες
και οργανισμούς
Ρ) Ο φόρος εττιβάλλεται σε ορισμένα εισοδήματα που αποκτούν τα ημεδαπά
και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
γ) Ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονομικό έτος στο συνολικό καθαρό
εισόδημα, το οποίο αποκτήθηκε από τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
δ) Ο αναλογικός φορολογικός συντελεστής 35% για όλα τα εν γένει ημεδαπά
και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, που επιβάλλεται στα συνολικά φορολογητέα κέρδη,
διανεμόμενα ή μη. Με την καταβολή του φόρου αυτού επέρχεται η εξάντληση της
φορολογικής υποχρέωσης του φορολογικού προσώπου, αλλά και των λαμβανόντων
τα διανεμόμενα κέρδη ( μετοχων,εργαζομενων.εταίρων, συμβουλών).
ε) Στα διανεμόμενα κέρδη με οποιαδήποτε μορφή( μέρισμα, αμοιβές μελών,
Δ.Σ., αμοιβές εργαζόμενων, κ.τ.λ) δεν γίνεται παρακράτηση φόρου από την
καταβάλλουσα τα ποσά αυτά εταιρεία.Ούτε υπόκειντο σε περαιτέρω φορολογία,
εξαντλούμενης της φορολογικής υποχρέωσης με την καταβολή του φόρου 35% στο
όνομα του νομικού προσώπου. Δεν παρέχεται όμως η δυνατότητα στους δικαιούχους
των εισοδημάτων αυτών, ανεξάρτητα αν έχουν μικρό η μεγάλο εισόδημα, να
συναθροίσουν τα εισοδήματα αυτά μετά των άλλων εισοδημάτων τους και
φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος. Αντιθέτως, τα
εισοδήματα αυτά ως προερχόμενα από φορολογητέα κέρδη, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για δικαιολόγηση τεκμηρίων.

2.
ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
(Αρθρα 98 και 102 του Ν. 2238/1994)

Ο φόρος επτβάλλεται στο συνολικό, από κάθε πηγή, καθαρό εισόδημα, που
αποκτάται από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εκτός των
ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών), και από τις αλλοδαπές εταιρείες και
οργανισμούς.
Επίσης ετηβάλλεται στα εισοδήματα των ημεδαπών και αλλοδαπών νομικών
προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Ο φόρος ετηβάλλεται για κάθε οικονομικό έτος στο συνολικό καθαρό
εισόδημα, το οποίο αποκτήθηκε από τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα
κερδοσκοτηκού χαρακτήρα, κατά το αμέσως προηγούμενο διαχειριστικό έτος και
από τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοτηκού χαρακτήρα,
κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

3 \ΤΊΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
(Αρθρο 101 του Ν2238/1994(

Τα υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος νομικά πρόσωπα διακρίνονται σε δυο
κατηγόριες:
1. Στα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στα οποία
περιλαμβάνονται:

α) Οι ημεδατιές ανώνυμες εταιρείες , ήτοι οι εταιρείες που διέπονται από τις
διατάξε^ του Κ.Ν. 2190/1920.
β) Οι ημεδαπές εταιρείες τιεριορισμένης ευθύνης, ήτοι οι εταιρείες που διέπονται από
τ^ διατάξεις του Ν. 3191/1955.
γ) Οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές ετηχειρήσεις και εκμετά>Λ£υσης
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αποτελούσες ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα,
δ) Οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις αυτών,
ε) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιοδήποτε
τύπο εταιρείας και οι αλλοδαποί οργανισμοί, οι οποίοι αποβλέπουν στην απόκτηση
οικονομικών ωφελημάτων.
2. Στα νομικά πρόσωπα Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπά ή
Αλλοδαπά μη κερδοσκοτηκού χαρακτήρα, στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
α) Τα φιλανθρωπικά νομικά πρόσωπα ( ορφανοτροφεία, γηροκομεία, κ.τ.λ.)
β) Τα κοινωφελή νομικά πρόσωπα ( νοσοκομεία, κ.τ.λ.)
γ)Τα πάσης φύσεως κοινωφελή ιδρύματα.
δ) Τα εν γένει νομικά πρόσωπα που δεν ετηδιώκουν σκοπό κερδοσκοτηκό (σωματείο,
σύλλογοι, κ.τ.λ.)
Από τα ως άνω νομικά πρόσωπα ιδιαίτερα σημασία από φορολογική άποψη
λόγω της μείζονος οικονομικής των δυναμικότητας και την απόδοση των σε φόρο,
έχουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

4.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
(Αοθοο 99 του Ν. 2238/1994)

Για τον καθορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων των νομικών προσώπων
γίνεται διάκριση μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών νομικών προσώπων. Για το
χαρακτηρισμό ανώνυμης εταιρείας ή νομικού προσώπου γενικά ως ημεδαπού,
λαμβάνεται υπόψη η πραγματική έδρα του νομικού προσώπου κατά το δίκαιο της
οποίας έχει συσταθεί και λειτουργεί ( άρθρο 10 Α.Κ.) επομένως, τα νομικά πρόσωπα
που την έδρα τους στην Ελλάδα, κατά τους νόμους της οποίας έχουν συσταθεί και
λειτουργούν, θεωρούνται ως ημεδαπά, ενώ τα λοιπά νομικά πρόσωπα που έχουν την
έδρα τους στην αλλοδαττή θεωρούνται ως αλλοδαπά. Τα παραπάνω είναι σύμφωνα
με την αρ. 496/1973 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους και με τις
απόψεις της διοίκησης (Υπ. Οικ.Εγκ 139/1958 παρ 5 ).
Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα έχουν απεριόριστη φορολογική υποχρέωση,
δηλαδή υπόκεινται στον φόρο εισοδήματος, τόσο τα εισοδήματα αυτών τα οποία
προκύπτουν στην ημεδαπή, όσο και τα εισοδήματα τα οποία προκύτττουν στην
αλλοδαττή.
Αντίθετα , τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα έχουν περιορισμένη φορολογική
υποχρέωση, δηλαδή υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος μόνο τα εισοδήματα τα οποία
προκύπτουν από την μόνιμη εγκατάσταση που έχουν στην Ελλάδα.

Ειδικότερα το νομικό πρόσωπο Ανώνυμη εταιρεία φορολογείται ως εξής:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Χρόνος έναρξης φορολογίας Α.Ε.
Οι ανώνυμες εταιρείες καθίστανται υποκείμενο δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων από του χρόνου που αυτές αποκτούν νομική πρωσοτηκότητα.Κατά
συνέπεια για τα κέρδη, τα οποία αποκτούν από του χρόνου αυτού και μετά έχουν
υποχρέωση για την καταβολή του οφειλομένου για αυτά φόρου εισοδήματος. Η
νομική προσωπικότητα της ανώνυμης εταιρείας ξεκινάει κατά την διοικητική και
δικαστηριακή νομολογία, από την χρονολογία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως του καταστατικού αυτής και της Υπουργικής απόφασης για την
σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
Από του χρόνου αυτού άρχεται υφιστάμενο το νομικό πρόσωπο της εταιρείας
και επομένως για τα κέρδη τα οποία αποκτώνται από του χρόνου αυτού και μετά θα
υπάρχει υποχρέωση για την καταβολή του οφειλομένου για αυτά κέρδη φόρου
εισοδήματος. Πριν να συσταθεί η εταιρεία, δηλαδή κατά το προπαρασκευαστικό
στάδιο, η υπό σύσταση εταιρεία δεν έχει φορολογικές υποχρεώσεις.

2. Διενεργούμενες πράξεις πριν από την σύσταση της Α.Ε.
Σε πολλές περιπτώσεις Α.Ε., πριν από την νόμιμη σύσταση τους,
πραγματοποιούν διάφορα έξοδα πρώτης εγκατάστασης, αγορές πάγιων κυρίως
περιουσιακών στοιχείων και άλλες πράξεις που είναι αναγκαίες για την σύσταση του
νομικού προσώπου.
Για τις συναλλαγές αυτές που πραγματοποιούνται πριν από την νόμιμη
σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.2 του
άρθρου 10 τουΚ.Β.Σ (π.δ 186/1992) η καταχώριση αυτών σε προσωρινά βιβλία.
2.1 Θεώρηση βιβλίων - Αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.
Επειδή δεν είναι δυνατή η Θεώρηση οριστικών βιβλίων σε υπό σύσταση
νομικό πρόσωπο, μη υφιστάμενο δηλαδή νομικό πρόσωπο, το οποίο ενδέχεται να
πραγματοποιεί δαπάνες κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την νόμιμη σύσταση του ,
προβλέπεται από uς διαφέξεις του Κ.Β.Σ. για τις συναλλαγές που
πραγματοποιούνται στο διάστημα αυτό, η καταχώριση των σε προσωρινά βιβλία, τα
οποία θεωρούνται στο όνομα εκείνου από τους ιδρυτές της ετηχείρηση, που θα τα
προσκομίσει στον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του, εφόσον πρόκειται για
ιδρυτή φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία ή της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος
του, εφόσον πρόκειται για ιδρυτή επιτηδευματία, γενόμενης στην πράξη θεώρησης
ειδικής μνείας του νομικού προσώπου που πρόκειται να συσταθεί.
Αν ο ιδρυτής είναι πρόσωπο που έχει έδρα, κατοικία διαμονή ή εγκατάσταση
σε άλλη χώρα, τα προσωρινά βιβλία θεωρούνται στο όνομα του νομικού
εκπρόσωπου του στην Ελλάδα.

2.2 Περιεχόμενο βιβλίων πρώτης εγκατάστασης.
Σημειώνεται ότι από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ προκύπτει ότι στα
βιβλία πρώτης εγκατάστασης καταχωρούνται τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης, οι
αγορές και λοιπές συναλλαγές που είναι αναγκαίες για την σύσταση του νομικού
προσώπου ή την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης.
Έχει γίνει όμως δεκτό για την εξυπηρέτηση της άμεσης λειτουργίας στων
νέων επιχειρήσεων, μπορεί ο ιδρυτής να διενεργήσει και αγορές εμπορεύσιμων
υλικών στο όνομα του και για λογαριασμό του υπό σύσταση νομικού προσώπου
και να τις καταχωρίσει στο τηρούμενο βιβλίο πρώτης εγκατάστασης. Δεν έχει όμως
την ευχέρεια να διενεργεί πωλήσεις εμπορευμάτων για λογαριασμό του υπό
σύσταση νομικού προσώπου.

2.3. Κατηγόρια βιβλίων πρώτης εγκατάστασης.
Από ης διατάξεις του Κ.Β.Σ. δεν ορίζεται η Κατηγόρια των τηρούμενων
προσωρινών βιβλίων.Κατά συνέπεια, ο ιδρυτής έχει την δυνατότητα να θεωρήσει, ως
προσωρινά, πλήρη λογιστικά βιβλία τρίτης κατηγόριας ή μόνο ημερολόγια και
γενικό καθολικό, ή ακόμη βιβλίο εσόδων - εξόδων ή αγορών.

2.4. Τρόπος καταχώρησης - Μεταφορά δεδομένων στα λογιστικά βιβλία.
Τα δεδομένα των προσωρινών βιβλίων μεταφέρονται συγκειπρωτικά στα
οριστικά βιβλία της επιχείρησης ευθύς αμέσως μετά την σύσταση της και πριν
καταχωρηθούν σε αυτά άλλες συναλλαγές εκτός από τις έγγραφες σύστασης.
Με την αρ. 3/24.11.92 εγκύκλιο του Κ.Β.Σ. έγινε δεκτό ότι, αν ο ιδρυτής
είναι ετητηδευματίας ( φυσικό ή νομικό πρόσωπο ) μπορεί, αντί να τηρήσα
προσωρινά βιβλία πρώτης εγκατάστασης, να καταχωρεί τα έξοδα πρώτης
εγκατάστασης στα δικά του βιβλία, σε διακεκριμένες στήλες, σε περύττωση τήρησης
βιβλίων πρώτης και δεύτερης κατηγόριας ή σε διακεκριμένους λογαριασμούς σε
περίπτωση τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγόριας.
Οι έγγραφες αυτές που αφορούν το υπό σύσταση νομικό πρόσωπο
μεταφέρονται σύμφωνα με τα παραπάνω στα οριστικά βιβλία της επιχείρησης.

3. Τρόπος φορολογίας των κερδών των ημεδαπών Α.Ε.
Γενικά
Για πολλά χρόνια οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες φορολογούντο για το
συνολικό πόσο των κερδών, που αποκτούσαν από την δραστηριότητα τους στην
ημεδαττή ή αλλοδαπή, μετά την αφαίρεση του μέρους των κερδών που
διανέμονταν στους δικαιούχους για μερίσματα, αμοιβές και ποσοστά στα μέλη
του Δ.Σ., αμοιβές και ποσοστά, εκτός μισθού, στους Διευθυντές και αμοιβές στο
εργατοϋπαλληλικό προσωτηκό.
Επομένως, η ανώνυμη εταιρεία φορολογούνταν ως νομικό πρόσωπο μόνο για
τα αδιανέμητα κέρδη, ενώ για τα διανεμόμενα κέρδη φορολογούνταν οι

δικαιούχοι που αποκτούσαν αυτά (μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου.
Διευθυντές και εργαζόμενοι).
Με τον Ν. 2065/1992 ετιήλθε ριζική μεταβολή στον τρόπο φορολογίας των
κερδών των ανώνυμων εταιρειών. Με το νέο καθεστώς
ολόκληρο το
φορολογητέο εισόδημα της Α.Ε. φορολογείται στο όνομα του νομικού
προσώπου, οι δε μέτοχοι, μέλη του Α.Σ., Διευθυντές και εργατοϋτιαλληλικό
προσωτηκό λαμβάνουν τα μερίσματα, τα ποσοστά και τις αμοιβές από το
υπόλοιπο των κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος
φόρου εισοδήματος.
Με την καταβολή του φόρου έπ’ ονόματι του νομικού προσώπου υπάρχει
πλήρη εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης της εταιρείας, των μετοχών, των
μελών του Δ.Σ. και λοιπών δικαιούχων.
Περαιτέρω στα διανεμόμενα κέρδη με την μορφή μερισμάτων, αμοιβών και
ποσοστών μελών Δ.Σ , αμοιβών στους εργαζόμενους, δεν προβλέτιεται από το
νόμο παρακράτηση φόρου και επομένως οι δικαιούχοι λαμβάνουν τα εισοδήματα
αυτά καθαρά ( χωρίς φόρου ) , καθώς ετήσης δεν προβλέπεται περαιτέρω
φορολογία των εισοδημάτων αυτών.
Οι δικαιούχοι όμως των εισοδημάτων αυτών σε καμία περίπτωση,
ανεξάρτητα από το ύψος του αποκτούμενου εισοδήματος,μεγάλο ή μικρό, δεν
έχουν την δυνατότητα να τα συμπεριλάβουν αυτά στη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος, να τα συναθροίσουν με τα αλλά εισοδήματα τους και να
φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος Ν. 2238/1994,
συμψηφίζοντας το πόσο του φόρου που έχει καταβληθεί στο όνομα του νομικού
προσώπου της Α.Ε.
Τα εισοδήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για δικαιολόγηση τεκμηρίων
που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 19 του Ν. 2238/1994.
Το νέο καθεστώς φορολογίας των Α.Ε. άρχισε να εφαρμόζεται από τα κέρδη
των ισολογισμών που έκλεισαν την 30/06/1992 και εξής.

3.1. φορολογία των κερδών ημεδαπών Α.Ε.
Γενικά
Με τις διατάξεις της περ.. α' της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Ν.
2238/1994, ορίζεται ότι αντικείμενο του φόρου στις ημεδαπές γενικά ανώνυμες
εταιρείες , με εξαίρεση τις τραπεζικές και τις ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρείες,
είναι το συνολικό τους καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει από
δραστηριότητα στην ημεδαττή ή την αλλοδαπή και ότι τα ποσά των κερδών που
διανέμουν , λαμβάνονται από το υπόλοιπο των κερδών που απομένει μετά την
αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος.
Επομένως με βάση τα παραπάνω, απ φόρος εισοδήματος των ανώνυμων
εταιρειών υπολογίζεται επί του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος της
εταιρείας πριν από την αφαίρεση των πάσης φύσεως διανεμομένων κερδών.
Τα διανεμόμενα κέρδη ( μερίσματα που καταβάλλει στους μέτοχους, οι εκτός
μισθού αμοιβές και ποσοστά που καταβάλλει στα μέλη του Δ.Σ. ή στους
Διευθυντές , τα κέρδη που καταβάλλει με μορφή μετρητών στο
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, τα κέρδη που καταβάλλει στους μέτοχους
ιδρυηκών τίτλων λόγων εξαγοράς αυτών) λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση από
το υπόλοιπο των πραγματικών της κερδών που προκύπτει μετά την αφαίρεση
από αυτά του φόρου που αναλογεί στα συνολικά (προ της διανομής )
φορολογητέα κέρδη.

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε το ακόλουθο
παράδειγμα:
Έστω ότι η ανώνυμη εταιρεία ‘ A’ που οι μετοχές της είναι ονομαστικά
εισήγμενες στο χρηματιστήριο, πραγματοποίησε κατά την διαχειριστική χρήση
1.1.1996/ 31.12.1996 καθαρά κέρδη 380000000δρχ. από τα οποία αποφάσισε να
διανέμει για μερίσματα 100000000δρχ. και για αμοιβές μελών Δ.Σ.
20000000δρχ.
Μεταξύ των δαπανών της , περιλαμβάνονται και δαπάνες 20000000δρχ. για
τις οποίες δεν αναγνωρίζονται φορολογικά προς έκπτωση από τα ακαθάριστα
έσοδα της κατά τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 2238/1994.
Με βάση τα τηο πάνω δεδομένα και λαμβανομένου υπόψη , σύμφωνα με το
άρθρο 109 του Ν. 2238/1994, ο συντελεστής φορολογίας είναι 35%, θα έχουμε
τα εξής:

-

Αντικείμενο φορολογίας
(φορολογητέα κέρδη )
380.000.000+ 20.000.000=400.000.000
Φόρος που αναλογεί
(400.000.000* 35% )= 140.000.000
Τα διανεμόμενα κέρδη ύψους 120.000.000δρχ συνολικά θα ληφθούν από τα
κέρδη του ισολογισμού, μετά την αφαίρεση από αυτά του αναλογούντος
φόρου, ήτοι από το πόσο των 240.000.000 δρχ.
( 380.000.000 140.000.000δρχ).
Με την καταβολή του φόρου των ΗΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ.δρχ εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση και της εταιρείας , αλλά και των δικαιούχων που λαμβάνουν τα
διανεμόμενα κέρδη.
Επομένως , στα μερίσματα 100.000.000 δρχ και στις αμοιβές των μελών του
Δ.Σ ( έχει χαρτόσημο αμοιβών Δ.Σ. 1,2% ) δεν γίνεται καμία παρακράτηση
φόρου από την καταβάλλουσα τα ποσά αυτά εταιρεία, αλλά και δεν υπάρχει
περαιτέρω φορολογία έπ’ ονόματι των δικαιούχων μετόχων και μελών του Δ.Σ.
για τα ποσά αυτά.
Επίσης, οι μέτοχοι και τα μέλη του Δ.Σ. για τα αποκτηθέντα από την
ανώνυμη εταιρεία εισοδήματα δεν έχουν την δυνατότητα να τα συμπεριλάβουν
στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για να φορολογηθούν με την κλίμακα
του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994, συμψηφίζοντας το φόρο 35% που έχει
καταβληθεί από την Α.Ε.. και αναλογεί στα εισοδήματα που έχει λάβει έκαστος,
δηλαδή τα ως άνω ποσά φορολογούνται αυτοτελώς.
-

3.2 Φορολογία κερδών Α.Ε. οι οποίες απαλλάσσονται του φόρου βάσει
ειδικών διατάξεων του νόμου σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης
του συνόλου ή μέρος των κερδών αυτών.
Με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 99 του Ν. 2238/1994
προβλέπεται ότι, οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες , οι οποίες απαλλάσσονται του
φόρου εισοδήματος για τα μη διανεμόμενα κέρδη , σύμφωνα με ειδικές διατάξεις
νομών , όπως η τράπεζα της Ελλάδος ( Ν. 3424/1927 ) , οι δημοτικές ανώνυμες
εταιρείες ( άρθρου 44 Ν. 1416/1984 ) , οι ανώνυμες εταιρείες λαϊκής βάσης (
άρθρου 45 Ν. 1416/1984 ),οι Ναυτιλιακές τράπεζες ( ΝΔ 1321/1972 ), σε
περίτιτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης κερδών, τα κέρδη αυτά τα διανεμόμενα
με οποιαδήποτε μορφή ή κεφαλαιοποιούμενα φορολογούνται στο όνομα του

νομικού προσώπου της Α.Ε. αφού προηγουμένως αναχθούν σε μικτά με την
προσθήκη σε αυτά του αναλογούντος φόρου.
Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη, γιατί προ της έναρξης του Ν.
2065/1992 τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα από τις ανώνυμες αυτές
εταιρείες κέρδη, φορολογούνταν στο όνομα των μετόχων κτλ.., ενώ λόγω της
μεταβολής με το Ν. 2065/1992 στον τρόπο φορολογίας των ανώνυμων εταιρειών
, τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα από τις εταιρείες αυτά κέρδη ,
παρέμειναν αφορολόγητα.
Τονίζεται ότι με το άρθρο 1 του Ν. 2459/1997 από την χρήση 1996 και μετά
καταργήθηκε η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των ανώνυμων εταιρειών
που η σύσταση τους προβλέπεται από το Ν. 1416/1984 ( δημοτικές Α.Ε. ,
ανώνυμες εταιρείες λαϊκής βάσης κ.τ.λ. ) , καθώς εττίσης και των αμιγών
δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων με εξαίρεση αυτές που έχουν
αντικείμενο εργασιών την ύδρευση, αποχέτευση και την καθαριότητα.

3.3 Κέρδη διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα για τα οποία δεν έχει
καταβληθεί φόρος εισοδήματος αποτελούν αντικείμενο φορολογίας του
νομικού προσώπου της Α.Ε.
Με uς διατάξεις της παρ α' της παρ 1 του άρθρου 99 του Ν. 2238/1994
προβλέπεται ότι οι ανώνυμες εταιρείες που διανέμουν ή κεφαλαιοποιούν κέρδη ,
για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος , φορολογούνται για τα
κέρδη αυτά μετά την αναγωγή τους σε μικτό πόσο , με την προσθήκη του
αναλογούντος φόρου στα κέρδη αυτά.

Ονομαστικοποίηση μετοχών με το άρθρο 24 του Ν. 2214/1994. Με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2214/1994 προβλέπεται ότι είναι
υποχρεωτικά ονομαστικές όλες οι οι μετοχές των Α.Ε.:
1) Που έχουν αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση κλινικών
διαγνωστικών κέντρων , κέντρων αποθεραπείας , και αποκαταστάσεων,
γηροκομείων, εκπαιδευτήριων, φροντιστηρίων, ινστιτούτων επαγγελματικής
κατάρτισης, επαγγελματικών σχολών και γενικά την παροχή
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή εκπαίδευσης οποιασδήποτε μορφής και
βαθμίδας.
2)
Που έχουν επενδύσει το 60% των κεφαλαίων τους, στα οποία
περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως αποθεματικά, σε αστικά ακίνητα, με
εξαίρεση τις Α.Ε. που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών,
ης ξενοδοχειακές εττιχειρήσεις και τις Α.Ε. που τελούν υπό εκκαθάριση.
Οι Α.Ε. που αναφέρονται σης πιο πάνω περιπτώσεις και το μετοχικό
τους κεφαλαίο καλύπτεται όλο ή εν μέρει, με μετοχές ανώνυμες,
υποχρεώθηκαν μέχρι 11 Νοέμβριου 1994 να μετατρέψουν τις ανώνυμες
μετοχές σε ονομαστικές.
Επίσης, η υποχρέωση για ονομαστικοποίηση των μετοχών
εξακολουθεί να υφίσταται και όταν κατά τη λήξη κάποιας διαχειριστικής

χρήσης η άξια των αστικών ακίνητων της Ανώνυμης εταιρείας υτιερβεί το
60% του κεφαλαίου της, στο οποίο συμτιεριλαμβάνονται και τα ττάσης
φύσεως αποθεματικά.
Στην περίπτωση αυτή η ονομαστικοποίηση των μετοχών πρέττει να
γίνει μέσα σε έξι μήνες από το τέλος της συγκεκριμένης διαχειριστικής
τιεριόδου.
Σε όλες τις τηο πάνω περιπτώσεις αν η ονομαστικοποίηση των
μετοχών δεν έγινε μέχρι την 11 Νοέμβριου 1994 ή δεν γίνει μέσα σε έξι
μήνες από την λήξη της χρήσης εντός της οποίας γεννιέται η υποχρέωση ,
κατά περίπτωση , προβλέπονταν η ετηβολή προστίμου που υπολογίζεται σε
10% ετή της άξιας του συνόλου των μετοχών για κάθε μήνα καθυστέρηση.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του Ν. 2753/1999
τροποποιήθηκε ο τρόπος υπολογισμού του πιο πάνω προστίμου και
προβλέπεται ότι το πρόστιμο
αυτό υπολογίζεται σε 20% εττί του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας που
υφίσταται κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας για ονομαστικοποίηση
μετοχών.
Ο νέος αυτός τρόπος υπολογισμού του προστίμου εφαρμόζεται
ανάλογα και σε όλες τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών
αρχών και των διοικητικών δικαστηρίων.
Περαιτέρω κατά την μεταβίβαση από επαχθή αιτία των μετοχών των
Α.Ε. που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση 2 οφείλεται φόρος από
τον μεταβιβάζοντα, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 5% εττί της άξιας
αυτών , κατά τον χρόνο της μεταβίβασης , σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 24 παρ 3 του Ν. 2214/1994 και του άρθρου 13 του Ν. 4459/1965,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 542/1977. Για την μεταβίβαση
των μετοχών αυτών συντάσσεται υποχρεωτικά συμβολαιογραφικό έγγραφο.
Επίσης είχαμε και φόρο υπεράξιας των μετοχών 20%.
Οι συμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι , πριν από την σύνταξη του
μεταβιβαστικού συμβολαίου να ετηδώσουν κοινή δήλωση σε διπλούν στον
αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ, για την φορολογία της Α.Ε. και να
καταβάλλουν ολόκληρο με την υποβολή της δήλωσης τον οφειλόμενο φόρο.
Δεν καταβάλλεται ο παραπάνω φόρος κατά την μεταβίβαση
ονομαστικών μετοχών Α.Ε. που είναι εισαγόμενες ή εισάγονται στο
χρηματιστήριο.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του Ν. 2682/1998
προβλέπεται ότι δεν θα επιβάλλεται φόρος 5% στην άξια των
μεταβιβασμένων μετοχών
μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών , όταν κατά τον χρόνο μεταβίβασης ( πώλησης ) , η σχέση αστικών
ακίνητων - κεφαλαίων της ημεδαπής Α.Ε. της οποίας μεταβιβάζονται οι
μετοχές είναι κατώτερη του 60%. Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή για
μεταβιβάσεις μετοχές που γίνονται από τις 16 Νοέμβριου 1998 και μετά.
τέλος με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν. 2753/1999
καταργήθηκαν οι διατάξεις των παραγραφών 4 και 5 του άρθρου 13 του Ν.
4459/4965, που προέβλεπαν την εκβολή φόρου 5% επί της άξιας των
μεταβιβαζομένων μετοχών των ημεδαπών κτηματικών Α.Ε.
Επομένως μετά την κατάργηση των διατάξεων αυτών , δεν οφείλεται
πλέον φόρος 5% στην άξια των μεταβιβαζομένων από επαχθή αιτία
ονομαστικών μετοχών που έγιναν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1
του άρθρου 24 του Ν. 2214/1994.

Διευκρινίζεται ότι κατά την μεταβίβαση μετοχών , ονομαστικών ή
ανώνυμων , μη εισαγόμενων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή αλλοδαπά
χρηματιστήρια , οφείλεται ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις της παρ 2 του
άρθρου 13 του Ν. 2214/1994 φόρος 5% που υπολογίζεται επί της
πραγματικής άξιας πώλησης των μετοχών.
Τα παραπάνω ισχύουν για μεταβιβάσεις μετοχών που γίνονται από
την δημοσίευση του νόμου 2753/1999, δηλαδή από 17 Νοέμβριου 1999 και
μετά.

5.

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(Αοθοο Ϊ03 Ν. 2238/1994)

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού , προβλέπονται και
αναγνωρίζονται διάφορες απαλλαγές για ορισμένα νομικά πρόσωπα ή για
επιμέρους εισοδήματα, οι οποίες είναι οι εξής:

Απαλλάσσονται του φόρου:
α) Το Ελληνικό Δημόσιο , περιλαμβανόμενων και των αποκεντρωμένων
Δημόσιων Υπηρεσιών , οι οποίες λειτουργούν ως ειδικά ταμεία , καθώς και
οι Δήμοι και οι Κοινότητες, τα δημοτικά και κοινωνικά ιδρύματα, τα λοιπά
δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα , οι σύνδεσμοι δήμων και
κοινοτήτων , οι αποκλειστικά αμιγής δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις , η
Κεντρική Ένωση δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδας και οι τοττικές ενώσεις
δήμων και κοινοτήτων για τα κάθε φύσης εισοδήματα τους.
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2459/1997 καταργήθηκε η
αλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματα που αποκτούν από την
χρήση 1996 και μετά οι αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις με
εξαίρεση αυτές που έχουν αντικείμενο εργασιών την ύδρευση , αποχέτευση
και καθαριότητα.
β) Τα εισοδήματα από οικοδομές γενικά και από εκμίσθωση γαιών
των Ιέρων ναών, των Ιέρων μητροπόλεων, των Ιέρων μόνων, της
Αποστολικής Διακονίας, του Πανάγιου Τάφου, του Άγιου Όρους, της Ιεράς
Μόνης Σινά, και της Ιεράς Μόνης Πάτμου, καθώς και τα τεκμαρτά
εισοδήματα από ακίνητα, τα οποία ανήκουν σε δημόσιες, δημοτικές και
κοινοτικές επιχειρήσεις και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που δεν είναι ιδιωτικά
και χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία τους.
γ)
Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα , τα οποία υπάρχουν ή
συνιστώνται νόμιμα και ετηδιώκουν σκοπούς κοινωφελείς για τα εισοδήματα
από οικοδομές γενικά και από εκμίσθωση γαιών. Εξαιρετικά , τα ημεδαπά
κοινωφελή ιδρύματα Απαλλάσσονται του φόρου για τα εισοδήματα από
μερίσματα από μετοχές αλλοδαπών και ημεδαπών Α.Ε. και από τόκους
ομολογίες.
Με ης διατάξεις της περίπτωσης 6 του άρθρου 1 του Ν. 2459/1997
καταργήθηκε η απαλλαγή από τον φόρο των εισοδημάτων που αποκτούν τα
πρόσωπα που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις β’ και γ’ , μα
εξαίρεση το Αγιο Όρος.Επάσης με το άρθρο 35 του Ν. 2523/1997
απαλλάχθηκαν ο Πανάγιος Τάφος και η Ιερά Μονή Σινά. Κατά συνέτιεια , τα

εισοδήματα από εκμίσθωση γαιών και ακίνητων, τα οποία αποκτούν από την
1 Ιανουαρίου 1996 και μετά οι Ιεροί Ναοί , οι Ιερές Μητροπόλεις, η
Αποστολική Διακονία, η Ιερά Μονή Πάτμου, τα νομικά πρόσωπα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς και τα
κοινωφελή ιδρύματα δεν Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος
Το καθαρό εισόδημα από τα πιο πάνω μισθώματα, σύμφωνα με την
παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 2459/1997, φορολογείται με συντελεστή 10%.
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 2873/2000
Απαλλάσσονται από το φόρο και τα εισοδήματα από οικοδομές γενικά και
από εκμίσθωση γαιών που ανήκουν στο Οικονομικό Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως και στα Πατριαρχία Ιεροσολύμων και Αλεξάνδρειας.

2. Απαλ/ώισσονται του φόρου τα ακόλουθα εισοδήματα των εξής νομικών
προσώπων:
Α. Με τον όρο αμοιβαιότητας:
α) τα τεκμαρτά εισοδήματα από ακίνητα , που ανήκουν σε
αναγνωρισμένα ξένα θρησκεύματα και δόγματα και χρησιμοποιούνται από αυτά
για την τέλεση της λατρείας τους και διεξαγωγή
θρησκευτικής φύσης
Υπηρεσιών.
β) τα τεκμαρτά εισοδήματα από ακίνητα, που ανήκουν σε ξένα
κράτη και χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση των Πρεσβειών και
Προξενείων των κρατών αυτών.
Γ) τα κέρδη των αλλοδαπών επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται
στην Ελλάδα από την εκμετάλλευση πλοίων με ξένη σημαία και αεροσκαφών.
Β. Τα κέρδη των ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών ή συνεταιρισμών ή
ενώσεων αυτών , που προέρχονται από την εκμετάλλευση πλοίων με ελληνική
σημαία.
Γ.
Η υπεράξια που προκύπτει από την πώληση οικοτιέδων
οικοδομικού συνεταιρισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προς τα μέλη αυτού
εφόσον συντρέχουν οι προϋπόθεσης που αναφέρονται στον νόμο ( άρθρο 47
Ν.820/1978 ).
Δ. Τα εισοδήματα των γεωργικών συνεταιρισμών πρώτου, δεύτερου
και τρίτου βαθμού , τα οποία αποκτούν από την δραστηριότητα τους η οποία
εμτήτττει στο σκοπό που καθορίζεται από το καταστατικό τους. Κάθε άλλο
εισόδημα ή κέρδος , το οποίο αποκτάται στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή από
συνεταιρισμό ή Ένωση , από πράξεις ή συναλλαγές οι οποίες δεν εμπίπτουν στον
ορισμένο από το καταστατικό σκοπό, υπόκειται σε φόρο.

3.

απαλλάσσολται του φόρου τα εξής εισοδήματα:
α) Οι τόκοι των κάθε φύσεως καταθέσεων στην Ελλάδα σε ημεδαπές
τράπεζες ή υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν μόνιμα στην
Ελλάδα. Επίσης οι τόκοι των πιστώσεων και έμβασμα από την αλλοδαπή προς
τις τράπεζες ή αλλά πιστωτικά ιδρύματα, με τον ττεριορισμό του ύψους του
επιτοκίου.
β) Τα εισοδήματα από κινητές άξιες που αναφέρονται στην παρ 3 του
άρθρου 6 του Ν. 2238/1994, που αποκτώνται από νομικά πρόσωπα που
υπόκεινται στην φορολογία του νόμου αυτού.

γ) Τα εισοδήματα που Απαλλάσσονται της φορολογίας με σύμβαση ,
η οποία έχει κυρωθεί με νόμο.
- Με το άρθρο 21 παρ 1 του Ν. 1921/1991 επιβλήθηκε φόρος εισοδήματος με
συντε/χστή 10% ( και από 1.9.1992 σε 15% ) στους τόκους οι οποίοι
αποκτούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και προκύπτουν στην Ελλάδα
από:
(α) οποιαδήποτε μορφή κατάθεσης, σε τράπεζα ή ταμιευτήριο που είναι στην
Ελλάδα,
(β) οποιαδήποτε μορφή κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων,
(γ) ομόλογα ή άλλους έντοκους τίτλους, γενικώς, τραπεζών ή ασφαλιστικών
ετηχειρήσεων,
(δ) ομολογιακά δάνεια επιχείρησης, εφόσον έχουν τύχει απαλλαγών του
Ν.Δ 3746/1957.
Με την παρ 7 του ίδιου άρθρου και νόμου , όπως συμπληρώθηκε με
το άρθρο 12 του Ν. 1957/1991 , ορίζονται οι εξαιρέσεις από την ετηβολή
φόρου 10% ( και από 1.9.1992 σε 15% ) στους τόκους καταθέσεων.
Με το άρθρο 11 του Ν. 2459/1997 επιβάλλεται φόρος εισοδήματος με
συντελεστή 7,5% στους τόκους, που προκύπτουν από εθνικά δάνεια που
εκδίδονται με έντοκα γραμμάτια ή ομολογίες από την 1 Ιανουαρίου και μετά.
Ο φόρος αυτός για τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού δημόσιου ,
που εκδίδονται από την 1 Ιανουαρίου 1997 και μετά, με φυσικούς τίτλους ή
με την μορφή αυλών τίτλων προεισπράττεται κατά την έκδοση τους. Κατά
συνέπεια το πόσο που θα καταβάλλει ο αγοραστής για την αγορά από το
Δημόσιο των εκδιδομένων από 1.1.1977 και μετά έντοκων γραμμάτιων , θα
είναι προσαυξημένο κατά το ποσό του φόρου, που αναλογεί στους τόκους
του έντοκου γραμμάτιου.
Τονίζεται ότι η προείσπραξη του φόρου 7,5% θα γίνεται. Ανεξάρτητα
αν ο επενδύτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ένωση προσώπων ή ομάδα
περιούσιας, ημεδαπό ή αλλοδαπό χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος
που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους ανεξάρτητα αν υπάρχει ή
όχι διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με τη χώρα της
οποίας κάτοικος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τα έντοκα
γραμμάτια του Ελληνικού δημόσιου.
Για τα έντοκα γραμμάτια που εκδόθηκαν στο έτος 1996 και λήγουν το
έτος 1997, οι εισπραττόμενοι τόκοι των έντοκων αυτών γραμμάτιων
παραμένουν αφορολόγητοι, καθόσον σε φορολογία υπόκεινται οι τόκοι των
έντοκων γραμμάτιων που εκδίδονται από τις 1.1.1977 και μετά.
Ομοίως υφίσταται υποχρέωση προείσπραξης του φόρου και για τα
έντοκα γραμμάτια τα οποία θα ανανεωθούν ρητά από την 1.1.1997 και μετά.
Σε περίπτωση σιωττηρής ανανέωσης έντοκων γραμμάτιων που λήγουν
την 1 Ιανουαρίου 1997 και μετά, η παρακράτηση του φόρου που αναλογεί
στους τόκους που προκύπτουν για το διάστημα που διαρκεί η ανανέωση,
γίνεται κατά τον χρόνο της εξόφλησης τους.
Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι για τα
ομόλογα του Ελληνικού δημόσιου που εκδίδονται από την 1 Ιανουαρίου
1997 και μετά, ο φόρος παρακρατείται κατά τον χρόνο της εξαργύρωσης των
τοκομεριδίων, από τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα από την τράπεζα
της Ελλάδος για την εξόφληση τους.

Διευκρινίζεται ότι για τα ομόλογα που έχουν εκδοθεί τιγν 31
Δεκεμβρίου 1996, οι τόκοι αυτών δεν υπόκεινται σε φορολογία για όλη την
διάρκεια τους και μέχρι τον χρόνο λήξης τους.
Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2579/1998 αυξάνεται
από 7,5% σε 10% η αυτοτελής φορολόγηση των τόκων που προκύπτουν από
έντοκα γραμματεία ή ομόλογα του Ελληνικού δημόσιου που εκδίδονται από
την 3 Ιανουαρίου 1998 και μετά.
Με τον ίδιο συντελεστή 10% φορολογούνται και οι τόκοι που
προκύπτουν από ανανεώσεις εκδοθέντων γραμμάτιων, εφόσον η ανανέωση
αυτών γίνεται μετά την 2 Ιανουαρίου 1998.
Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2682/1999 καταργήθηκε η
αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 10% των τόκων που προκύπτουν από
ομολογιακά δάνεια του δημόσιου που εκδίδονται από 1.1.1999 και μετά για
τους επενδύτες που είναι μόνιμοι κάτοικοι της αλλοδαπής. Κατά ρητή
διατύπωση του νόμου η κατάργηση αυτή αφορά και τους τόκους που θα
καταβληθούν και οι οποίο θα προκύ^ουν από τίτλους που έχουν ήδη
εκδοθεί πριν από το χρόνο (8.2.1999 ) δημοσίευσης του νόμου στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
τέλος με την προείσπραξη ή την παρακράτηση φόρου 7,5% ή 10% επί
των τόκων των τίτλων που αναφέρονται τηο πάνω, εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.

Δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις συνεταιριστικού χαρακτήρα
Με το άρθρο 43 του Ν. 1416/1984 παρέχεται η δυνατότητα σε οργανισμούς
τοπικής αυτό διοίκησης και φυσικά πρόσωπα να συστήσουν δημοτικές ή
κοινοτικές επιχειρήσεις συνεταιριστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την
νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τους συνεταιρισμούς και τις διατάξεις
του άρθρου 205 του Ν. 1065/1980.
Οι δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις αυτές θα έχουν τις
φορολογικές απαλλαγές των συνεταιρισμών, δηλαδή τις φορολογικές
απαλλαγές που προβλέπονται από το άρθρο 6 του Ν. Δ. 3843/1958. Κατ’
ακολουθία, τα κέρδη των επιχειρήσεων αυτών φορολογούνται με τους
συντελεστές που προβλέπονται από την περίπτωση β’ του άρθρου 10 του
Ν.Δ. 3843/1958 (άρθρο 109 του Ν. 2238/1994 ) για τους συνεταιρισμούς.
Για τα κέρδη που διανέμουν οι επιχειρήσεις σε φυσικά πρόσωπα είχαν
την υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
15 μπαρ 2 του Ν.Δ 3843/1958, δηλαδή με συντελεστή 8%, ενώ γι’ αυτά που
διανέμουν στους δήμους και τις Κοινότητες δεν θα παρακρατούν φόρο, διότι
οι Δήμοι έχουν πλήρη απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος.
Με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Ν. 2065/1992 ορίζεται ότι
οι συνεταιρισμοί από 30 Ιουνίου 1992 και μετά φορολογούνται για το σύνολο
των κερδών, ανεξάρτητα αν διανέμονται ή όχι. Επομένως από 30 Ιουνίου
1992 και μετά το σύνολο των κερδών των δημοτικών ή κοινοτικών
ετηχειρήσεων συνεταιριστικού χαρακτήρα, με εξαίρεση αυτά που διανέμουν
στους δήμους ή Κοινότητες φορολογούνται όπως και τα κέρδη των
συνεταιρισμών.
Κατά την πρώτη πενταετία της λειτουργίας τους, οι παραπάνω
συνεταιριστικές επιχειρήσεις απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος όπως
και οι αμιγείς ή κοινοτικές επιχειρήσεις.

5. Ανώνυμες εταιρείες άρθρου 44 Ν. 1416/1984
Με το άρθρο 44 του Ν. 1416/1984 παρέχεται η δυνατότητα στους
οργανισμούς τοτηκής αυτοδιοίκησης και τις τοτηκές ενώσεις δήμων και
κοινοτήτων να συστήσουν, μαζί με τους συνεταιρισμούς, ανώνυμες εταιρείες.
Κατά την πρώτη πενταετία της λειτουργίας τους οι παραπάνω ανώνυμες
εταιρείες απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος για τα μη διανεμόμενα κέρδη,
ενώ τα διανεμόμενα φορολογούνται στο όνομα των δικαιούχων, εκτός αν αυτοί
απαλλάσσονται του φόρου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

6. Δημοτικές εταιρείες λαϊκής βάσης
Με το άρθρο 45 του Ν. 1416/1984 παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς
τοτακής αυτοδιοίκησης , τους συνεταιρισμούς και αλλά φυσικά ή νομικά
πρόσωπα να συστήσουν εταιρείες λαϊκής βάσης. Για να είναι νόμιμη η σύσταση
των εταιρειών αυτών θα πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των άλλων και οι εξής
προϋπόθεσης:
α) οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να διατηρούν μετοχές κοινές που θα
αντιπροσωπεύουν αθροιστικά τουλάχιστον το 35% του μετοχικού κεφαλαίου,
ενώ μαζί με τους συνεταιρισμούς θα πρέτιει να κατέχουν την πλειοψηφία, δηλαδή
να έχουν το 51% του μετοχικού κεφαλαίου. Καθένας από τους λοιπούς εταίρους,
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, θα έχει μετοχές κοινές που αντιπροσωπεύουν μέχρι
2% του μετοχικού κεφαλαίου.
β) όλες οι μετοχές, κοινές μετοχές θα είναι δεσμευμένες ονομαστικές και οι
προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.
γ) στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα συμμετέχει εκπρόσωπος των
εργαζόμενων, αν αυτοί θα είναι περισσότεροι από 20.
δ)
σε κάθε δημοτική εταιρείες λαϊκής βάσης θα υπάρχει επ ο ^ κ ό
συμβούλιο.
ε) αν η εταιρεία διαλυθεί, οι οργανισμοί τοτηκής αυτοδιοίκησης που
συμμετέχουν σε αυτή θα έχουν δικαίωμα προτίμησης για την αγορά της
περιούσιας που εκποιείται.
Με το άρθρο 45 παρ. 2 παρέχεται η δυνατότητα σε ένα δήμο ή κοινότητα να
συστόησει, μαζί με αλλά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοτική ή κοινοτική
εταιρεία λαϊκής βάσης υπό την προϋπόθεση ότι ο δήμος ή η κοινότητα θα έχουν
κοινές μετοχές και θα συμμετέχουν στο μετοχικό κεφαλαίο με ποσοστό
τουλάχιστον 35%, ενώ Καθένας από τους λοιπούς μέτοχους θα έχει κοινές
μετοχές και θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφαλαίο με ποσοστό μέχρι 2%.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 45 ορίζεται ότι οι
δημοτικές και κοινοτικές εταιρείες λαϊκής βάσης που πληρούν τις τηο πάνω
προϋπόθεσης, θα έχουν για την πρώτη λειτουργία τους, τις φορολογικές
απαλλαγές των αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσω που προβλέπονται
από το άρθρο 225 του Ν. 1065/198Θ, δηλαδή θα απαλλάσσονται από κάθε
Δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό κ.λ.π φόρο, άμεσο ή έμμεσο, συνεπώς και από το
φόρο εισοδήματος.
Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τα κέρδη που θα
πραγματοποιήσουν οι εταιρείες λαϊκής βάσης κατά την πρώτη διετία από την
λειτουργία τους και με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη αυτά θα παραμείνουν στην
εταιρεία και δεν θα διανεμηθούν στους μέτοχους.

Σε τιερίπτωση που τα κέρδη αυτά διανεμηθούν σε οποιαδήποτε μορφή, θα
φορολογηθούν στο όνομα των δικαιούχων που τα αποκτούν αυτά, εκτός εν οι
δικαιούχοι απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, με τις ισχύουσες διατάξεις.
ειδικά , τα μερίσματα που διανέμουν στους μέτοχους οι εταιρείες λαϊκής
βάσης, έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα μερίσματα που διανέμουν
οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
Επομένως οι διατάξεις του άρθρου 10 του Α.Ν. 148/1967, όπως αυτές
ίσχυαν, που προέβλεπαν τον ειδικό τρόπο φορολογίας των μερισμάτων μετοχών
που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο είχαν εφαρμογή και στα μερίσματα των
εταιρειών λαϊκής βάσης ( έκπτωση ποσού 50.000 Δρ , παρακράτηση φόρου 42%,
όπου συντρέχει περίπτωση, παροχή δικαιώματος στους μέτοχους να
συμτιεριλάβουν το πόσο του μερίσματος στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος
και να φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις κ.λ.π).
Το παραπάνω φορολογικό καθεστώς καταργήθηκε από 30 Ιουνίου 1992,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν. 2065/1992.
Περαιτέρω για τα διανεμόμενα κέρδη κατά τα δυο πρώτα έτη λειτουργίας
των εταιρειών αυτών θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18
του Ν. 2166/1993, σύμφωνα με τις οποίες τα διανεμόμενα κέρδη φορολογούνται
στο όνομα της ανώνυμης εταιρείας μετά την αναγωγή των ποσών αυτών σε
μικτό πόσο με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτά φόρου εισοδήματος.
Μετά την πάροδο των δυο πρώτων ετών από την λειτουργία των εταιρειών
αυτών, όλα τα κέρδη θα φορολογούνται, ανεξάρτητα αν διανέμονται ή όχι, όπως
και τα κέρδη των λοιπών ανώνυμων εταιρειών που έχουν ονομαστικές μετοχές
μη εισαγόμενες στο χρηματιστήριο.
Από 3Θ Ιουνίου 1992, οι διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Ν. 2Θ65/1992,
θα έχουν εφαρμογή και στα κέρδη των παραπάνω Α.Ε. και κατά συνέτιεια, τα
κέρδη αυτών, ανεξάρτητα αν διανέμονται ή όχι, εφόσον φορολογούνται, θα
υπάγονται σε φορολογία στο όνομα της Α.Ε., όπως και τα κέρδη των Α.Ε. που
έχουν μετοχές ονομαστικές μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
Με τις διατάξεις της περίτιτωσης 19 του άρθρου 1 του Ν. 2459/1997
καταργήθηκαν όλες οι απαλλαγές των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων
από το φόρο εισοδήματος που προβλέπονταν και κατά συνέπεια από το
οικονομικό έτος 1997 τα κέρδη των παραπάνω ετηχειρήσεων θα φορολογούνται
με συντελεστή 35%.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΚΥΨΕΩΣ
ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
( Αοθοο 104 Ν. 2238/1994

Με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Ν. 2238/1994 καθορίζεται η χρονική
περίοδος προκύψεως του εισοδήματος, αναλόγως της κατηγορίας τήρησης
βιβλίων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. Ειδικότερα:
α)
στα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα και
συγκεκριμένα στις ανώνυμες εταιρείες τα οποία από το νόμο υποχρεούνται
να τηρούν βιβλία τρίτης κατηγόριας τουΚ.Β.Σ., είτε λόγω της νομικής τους
μορφής, είτε από τον κύκλο των εργασιών ή οικειοθελώς τηρούν αυτά, ως
χρονική τιερίοδο προκύψεως του εισοδήματος λαμβάνεται το διαχειριστικό
έτος ή η εταιρική χρήση, η οποία συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος όταν ο
ισολογισμός κλείνεται την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
β) στα λοιπά νομικά πρόσωπα, ως χρονική περίοδος προκύψεως του
εισοδήματος λαμβάνεται το ημερολογιακό έτος.

1.1 διάρκεια διαχειριστικής περιόδου.
Η διαχειριστική τιερίοδος τιεριλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα.
Η ετήσια διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου καθιερώνεται από
τις ακόλουθες διατάξεις:
α. Από την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 2238/1994
σύμφωνα με την οποία η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει δωδεκάμηνο
χρονικά διάστημα. Κατ’ εξαίρεση η διαχειριστική περίοδος έναρξης μπορεί
να περιλαμβάνει και μικρότερο ή μεγαλύτερο του δωδεκάμηνου, όχι όμως
και πλέον των είκοσι τεσσάρων μηνών. Ομοίως η διαχειριστική περίοδος
είναι δυνατό να είναι μικρότερη του δωδεκάμηνου κατά τη λήξη ή διακοπή
εργασιών της επιχείρησης.
β) Από την διάταξη της παρ 1 του άρθρου 26 του Κ.Β.Σ ( ΠΔ
186/1992 ) σύμφωνα με την οποία η διαχειριστική περίοδος να είναι
δωδεκάμηνο χρονικά διάστημα:
βα) μικρότερο του δωδεκάμηνου, στις περιπτώσεις έναρξης, λήξης ή
διακοπής των εργασιών του επιτηδευματία και
ββ)
μεγαλύτερο του δωδεκάμηνου και μέχρι εικοσιτέσσερις μήνες
κατά την έναρξη των εργασιών που τηρεί υποχρεωτικά ή προαιρετικά βιβλία
τρίτης κατηγόριας. Ως διαχειριστική περίοδος έναρξης θεωρείται αυτή κατά
την οποία ο ετητηδευματίας άρχισε, λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων, να
τηρεί βιβλία τρίτης κατηγόριας. συνεπώς, η διαχειριστική περίοδος αυτή
μπορεί να περιλαμβάνει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του δωδεκάμηνου.
Αν όμως ο ετητηδευματίας, σε διαχειριστική περίοδο μεταγενέστερη
της πρώτης από την έναρξη των εργασιών του , αρχίσει προαιρετικά να τηρεί
βιβλία τρίτης κατηγόριας , τότε η διαχειριστική του αυτή περίοδος δεν μπορεί
να υπερβεί τη διάρκεια του δωδεκάμηνου.
γ) Από την διάταξη της παρ 1. του άρθρου 42 του ΚΝ 2190/1920
σύμφωνα με την οποία η εταιρική χρήση δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνει
περισσότερους από δώδεκα μήνες. Εξαιρετικά , είναι δυνατόν η πρώτη
εταιρική χρήση να ορισθεί για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους
εικοσιτέσσερις μήνες.

Από τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις του Ν. 2238/1994 του
Π.Δ. 186/1992 και του ICN 2190/1920 προκύπτει σαφώς ότι η διαχειριστική
περίοδος περιλαμβάνει κατά κανόνα χρονικό διάστημα δώδεκα μήνες.

Περαιτέρω, είναι δυνατόν η διαχειριστική ττερίοδος να τιεριλαμβάνει
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο ή μικρότερο του δωδεκάμηνου σε περιτττώσεις
έναρξης λειτουργίας της εττιχείρησης. Έτσι , σε όλα τα νομικά πρόσωπα
κερδοσκοτηκού χαρακτήρα που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγόριας η πρώτη
εταιρική χρήση μπορεί να ττεριλαμβάνει χρονικό διάστημα μέχρι 24 μήνες ,
όπως αυτό έχει γίνει γνωστό και από το Υπουργείο Οικονομικών ( ΠΔ
15034/1959).
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η ανώνυμη εταιρεία
συστάθηκε στις 31 Δεκεμβρίου ( δηλαδή η διοικητική απόφαση για την
σύσταση της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών ), μπορεί να
ορίζει λήξη της πρώτης διαχειρισπκής περιόδου την 31 Δεκεμβρίου του
μεθεπόμενου χρόνου, δηλαδή διάρκεια 24 μήνες και μια ημέρα.
Στην περίπτωση που η διαχειριστική περίοδος είναι υπερδωδεκάμηνη
, προέκυψε το ζήτημα αν το εισόδημα της υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής
περιόδου θα φορολογηθεί ολόκληρο σε ένα οικονομικό έτος ή θα
κατανεμηθεί σε δυο οικονομικά έτη.
Το Υπουργείο Οικονομικών έχει δεχθεί ότι, όταν τα νομικά πρόσωπα
κερδοσκοττικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Ν.
2238/1994 έχουν υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική ττερίοδο, το εισόδημα της
περιόδου αυτής θα φορολογηθεί ολόκληρο στο οικείο οικονομικό έτος , και
ήτοι αφορά περίοδο μεγαλύτερης του δωδεκάμηνου.
Προς τούτο τα νομικά αυτά πρόσωπα ( ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες,
αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες ) είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν μια
δήλωση φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται για το συνολικό
καθαρό εισόδημα της υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης , χωρίς να
υπάρχει δυνατότητα κατανομής του εισοδήματος αυτού σε δυο διαχειριστικές
περιόδους.
Περαιτέρω, η διαχειριστική περίοδος είναι δυνατόν να περιλαμβάνει
χρονικό διάστημα , μικρότερο του δωδεκάμηνου , είτε κατά την έναρξη
λειτουργίας της Α.Ε. , είτε κατά την λήξη ή διακοπή ή παύση των εργασιών
της.Στις περιτττώσεις αυτές το εισόδημα θα φορολογηθεί στο οικείο
οικονομικό έτος.

1.2 Ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού
Ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού είναι η τελευταία μέρα της
διαχειριστικής χρήσης. Η εμπορική νομοθεσία δεν καθορίζει την
Ημερομηνία αυτή , αλλά αφήνει την εταιρεία να καθορίσει με το
καταστατικό της την Ημερομηνία αυτή, ανάλογα με τις ανάγκες της.
Αντίθετα ο Ν. 2238/1994 και ο Κ.Β.Σ. προσδιορίζουν την
Ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. Με τις διατάξεις αυτές
ορίζεται ότι η διαχειριστική περίοδος του επιτηδευματία που τηρεί βιβλία
τρίτης κατηγόριας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου ή στις 30 Ιουνίου κάθε
έτους. Στην περίπτωση αυτή , ετιιλέγει ο εττιτηδευματίας τη χρονολογία
της λήξεως της διαχειριστικής περιόδου.
Το δικαίωμα αυτό το ασκεί μόνο μια φορά και κατά την διαχειριστική
περίοδο έναρξης των εργασιών της Α.Ε. , θεωρούμενης ως διαχειριστικής
περιόδου έναρξης εκείνη που άρχισε για πρώτη φορά να τηρεί βιβλία
τρίτης κατηγόριας λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων.
Εξαίρεση για το χρόνο λήξης της διαχειριστικής περιόδου γίνεται για:

α) το υποκατάστημα , πρακτορείο ή άλλη εγκατάσταση αλλοδαπής
ετηχείρησης και
β) την ημεδαπή εταιρεία , στην οποία μετέχει αλλοδαττή με ποσοστά
κεφαλαίου 50% τουλάχιστον που μπορούν να κλείνουν την διαχείριση
τους κατά τον χρόνο που κλείνει και την διαχείριση της η αλλοδαπή
εταιρεία.
Της παρεχόμενης αυτής δυνατότητας , δεν είναι δυνατό να έχει μια
ημεδαπή επιχείρηση η οποία δεν συνδέεται ευθέως και με τις τηο πάνω
προϋπόθεσης με αλλοδαττή επιχείρηση και επομένως τα παραπάνω
εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση άμεσης και όχι έμμεσης συμμετοχής
αλλοδαπής εταιρείας σε ημεδαπή επιχείρηση.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 3 του Ν .2753/1999
επεκτείνεται η δυνατότητα που έχουν οι ετηχειρήσεις που αναφέρονται
στις περιπτώσεις α’ και β’ , αναφορικά με το κλείσιμο της διαχειριστικής
περιόδου στον ίδιο χρόνο που κλείνει την διαχείριση της η αλλοδαπή
εταιρεία στις ακόλουθες περιπτώσεις;
α) Όταν η ημεδαπή εταιρεία στο κεφαλαίο της οποίας μετέχει με
ποσοστό 50% ή μεγαλύτερο , άλλη ημεδαττή εταιρεία , στο κεφαλαίο της
οποίας μετέχει αλλοδαττή ετηχείρηση με το ίδιο ή μεγαλύτερο ποσοστό, η
πρώτη εταιρεία μπορεί να κλείνει την διαχείριση της αντί 30 Ιουνίου ή 31
Δεκεμβρίου κάθε έτους, κατά τον χρόνο που κλίνε την διαχείριση της η
αλλοδαττή επιχείρηση ( περίτττωση γ ’ ).
Επισημαίνεται, ότι για την εφαρμογή των νέων αυτών διατάξεων δεν
είναι απαραίτητο να συμμετέχει η αλλοδαπή εταιρεία στο κεφαλαίο της
ημεδαπής με το ίδιο ποσοστό με το οποίο συμμετέχει η δεύτερη στο
κεφαλαίο της άλλης ημεδαπής εταιρείας, αλλά αρκεί η προϋπόθεση και
τα δυο ποσοστά να είναι 50% ή μεγαλύτερο του.
β) Η ημεδαττή εττιχείρηση που τηρεί βιβλία Γ’ κατηγόριας του Κ.Β.Σ.
στο κεφαλαίο της οποίας συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 50% άλλη
ημεδαττή ετηχείρηση , κατά το χρόνο που κλείνει την διαχείριση της η
συμμετέχουσα ετηχείρηση ( πρόταωση δ’ ).
Περαιτέρω με το ίδιο άρθρο 29 του νόμου 2238/1994 προβλέπεται ότι
σε περίπτωση κατά την οποία οι αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οι ημεδαπές
εταιρείες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, β’,γ’, και δ’ της ίδιας
παραγράφου μεταβάλλουν για οποιοδήποτε λόγο τη λήξη της
διαχειριστικής περιόδου , το υποκατάστημα της αλλοδαπής ετηχείρησης
ή η ημεδαπή εταιρεία στο κεφαλαίο της οποίας συμμετέχει η αλλοδαπή
ετηχείρηση ή η ημεδαπή εταιρεία με ποσοστό τουλάχιστον 50% , μπορεί
να προσαρμόζει το χρόνο λήξης της διαχειριστικής περιόδου με αυτόν της
αλλοδαπής ή της συμμετέχουσας ετηχείρησης ( ημεδαπής ή αλλοδαπής).
Η προσαρμογή αυτή γίνεται κατά ρητή διατύπωση του νόμου και
χωρίς προηγούμενη έγκριση του προϊστάμενου της δημόσιας οικονομικής
υπηρεσίας.
Εττίσης , επειδή με τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 29 του Ν.
2238/1994 ορίζεται ότι σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου λήξης της
διαχειριστικής περιόδου , η μετάθεση αυτή θεωρείται πάντοτε ως
παράταση της δωδεκάμηνης περιόδου, συνάγεται ότι και το
υποκατάστημα της αλλοδαπής ετηχείρησης ή η ημεδαπή εταιρεία σε
περίπτωση αλλαγής της λήξης της διαχειριστικής ττεριόδου της
αλλοδαπής ή ημεδαπής , κατά περίπτωση εταιρείας , δεν μπορεί να

κλείσει διαχειριστική περίοδο διάρκειας μικρότερης των 12 μηνών
(σμίκρυνση της διαχειριστικής περιόδου ).
Επομένως , αν για παράδειγμα μια αλλοδατιή ετηχείρηση και το
υποκατάστημα της στην Ελλάδα έπρεπε να κλείσουν κανονικά
ισολογισμό στις 30 Ιουνίου 2001 και η αλλοδαπή επιχείρηση μετέβαλε
την Ημερομηνία και θα κλείσει ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2000 το
υποκατάστημα δεν μπορεί να κλείσει ισολογισμό με την Ημερομηνία
αυτή , αλλά μπορεί όμως να κλείσει στις 31 Δεκεμβρίου 2001
(υπερδωδεκάμηνη).

1. 3 μετάθεση χρόνου λήξης διαχειριστικής περιόδου
Συχνά επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
προβαίνουν σε μετάθεση του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου
εκλέγοντας νέο χρόνο σύνταξης απογραφής και ισολογισμού που
προσφέρεται καλύτερα στο είδος των εργασιών των ετηχειρήσεων.
Για την μετάθεση του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου
προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 2238/1994 και
της παρ 3 του Π.Δ. 186/92., σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές , η μετάθεση
του χρόνου λήξης της διαχειριστικής τιεριόδου παρέχεται από τους εξής
τιεριορισμούς:
α) Να υποβληθεί αίτηση από την εταιρεία στην αρμοδία Δ.Ο.Υ. . Η
αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του
ενδέκατου μηνός της διαχειριστικής τριόδου που ζητείται η παράταση
του χρόνου λήξης. Η εκπροθέσμως υποβαλλόμενη αίτηση θεωρείται ως
μη υποβληθείσα και δεν εξετάζεται από την αρμοδία Δ.Ο.Υ.
β) Να συντρέχουν ειδικοί λόγοι που να δικαιολογούν την μετάθεση
του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου. Ως ειδικοί λόγοι που
δικαιολογούν την μετάθεση αυτή είναι κυρίως η μεταβολή του
αντικειμένου των εργασιών της εταιρείας , η έναρξη νέου κλάδου
εργασιών . η αναδιοργάνωση στην λειτουργία της εταιρείας , η
μηχανοργάνωση της κ.λ.π.
γ) Η μετάθεση του χρόνου λήξεως να γίνεται από τις 31 Δεκεμβρίου
σης 30 Ιουνίου και αντιστρόφως , εκτός αν πρόκειται για ετηχειρήσεις
ελεγχόμενες από άλλες , που αναφέραμε παραπάνω , οι οποίες μπορούν
να κλείνουν ισολογισμό κατά τον χρόνο που κλείνει ισολογισμό η
αλλοδαπή επιχείρηση.
Προκείμενου να διαπιστωθεί όη υφίστανται οι παρακάτω
προϋπόθεσης, θα πρέπει να ενεργείται έλεγχος και βάση αυτού θα
εκδίδεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. πράξη ή απόφαση για την
αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος της επιχείρησης.
Η απόφαση αυτή πρέπει να κοινοποιείται στην εταιρεία το αργότερο
μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης , για να
γνωρίζει έγκαιρα αυτή το χρόνο κλεισίματος του ισολογισμού και να έχει
τον αναγκαίο χρόνο για την σύνταξη απογραφής , σε περίπτωση που η
απόφαση του προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ. είναι απορριττηκή.
Εάν η μετάθεση του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου γίνει
χωρίς την έγκριση του προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ. , η μετάθεση αυτή δεν
είναι νόμιμη και αν πραγματοποιηθεί θα έχει ως συνέπεια την απόρριψη
των βιβλίων και τον καθορισμό των κερδών εξολογοστικά.

Σημειώνεται ότι η τιεριεχόμενη έγκριση της μετάθεσης του χρόνου
λήξεως της διαχειριστικής περιόδου ετημηκύνει τιγν διάρκεια χρήσης στην
οποία δίνεται η έγκριση αυτή, από 12 σε 18 μήνες.
Διευκρινίζεται ότι η ανώνυμη εταιρεία που έχει ορίσει με το
κατασταηκό της διαρκείς της πρώτης διαχειριστικής περιόδου μικρότερη
των εικοσιτεσσέρων μηνών , μπορεί να ετημηκύνει την διάρκεια αυτής
μέχρι και 24 μήνες , μετά από έγκαιρη τροποποίηση του σχετικού άρθρου
του καταστατικού της και χωρίς να απαιτείται σχετική έγκριση του
προϊστάμενου της αρμοδίας Δ.Ο.Υ με την προϋπόθεση ότι η λήξης αυτής
θα είναι η 30 Ιουνίου ή η 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Επί του θέματος αυτού έχει εκδοθεί η
αρ. 167/11.3.1988
γνωμοδότησης της νομικής διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών ,
που έγινε αποδεκτή και κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο υπ’ αρ. Ν.
747/ΠΟΛ. 113/1998, με την οποία έγινε δεκτό ότι η μετάθεση του χρόνου
λήξης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου ανώνυμης εταιρείας που είχε
ορίσει με το καταστατικό της διαρκείς μικρότερη των εικοσιτεσσέρων
μηνών , μπορεί να επιμηκυνθεί μέχρι και 24 μήνες , αρκεί η τροποποίηση
του καταστατικού και η ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας να γίνει
πριν από τη λήξη της αρχικά ορισθείσας διαχειριστικής περιόδου.
Με το άρθρο 7 του Ν. 2873/2000 παρασχέθηκε η δυνατότητα στα
εγκαταστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων
και στις ημεδαπές επιχειρήσεις των οποίων το κεφαλαίο ανήκη σε
αλλοδαπές κατά ποσοστό 50% ή μεγαλύτερο, να κλείνουν την
διαχειριστική τους χρήση και σε μικρότερο του δωδεκάμηνου χρονικό
διάστημα και να προσαρμόζεται ο χρόνος κλεισίματος ισολογισμού των
πιο [άνω συνδεδεμένων επιχειρήσεων, προκείμενου να διευκολυνθεί η
ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων των σμιλών.
Επίσης παρασχέθηκε η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που τηρούν
βιβλία Γ’ κατηγόριας του Κ.Β.Σ να σμικρύνουν την διαχειριστική τους
περίοδο , εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι που την επιβάλλουν. Για την
αλλαγή αυτή απαιτείται έγκριση του προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ , μετά από
σχετική αίτηση του επιτηδευματία, η οποία υποβάλλεται το αργότερο ένα
μήνα πριν την αιτούμενη λήξη της υπό σύντμηση διαχειριστικής
περιόδου.
Η αίτηση που υποβάλλεται εκπρόθεσμα θεωρείται ότι δεν έχει
υποβληθεί. Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν εφαρμογή για τις διαχειριστικές
περιόδους που κλείνουν με 30 Ιουνίου και μετά.
1.4

Διαχειριστική περίοδος ανώνυμων εταιρειών που τίθενται σε
εκκαθάριση.
Σύμφωνα με τις διατάξει του Ν. 2238/1994 και του Π.Δ.
186/1992 ορίζεται ότι ως διαχειριστική περίοδος των ανώνυμων εταιρειών
που τίθενται σε εκκαθάριση λαμβάνεται η περιλαμβανόμενη μεταξύ του
χρόνου θέσεως αυτών σε εκκαθάριση και του χρόνου λήξεως της
εκκαθάρισης.
Επομένως , η διαχειριστική περίοδος των ανώνυμων εταιρειών που
τίθενται σε εκκαθάριση αρχίζει από την Ημερομηνία έναρξης της
εκκαθάρισης της Α.Ε και λήγει με την ολοκλήρωση της.
Περαιτέρω , επειδή η εκκαθαριστική περίοδος συνήθως υπερβαίνει
τον ένα χρόνο , στις περιτιτώσεις που η εκκαθάριση του νομικού προσώπου

διαρκεί ττέραν του έτους, η υποβολή προσωρινών δηλώσεων για τα
εισοδήματα έκαστου έτους και οριστικής δήλωσης κατά το χρόνο λήξης της
εκκαθάρισης.
Στις δηλώσεις αυτές περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως εισοδήματα
ποτ αποκτούν οι ανώνυμες εταιρείες και οι οποίες υπόκεινται σε φορολογία.

7. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΏΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
( Α οΘρο 105 Ν. 2238/1994 ί

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού
των ακαθάριστων εσόδων και του φορολογητέου καθαρού εισοδήματος των
ημεδαπών και αλλοδαπών νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Α. Ακαθάριστα Έσοδα

Ειδικότερα στα ακαθάριστα έσοδα των πιο πάνω νομικών προσώπων
περιλαμβάνονται:
α. Τα έσοδα από εμπορικές εργασίες , δηλαδή το τίμημα των πωλήσεων που
πραγματοποιήθηκαν οριστικά , καθώς επίσης και οι αμοιβές από παροχή
Υπηρεσιών.
β. Τα έσοδα από ακίνητα , όπως αυτά καθορίζονται με τις διατάξεις των
άρθρων 20-22 του Ν. 2238/1994.
Για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος από ακίνητα δεν έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 2238/1994 ( έκπτωση 5% ή 10%
για αποσβέσεις και 5% ή 15% για δαπάνες επισκευής και συντήρησης ,
ασφάλιστρα κατά πυρκαγιάς κ.τ.λ. ) , αλλά θα αφαιρεθούν χωρίς κανένα
περιορισμό , οι αποσβέσεις που προβλέπει το Π.Δ. 100/1998, οι δαπάνες
επισκευής και συντήρησης των ακίνητων και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που
αφορούν ακίνητα.
Εξαιρετικά για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος από ακίνητα,
έχει εφαρμογή και για τα νομικά πρόσωπα η περίπτωση ζ’ της παρ. 1 του άρθρου
23 του Ν. 2238/1994.
Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται ότι από το ακαθάριστο εισόδημα από
ακίνητα εκπίπτει το πόσο της αποζημίωσης που υποχρεούνται να καταβάλλει με
βάση του Ν. 813/1978, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2041/1992, ο εκμισθωτής
νομικό πρόσωπο στον μισθωτή επί εμπορικών μισθώσεων κατά την λύση της
μισθωτικής σχέσης του ακίνητου. Το πόσο της αποζημίωσης αυτής εκτήπτει από
το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής από το ίδιο ακίνητο, μέσα
στο έτος που καταβλήθηκε η αποζημίωση.
Σε περίπτωση που το εισόδημα του συγκεκριμένου ακίνητου του έτους που
καταβλήθηκε η αποζημίωση, δεν επαρκεί για να καλύψει την αποζημίωση, το
τυχόν αρνητικό πόσο δεν συμψηφίζεται με τυχόν εισοδήματα άλλων ακίνητων,
ούτε και με αλλά θ ε ^ ά εισοδήματα που αποκτά ο εκμισθωτής από άλλες πήγες.

Σε περίπτωση ιδιόχρησης του ακίνητου , δεν υπάρχει υποχρέωση εμφάνισης
στα βιβλία του τεκμαρτού μισθώματος από την ιδιόχρηση του ακίνητου, διότι σε
αυτήν την τιερίπτωση που θα καταχωρηθεί θα πρέπει τι ισόποσο να εμφανιστεί
και ως τεκμαρτή δαπάνη , όποτε λογιστικά αντιλογίζονται και δεν προκύτττει
αποτέλεσμα.
γ. Τα έσοδα από κινητές άξιες.
γα. Τα έσοδα από τόκους χορηγηθέντων Δανείων
γβ. Τα έσοδα από τόκους έντοκων γραμμάτιων του δημόσιου , ομόλογων
κ.τ.λ.
γγ. Τα έσοδα από τόκους καταθέσεων σε ημεδαττή τράπεζα, για τα οποία με
την παρακράτηση φόρου 15% υπάρχει εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.
Σε αυτήν την τιερίπτωση στα βιβλία καταχωρείται το μικτό πόσο του εσόδου
από τόκους ( χωρίς την αφαίρεση του φόρου ) και το πόσο του παρακρατηθέντος
φόρου 15% ετή των τόκων εμφανίζεται στον λογαριασμό 33.13 του Ε.Λ.Σ. Το
πόσο αυτό του φόρου θα παραμείνει σε αυτό το λογαριασμό μέχρι να
διανεμηθούν τα έσοδα από τόκους. Αν όμως κατά την χρήση που αποκτήθηκαν
οι τόκοι καταθέσεων , στην ετηχείρηση προκόψουν ζημίες βάση ισολογισμού , ο
παρακρατηθείς φόρος
15% δεν έχει λόγο ύπαρξης και παραμονής στο
λογαριασμό 33.13 , λόγω μη δυνατότητας διανομής των τόκων αυτών και κατά
συνέ^ια το πόσο του παρακρατηθέντος φόρου μεταφέρεται στα αποτελέσματα
χρήσης.
Για την λογιστική εμφάνιση και το χειρισμό του φόρου που παρακρατείται
για τα έσοδα που φορολογούνται κατ’ ειδικό τρόπο με εξάντληση της
φορολογικής υποχρέωσης έχει εκδοθεί η αρ. 1015040/10064/ΠΟΛ.
1059/1.3.1996 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών , η οποία έχει ως εξής:
Τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994
υποχρεούνται
, σε συνέχεια των αναφερόμενων στην αριθμό
1044770/10159/ΠΟΛ. 1117/23.3.1993 απόφαση, να εμφανίζουν στα βιβλία τους
την χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του δευτεροβάθμιου 33.13 ‘ Ελληνικό
Δημόσιο - προκαταβεβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι ‘ , με ανάλυση
αυτών κατά κατηγόρια εσόδου και συντελεστή φόρου , το πόσο του φόρου
εισοδήματος που τους παρακρατείται για τα έσοδα τους που φορολογούνται κατά
ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.
Κατά το κλείσιμο του ισολογισμού των παραπάνω νομικών προσώπων , που
αφορά την διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας αποκτήθηκαν τα έσοδα που
φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ,
για τη λογιστική παρακολούθηση του παρακρατηθέντος για τα εισοδήματα αυτά
φόρου εισοδήματος, θα έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα.
α) Στην περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν κέρδη μεγαλύτερα του
συνόλου των τυχόν αφορολόγητων εσόδων και των εσόδων που φορολογήθηκαν
κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης;
αα. Το πόσο του φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκε για τα πιο πάνω
έσοδα, κατά το μέρος εκείνο που αναλογεί στα διανεμόμενα ποσά και το οποίο
συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος των φορολογητέων κερδών της
διαχειριστικής περιόδου που κλείνεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του
Ν. 2238/1994 , μεταφέρεται στους οικείους υπολογαριασμούς του 33.13 στην
χρέωση του λογαριασμού 54.08 *’ Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φορών
τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος”
αβ. Το υπόλοιπο πόσο αυτού του φόρου , που δεν συμψηφίζεται, παραμένει
στους οικείους υπολογαριασμούςς του δευτεροβάθμιου 33.13 , μέχρι του χρόνου

διανομής ή κεφαλαιοποίησης του μη διανεμόμενου ποσού από τα ως άνω έσοδα,
το οποίο μα διανεμόμενο πόσο εμφανίζεται στο δευτεροβάθμιο λογαριασμό
41.91 ” αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα από ειδικό τρόπο
Περαιτέρω, αν σε μεταγενέστερο χρόνο ληφθεί απόφαση για διανομή ή
κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από έσοδα φορολογηθέντα από ειδικό τρόπο
με εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης , το πόσο του παρακρατηθέντος φόρου,
που αναλογεί στο διανεμόμενο ή κεφαλαιοποιούμενο ποσό, μεταφέρεται από
οικείους λογαριασμούς του 33.13 , στη χρέωση του λογαριασμού που
καταχωρείται, το πόσο του φόρου εισοδήματος που οφείλεται λόγω διανομής ή
κεφαλαιοποίησης του αποθεμαηκού αυτού , προκείμενου να συμψηφιστεί
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2238/1994.
β) Στην περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν ζημίες μεγαλύτερες του
συνόλου των τυχόν αφορολόγητων εσόδων και των εσόδων που φορολογήθηκαν
κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης , το σύνολο του
ποσού του φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκε για τα πιο πάνω έσοδα
μεταφέρεται από τους οικείους υπολογαριασμούς του 33.13 στον οικείο
υπολογαριασμό του 63.00 ” Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος’λ
γ) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση , στους οικείους υπολογαριασμούς του
33.13 θα παραμείνει το πόσο του φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκε για τα
τηο πάνω έσοδα και αναλογεί στα αποθεματικά που προέρχονται από αυτά, τα
οποία σχηματίζονται κατά την διαχειριστική περίοδο που κλείνεται και κατά την
περαιτέρω διανομή ή κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών αυτών εφαρμόζονται
αναλόγως όσα σχετικά αναφέρονται στην παραπάνω τιερίπτωση αβ.
Τα αναφερόμενα πιο πάνω έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί των αλλοδαπών
ετηχειρήσεων και οργανισμών που έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
δ) Τα έσοδα από συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις , όπως κέρδη από
συμμετοχή σε προσωπικές εταιρείες , σε Ε.Π.Ε. , σε κοινοπραξίες, από
μερίσματα από συμμετοχή σε άλλες Α.Ε. κ.τ.λ.
Σε κάθε περίπτωση , στα ακαθάριστα έσοδα συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα ή
κέρδη από συμμετοχές μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος που
καταβλήθηκε στα εισοδήματα αυτά.
ε) Τα κέρδη από την εκχώρηση κάθε δικαιώματος που έχει σχέση με την
άσκηση της επιχείρησης ή αυλών περιουσιακών στοιχείων αυτής ( φήμης,
πελατείας. Εμπορικής επωνυμίας κ.τ.λ. ) καθώς και η πραγματοποιηθείσα
αυτόματη υπερτίμηση του χρησιμοποιημένου στην επιχείρηση πάγιου κεφαλαίου
κατά τα οριζόμενα στη άρθρα 13 παρ.1 και 28 παρ 3 περίπτωση ζ’, αντιστοίχως
του,Ν . 2238/1994.

I.

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Για την εξεύρεση του καθαρού εισοδήματος αφαιρούνται από τα
καθαρά έσοδα οι αναγνωριζόμενες από το άρθρο 31 του Ν. 2238/1994 δαπάνες
απόκτησης του εισοδήματος , οι οποίες αφορούν τις εμπορικές γενικά
ετηχειρήσεις.
Επομένως για την εξεύρεση του καθαρού κέρδους των νομικών προσώπων
κερδοσκοτηκού χαρακτήρα , είτε αυτό προέρχεται από καθαρά εμπορικές

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 105 του Ν. 2238/1994
προβλέπεται ότι από τα ακαθάριστα έσοδα τιον ημεδαπών εταιριών εκπίπτονται οι
ακόλουθες δαπάνες, έκτος των τηο τιάνω αναφερομένων είναι:
α) Τα ποσά που καταβάλλα ημεδαπή ανώνυμη εταιρία για την εξαγορά
ιδρυτικών τίτλων αυτής, καθώς και των τόκων που καταβάλλουν αυτές στους
κατόχους ιδρυτικών τίτλων, με την προϋπόθεση ότι οι τόκοι αυτοί βαραίνουν την
εταιρεία και δεν προέρχονται από τα κέρδη της.
β) Οι τόκοι που καταβάλλουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες στους κατόχους
προνομιούχων μετοχών, εφόσον οι τόκοι αυτοί δεν προέρχονται από τα κέρδη της.
γ) Οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις που καταβά/λονται κατά την διάρκεια της
χοήσης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις υπηρεσίες που προσφέρουν
αυτοί στην ανώνυμη εταιρία, λόγω της ιδιότητας τους και της συμμετοχής τους στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. και οι οποίες βαρύνουν την εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 2190/1920.
Επομένως τα ποσά αυτά εφόσον δεν προέρχονται από τα κέρδη της ανώνυμης
εταιρίο^ς, εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα της, προκειμένου υποίαιγισμού των
φορολογητέων κερδών της.
3. .Με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2459/1997 επήλθα/ ορισμένες
τροποποιήσεις όσον αφορά τις εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των
ετηχειρήσεων και ειδικότερα;
α) Δαπάνε: επισκευάο. συντιίοησπσ κ.τ.3_ επιβατικών αυτοκινήτων.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού τροποποιείται το υφιστάμενο
καθεστώς έκπτωσης δαπανών επιβατικών αυτοκιπίτων 1J<. από τα ακαθάριστα έσοδα
των επιχειρήσεων.
Έτσι, οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή τκαι το
αντικείμενο των ερ-ζασιών τους για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης
δικαιούνται να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους, για την κά?,υ\|/η των
δαπανών συντήρησης, λειτουργίας, ετπσκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και
μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης των
αυτοκινήτων αυτών, τα εξής ποσά κατά ανώτατο όριο; για αυτοκίνητα ιδιωτικής
χρήσης (από 2.000 κ,ε. που ίσχυε μέχρι 1.400 κ.ε.) που έχουν στην κυριότητα τους ή
που έχουν μισθωμένα από τρίτους, μέχρι και 60% του συνολικού ύψους των πιο πάνω
δαπανών (έναντι 80% που ίσχυε) και για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού μέχρι
25%.
Σημειώνεται ότι, τα μισθώματα που καταβάλλουν οι ετηχειρήσεις σε εταιρίες
χρηματοδοτικής μίσθωσης λόγω παραχώρησης της χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων
ιδιωτικής χρήσης αντι.ιιετωπίζονται όπως οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας,
επισκευής, κυκλοφορίας και αποσβέσεων των αυτοκινήτων αυτών που
χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης. Δηλαδή, δεν εκπίπτονται
εξολοκλήρου από τα ακαθάριστα έσοδα της μισθώτριας επιχείρησης (ως γενικό
έσοδο), αλλά ανα·|νωρΐζεται προς έκπτωση ποσοστό μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%)
αυτών, (συνολικά με τις λοιπές δαττάνες), προκειμένου για επιβατικά αυτοκίνητα
ιδιωτικής χρήσης μεγαλύτερου κυβισμού.

εργασίες ή από επενδύσεις κεφαλαίου σε ακίνητα ή κινητές άξιες , θα αφαιρείται
κάθε δαπάνη που έγινε για την απόκτηση εισοδήματος.
Οι δαπάνες αυτές αναφέρονται περιοριστικά στο νόμο και συνεπώς πέρα των
δαπανών αυτών καμία άλλη δαπάνη δεν μπορεί να αναγνωρίζεται προς έκπτωση
από τα ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων.
Οι δαπάνες που θα αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα είναι:
1.
τα γενικά έξοδα της επιχείρησης , οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής
μηχανημάτων
και
επαγγελματικών
εγκαταστάσεων,
η
αξία
των
χρησιμοποιηθέντων πρώτων υλών και άλλων εμπορεύσιμων αγαθών, οι
δεδουλευμένοι τόκοι δανείων ή πιστώσεων, οι φόροι που βαραίνουν την
επιχείρηση, τέλη και δικαιώματα, οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων, η
πρόβλεψη για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, οι προβλέψεις για
αποζημιώσεις προσωπικού, οι δαπάνες διαφημίσεων, τα ασφάλιστρα για
ομαδικές ασφαλίσεις ζωής του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού , οι δαπάνες
χωρίς δικαιολογητικά που αφορούν ης εξαγωγικές επιχειρήσεις και τα γραφεία
γενικού τουρισμού, τις επιχειρήσεις ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, τις
επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών, τις επιχειρήσεις που παρέχουν
υπηρεσίες και εργασίες τους στη αλλοδαπή κ.τ.λ.

Διευκρινίζεται ότι, ο παρατώνω τιεριορισμός των δαπανών για μισθώματα
χρηματοδοτικών μισθώσεων ισχύει ακόμα και αν πρόκειται για αίΛοδαπή εταιρία
leazing.
Προϋπόθεση για την αναγνώριση της έκπτωσης των παραπάνω δατιανών,
μέχρι \τα οριζόμενα ποσοστά είναι η χρησιμοποίηση των εταβατικών αυτοκινήτων
ιδιωτικής χρήσης για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ετηχείρησης. Επομένως, σε
περίπτωση που τα αυτοκίνητα αυτά εξυπηρετούν αποκλειστικά ατομικές,
οικογενειακές ανάγκες του επιχειρηματία, δεν ανα'Λ'ωρίζεται για έκπτωση κανένα
ποσό για της δαπάνες αυτές.
Ρ) ΠροΡλένι/ει; για απόσΒεστι επισφαλών απαιτήσεων.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 3,4 και 5 του άρθρου αυτού α>Λάζει ο
τρόπος υπολογισμού της πρόβ^Λψης γαα απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων
Με τις ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, προβ^ιέπεται
έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων πρόβ>,εψης για απόσβεση
επισφαλών απαιτήσεων.
Η πρόβ>νεψη αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό 0,5% επί της αναγραφόμενης
αξίας στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που έχουν εκδοθεί αποκλειστικά
προς επιτηδευματίες. Επομένως, για τον υπολογισμό της πρόβλεψης, δεν λαμβάνεται
υπόψη η αξία των τιμολογίων πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών στις περιπτώσεις που
εκδίδονται αυτά προς ιδιώτες.
Από τα παραπάνω ακαθάριστα έσοδα αφαιρούνται; α) οι επιστροφές ή
εκπτώσεις, β) η αξία των πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών προς το δημόσιο, δήμους
και κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, γ) τα ποσά του ειδικού φόρου
κατανάλωσης πετρε>χαοειδώ\·, του φόρου κατανάλωσης καπνού και των λοιπών
ειδικών φόρων που εμπεριέχονται στην τιμή πώλησης.
Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν για τη%· διάθεση των
προϊόΐ’των τους αντιπροσώπους, προς τους οποίους στέλνουν τα εμπορεύματα τους
με δε/,τίο αποστολής και στη συνέχεια ακολουθεί η έκδοση εκκαθαρίσεων, δεν
δικαιούνται για τις πωλήσεις αυτές να διενεργούν πρόβ?.εψη ε^σφαλών απαιτήσεων,
αφού δεν εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης. Το δικαίωμα αυτό έχει ο αττιπρόσωπος για
τις περαιτέρω χονδρικές πωλήσεις των ίδιων εμπορευμάτων στις οποίες προβαίνει
(1050603/10233/1993, 1091476/10429/1993 έγγραφα Υπ. Οικ.).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) οι
επιχειρήσεις που τηρούν πρόσθετα βιβλία, οι ε/,εύθεροι επα-γγελματίες και οι
επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτωΐ’ για τις υπιρεσίες που παρέχουν σε ά?^α>υς
επιτηδευματίες εκδίδουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και όχι τιμολόγιο. Επομέΐ'ως
και οι υπηρεσίες αυτές θα λαμβάνονται υπόψιι για τον σχηματισμό πρόβλεψης
επισφαλών απαιτήσεων με ποσοστό 0,5% εφόσον βεβαίως προκύτττουν από τα βιβλία
τους οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς ιδιώτες (λιανικής που δεν λαμβάνονται υπόψη)
και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς επιτηδευματίες (χονδρικής που θα λαμβάνονται
υπόψη).
Επειδή από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτονται γενικά οι
δαπάνες απόκτησης εισοδήματος του υποκείμενου σε φορολογία και περαιτέρω,
επειδή ο φόρος προστιθέμενι^ς αξίας με τον οποίο επιβαρύνονται οι πωλήσεις ή οι
υττηρεσίες, δε\’ αποτελεί ακαθάριστο έσοδο της επιχείρησης, προκύπτει ότι αυτός δεν
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην αξία των τιμολογίων επί της οποίας υπολογίζεται
η πρόβλεν)σ|.
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Με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ν. 2459/1997 ετιεκπείνεται η
πρόβλεψη για απόσβεση ετησφαλών απαιτήσεων και στις λιανικές πωλήσεις με
πίστωση διαρκών καταναλωτικών αγαθών. Η πρόβ/νεψη αυτή υπο/Λγίζεται σε
ποσοστό 1% επί της αναγραφόμενης στις αποδείξεις λιανικής πώλησης αξίας, η οποία
προκύπτει από τις λιανικές πωλήσεις με πίστωση διαρκών κατανα/ωτικών αγαθών
(ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις κ,τ.λ.), με την προϋπόθεση ότι στις
αποδείξεις αυτές αναγράφεται διακεκριμένα το είδος, η ποσότητα και η αξία των
συγκεκριμένων αγαθών.
Προβ>έ7ΐεται ότι το ποσό των παραπάνω προβλέψεων για κάθε διαχειριστική
χρήση, συναθροιζόμενο με το ποσό που εμφαιήζεται ήδη στο λογαριασμό του
Ε.Γ.Λ.Σ. 44.11 “Πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις”, λόγω σχηματισμού
προβλέψεων σε προγενέστερες χρήσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 35%
(αντί του 50% που ίσχυε) του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του )εγαρτασμού
“πελάτες”, όπως αυτό εμφανίζεται στην απογραφή τέλους χρήσης.
Για τον υπολογισμό αυτού του χρεωστικού υπο7είπου, αφαιρούνται
απαιτήσεις κατά του δημοσίου, των δήμων ή κοινοτήτων, των δημόσιωτ·
ετπχειρήσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέ/ειας και των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου. Ετήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και το υπόλοιπο του
λογαριασμού “Γραμμάτια εισπρακτέα”, καθόσον ρητά αναφέρεται στο νόμο μόνο το
χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού “Πελάτες”.
Ετή των σχηματιζόμενων αυτών προβλέψεων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1. Την πρόβ/,εψη για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων είναι δυνατό να
σχηματίσει κάθε επιχείρηση, εφόσον έχει τις πιο πάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις
και ανεξάρτητα αν υπάρχουν ή όχι πεωτες ανετήδεκτοι είσπραξης.
2. Η ενέργεια της πρόβ/,εψης μέχρι ποσοστού 0,5% είναι προαιρετική.
3. Η διαγραφή των ανεπίδεκτων είσπραξης πελατών γίνεται με χρέωση του
λογαριασμού 44.11 “Προβλέψεις για επισφοάχίς απαιτήσεις” με πίστωση των
λογαριασμών των απαιτήσεων, όταν αυτές καταστούν ανεπίδεκτες είσπραξης. Ο
χαρακτηρισμός και η διαγραφή ορισμένων πελατών ως επισφαλών είναι θέμα που
κρίνεται από την επιχείρηση, με βάστι τα στοιχεία και έγγραφα που έχει στη διάθεση
της και δεν ερευνάται από τη Φορο?Λγούσα Αρχή κατά το διενεργούμενο έ)>εγχο στην
επιχείρηση, αν πραγματικά οι διαγραφέντες πελάτες είναι επισφαλείς ή όχι.
Στην περίπτωση όμως που κάποιος πελάτης κρίθηκε ως επισφαλής από
την επιχείρηση και προέβη στην διαγραφή του, αν μεταγενέστερα το ποσό της
απαίτησης του εισπραχθεί, έχει την υποχρέωση η επιχείρηση το ποσό που εισεπραξε
να το μεταφέρει στα Αποτελέσματα Χρήσης.
Το Υπουργείο Οικονομικών με την αρ. 1047166/10364/ΠΟΛ. 1142/24-4-1997
εγκύκλ.ιο διευκρίνιση ότι σε περίπτωση που η ετηχείρηση προβαίνει σε διαγραφή των
επισφαλών πελατών της με μείωση του ποσού της πρόβλεψης που εμφανίζεται στο
λογαριασμό 44.11 “Προβ?νέψεις για επισφαλείς απαιτιίσεις", έχει υποχρέωση για τους
πελάτες για τους οποίους δεν έχει ασκήσει ένδικα μέσα και κατά συνέπεια δεν
αποδεικνύεται η επισφαλείς τους, εφόσον το ποσό της ετησφαλούς απαίτησης
υπερβαίνει τις 200.000 δρχ., θα πρέπει να γνωστοποιεί στον πελάτη της, που αυτό θα
αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο, ότι διέγραψε το ποσό της απαίτησης της,
προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαλήθευση από τα αρμόδια φοροτεχνικά όργανα
της διαγραφής της υποχρέωσιις αυτι'ις και από τα βιβλία του διαγραφέντος πελάτη.
Για τους παραπάνω πελάτες που διαγράφει η επιχείρηση μέσα στην διάρκεια
ττ|ς διαχειριστικής χρήσης έχει την υποχρέωση να συντάσσει συγκεντρωτική
κατάσταση των διαγραφόμενων πελατών με πλήρη στοιχεία για τον καθένα. Η
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συγκεντρωτική αυτή κατάσταση θα υποβά?^χται σηγν αρμόδια για τη φορολογία
της εττιχείρησης Δ.Ο.Υ. σε τρία αντίγραφα μέχρι και την 25’’ Μαΐου κάθε χρόνου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 20 του Κ.Β.Σ.
4.Η έκπτωση της δαπάνης της περίτττωσης αυτής εμφανίζεται στα βιβλία της
επιχείρησης σε ειδικό >ο)γαριασμό “Προβλέψεις για απόσβεση επισφα>.ών
απαιτήσεων".
Η εμφάνιση της πρόβλεψης αυτής στα βιβλία της ετηχείρησης στο τέλος κάθε
διαχειριστικής χρήσης θα γίνει ως εξής;
ΕΓΛΣ Λογ. 83
Προβ>^:ψεις για έκτακτους κινδύνους
83.11 Προβ>νέψεις για επισφα>,είς απαιτήσεις
Σε Λογ
44
Προβλέψεις
44.11 Προβλέψπς για ετασφαλείς απαιτήσεις.
Πέρα από την παραπάνω πρόβ/χψη, κανένα άλλο ττοσό δεν αναγνωρίζεται για
έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση ετασφα>ω)ν απαιτήσεων.
Έτσι, όταν σε μια διαχειριστική περίοδο οι πραγματικά ανεπίδεκτες είσπραξης
απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες των σχηματισθέντων προβ^^έψεων. δεν έχει την
δυνατότητα η επιχείρηση, το μέρος εκείνο των απαιτήσεων που δεν- μπορεί να
καλυφθεί με τις προβλέψεις, να το εκπέσει φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα
της.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις αυτές προβ/νέττεται ότι, σε περίπτωση κατά την
οποία οι πραγματοποιηθείσες ήδη προβ>χψεις που εμφανίζονται στον /.ογαριασμό
(44.11 “Προβλέψεις για επισφα^^ίς απαιτήσεις”) υπερβαίνουν το 35% του
χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού “Πελάτες” συγκεκριμένης χρήσης
(αφαιρουμένων και των προαναφερθέντων απαιτήσεων), εκτός του ότι η επιχείρηση
δεν δικαιούται, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν τηο πάνω, να σχη,ιιατίσει πρόβλεψη
για απόσβεση ετησφαλών απαιτήσεων από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης αυτής,
θα υπαχθεί σε φορολογία το ετή το π>.έον ποσό τοαν σχηματισθέντων προβλέψεων με
την μεταφορά του στα “αποτελέσματα χρήσης” (με χρέωση του λογαριασμού 44.11
“Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις”).
γ) Επισφαλεί; απαιτήσει; £Ενοδο·/ειακών επι/ειοήσεων.
Με την παράγραφο 13 του άρθρου 14 του νόμου 2459/1997 αντιμετωπίζεται
φορολογικά η μη είσπραξη απαιτήσεων που έχουν οι ελληνικές ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις κατά αλλοδαπών επιχειρήσεων οι οποίες αποδεδειγμένα μέσα στο έτος
1996 έχουν κιιρυχθεί σε πτώχευση:
Επειδή μέσα στο έτος 1996 πτώχευσαν μεγάλοι ξενοδοχειακοί πράκτορες του
εξωτερικού (1TAS, SPORTSHRCK REISSEN), οι οποίοι οφείλουν αρκετά μεγάλα
ποσά σε ελ/,ηνικές ετηχειρήσεις από την τιμολόγτ|ση πελατών τους και ενδέχεται να
μην εισπράξουν σχεδόν κανένα ποσό, από την πτωχευτική περιουσία προβ>νέπεται για
•ηη· αποφυγή φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων αυτών, όπως οι μη
εισπραχθείσες απαιτήσεις θεωρούνται ως επισφαλείς απαιτήσεις και κατά παρέκκλιση
των ισχυουσώλ’ διατάξεωΐ’ μπορούν να αφαιρεθούν τα ποσά των απαιτήσεων αυτών
από τα ακαθάριστα έσοδα τους προκειμένου υπολογισμού των φορολογητέων
κερδών.
Η απόσβεση των πιο πάνω επισφαλών απαιτήσεων βαρύνει ισόποσα την
διαχειριστική χρήση που θα κλ,είσει καθώς και τις δυο αμέσως επόμενες
διαχειριστικές χρήσεις.
Για τον υπολογισμό του ποσού των εττισφαλών απαιτήσεων που θα
αποσβεσθούν, λαμβάνεται το ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση των προβλέψεων
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για απόσβεση επισφαλών ατκιιτήσεων που έχουν σχηματίσει οι ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις, όπως το ποσό αυτό εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία κατά τη λήξη της
διαχειριστικής χρήσης.
Με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του Ν. 2579/1998 παρασχέθηκε η ίδια
δυνατότητα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να αφαιρέσουν από τα ακαθάριστα
έσοδα τους τις απαιτήσεις που δεν εισέπραςαν ?.όγω αποδεδειγμένης πτώχευσης των
α/λοδαπών ξενοδοχειακών πρακτόρων, μέσα στο έτος 1997 με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις που προβ/ύπονται από τις παραπάνω διατάξεις του Ν. 2459/1997.
δ) Προβ)ύιι/ευ:Ύΐα απόσΒεση επισφαλών απαιτήσεων εταιριών LEASING.
Με την παράγραφο 10 του άρθρου 14 του Ν. 2459/1997 αλλάζει ο τρόπος
υπο)αιγισμού της πρόβλεψης για απόσβεση επισφα>.ών απαιτήσεοτν για τις
επιχειρήσεις LEASING.
Ενώ με τις ισχύουσες διατάξεις η πρόβ/>εψη αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό
2% επί του ύψους των μισθωμάτων, ?νηξιπρόθεσμων ή όχι από ό?.ες τις συμβάσεις
χρηματοδοτικής μίσθωση, τα οποία δεν είχαν εισπραχθεί στις 31 Δεκεμβρίου κάθε
έτους, με τις νέες διατάξεις η πρόβλεΐ|/η αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό 2% επί του
συνολικού ύψους των μισθοιμάτων, τα οποία προκύπτουν από τις συμβάσεις
χρηματοδοτικής μίσθωσης, που έχουν συναφθεί μέσα σπη' οικεία διαχειριστική
χρήση.
Επίσης, το ποσό της πρόβλεψης αυτής -μα κάθε διαχειριστική χρήση,
συναθροιζόμενο με το ποσό της πρόβ)ε\|ίης, η οποία διενερ-μίθηκε σε προγενέστερες
χρήσεις και εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησιης, δεν μπορεί να
υπερβεί το 25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφα7,αίου, όπως αυτό εμφανίζεται
στην απογραφή τέλος χρήσης. Πέραν της πρόβλεψης αυτής κανένα άλλο ποσό δει·'
αναγι'ωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των εταιριών χρηματοδοτικής
μίσθωσης για απόσβεσι επισφαλών απαιτήσεωι·.
ε) Ασφά7αστοα οααδικτΐτ ασωάλιση; ΰωιίτ του προσωπικού.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 14 του Ν. 2459/1997
προβλέπεται ότι τα ασφάίαστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις -μα ομαδική
ασφάλιση ζωής του εργατοϋπα/λ.ηλικού προσωπικού τους, στην έννοια της οποίας
συμπερι/,αμβάνετοι και η χορήγηση εφάπαξ ποσού ή περιοδικά καταβα>λ„όμε\ης
παροχής σε χρήμα, μετά το χρόνο της πρόωρης ή κανονικής συνταξιοδότησης του
αν'ωτέρω προσωπικού καθώς και η κάλυψη θανάτου ή κατά κινδύνων τυχαίων
συμβεβηκότων, εκτιίπτουν κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό 5%, επί των ετήσιων
ακαθάριστων αμοιβών ενός έκαστου των ως άνω ασφαλιζόμενων και μέχρι ποσού
ασφαλίστρων εκατό πενήντα χλιάδων (150.000) δραχμών.
Οι παραπάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή για διαχειριστικές χρήσεις που
κλείνουν 31 Δεκεμβρίου 1996 και μετά.
στί ΈκτΓτωση δαπανών γωοΰ δικαιολΟΎΙίτικά.
1.
Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται πιο κάτω, δικαιούνται να εκπίπτουν από
τα ακαθάριστα έσοδα τους δαπάνες χωρίς δικαιολογητικά για το χρονικό διάστημα
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1996 με βάση την ακόλουθη κλίμακα
(α) Σε ακαθάριστα έσοδα μέχρι 3 δις δρχ. ποσοστό έκπτωσης 2%,
(Ρ) Σε ακαθάριστα έσοδα πάνω από 3 δις δρχ. ποσοστά έκπτωσης 1%.
Εξαιρετικά για τις επιχειρήσεις εξαγωγής πετρελαιοειδών προϊόντων και
μεταφορικές επιχειρήσεις διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, που
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διέπονται από τκ διατάξεις του Ν. 383/1976. οι δατιάνες χωρίς δικαιολογητικά
υπολογίζονται σε ποσοστό 1%, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων
των προερχόμενων από εξαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων και από τη διενέργεια
των παραπάνω μεταφορών, αντίστοιχα.
Ως ακαθάριστα έσοδα, εττί των οποίων υττολογίζονται τα τιαραπάνω ποσοστά,
λαμβάνονταμ κατά κατηγορία επιχειρήσεων, τα εξής
α. Για τις εξαγωγικές εταχειρήσεις, τα ακαθάριστα έσοδα τους που
προέρχονται από εξαγοιγές κάθε είδους προϊόντων. Επομένως, αν μια ετηχείρηση
πραγματοποίησε από 1.1.1996 έως 31.12.1996 ακαθάριστα έσοδα από εξαγωγές
8.000.000.000. δραχμές δικαιούται να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα της το ποσό
των 110.000.000 δρχ. (3.000.000.000 χ 2% + 5.000.000.000 χ 1%) χωρίς
δικαιο/νογητικά για την αντιμετώπιση ειδικών δαπανών εξαγωγώ\'.
Η έκπτωση των δαπανών χωρίς δικαιολο-,τιτικά πρέπει να αναγράφεται στα
βιβλία της εξαγωγικής επιχείρησης, όπως γίνεται και για κάθε άλ7..η δαπάνη που
βαρύνει αυτή.
Η αναγραφή στα βιβλία θα γίνεται με πίστωση του λογαριασμού “Ταμείου” ή
ά/Λου ειδικού λογαριασμού με τίτλο “Ειδικές δαπάνες εξαγωγών” με χρέωση του
λογαριασμού εξόδων (ΕΓΛΣ Λογαριασμός 64.04 “Ειδικά έξοδα προωθήσεως
εξαγωγών”) και μπορεί να γίνεται για κάθε εξαγωγή προϊόντων ή σε μικρότερα
χρονικά διαστήματα ή κατά τι κλείσιμο του ισολογισμού για όλες τις εξαγωγές που
έγιναν μέσα στην χρήση που κλείνεταυ
Ο ειδικός αυτός λογαριασμός μπορεί να κλείνει συνέχεια, με πίστωση του
λογαριασμού “Ταμείο". Κατά τον τρόπο αυτό η έκπτωση αυτή για δαπάνες χωρίς
δικαιολογιιτικά θα παρακολουθείται στα βιβλία με τον ειδικό λογαριασμό χωριστά
από a}Jxc δαπάνες εξαγιογών για τις οποίες υπάρχουν δικαιολογητικά και οι οποίες
εκπίπτονται σύμφωνα με το άρθρο31 του Ν. 2238/1994.
Στην περίπτωση της ανώνυμης εταιρίας τα κονδύλια για τις δαπάνες αυτές
αναλαμβάνονται και γενικά διαχειρίζονται κυρίως από το διευθύνοντα σύμβουλο,
διαχειριστή κ.τ.λ. Για τα ποσά που λαμβάνουν οι διευθύνοντες σύμβου/νΟμ οι
διαχειριστές, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κ.τ.λ. από τις εταιρίες για την κόά.υψη ειδικών
δαπανών εςαγωγώΐ’, θα εκδίδεται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 15
του ΚΒΣ απόδειξη δαπανών, αφού δεν ερευνάται ο τρόπος διάθεσης των τπο πάνω
ποσών. Στι^ν απόδειξη αυτή πέραν των στοιχείων που προβ/νέπονται από τισ διατάξεις
του ΚΒΣ θα αναγράφεται η ένδειξη “Για την κάλυψη ειδικών δαπανών εξαγιογών” ή
“παροχι'ις υπηρεσιών στην αλλ.οδαπή”, κατά περίτττωση.
ρ. Για τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπιιρεσίες και εργασίες στην αλλοδαπή,
τα ακαθάριστα έσοδα τους σε συνάλλαγμα, το οποίο εισάγεται στη χώρα μας και
προέρχεται από τις πιο πάνω εργασίες ή υπηρεσίες.
Τονίζεται ότι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες στην Ε7λάδα σε
αλλοδαπές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα, δεν έχουν δικαίωμα να
εκττίτπουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους δαπάνες χωρίς δικαιο>νθγητικά, έστω και αν
ακόμη η αμοιβή τους είναι σε συνά).λαγμα, καθόσον, κατά ρητή διατύπωση του
νόμου και οι δύο προϋποθέσεις (υτιηρεσίες στην αλλοδαπή και αμοιβή σε
συνάλλαγμα εισαγόμενο στην χώρα μας) πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.
γ. Για τις επιχειρήσεις έκδοσης ημερησίων, εβδομαδιαίων, δεκαπενθήμερων,
μηνιαίων πολιτικών, αθλητικών και οικονομικών εφημερίδων και περιοδικών γενικά,
τα ακαθάριστα έσοδα αυτών από την πώληση των εντύπων και από καταχωρίσεις
γενικά σε αυτά.

Εχδικά για τις επιχειρήσεις έκδοσης ημερησίων και εβδομαδιαίων πολιτικών,
αθλητικών και οικονομικών εφημερίδων και περιοδικών αναγνωρίζεται έκπτωση
χωρίς δικαιο>νθγητικά που υπολογίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό 4% εττί τω\'
ακαθάριστων εσόδων των οριζόμενων από τις διατάξεις και ανεξάρτητα από το ύψος
τους.
δ. Για τις επιχειρήσεις ραδιοφωνίας - τη>,εόρασης, τα έσοδα που προέρχονται
μόνο από διαφημίσεις.
C. Για τις ημεδαπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κατασκηνωτικά έργα
(CAMPING), τα έσοδα τους από διανυκτερεύσεις και την εκμετάλλευση του
κυλικείου και εστιατορίου, αλ>νά μόνο κατά το μέρος που προέρχονται από
α)^.οδαπούς πελάτες.
στ. Για τα γραφεία γεντκού τουρισμού που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.
383/1976, τα έσοδα τα προερχόμενα από αλλοδαπούς πελάτες τους. Επομένως, από
1.1.1996 και μετά, τα γραφεία γενικού τουρισμού υπολογίζουν δαπάνες χωρίς
δικαιολογητικά, με βάση την κλίμακα της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Ν.
2238/1994 επί των ακαθαρίστων εσόδων τους, που προέρχονται από α/Λοδαπούς
πελάτες, ανεξάρτητα αν είναι σε συνά)Λαγμα ή δραχαές.
Για τις επιχειρήσεις εξαγωγής πετρε?αηοειδών προϊόντων και για τις
μεταφορικές ετηχειρήσεις διεθνών εμπορευματικών μεταφορών του Ν, 383/1976,
αναγνωρίζεται έκπτωση χωρίς δικαιολογητικά, που υπολογίζεται σε ποσοστό 1% (και
όχι με βάση την κ/άμακα της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994), στα
έσοδα τους από εξαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων και από την διενέργεια διεθνών
οδικώΐ' εμπορευματικών μεταφορών, αντίστοιχα.
Επί μικτών επιχειρήσεων με παρεπόμενα έσοδα (π.χ. εισοδήματα από
οικοδομές, τόκοι κ.τ.λ), η ζημία που τυχόν προκύπτει μετά την έκπτωση των
δαπανών χωρίς δικαιολο'ργηκά, δεν συμψηφίζεται με τα κέρδη ά>Λων κλάδων της
επιχείρησης ή τα εισοδήματα αυτής από άλλες πηγές.
Η ζημία μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα κέρδη του ίδιου κλάδου στις
επόμενες ττέντε (5) συνεχείς χρήσεις, με την προϋπόθεση ότι στην χρήση που
προέκυψε η ζημία, καθώς και στις επόμενες πέντε συνεχείς χρήσεις στις οποίες
μεταφέρεται αυτή, η επιχείρηση τηρεί επαρκή και ακριβή βιβλία τρίτης κατηγορίας
του Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων·.
Σε περίπτωση αδυναμίας λογιστικού διαχωρισμού των καθαρών κερδών που
προκύπτουν από κάθε κ2νάδο, τα κέρδη αυτά υπολογίζονται με επιμερισμό του
συνόλου των καθαρών κερδών της ετηχείρησης με βάση τα ακαθάριστα έσοδα κάθε
κ/Λδου.
Έκπτωση δαπανών χωρίς δικαιολογητικά, αναγνωρίζεται επίσης σε:
α) Εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες σε συνεργασία με αλλοδαπούς οίκους,
εξάγουν βιομηχανικά, βιοτεχνικά, χειροτεχνακά, γεωργικά, κτηνοτροφικά,
οπωροκηπευτικά, μεταλλευτικά και λατομικά προϊόντα, καθώς και προϊόντα αλιείας
με ανταλλαγι'·! αγαθών από το εξωτερικό μετά από έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου,
όταν απαιτείται αυτή, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στο
ποσό της προμήθειας που παίρνουν.
Ρ) Βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις οι οποίες ενεργούν για
λογαριασμό των αλλοδαπών οίκων βιομηχανοποίηση ή επεξεργασία πρώτων υλών
που εισάγονται από την αλλοδαπή και επανεξάγονται με την μορφή έτοιμων ή
ημιέτοιμων προϊόντων, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στο
ποσό των ακαθάριστων εσόδων τους, τα οποία προέρχονται από την αμοιβή που
παίρνουν για τις υπηρεσίες αυτές.
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2. Περαιτέρω με την παράγραφο 7 του άρθρου 14 του Ν. 2459/1997
παρατείνεται η έκπτωση δαπανών χωρίς δικαιολογητικά για τις αναφερόμενες στο
νόμο επιχειρήσεις για μία ακόμα τριετία, ήταν μέχρι την 31/12/1999. Περαιτέρω τα
προβί^όμενα ποσοστά έκπτωσης περιορίζονται στο μισό, στα έσοδα μέχρι 3 δις
έκπτωση 1% (αντί 2%) και στα έσοδα πάνω από 3 δις έκπτωση 0,5% {αντί 1%).
Ειδικά για τις ετηχειρήσεις που πραγματοποιούν εξαγωγές κάθε είδους
προϊόντων και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τα ποσοστά έσοδα ορίζονται σε 2%
για ακαθάριστα έσοδα μέχρι 750 εκατομμύρια δραχμές, 1% για ακαθάριστα έσοδα
πάνω από 750 εκατομμύρια δραχ^ιές και μέχρι 3 δισεκατομμύρια δραχμές και 0,5%
για ακαθάριστα έσοδα πάνω από 3 δισεκατομμύρια δραχμές.
3. Με την παράγραφο 8 του πιο πάνω άρθρου μειώνεται το ποσοστό έκπτωσης
δαπανών χωρίς δικαιολογητικά για τις ετηχειρήσεις εξαγωγής πετρε/,αιοειδών από 1%
σε 0,5%. Επίσης, για τις επιχειρήσεις έκδοσης ημερήσιων και εβδομαδιαίων
πολιτικών, αθλητικών και οικονομικών εφημερίδων και περιοδικών μειώνεται η
έκπτωση από 4% σε 2%.
4. Ετήσης με την παράγραφο 9 του ίδιου άρθρου μειώνεται το προβλεπόμενο
ποσοστό έκπτωσης από 5% σε 3% που υπολογίζεται στο ποσό της προμήθειας που
λαμβάνουν οι ελ^^ηνικές ετηχειρήσεις για τη διαμεσολάβηση τους.
5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του Ν. 2753/1999
παρατάθηκε για ά/Αα δύο yj^0via, έως την 3! Δεκεμβρίου 2001 η ισχύς των
διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4. 5 και 6 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 και με
τα ποσοστά που αναφέρθηκαί' πιο πάνω, σχετικά με την δυνατότητα έκπτωσης
δαπανών χωρίς δικαιολογητικά από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, που
αναφέρονται στις διατάξεις αυτές (εξαγωγικές, ξενοδοχειακές, τηΐ^οτττικές,
ραδιοφωνικές κ.τ.λ.).
ζ) ΈκτΓτωστι δαπανών δικαιωαάτων ιί αποίΐτιαιώσεων.
Από τα ακαθάριστα έσοδα των ειηχειρήσεωΐ' εκπίπτονται τα ποσά για
δικαιώματα ή αποζημιώσεις που καταβά/Αοιααι σε επιχειρήσεις και οργαιασμούς για
τη χρησιμοποίηση τεχνικτ'ις βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων, μυστικών
βιομηχαιηκών μεθόδων και τύπων, πΐ’ευματικής ιδιοκτησίας και ά>,7αον συναφών
δικαιωμάτων.
Τα παραπάνω ποσά όταν καταβάλ/^ονται σε αΙΑοδαπές ετηχειρήσεις και
οργανισμούς εκπίτττονται μέσα στην χρήση που πραγματικά καταβάλλονται στην
α?Αοδαπό δικαιούχο και ανεξάρτητα αν γΤ αυτά έχει εκδοθεί, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 4171/1961 και του άρθρου 3 του
Ν.Δ. 2687/1953 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ή το ποσό που έχει
εγκριθεΐ είναι μικρότερο από αυτό που αναφέρεται στη σχετική σύμβαση που έχει
συναφθεί μεταξύ της ελληνικής επιχείρησης και του αλλοδαπού οίκου.
Όταν τύχει και τα δικαιώματα αυτά καταβληθούν στους αλλοδαπούς
δικαιούχους μέσα στο χρόνο κλεισίματος του ισολογισμού, τα σχετικά ποσά της
δαπάηις αυτής θα καταχωρηθούν στο ημερολόγιο και θα εκπέσουν από τα
ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής χρήσης που αφορά ο ισολογισμός αυτός.
Περαιτέρω με την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του Ν. 2459/1997
προβλέπεται σε ποιό βαθμό και με ποιές προϋποθέσεις αφαιρούνται από τα
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, τα διάφορα δικαιώματα για τη χρησιμοποίηση
τεχίΊκής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων και άλλων συναφών

δικαιωμάτων, όταν αυτά καταβάλλονται από ορισμένες επιχειρήσεις που αναφέρει ο
νόμος.
Ειδικότερα, όταν τα δικαιώματα αυτά καταβάλλ,οτααι:
α. Από εμπορικές επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις που εμπορεύονται τα
εμπορεύματα τους και αφορούν σήματα, μεθόδους εμπορίας ή και διανομής και ά?Λα
συναφή δικαιώματα, καθώς και από μικτές ετηχειρήσεις, κατά το μέρος αυτών που
αφορούν τον εμπορικό κλώιδο, μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους
μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής που προβίχπεται από τις
διατάξεις του νόμου.
ρ. Από λοιπές επιχειρήσεις
ΐ) στη μητρική τους, προκειμένου για θυγατρικές,
ϋ) στο κεντρικό τους, προκειμέν'ου για υποκατάστημα αλλοδαπής και
ΐϋ) σε αλλοδατπί ή ημεδαπή επιχείρηση που ανήκει στον ίδιο όμιλο,
αναγνωρίζονται προς έκπτωση μέχρι ποσοστού τέσσερα τοις εκατό (4%) επί των
ακαθάριστων εσόδων που προκύτττουν από τη χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος
και μη δυνάμενο το ποσό αυτό να υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια δραχμές
(100.000.000) ετησίως.
Για την έκπτωσΐ] τέτοιων δαπανών εκτός των παραπάνω ορίων απαιτείται
προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής που συνίσταται για το σκοπό αυτό στο
Υπουργείο Οικονομικών.
Για την έκπτωση τω%· δικαιωμάτων και αποζημιώσεων αυτών, αρκεί η
πίστωση αυτών στο όνομα του δικαιούχου, εφόσον έχουν υποβληθεί οι σχετικές
δηλώσεις απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου που αναλογεί σε αυτά, χωρίς να
απαιτείται και η καταβολή τους.
Οι παραπάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή για τις διαχειριστικές χρήσεις που
κλείνουν την 31η Δεκεμβρίου 1997 και μετά.
Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 14 του Ν. 2459/1997
προβλέπεται ότι τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης και
γενικά των υπηρεσιών που παρέχονται στην ετηχείρηση, από ετηχειρήσεις που
ανήκουν στον ίδιο ημεδαπό ή ο7Δ.οδαπό όμιλο ή και από τρίτους για σκοπούς που
σχετίζονται με τα γεν'ΐκότερα συμφέροντα του ομϋ.ου, εκπίπτουν από το εισόδημα
της ετηχείρησης αυτής, μόνο εάν' και στο βαθμό που ωφελείται η ίδια από την
διενέργεια των δαπανών αυτών μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) των
αντίστοιχων δαπανών αυπ'ις και για συνολικό ποσό που δεν υπερβαίνει τα είκοσι
εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές. Για έκπτωση ποσών πέραν των ορίων αυτών
απαιτείται προέγκριση της Επιτροπής που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου.
Οι παραπάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή για δαπάνες που αφορούν
διαχειριστικές χρήσεις που λήγουν την 31 Δεκεμβρίου 1997 και μετά.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Ν.
2753/1999 ορίζεται ότι για την έκπτωση των παραττάνω δικαιωμάτων ή
αποζημιώσεων, των εξόδων διοικηπκής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης
και γενικά υπηρεσιών που παρέχονται στην επιχείρηση από επιχειρήσεις που ανήκουν
στον ίδιο όμι).ο, από τα ακαθάριστα έσοδα των ετηχειρήσεων των διαχειριστικών
χρήσεων που λήγουν μετά τις 30 Δεκεμβρίου 1997 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2000
δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση της επιτροπής, που είχε συσταθεί για την
εξέταση της έγκρισης τω\· πιο πάνω δαπανών. Ο έλεγχος των δαπανών αυτών θα
γίνεται από τα ΕΘΕΚ και ΠΕΚ στα πλαίσια του ελεγκτικού τους έργου.
Σχετικά με την έκπτωση των παραπάνω δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και
τω\’ εξόδων της διοικητικής υποστήριξης που αφορούν ισολογισμούς που κλείνουν

μετά την 31 Δεκεμβρίου 2000, ο έ>,εγχος αυτών, σύμφωνα με τα προβ/χπόμενα otto
τκ διατάξεις των παραγράφων 13, 14 και 15 του άρθρου 4 του Ν. 2873/2000, θα
γίνεται από Ειδικές Επιτροπές που θα συσταθούν στα ελεγκτικά κέντρα με τις
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
η) Έκπτωση δωοεών και γοουνιών
Οι προϋποθέσεις για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα τιον επιχειρήσεων
των δωρεών και χορηγιών καθορίζονται στο άρθρο 31 του Ν. 2238/1994.
Περαιτέρω με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν. 2459/1997 περιορίζεται
το συνολικό ποσό των δωρεών που μπορεί να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα τν
επιχειρήσεων, μέχρι του ποσού των καθαρών κερδών που προκύπτουν πριν από την
αφαίρεση αυτού του ποσού των δωρεών από τα ακαθάριστα έσοδα της οικείας
διαχειριστικής χρήσης.
Επίσης με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται πέρα από τις προϋποθέσεις που
αναφέρει το άρθρο 31 του Ν. 2238/1994 για να αναγνωρισθούν προς έκπτωση από τα
ακαθάριστα έσοδα των ετηχειρήσεων τα χρηματικά ποσά των δωρεών και χορηγιών,
θα πρέπει η επιχείρηση να προβεί σε παρακράτηση φόρου 20% στα καταβα/Λόμενα
χρηματικά ποσά των δωρεών και χορηγιών, όταν αυτά υπερβαίνουν για κάθε
δωρεοδόχο το ποσό των 100.000 δρχ. ετησίως.
Αν ο δωρητής καταβάλει λόγω δωρεάς σε δωρεοδόχο ποσό μικρότερο από
100.000 δραχμές και με δεύτερη δωρεά στο ίδιο δωρεοδόχο μέσα στο ίδιο έτος
υπερβεί τις 100.000 δραχμές, για να αφαιρεθεί από το εισόδημα του το συνολικό
ποσό των δύο δωρεών, θα πρέπει να παρακρατηθεί και αποδοθεί φόρος για το πάνω
από 100.000 δραχμές ποσό ταπ' δωρεών αυτών αθροιστικά. Ο φόρος αποδίδεται σε
οποιαδήποτε δημόσια οικονομική υπηρεσία μέχρι την λήξη της προθεσμίας για την
υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Ο φόρος αυτός δεν συμψηφίζεται με
φόρο που προκύπτει από τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις του δωρεοδόχου, ούτε
επιστρέφεται.
Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2873/2000 επήλθαν ορισμένες
τροποποιήσεις για την έκπτωση των χρηματικών ποσών των δωρεών και χορηγιών
που καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις από 1.1.2000 και μετά. Έτσι με την διάταξη
αυτή αυξάνεται και στις ετπχειρήσεις το αφορολόγητο όριο της δωρεάς ή χορηγίας,
από εκατό χΛιάδες (100.000) δραχμές σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές και
παράλ?νηλα μειώνεται ο συντελεστής του φόρου που παρακρατείται από τον δωρητή ή
τον χορηγό από 20% σε 10%ο, στο πιο πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000)
δραχμές ποσό της δωρεάς ή χορηγίας, αθροιστικά λαμβανόμενο για κάθε δωρεοδόχο
ή αποδέκτη της χορηγίας. Οι δωρεές χρηματικών ποσών προς το Δημόσιο και τα
Ν,Π.Δ.Δ. εξαιρούνται της παρακράτησης και καταβολής του φόρου.
4.
Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2753/1999 επήλθαν ορισμένες
τροποποιήσεις όσον αφορά τις εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων και ειδικότερα:

α. Δαπάνες προσθηκών και βελτιοισεων σε μισθοΰμενα ακίνητα.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 2453/1999
τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης ιγ" της
παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, με τις οποίες όπως γνωρίζουμε
προβίχπόταν ότι, τα ποσά των δαπανών βελτιώσεων και προσθηκών σε μισθοΰμενα
ακίνητα εκπίπτονταν ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που διαρκεί η
μίσθωση και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των πέντε ετών.
Με τις νέες διατάξεις προσαρμόζεται ο τρόπος απόσβεσης των πιο πάνω
δαπανών με αυτόν που προβλέπει το Εθνικό Λογιστικό Σχέδιο.
Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις προβλέπεται η ισόποση έκπτωση των
διαλαμβανόμενων δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που διαρκεί η
μίσθωση (όπως και προηγουμένως), αλλά χωρίς τον περιορισμό της πενταετίας.
Επομένως, α\' η αρχική σύμβαση μίσθωσης - στην διάρκεια της οποίας έχουν
πραγματοποιηθεί βελτιώσεις - προσθήκες από τη μισθώτρια επιχείρηση στο μίσθιο παραταθεζ τα χρόνια της παράτασης δεν Ιειμβάνονται υπόΐ{/η για την εφαρμογή των
παραπάνω, καθόσον στην τιερίπτωση αυτή δε\· θα π)·.ηρούται η προϋπόθεση της
ισόποσης έκπτωσης (απόσβεσης) των εν λόγω δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα.
Αν όμως, κατά τον χρόνο έναρξης της απόσβεσης των πιο πάνω δαπανών
παραταθεΐ η σύμβαση της μίσθωσης ή είναι βέβαιη η παράταση της (π.χ.
προβλέπονται από το νόμο περί εμπορικών μισθώσεων, έχει εκδοθεί δικαστική
απόφαση αλ)Λ δεν έχει κοινοποιηθεί ακόμα κ.τ.λ.), στην περίτιτωση αυτή τα χρόνια
της παράτασης της μίσθωσης θα ληφθούν υπόψη.
Περαιτέρω όμως τίθεται ένας καινούργιος περιορισμός.
Συγκεκριμένα προβΙέπεται ότι, ο συντελεστής που προκύπτει από την
εφαρμογή της ισόποσης έκπτωσης, ανάΙωγα με την διάρκεια της σύμβασης, δεν
μπορεί να είναι μικρότερος από τον συντεΐ^στή που ορίζεται από το Π.Δ. 100/1998,
για το ίδιο πάγιο στοιχείο. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το
Π.Δ., δηλαδή οι αποσβέσεις ενεργούνται με τον οριζόμεν’ο αυτό συντελεστή, ανάλογα
με το είδος του παγίου στοιχείου (κτιριακών εγκαταστάσεων).
Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω παραθέτουμε τα ακόλουθα
παραδείγματα:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ιο
Ξενοδοχειακή ανώνυμη εταιρεία μισθώνει ένα ξενοδοχείο για δέκα (10)
χρόνια και στο εν λόγω ξενοδοχείο πραγματοποιεί προσθήκες και βελτιώσεις
συνολικής αξίας 800.000.000 δρχ. Επειδή ο συντελεστής απόσβεσης που προκύπτει
με βάση τη διάρκεια της σύμβασης, 10% (800.000.000 / 10= 80,000.000 ετήσιο ποσό
απόσβεσης) είναι μεγαλύτερος από τον προβλεπόμεΐ'ο από την περίπτωση α’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 100/1998 ποσοστό 8“/(> για τις κτιριακές
εγκαταστάσεις των ξενοδοχείων συνάγεται ότι. η συγκεκριμένη ξενοδοχειακή
επιχείρηση θα εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της 80.000.000 δρχ. κάθε χρόνο για
την απόσβεση των δαπανών προσθηκώΐ' και βεί^τιώσεων που πραγματοποίησε.
Π.ΑΡ.ΑΔΕΙΓΜΑ 2ο
Αν όμως στο προηγούμενο παράδειγμα η διάρκεια της σύμβασης ήταν
εικοσαετής θα προέκυπτε ποσό ετήσιας απόσβεσης 40.000.000 δρχ. (800.000.000 \
20), με συντελεστή απόσβεσης 5% (800.000.000 χ 5%= 40.000.000).

Ε^ιδή όμως ο συντε>^στής αυτός είναι μικρότερος από τον προβ/χπόμενο
από το Π.Δ. 100/1998, κατά ρητή διατύπωση του νόμου θα εφαρμοστεί ο τε>νευταίος,
δη/χιδή το 8%.
Είναι αυτονόητο ότι αν οι προσθήκες ή βελτιώσεις πραγματοποιηθούν μετά
του χρόνου κατάρτισης της σύμβασης, για -πγν εφαρμογή των' διατάξεων της
παραγράφου αυτής, λαμβάνονται υπόψη τα υπόλοιτια χρόνια της σύμβασης.
Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την τιερίπτωση δ’ του άρθρου 26
του Ν. 2753/1999, για κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν με 3]
Δεκεμβρίου 1999 και μετά, ανεξάρτητα από τον χρόνο πραγματοποίησης των
δαπανών βε)αιώσεων και προσθηκών.
Επομένως, που έχουν εφαρμόσει τις προισχύασες διατάξεις της περίπτωσης
ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 για προσθήκες και βελτιώσεις
που πραγματοποίησαν σε μισθωμένο ακίνητο και υφίσταται αναπόσβεστη αξία αυτών
λόγω μη παρελεύσεως της πενταετίας ή της διάρκειας της μίσθωσης, αυτές
υποχρεούνται να αποσβέσουν την αναπόσβεστη αξία με βάση τα προαναφερθέν'τα
δηλαδή ισομερώς από τα ακαθάριστα έσοδα των απολειπόμενων, βάσει της σύμβασης
(μίσθωσης) χρήσεων.

Π.ΛΡΑΑΕ1ΓΜΑ30
Ανώνυμη εταιρεία το 1997 μίσθωσε ένα ακίνητο (κτιριακές εγκαταστάσεις!
για είκοσι (20) έτη. Την ίδια χρόνια πραγματοποίησε δαπάνες προσθηκών και
βελτιώσεων αξίας 15.000.000 δραχαών στο ακίνητο αυτό.
Επειδή η διάρκεια της μίσθωσης (20 έτη ) είναι μεγαλύτερη των πέντε (5)
ετών, η συγκεκριμένη ετηχείρηση εςέπεσε από τα ακαθάριστα έσοδα της το 20% τω\·
δαπανών αυτών, ήτοι 3.000000 δραχ.αές κάθε χρόνο για τις χρήσεις 1997 και 1998. το
αναπόσβεστο υπό),οιπο των πιο πάνω δαπανών (τα 3/5 της αρχικής αξίας των
δαπανών = 3/5 χ 15.000.000= 9.000.000 δραχαές) θα έπρεπε να αποσβεσθεί ισομερώς
από τα ακαθάριστα έσοδα των υπολειπόμενων, βάση της σύμβασης (μίσθωσης)
χρήσεων, δηΐ,αδή με συντελεστή (1/18= 0,0555) 5,55% (όποτε 9.000.000 χ 0,0555 η
9.000.000 / 18 έτη = 500.000 ετήσιο πόσο απόσβεσης).
Επειδή όμως ο συντελεστής αυτός είναι μικρότερος από εκείνων που
προβ/,έπει το Π.Δ. 100/1998. κατά τη ρητή διατύπωση του νόμου, θα εφαρμοσθεί ο
τελευταίος, δηλαδή το 8% (9.000.000 χ 8% = 720.000 ετιίσιο ποσό απόσβεσης) για
ττι χρήση 1999 και εφεξής. Δηλαδή με τον τρόπο αυτό σμικρύνεται ο χρόνος
απόσβεσης των προσήκων και βελτιώσεων.
Τα ανωτέρω έγιναν δεκτά με την αρ. 1030026/10403/ΠΟΛ. 1108/22.3.2000
ε-ραίκλιο Υπ. Οικονομικών.

ρ. Μισθώματα ακινήτων που καταβάλί.ονται στις εταιρείες LE.ASING
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Ν.2753/1999
προβλέπεται ότι τα μισθώματα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στις εταιρείες
leasing για ακίνητα που έχουν γίνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις σχετικές
διατάξεις των νόμων 1665/1986 και 2367/1995,α\'τικειμενο χρηματοδοτικής
μίσθωσης, δε\' εκτιίπτουν κατά το μέρος που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου.
Δηλαδή, αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα μόνο το
μέρος των μισθωμάτων που αντιστοιχεί στην αξία των κτιρίων.
Ενόψει των παραπάνω και δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να
καταχωρούν στα βιβλία τους το σύνολο των δαπανών τους, δηλαδή στην προκειμένη
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περυττωση το σύνολο των καταβληθέντων μέσα στη χρήση μισθωμάτων,
υποχρεούνται κατά την υ^βολή της δήλωσης φορο^Λγίας εισοδήματος να
αναμορφώνουν τα ατιοτελέσματα τους με την προσθήκη ως λογιστικής διαφοράς, του
μέρους των καταβληθέντων μισθωμάτων τιου αντιστοιχεί στην αξία του οικοτηέδου.
Τα ανώτερο έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την τιερίπτωση γ’ του άρθρου 26
του Ν. 2753/1999 για κέρδη που προκύπτουν από ισο/ωγισμούς που κλείνουν με 31
Δεκεμβρίου 1999 και μετά και επομένως αφορούν και μισθώματα που καταβλήθηκαν
μέσα στη χρήση 1999 έστω και αν η καταβολή τους έγινε στα πλαίσια συμβάσεων
leasing που είχαν συναφθεί πριν από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
γ. Έκτττωση δαπανών αγοράς η/χκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού
Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του Ν. 2753/1999
προβλέτιεται η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των ποσών για
την αγορά (μετρητοίς ή εττί πιστώσει) ηλεκτρονικών υπο/χιγισμών και /αηασμικού
(software) που παρέχονται στους υπαλλήλους της επιχείρησης για τη/^ργασία,
δηλαδή εργασία μέσω υπολογιστή από το σπίτι.
Δηλαδή, με τις νέες αυτές διατάξεις η απόσβεση των τηο πάνω δαπανών
γίνεται εφάπαξ (επιτάχυνση της απόσβεσης).
Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή για την τη/,εργασία που γίνεται κατά
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 2639/1998 (Φ.Ε.Κ. 205 Α’), καθόσον
αυτές αναφέρονται σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου, ενώ με τις νέες
διατάξεις της περύιτωσης ιθ’ του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 ορίζεται ρητά ότι οι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα πρέπει να παρέχοπαι σε υπαλλήλους της εταιρείας
(εξαρτημένη εργασία).
Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή για κέρδη που προκύπτουν από
ισολογισμούς που κ/,είνουν με 31 Δεκεμβρίου 1999 και μετά.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του ιδίου άρθρου προστέθηκε
εδάφιο στο τέλος ττις παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Π.Δ. 100/1998, σύμφωνα με
το οποίο η απόσβεση της αξίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού
τους μπορεί να γίνει και εφάπαξ εντός της χρήσης κατά την οποία αυτοί τέθηκαν σε
λειτουργία.
Σημειώνεται ότι για την απόσβεση της αξίας των ηλεκτρονικών υπο>Λγιστών
και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων γενικά, καθώς και του λογισμικού τους (software)
έχει προβΙεφθεί συντελεστής απόσβεσης 30% με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του
άρθρου 11 του προαναφερθέντος Π.Δ, 100/1998.
Η εφαρμογή της διάταξης αυτής είναι δυνητική (και όχι υποχρεωτική),
καθόσον με αυτή παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις ή να αποσβέσουν
εςολοκλήρου την αξία των η>εκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού τους,
λόγω της ταχείας ανάπτυξης της τεχνολογίας όσον αφορά τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, ή να διενεργήσουν απόσβεση της αξίας των στοιχείων αυτών
τμηματικά, με συντελεστή 30%.
Η ισχύς της διάταξης αυτής έχει εφαρμογή για κέρδη που προκύτηουν από
ισολογισμούς που κλείνουν με 31.12.1999 και μετά.
Το δικαίωμα επιλογής του τρόπου απόσβεσης των παραπάνω στοιχείων έχουν
οι επιχειρήσεις για τους καινούργιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα ηλεκτρονικά
συγκροτήματα και του λογισμικού τους (δηλαδή που αγοράζουν στη χρήση που
κλείνουν ισολογισμούς την 31.12.1999 και μετά).

δ) Έςοδα κτήσης ακινήτων από εταιρείες LEASING
Με τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 4 του Ν. 2753/1999
παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986
να αποσβένουν τα έξοδα που πραγματοποιούν για την αγορά ακινήτων (Φ.Μ.Α.,
συμβο^Λίογραφικά έξοδα, μεσιτικά, αμοιβές δικηγόρων κ,τ.λ.) τα οποία θα
αποτελέσουν αντικείμενο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, όχι μόνο εφάπαξ ή
τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία α/Λά και ισόποσα μέσα στις χρήσεις
που διαρκεί η σύμβαση.
Η ισόποση απόσβεση ανάλογα με τα έτη διάρκειας και μίσθωσης ισχύες
σύμφωνα με την παράγραφο 19 του άρθρου αυτού, για ακίνητα που αποκτούν οι
εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης μέσα στη χρήση 1999 και μετά, προκειμένου να
αποτελέσουν αντικείμενο κατάρτισης συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (για
επαγγελματική χρήση).
ε) ΈκτΓτωση του 50% των εργοδοτικών εισφορών νεοπροσ>Λμβανόμε\·ων
εργατοϋπαυ.ή λω ν.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 4 του Ν. 2753/1999
παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, προκειμένου για τον προσδιορισμό των
φορολογητέων κερδών τους, να αφαιρούν από τα κέρδη τους, ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%) των δαπανών των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν για κύρια
ασφάλιση και αφορούν προσλήψεις εργατοϋπαλληλικών που θα πραγματοποιήσουν
από τη δημοσίευση του νόμου, δηΐοδή από 17 Νοεμβρίου 1999 και μέχρι 31
Δεκεμβρίου 2001.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο για το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό
από επιχειρήσεις, ανεξάρτητα με τη νομική μορφή με την οποία Ιοιτουργούν (Α.Ε.,
Ε.Π.Ε.. συνεταιρισμοί, εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλ,οδαπών
επιχειρήσεων, προσωπικές επιχειρήσεις) και την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων
του Κ.Β.Σ.
Επομένως, η πιο πάνω δυνατότητα δεν παρέχεται για παράδειγμα στους
ελεύθερους επαγγελματίες (μηχανικοί, δικηγόροι, ιατροί κ.τ.λ.), έστω και αν στο
προαναφερθέΐ' χρονικό διάστημα προσλάβουν επιπλέον εργατοϋπαλ?.ήλους.
Για την εφαρμογι) των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ως εργοδοτικές
εισφορές λαμβάνοιται μόνο οι εισφορές της επιχείρησης προς το Ι.Κ.Α. για κύρια
ασφάλιση και μόνο αυτές που αφορούι' τους νεοπροσλαμβανομένους
εργατοϋπαλ/.ήλους.
Η αφαίρεση του 50% των εργοδοτικών αυτών εισφορών θα γίνεται κατά ρητή
διατύπωση του νόμου από τα καθαρά κέρδη που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 2238/1994. Επομένως, για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ'
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. η αφαίρεση θα γίνεται από τα κέρδη που προκύπτουν μετά την
λογιστική αναμόρφωση με τις μη ανα’,ο/ωριζόμενες προς έκπτωση δαπάνες.
Δηλαδή, η διαλαμβανόμενη έκπτωση θα γίνεται εξωλογιστικά με την υποβολή
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φυσικού ή νομικού προσώπου.
Αν πρόκειται για κέρδη επιχείρησης με βιβλία Α' ή Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.,
η αφαίρεση θα γίνεται από τα κέρδη που προκύπτουν από τον συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 32 και 33 του Ν. 2238/1994.
Η μείωση αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα δύο ετών από τον χρόνο
πρόσληψης κάθε νέου εργαζομένου.
Περαιτέρω, προβλέπεται ότι τα πιο πάνω έχουν εφαρμογή με τις ακόλουθες
προϋποθέσεις;
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α. Κατά την προηγούμενη από την πρόσληψη διαχειριστική περίοδο πρέπει να
απασχο^Λύνται στην επιχείρηση τουλάχιστον 5 εργατοϋπά/Λη^ι με πλήρη
απασχόληση.
β. Κατά τις διαχειριστικές περιόδους, τα κέρδη των οποίων μειώνονται
σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, ο αριθμός του απασχολούμενου
εργατοϋπαλ^.ηλικού προσωπικού δεν μειώνεται λόγω απολύσεων. Επομένωε, η
μείωση του αριθμού του απασχο/^^ύμενου προσωπικού μέσα στην χρήση της οποίας
τα φορολογητέα κέρδη μειώνονται, η οποία οφεί/,εται σε άλλη αιτία (οικειοθελής
αποχώρηση, συνταξιοδότηση, εργατικό ατύχημα κ.τ.λ.) δεν εττηρεάζει την εφαρμογή
των ευεργετικών διατάξεων της παραγράφου αυτής.
5. Φορολογική αντιμετώπιση της ζημίας που προκύπτει από πώληοτη ή
αποτίμηση μετοχών.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 38 του Ν. 2238/1994,
τα κέρδη (υττεραξία) που αποκτούν οι επιχειρήσεις οποιοσδήποτε νομικής μορφής με
βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. ή σε
οτιοιοδήποτε ά)Αο χρηματιστήριο, απαϋ-άσσονται της φορολογίας εισοδήματος,
εφόσον εμφαντσθούν σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού προκειμένου να
συμψηφισθούν με αυτά στο μάλ>.ον ζημίες που ενδεχόμενα θα προκόψουν από την
πώληση γενικά μετοχών, εισηγμένων ή όχι στο χρηματιστήριο.
Το υπόλοιπο της ζημίας που προκύπτει μετά το συμψηφισμό αυτό ή ολόκληρο
το ποσό της όταν δεν υπάρχει το πιο πάνω αποθεματικό, μεταφέρεται σε ειδικό
λογαριασμό και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Το ποσό
αυτό της ζημίας που δεν μπορεί να καλυφθεί από το αποθεματικό μεταφέρεται σε
χρέωση του λογαριασμού 41.02 τακτικού αποθεματικού.
Επίσης, με βάση τα οριζόμενα από την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, η
ζημία που προκύπτει στο τέ/^ς της χρήσης από την αποτίμηση των μετοχών στο
Χρηματιστήριο, αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο. Ειδικότερα, αφού μεταφερθεί σε
χρέωση του λογαριασμού “Αποθεματικό από χρεόγραφα”, τα οποία έχουν
σχηματισθει, είτε από την πώληση γενικά μετοχών και χρεογράφων (πριν από την
έναρξη ισχύος του Ν. 2459/1997), είτε από την πώληση μετοχών εισηγμένων σε
Χρηματιστήριο, είτε από την α\τα>Χαγή ή λήψη δωρεάν μετοχών λόγω
αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων, το υπόλοιπο ζημίας που προκύτττει (ή
ολόκληρο το ποσό αυτής αν δεν υπάρχει κάποιο από τα παραπάνω αποθεματικό) δεν
εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα, α?Αά μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό
προκειμένου να συμψιιφισθεί με κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων σε
χρηματιστήριο ή από τη δωρεάν λήψη μετοχών λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των
ακινήτων της εταιρείας στην οποία συμμετέχει.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του Ν. 2874/2000
παρέχεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν κατά διαφορεηκό
τρόπο την ζημία που προέκυψε ειδικά κατά την διαχειριστική περίοδο 2000
(οικονομικό έτος 2001), είτε από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, είτε από την αποτίμηση τους με βάση τις διατάξεις
του Κ.Β.Σ. στο τέλος της ίδιας χρήσης.
Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι η πιο πάνω ζημία, κατά το
μέρος που υπερβαίνει το ποσό των αποθεματικών που ορίζονται από τις διατάξεις των
παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 38 του Κ.Φ,Ε. ή ολόκληρο το ποσό αυτής όταν δε\'
υπάρχουν τέτοια αποθεματικό, μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό του ενεργητικού
και είναι δυνατό να εκπίπτει ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 2000 και
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των τεσσάρων επόμενων ετών αυτής (2001-2004), προκειμένου για τον προσδιορισμό
των φορολογητέων κερδών, μη εφαρμοζόμενων των διατάξεων του άρθρου 38 του
Κ.Φ.Ε., ως προς την ζημία αυτή.
Επομένως, αν κατά την χρήση 2000 ή στο τέ)νθς αυτής με την αποτίμηση
προέκυψε σε βάρος της επιχείρησης ζημία από μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α., η
επιχείρηση κατ’ αρχήν υποχρεούται να τη συμψηφίσει με τα αποθεματικά που
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε. και το αττομένουν
υπόλοιπο (ή ολόκληρο το ποσό της ζημίας αν δεν υπάρχουν τα συγκεκριμένα
αποθεματικά), αν θέ>.ει, μτιορεί να το εκπέσει ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα των
χρήσεων 2000, 2001, 2002, 2003 και 2004 για τον προσδιορισμό των φορολογητέων
κερδών των χρήσεων αυτών,
Είναι αυτονόητο ότι, ως ζημία από τη%' πώληση μετοχών εισηγμένων στο
Χ.Α.Α. λαμβάνεται το τελικό αποτέ>^σμα που προέκυψε από τις πωλήσεις των
μετοχών αυτών too πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά τη διάρκεια της χρήσης 2000,
όπως ά?Λωστε συμβαίνει και κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του
Κ.Φ.Ε.. Επομένως, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν.
2874/2000, από τα αποθεμαηκά που αναφέρονται στο νόμο θα αφαιρείται, είτε το
σύνολο της ζημίας που προέκυψε σε βάρος της επιχείρησης από την πώληση μετοχών
εισηγμένων στο Χ.Α.Α. και από την αποτίμηση αυτών που υπήρχαν στο τέλος της
χρήσης, είτε το ένα από τα ποσά αυτά σε περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε μια
μόνο από τις πιο πάνω αιτίες.
Το απομένουχ' ή ολόκ/,ηρο, κατά περίπτωση, ποσό ζημίας θα εκπεσθεί
ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 2000 και των επόμεχ'ων τεσσάρων
αυτής. Σε περίπτωση μη επάρκειας των κερδών, το 1/5 της ζημίας που εκπίτττει από
τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 2000 δεν μεταφέρεται στα επόμενα έτη για
συμψηφισμό. Το ίδιο ισχύει και για το 1/5 της ζημίας που εκπίπτει από τα
ακαθάριστα έσοδα τω\’ χρήσεων 2001-2004 (οικονομικά έτη 2002-2005), καθόσον η
δυνατότητα που παρέχει ο νόμος αναφέρεται στην ευχέρεια επιλογής από τις
εππχειρήσεις εφαρμογής τωχ’ διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 2874/2000 ή του
άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε.
Επίσης, οι υπόψη διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή για μετοχές εισηγμένες σε
άλλα, εκτός του Αθηνών χρηματιστήρια καθώς και για την ζημία που προκύπτει από
την αποτίμηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, καθόσον ο νόμος αναφέρεται ρητά σε
μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Τέλος, επειδή στο νόμο αναφέρεται ρητά ότι τα παραπάνω αφορούν πωλήσεις
μετοχών που έ>ναβα\' χώρα ’‘μέσα στη διαχειριστική περίοδο 2000 (οικονομικό έτος
2001) ή την αποτίμηση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.”, συνάγεται ότι,
όσα αναφέρθιηκαν πιο πάνω έχουν εφαρμογή και για τις επιχειρήσεις που θα κλείσουν
ισολογισμό μέχρι και 31 Ιουλίου 2001. (Διαταγή Λ π. Οικ. ΠΟΑ. 1048/27.2.2001).

Μισθοί με)>ών Δ.Σ. και έκπτωση αιττών
από τα ακαθάριστα έσοδα της ανώνυμης εταιρίας
1· Φορολογική αντιαετώπιση των ηισθών αελών Δ.Σ.
Με ης διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2238/1994 ορίζεται ότι, ο μισθός που
καταβά/^χται από ανώνυμη εταιρεία στα μέλη του Δ.Σ., για τις υπηρεσίες που
παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις
υττηρεσίες αυτές τα μέλη του Δ.Σ. είναι ασφοάασμένα σε οποιονδήποτε, εκτός του
ΙΚΑ, ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο, θεωρείται ως εισόδημα οπό εμπορικές
ετηχειρήσεις.
Επομένως, με βάση τα παραπάνω, ο μισθός που λαμβάνει το μέλος του Δ.Σ.
ανώνυμης εταιρείας, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μέτοχος αυτής και του τυχόν
ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας, για την παροχή εξαρτημένης
εργασίας που προσφέρει σε αυτή (π.χ. χημικός, μηχανικός, Γενικός Διευθυντής κ.τ.λ.)
αποτελεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, εφόσον για τις προσφερόμενες αυτές
υττηρεσίες και όχι από άλλη αιτία είναι ασφαλισμένος στο ΤΑ.Ε., ΤΕΒΕ ή
οποιοδήποτε άλλο, εκτός του ΙΚΑ, ασφα>.ιστικό οργανισμό ή ταμείο. Αντίθετα, αν το
μέλος του Δ.Σ. είναι ασφα).ισμένο, για τις υπηρεσίες που προσφέρει στην ανώνυμη
εταιρεία, στο ΙΚΑ, τότε ο μισθός που λαμβάνει αποτελεί εισόδημα από μισθωτές
υπηρεσίες.
Σημειώνεται ότι ως ασφάλιση για την εφαρμογή των ανωτέρω, εννοείται η
κύρια ασφάλιση στην οποία υπάγετας για το λαμβανόμενο μισθό, το μέλος του Δ.Σ.
προκειμένου για την συνταξιοδότηση του και όχι αυτής της ιατροφαρμακευτικής του
περίθαλψης.
Επομένως αν το μέλος του Δ.Σ. είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ μόνο για
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τότε ο μισθός που λαμβάνει θεωρείται εισόδημα από
εμπορικές επιχειρήσεις.
Με βάση τα παραπάνω και τα γενόμενα δεκτά με την αρ. 1076276/ΠΟΛ.
1141/1992 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, παραθέτουμε, ενδεικτικά, τις
ακόλουθες περιπτώσεις μισθών μελών Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών, με την αντίστοιχη
πηγή προέλευσης των εισοδημάτων τους.
α. Όταν τα μέλη του Δ.Σ. είναι ασφαλισμένα μόνο στο ΙΚΑ για τις υπηρεσίες
που προσφέρουν στην ανώνυμη εταιρεία, οι μισθοί αποτελούν εισόδημα από
μισθωτές υπηρεσίες.
β. Όταν τα μέλη του Δ.Σ. είναι ασφαλισμένα μόνο στο ΤΕΒΕ ή στο ΤΑ.Ε. ή
σε οποιοδήποτε άλλο , εκτός του ΙΚΑ, οργανισμό ή ταμείο, οι μισθοί αποτελούν
εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
γ. Όταν τα μέλη του Δ.Σ. παράλληλα με την ασφάλιση, που έχουν στο Τ.Α.Ε.,
ΤΕΒΕ ή οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο, είναι ασφαλισμένα με
πλήρη ασφαλιστυαί κάλυψη και στο ΙΚΑ, επειδή επιβάλλεται από τη νομοθεσία του
για τις παρεχόμενες προς την ανώνυμη εταιρεία υπηρεσίες, οι μισΟοζ που λαμβάνουν
γι’ αυτές, αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Π.χ. μέλος ανώνυμης
εταιρείας και μέλος του Δ.Σ. αυτής είναι ασφαλισμένος στο Τ.Α.Ε, αλ7ά και στο ΙΚΑ
για τους μισθούς που παίρνει π.χ. ως χημικός της εταιρείας. Οι μισθοί αυτοί
αποτελούν, σύμφωνα με τα πιο πάνω αναφερόμενα. εισόδημα από μισθωτές
υπηρεσίες καθόσον, για τους μισθούς που λαμβάνει είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ,
χωρίς να επηρεάζει το γεγονός ότι παράλληλα είναι ασφαλισμένος στο ΤΑ.Ε.
δ. Όταν τα μέλη του Δ.Σ. είναι ασφαλισμένα σε οποιοδήποτε άλλο, εκτός του
ΙΚΑ, ασφαλιστικό οργανισμό (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ) και παράλληλα είναι ασφαλισμένοι στο

ΙΚΑ μόνο για ιατροφαρμακευτική κάλυψη, οι μισθοί που λαμβάνουν ατιοτελούν
εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
ε. Όταν ελεύθεροι επαγγελματίες (δικηγόροι, φοροτεχνικοί σύμβουλοι κ.τ.λ.)
συμμετέχουν στο Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας και προσφέρουν τις υττηρεσίες τους στην
εταιρεία, πέραν της συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. αμειβόμενοι για τις
υπηρεσίες αυτές με πάγια αντιμισθία ή με οποιοδήτιοτε άλλο τρόττο, εκδίδοντος για
την αμοιβή τους το προβλεπόμενο από τον Κ.Β.Σ. παραστατικό, οι αμοιβές που
λαμβάνουν, αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 2238/1994, εισόδημα από
ελεύθερα επαγγέλματα και κατά συνέπεια για τις αμοιβές των μεΐαόν αυτών του Δ.Σ.
ανώνυμης εταιρείας δεν έχουν εφαρμσ,οι οι διατάξεις τη τιερ. στ’ της παραγράφου 3
του άρθρου 28 του Ν. 2238/1994.
Εξαίρεση των ανωτέρω αποτελεί η πάγια αντιμισθία που λαμβάΐ'ει δικηγόρος
για παροχή νομικών υπηρεσιών σε ανώιυμη εταιρεία, που είναι μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα αν ο δικηγόρος
είναι μέ/αις του Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. ή όχι, θεωρείται η αμοιβή του ως
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Η ανώνυμη εταιρεία κατά την καταβολή των μισθών στα μέλη του Δ.Σ., που
αποτε)-σύν εισόδημα Δ’ πηγής, έχει υποχρέωση να παρακρατήσει φόρο με
συντελεστή 35%, που υπολο',άζεται στο ακαθάριστο ποσό του μισθού αφού
αφαιρεθούν οι ασφα/αστικές εισφορές που κατεβλήθηκαν και τα αναΐναγούντα τέ>.η
χαρτοσήμου. Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή των μισθών και η απόδοση
του γίνεται στις προθεσμίες που προβλέποηαι και για την απόδοση του φόρου
μισθωτών υπηρεσιών.
Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση
του μέλους του Δ.Σ. για τους μισθούς που εισπράττει, οι οποίοι αποτελούν εισόδημα
από εμπορικές επιχειρήσεις. Επομένως, τα μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται να
φορολογιθούν για τα ποσά των μισθών αυτών με βάση τις γενικές διατάξεις περί
φορολογίας εισοδήματος και να συμψηφίσουν τον παρακρατηθέντα φόρο 35%.
Διευκρινίζεται ότι ο συντε>,εστής παρακράτησης 35% εξακολουθεί να ισχύει
και μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν με το Ν. 2214/1994, για τους μισθούς μελών
Δ.Σ. που αποτελούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν οι μετοχές
της ανώνυμης εταιρείας είναι ανώνυμες ή ονομαστικές μη εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο.
Για τους μισθούς που σποτελούι' σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν τηο πάνω,
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θα παρακρατείται φόρος με βάση τις ισχύουσες
διατάξεις.
Τέλος, για τις αμοιβές που /αιμβάνουν ελεύθεροι επαγγελματίες, μέλη του
Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας λόγω παροχής προς αυτή υπηρεσιών της ειδικότητας τους, θα
γίνεται παρακράτηση φόρου 15%, καθόσον όπως προαναφέρθηκε το εισόδημα τους
αυτό προέρχεται από ελεύθερα επαγγέλματα και 20% για αμοιβές που καταβά?Λονται
από 17/2/1998, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 2579/1998.
Περαιτέρω, για μισθούς μελών Δ.Σ. που αποτελούν για τους δικαιούχους
εισόδημα Δ’ πηγής και καταβάλλονται από 1/1/1998 και μετά αυξάΐ'εται ο
συντελεστής παρακράτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.
2579/1998
Έτσι με τις νέες διατάξεις, η παρακράτηση του φόρου με συντελεστή 35%
(που ίσχυε προηγουμένως για όλες γενικά τις ανώνυμες εταιρίες) περιορίζεται πλέον
μόνο, σε αυτές που οι μετοχές τους, είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών
κατά'την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου με εξαίρεση τις τραπεζικές ανώνυμες

εταιρίες, οι οτιοίες πρέπει να προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή
40%, ανεξάρτητα αν οι μέτοχε είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή όχι.
Επίσης, και όλες οι άλ>.ες ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες (ττον οποίων οι μετοχές
δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών) θα πρέπει στο εξής να προβαίνουν
σε παρακράτηση αττί των δια^Λμβανομένων μισθοιν των μελών Δ.Σ. με συντελεστή
40%. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία η διαδικασία εισαγωγής στο
Χρηματιστήριο Αθηνών μίας εταιρίας έχει ολοκ?„ηρωθεί κατά την έναρξη της
διαχειριστικής περιόδου ώΧά δεν έχει αρχίσει ακόμη η διαπραγμάτευση των μετόχατν
σε αυτό, η παρακράτηση θα γίνεται με συντελεστή 35%.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Ν. 2873/2000
προβ>.έπεται ότι οι Ανώνυμες Εταιρείες των οποίων οι μετοχές κατά την έναρξη της
διαχειριστικής χρήσης δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και οι
Τραπεζικές .Δνώνυμες Εταιρίες, ανεξάρτητα αν οι μετοχές τους είναι εισηγμένες ή όχι
στο Χρηματιστήριο Αθηνών και οι οποίες θα καταβάλλουν μισθούς στο μέλη του
Δ.Σ. που αποτελούν για τους δικαιούχους εισόδημα από εμπορικές ετηχειρήσεις, θα
προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 37,5% για τις αμοιβές που θα
καταβάλ>ο)υλ· από 1.1.2001 μέχρι 31.12.2001 και με 35% για τις αμοιβές που θα
καταβά)λουν από 1.1.2002 και μετά.
2. Έκπτωση ιησθών ιιελών Δ.Σ. ανώνυιιτΐ£ εταιοίαΐ.
Οι μισθοί και αμοιβές που καταβά/λαινται στα μέλη του Δ.Σ. ανώνυμης
εταιρίας κατά πάγια διοικητική νομολογία, αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα
ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας, ανεξάρτητα αν οι μισθοί αυτοί ή οι αμοιβές
αποτελούν για τους δικαιούχους, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή από εμπορικές
επιχειρήσεις ή από Τ πηγή, εφόσον βεβαίως συντρέχουν και οι προβ/,επόμενες από
το νόμο λοιπές προϋποθέσεις αναγνώρισης της σχετικής δαπάνης (παραγωγικότητα
της δαπάνης, ύπαρξη νόμιμων δικαιο>θ)γητικών κ.τ.λ.).
Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρισθούν προς έκπτωση από τα
ακαθάριστα έσοδα της Α.Ε., είναι να υπάρχει προέγκριση της σχετικής σύμβασης
μίσθωστις εργασίας ή εντο?ής από τη γενική συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) των
μετόχων.
Αν η σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, που έχει προεγκριθεί από τη
γενική συνέλευση των μετόχων, αναφέρεται σε περισσότερες της μιας χρήσης,
δεδομένου ότι και η θητεία του μέλους του Δ.Σ. μπορεί να φθάσει μέχρι 6 χρόνια, δεν
απαιτείται για κάθε διαχειριστική χρήση η γενική συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει
τη σύμβαση αυτή, αλλά μόνο μετά την πάροδο της διάρκειας αυτής.
Τα παραπάνω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι στην παρεχόμενη από τη γενική
συνέλευση των μετόχων έγκριση θα καθορίζεται το ανώτατο όριο μισθού και να
παρέχεται στο Δ.Σ. η δυνατότητα να καθορίζει το ύψος του μισθού μέχρι το ανώτατο
όριο για το οποίο παρασχέθηκε η έγκριση,
Για κάθε μελλοντική αύξηση του μισθού του μέλους του Δ.Σ., του οποίου η
σύμβαση μισθώσεως έχει εγκριθεί, δεν απαιτείται να συνέρχεται κάθε φορά η γενική
συνέλευση των μετόχων για να προεγκρίνει την εκάστοτε χορηγούμενα} αύξηση του
μισθού, αλ>.ά ο καθορισμός της αύξησης θα γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο υπό
την προϋπόθεση ότι το ποσό του μισθού μετά την αύξηση δεν θα είναι ανώτερο του
ανώτατου ορίου που ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων.
Αν όμως το ποσό της αύξησης του μισθού είναι ανώτερο του ανώτατου ορίου
που ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων, απαιτείται να συνελθεί η γενική
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συνέλευση των μετόχων, για να προεγκρίνει τους μισθούς που θα χορηγηθούν στα
μέλη του Δ.Σ. για να είναι δυνατή η έκπτωση αυτών από τα ακαθάριστα έσοδα της
ανώνυμης εταιρίας.

8.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(Αρθρο 106 Ν. 2238/1994)

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 2238/1994 προσδιορίζεται το
φοριολογητέο εισόδημα των νομικών προσώπων στις περιπτώσεις που αυτά έχουν και
ά/Λα εισοδήματα, όπως έσοδα απ[ο μερίσματα από συμμετοχή σε άλ/,ες ημεδαπές
ανώνυμες εταιρείες, κέρδη από συμμετοχή σε προσωπικές εταιρείες, κοινωνίες
αστικού δικαίου, κοινοπραξίες, έσοδα αφοριολόγητα, έσοδα ιρορολσγηθέντα κατ’
ειδικό τρόπο με εξάντ/ι,ηση της φορο/Λγικής υποχρέωσης, κέρδη κατ’ ειδικό τρόπο
(τεχνικώΐ’ επιχεφήσεων) κ.τ.λ.
Στις συγκεκριμένες αυτές περιπτώσεις ο συντε/,εστής φορολογίας 35% ή 40%,
κατά περίπτωση, δεν ετηβάλ/ιεται στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με βάση το
άρθρο 105 του Ν. 2238/1994 (καθαρά κέρδη ισολογισμού μετά τη λογιστική
αναμόρφωση αυτών), αλλά στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν στην συνέχεια με την
εφαρμσ;ίή των διατάξεων του άρθρου 106 αυτού του νόμου.
Ειδικότερα , με τις διατάξεις του πιο πάνω άρθρου (106) προβ/νέπονται τα
ακόλουθα:
α. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται ότι, αν μεταξύ των
εισοδημάτων των ανωνύμων εταιριών συμπερΰαμβάνονται και μερίσματα ή κέρδη
από συμμετοχή σε ά)Λες εταιρίες των οποίων τα κέρδη έχουν φορολογηθεί με βάση
τιε διατάξεις του νόμου 2238/1994, τα εισοδήματα αυτά αφαιρούνται από τα καθαρά
κέρδη προκειμένου υπολογισμού των φορολογητέων κερδών του νομικού προσώπου.
Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η διπλή φορολογία των τηο πάνω κερδών (από
συμμετοχή), αφού αυτά έχουν ήδη υπαχθεί σε φορολογία στο όνομα της εταιρίας από
την οποία προέρχονται.
Σε περίπτωση που στα καθαρά κέρδη ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας
συμπεριλαμβάνονται εκτός από τα μερίσματα και τα κέρδη από συμμετοχές που
αναφέρονται πιο πάνω, και εισοδήματα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο (τόκοι
καταθέσεων κ.τ.λ,), με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή έσοδα που
απαλλάσσονται της φορολογίας (τόκοι ομολόγων του Δημοσίου κ.τ.λ.) και περαιτέρω
λαμβτινει χώρα διανομή κερδών, για τον προσδιορισμό των διανε,αόμεΐ'ων κερδών
που ανα/.ογούν στα εισοδήματα που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 2
(έσοδα αφορολόγητα) και 3 (κέρδη προσδιορισθέντα ή φορολογηθέντα κατ’ ειδικό
τρόπο) του ίδιου άρθρου, λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά κέρδη που προκύπτουν
από τους ισολογισμούε των ανωνύμων εταιριών.
β. Με τις διατάξεις των παραγράφουν 2 και 3 του άρθρου 106 ορίζεται ότι,
όταν στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς των ανωνύμων εταιριών,
πλην τραπεζικών και ασφαλιστικών, συμπεριλαμβάνονται και αφορολόγητα έσοδα
(π.χ τόκοι από πράξεις REPOS) ή κέρδη φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο (π.χ. τόκοι
καταθέσεων) ή κέρδη προσδιορισθέντα κατ’ ειδικό τρόπο και παράλλ.ηλα λαμβάνει
χώρα διανομή κερδών, στα φορολογητέα κέρδη προστίθεται και το μέρος των πιο
πάνω εσόδων ή κερδών που αναλογεί στα διανεμόμεΐ'α κέρδη μετά την αναγωγή του
εξευρισκομένου αυτού ποσού σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε
αυτό φόρου. Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις αυτές, στα κέρδη του νομικού

προσώπου που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 105 του Ν.
2238/1994 προστίθεται και το μέρος των αφορολόγητων εσόδων ή κερδών που
φορολογήθηκαν με ειδικό τρόπο ή πέραν των τεκμαρτών προσδιορισθέντων με βάση
το άρθρο 34 κερδών, το οποίο αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη, μετά την αναγωγή
του ποσού αυτού σε μικτό και έτσι το άθροισμα που προκύπτει αποτελεί το συνολικό
φορολογητέο εισόδημα του νομικού προσώπου.
Τονίζεται ότι για τον προσδιορισμό των παραπάνω εισοδημάτων που
αναλογούν στα διανεμόμενα κέρδη, ως βάση υπο/ναμαμού λαμβάνονται τα συνολικά
καθαρά κέρδη της ανώνυμης εταιρίας, όπως αυτά προκύπτουν από τον ισολογισμό
και στα οποία συμττεριλαμβάνονται και μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχή σε άλλες
εταιρίες. Επομένως, με τις παραπάνω διατάξεις θεωρείται ότι για τον προσδιορισμό
των φορολογητέων κερδών των ανωνύμων εταιριών τα διανεμόμενα με οποιοδήποτε
τρόπο κέρδη, δηλαδή μερίσματα, αμοιβές με?αόν Δ.Σ. κ.λ.π., προέρχονται κατ’
αναλογία των φορολογούμενων με τις γενικές διατάξεις κερδών και των
οφορολόγητωι' αυτών ή φορολογηθέντων ή προσδιορισθέντων κατά ειδικό τρόπο.
Παράδειγμα;
Ανώνυμη εμπορική εταιρία της οποίας οι μετοχές είναι ονομαστικές μη
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο κατά την χρήση 1995 πραγματοποίησε:
Καθαρά κέρδη από δραστηριότητες της..............δρχ. 90.000.000
Αφορολόγητα έσοδα.........................................δρχ. 10.000.000
Σύνολο κερδών ισολογισμού.............................δρχ. 100.000.000
Α’ Περίπτωση
Αποφασίζεται να μη διανεμηθεί κανένα ποσό
Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών
Καθαρά κέρδη Ισολογισμού............................... δρχ. 100.000.000
Πλέον δαπάνες που αφορούν τα
Αφορολόγητα Έσοδα (10 εκ. X5%)................... δρχ.
500.000
Σύνο)νθ.................................................................................. δρχ.100.500.000
Μείων Αφορολόγητα Έσοδα.............................. δρχ. 10.000.000
Φορολογηθέντα Κέρδη...........................................................δρχ90.500.000
ΟφεΛόμενος φόρος 90.500.000 χ 35%.............. δρχ. 31.675.000

Β’ Περίητοιση
Λαμβάνεται απόφαση να διανεμηθούν μερίσματα δρχ. 26.000.000
και αμοιβές Δ.Σ. 4.000.000 δρχ.
Στα προς φορολογίας κέρδη................................δρχ. 90.500.000
Θα προστεθούν:
α. Μέρος των αφορολόγητων εσόδων
που αναλογούν
στα διανεμόμενα
Στα 100 εκ. Καθαρά Κέρδη Ισολογισμού Διανεμόμενα 30 εκ.
Στα 10 εκ. αιοοοολόγητα έσοδα____________________ X:
Χ=
δρχ. 3.000.000
β. Πλέον αναλογούν φόροε
Π.000.000 X 351

1.615.385

δρχ. 4.615.385

Φορολογητέα κέρδη
δρχ.93.II 5.385
ΟφειλΔμετ'ος Φόρος 95.115.385 χ 35% =.............33.290.385
γ. Με τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 2 εδάφια δεύτερο και τρίτο του Ν.
2238/1994 προβλέπεται όπ σε περίπτωση που τα αφορολόγητα έσοδα ττις ανώνυμης
εταιρίας είναι μεγα>.ύτερα από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμό, τα
διανεμόμενα με οποιαδήποτε μορφή κέρδη φορολογούνται στο όνομα του νομικού
προσώπου, μετά την αναγωγή αυτών σε μικτό ποσό με την προσθήκη του
ανα>.ογούντος σε αυτά φόρου. Η ζημιά που προκύπτει μετά την φορολογική
αναμόρφωση του λογιστικού αποτελέσματος (κέρδους) κατά την υποβολή της
φορο)Λγικής δήλωσης δεν μεταφέρεται στα επόμενα πέντε χρόνια για συμψηφισμό
με τα κέρδη των ετών αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.
2238/1994.

Παράδειγμα:
Η Α.Ε. “ΟΔΥΜΠΟΣ”. της οποίας οι μετοχές είναι στο Χρηματιστήριο, κατά
τη διαχειριστική περίοδο 1-1-1995 έως 31-12-1995 πραγματοποίησε καθαρά κέρδη
βάση ισολογισμού 20.000.000 δρχ. Στα ακαθάριστα έσοδα της ανώνυμης εταιρίας
περιλαμβάνεται και το ποσό 30.000.000 δρχ. που προέρχεται από αφορολόγητα έσοδα
(τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Δημοσίου). Το Δ.Σ. προτείνει προς
την γενικ-ή συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερισμάτων 6.000.000.000 δρχ. και
αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. 2.000.000 δρχ. με τη δήλ(οση φορολογίας εισοδήματος
οικονομικού έτους 1996 δηλώνονται από την εταιρία και δαπάνες μη
αναγνωριζόμενες προς έκπτωση απ τα ακαθάριστα έσοδα 3.000.000 δρχ.
Με βάσιι τα ανωτέρω δεδομένα, προκύπτουν τα εξής:

-

Καθαρά κέρδη βάσει ισολογισμού........................................20.000.000 δρχ.
Πλέον δηλωθείσες λογισπκές διαφορές.............................. 3.000.000 δογ.
Δηλωθέντα καθαρά κέρδη.................................................. 23.000.000 δρχ.
Μείον αφορολόγητα έσοδα.................................................. 30.000.000 δον.
Ζημία μετά την φορολογική αναμόρφωση............................ 7.000.000 δρχ.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ KRPAH

α) Μερίσματα...6.000.000
Ρ) Αμοιβές μελών Δ.Σ..... 2.000.000
- Πλέον φόρος που αναλογεί στα
Διανεμόμενα..........(8.000.000x35).................................
65
Φορολογητέα καθαρά κέρδη................................................
Οφειλόμενος φόρος εισοδήματος
(12.307.692 χ 35%).....................................................

8.000.000 δρχ.
4.307.692 δογ.
12.307.692 δρχ.
4.307.692 δρχ.

Επειδή τα αφορο>όγητα έσοδα της εταιρείας ήταν μεγαλύτερα από τα καθαρά
κέρδη του ισολογισμού, ως φορολογητέα κέρδη ελήφθησαν τα κέρδη που
προτάθηκαν για διανομή, αφού προηγουμένως έγινε αναγωγή αυτών σε μικτά με την
προσθήκη του αναλογούντος σε αυτά φόρου.
Εξάλλου, η η ζημία των 7.000.000 δρχ., που προέκυψε με την αναμόρφωση
των αποτελεσμάτων κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και η
οποία (ζημία) οφείλεται στην ύπαρξη των αφορολόγητων εσόδων, δε\> μεταφέρεται
στα επόμενα έτη για συμψηφισμό με κέρδη.
Η διαφορά των 7.692.308 δρχ. (20.000.000 - 12.307.692) αποτελούν
αφορολόγητα έσοδα, μη διανεμηθέντα, τα οποία θα πρέπει να εμφανιστούν στο
δευτεροβάθμιο λογαριασμό 41.90 ".Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της
φορολογίας έσοδα”, σύμφωνα με την αριθμ. 1044770/10159/ΠΟΛ. 1117/23-3-1993
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Περαιτέρω, σε περίπτωση κατά την οποία το άθροισμα των απαλλασσόμενων
της φορολογίας εσόδων και εισοδημάτων φορολογιιθέντων κατά ειδικό τρόπο είναι
μεγαλύτερο των κερδών βάση ισοζυγισμού και η ανώιωμη εταιρία προβαίνει σε
διανομή κερδών, για τον προσδιορισμό των μη διανεμόμενων πιο πάνω εισοδημάτων,
που πρέπει να εμφανιστούν στους λογαριασμούς 41.90 “Αποθεματικά από
απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα” 41.91 “.Αποθεματικά από έσοδα
φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο”, θα γίνεται επιμερισμός των μη φορολογητέων
αυτών κερδών ανάλογα με το ύψος των απαλλασσόμενων της φοροίνογίας εσόδων και
των φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο εισοδημάτων. Επομένως, αν στο
προηγούμενο παράδειγμα το ποσό των 30.000.000 δρχ. προερχόταν κατά 15.000.000
δρχ. από τόκους έντοκων γραμματίων του Δημοσίου και κατά 15.000.000 δρχ. από
τόκους καταθέσεων υπαγχθέντες σε φορολογία με 15% βάση του άρθρου 12 του Ν.
2238/1994. το ποσό των 7.692.308 δρχ. (20.000.000 - 12.307,692) θα εμφανιστεί
κατά 3.846.154 δρχ. 97.692.308 χ 50%) στο λογαριασμό 41.90 και κατά 3.846.154
δρχ. (7.692.308 χ 50%) στο λογαριασμό 41.91.
δ. Με την 1044770/10159/ΠΟΛ. 1117/1993 του Υπουργού οικονομικών, που
δημοσιεύτιικε στο ΦΕΚ 257/τ. BV12-4-1993, καθορίζεται ο τρόπος της λογιστικής
εμφάνισης των αποθεματικών που σχηματίζονται από αφορολόγητα έσοδα ή
φορολογΐ)θέντα ή προσδιορισθέντα κατά ειδικό τρόπο έσοδα. Ειδικότερα οι ανώνυμες
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εταφίες υποχρεούνται να εμφανίζουν στα βιβλία τους σε ειδικούς >χ>γαριασμούς
αττοθεματικών, καθώς και στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, το μέρος των
αδιανέμητων καθαρών κερδών που προκύπτουν σε κάθε διαχειριστική χρήση και τα
οττοία προέρχονται από έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας με βάση τις διατάξεις
νόμων ή από έσοδα φορολογηθέντα ή προσδιορισθέντα κατά ειδικό τρόπο ως εξής:
(αα) Τα αδιανέμητα καθαρά κέρδη ττου προέρχονται από έσοδα
απαλλασσόμενα της φορολογίας ασοδήματος, δηλαδή τα προερχόμενα από τόκους
έντοκων γραμματίων του Δημοσίου, τόκους καταθέσεων σε ξένο νόμισμα, τόκους
ομολογιακών δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.τ.λ., θα εμφανίζονται
στο δευτεροβάθμιο λογαριασμό 41.90 ‘Άποθεματικά από απαλ)χισσόμενα της
φορολογίας έσοδα” με περαιτέρω ανά/.υση αυτού σε τριτοβάθμιους λογαριασμούς,
κατά κατηγορία εσόδου.
(ΡΡ) Τα αδιανέμητα καθαρά κέρδη που προέρχονται από φορολογηθέντα κατά
ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και επί των οποίων έχει
γίνει παρακράτηση φόρου, δηλαδή τα προερχόμενα από τόκους καταθέσεων επί των
οποίων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2238/1994. από ωφέλεια
του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 2238/1994 κ.τ.λ., θα εμφανίζονται στο δευτεροβάθμιο
λογαριασμό 41.91 “Αποθεματικά από έσοδα φορο/Λγηθέντα κατά ειδικό τρόπο”, με
πχραιτέρω ανάλυση αυτού σε τριτοβάθμιους λογαριασμούς, κατά κατηγορία εσόδου
και συντε/χστή παρακρατηθέντος φόρου.
1ε περίπτωση κατά τη\’ οποία τα έσοδα που αναφέρονται στις πιο πάνω
περιπτώσεις α' και β' είναι μεγαλύτερα των κερδών του ισο>χγισμού, στον πίνακα
διάθεσης αποτε^χσμάτων θα εμφανισθει ως αποθεματικό το ποσό που απομέν'α μετά
την αφαίρεση από τα κέρδη του ισολογισμού του φόρου εισοδήματος, των τυχόν
κρατήσεων για σχηματισμό αποθεματικών (τακηκού, αφορολογήτων εκτττώσεων
αναπτυξιακών νόμων, ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων), τω\· τυχόν
διανεμόμενων ποσών κ.τ.λ.
(γγ) Τα κέρδη των τεχνικών και οικοδομικών ετηχειρήσεων, κατά το μέρος
που υπερβαίνουν τα προσδιοριζόμενα βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.
2238/1994 τεκμαρτά κέρδη, κατά το μέρος που δεν φορολογήθηκαν, θα εμφανίζονται
στο δευτεροβάθμιο λογαριασμό 41.92 “Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και
οικοδομικών εππχπρήσεων”. Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί των προηγούμενων
περιτττώσεωι^ θα ταστώνοιπαι με το υπόλοιπο των αφορολόγητων εσόδων ή των
εσόδων που φορολογήθιικαν κατά ειδικό τρόπο ή πέραν των τεκμαρτά προκυψάντων
καθαρών κερδών, κατά περάιτωση, που απομένει μετά την αφαίρεση από αυτά του
μέρους που διανέμεται με οποιαδήποτε μορφή, καθώς και του φόρου που αναλογεί
στο διανεμόμενο αυτό ποσό.
(δδ) Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 2238/1994
αφορολόγητο αποθεματικό (υπεραξία από πώληση χρωγράφων), οι σχηματιζόμενες
βάσει αναπτυξιακών νόμων (Ν. 1892/1990, Ν. 1262/1982 κ.τ.λ.) αφορολόγητες
εκπτώσεις, το σχηματιζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1828/1989 ειδικό
αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων κ.τ.λ. θα εμφανίζονται στο δευτεροβάθμιο
λογαριασμό 41.08 “Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων”, με
περαιτέρω ανάλυση αυτού σε τριτοβάθμιους λογαριασμούς, κατά νόμο.
Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί 41.90, 41.91, 41.92 των παραπάνω
περιπτώσεων θα καταχωρούνται στα προβ)χπόμενα από τις παραγράφους 4.1.103 και
4.1.302 του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου (π.δ. 1123/1980) υποδείγματα
Ισολογισμού και Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων ως εξής:
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Στην κατιγ/ορία A—IV “Αποθεματικά Κεφάλαια” του Παθητικού του
Ισολογισμού, το κονδύλι 5 διαμορφώνεται ως εξής:
41.08 + 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων 41.90 έως 92.
Στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, μετά την κατηγορία 6 προστίθενται οι
εξής νέες κατηγορίες:
41.90 6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορο)χ»γίας έσοδα.
41.91 6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο.
41.92 6 γ. Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 106 του Ν. 2238/1994
ορίζεται ότι σε περίπτωση διάλυσης ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας θεωρείται ως
κέρδος, φορολογούμενο στο όνομα του νομικού προσώπου, το ποσό που θα
λαμβάνουν οι μέτοχοι πέραν του πραγματικού καταβληθέντος και μη επιστραφέντος
σε αυτούς μετοχικού κεφαλαίου και των κερδών που έχουν υπαχθεί σε φορολογία με
βάση τις διατάξεις του ίδιου νομοθετήματος.
Ως πραγματικό καταβληθέν από τους μετόχους ποσό θεωρείται το μετοχικό
κεφάλαιο της εταιρίας προσαυξημένο κατά τα αποθεματικά τα σχηματισθέΐ'τα από
καταβολή των μετόχων κατά την τυχόν υπέρ το άρτιο έκδοση των μετοχών .
Το ανωτέρω ποσό που εισπράττουν οι μέτοχοι κατά τη διάλυση της ανώνυμης
εταιρίας, υπόκειντο σε φορο)αηάα και με τις προϊσχύασασες διατάξεις της παραγρ. 2
του άρθρου 26 του ν.δ. 3323/1955 ως μέρισμα. Μετά την κατάργηση όμως, της
φορολογίας των διανεμομένων κερδών και την καθιέρωση της φορολογίας των
νομικών προσώπων τοτν εισοδημάτων της παραγράφου αυτής ώστε αυτά να
φορολογούνται στο όνομα του νομικού προσώπου.
Τα φορολογητέα εισοδήματα της παραγράφου αυτής προκύπτουν κατά την
εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρίας. Αυτά θα δηλώνονται με τη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος που υποβά>λ.εται με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης γ της
παραγράφου 1 του άρθρου 107 τουΝ. 2238/1994.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 106 του Ν. 2238/1994
ορίζεται ότι σε περίπτωση εξαγοράς ή με οποιοδήποτε τρόπο απόκτησης από ημεδαπή
ανώνυμη εταιρία δικών της μετοχών με σκοπό την απόσβεση ή μείωση του
κεφαλαίου της. το πόσο που καταβά7^χται ενδεχομένως στους μέτοχους πέραν του
αντίτιμου που κατέβαλαΐ' πράγματι αυτοί και δεν έχει ήδη επιστρσφεί σε αυτούς,
προέρχεται από το υπόλοιπο των κερδών που προκύπτει μετά την αφαίρεση του
ανα).ογούντος φόρου εισοδήματος (35%) του νομικού προσώπου από τα συνολικά
κέρδη.
Ως πραγματικό καταβληθέν από τους από τους μετόχους πόσο θεωρείτε το
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, προσαυξη,ιιένο κατά τα αποθεματικά που έχουν
σχηματισθεί από την τυχόν υπέρ το άρτιο έκδοση των μετοχών.
Το ανωτέρω πόσο που λαμβάνουν οι μέτοχοι δε\’ υπόκειται σε φορολογία με
τιην προϋπόθεση ότι η ανώνυμη εταιρία δεν έχει εισοδήματα απα>Λασσόμενα της
φορολογίας (π.χ. τόκοι από έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου) η προσδιοριζόμενα
κατά ειδικό τρόπο (π.χ. τεχνικές εταιρίες) ή φορολογούμενα κατά ειδικό τρόπο με
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (π.χ. τόκοι καταθέσεων) μέσα στη
διαχειριστική χρήση που λαμβάνει χώρα η απόσβεση ή μείωση του κεφαλαίου.
Η απαλλαγή αυτί) χορηγείτε γιατί, το ανωτέρω πόσο, που λαμβάνουν οι
μέτοχοι πέρα του πραγματικού καταβληθέντος από αυτούς αντιτίμου των μετοχών,
έχει ήδη υπαχθεί σε φορολογία με 35%, αφού όπως προαναφέρθηκε, καταβάλλεται
από το υπόλοιπο των κερδών της ανώνυμης εταιρίας που προκύπτει μετά την
αφαίρεση του αναλογούντος, με βάση το άρθρο 10. φόρου από τα συνολικά κέρδη.

Αν όμως, μέσα στη χρήση που γίνεται η απόσβεση ή μείωση του κεφαλαίου
υ^ρχουν και εισοδήματα απαλλασσόμενα της φορολογίας ή προσδιοριζόμενα ή
φορολογούμενα κατά ειδικό τρόπο, προβλέπεται ότι θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι
διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 106. Δηλαδή, στην περίτττωση αυτή
στα φορολογητέα κέρδη της εταιρίας θα προστίθεται και το μέρος των πιο πάνω
εισοδημάτων που αναλογεί στο ποσό που καταβάλλεται στους μετόχους πέραν του
πραγματικού καταβληθέντος από αυτούς αντιτίμου των μετοχών, μετά την αναγωγή
του εξευρισκομένου αυτού ποσού σε μικτό με την προσθήκη του αναλΛγούντος σε
αυτό φόρου.

9. νΠΟ.ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΓΑρ Θρο 109 .Ν. 2238/19941
Όπω; ισ/ύει αετό την αιτικατάστασυ του αετό Ν. 2065/92
1. Κύριος φόρος.
Μετά την μεταβολή με το Ν. 2065/1992 τα καθαρά κέρδη των Α.Ε.
φορολογούιται με συντελεστή φορολογίας 35%.
Ο συντε/χστής αυτός εφαρμόζεται στο συνολικό φορολ.σ,σιτέο εισόδημα των
νομικώΐ' προσώπων, πριν από την οποιαδήποτε διανομή κερδών.
Με τον παραπάνω συντελ,εστή 35% φορολογούνται το κέρδη των Α.Ε. που
προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν με 30.6.1992 και μετά.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του νόμου 2214/1994,
αυξήθηκε ο συντε/,εστής φορο/,ογίας από 35% σε 40% για τις ημεδαπές ανώνυμε
εταιρίες που έχουν κατά την λήξη της διαχειριστικής τους περιόδου ανώνυμες
μετοχές μη εισιγμένες στο Χρηματιστήριο, καθώς και για τις αλλοδαπές εταιρίες και
οργανισμούς που αποβλέπουν σε απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων.
Σε περίπτωση που η ημεδαπή ανώνυμη εταιρία έχει ονομαστικές και
ανώνυμες μετοχές μη εισηγμέι'ες στο Χρηματιστήριο, με τον αυξημένο συντελεστή
40% φορολνογούηαι τα καθαρά κέρδη που αναλ.ογούν στον αριθμό των ανωνύμων
μετοχών που υπάρχουν, όπως αυτός προκύπτει από τα τηρούμενα από την Α.Ε. βιβλία
κατά την λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Για την εξεύρεση των καθαρών κερδώΐ'
που αναλ,ογούν στις ανώνυμες μετοχές επιμερίζονται στα συνολακά καθαρά κέρδη
ανάλογα με τον αριθμό των ονομαστικών και ανωνύμων μετοχών που προκύπτουν
από τα τηρούμενα βιβλία κατά την λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Ο αυξημένος
φορολογικός συνπελ,εστής εφαρμόζεται στα κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς
που κλείνουν από 30 Ιουνίου 1994 και μετά.
Με ττ|ν παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Ν. 2579/1998 αυξήθηκε ο
συντελεστής φορολογίας τωι· κερδών των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών των οποίων
οι μετοχές είναι ονομαστικές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από 35% σε
40%. Ισχύει για ισολογισμούς που κλείνουν από 30/12/1997 και μετά.
Η αύξηση αυτή ισχύει για τα κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που
κλείνουν οι ανώνυμες εταιρίες με 31 Δεκεμβρίου και μετά.
Μετά την τροποποίηση αυτή ο συντελεστής 35%, εξακολουθεί να ισχύει μόνο
για τα κέρδη, των ημεδαπών Α.Ε. των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο
χρηματιστήριο Αθηνών, ανεξάρτητα από το είδος τους (ονομαστικές ή ανώνυμες).
Τονίζεται επίσης ότι, ο συντελεστής φορολογίας 40% εξακολουθεί να ισχύει
για τα κέρδη όλων γενικώς των ημεδαπών τραπεζικών ανωνύμων εταιριών, των
πιστωτικίΰν ιδρυμάτων που λειτουργούν με την μορφή αμιγούς πιστωτικού
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συνεταιρισμού του Ν. 1667/1986, καθώς και των αλλοδαπών εταιριών και
οργανισμών που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων.
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 2836/2000 π ρ ο β /^ τα ι ότι
ειδικά για τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών ανιονύμων εταιρειών, που η έδρα τους
βρίσκεται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μετοχές εισηγμένες, κατά τον
χρόνο λήξης της διαχειριστικής περιόδου του υποκαταστήματος, σε οποιοδήποτε
χρημαηστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε
ποσοστό 35%, με εξαίρεση τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών τραπεζικών
ετηχειρήσεων για τα οποία ισχύει ο συντε/,εστής 40%.
Ο μειωμένος αυτός συντελεστής έχει εφαρμογή για τα κέρδη που προκύπτουν
από ισολογισμούς που κλείνουν με 30.9.2000 και μετά.
Περαιτέρω, με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 2873/2000 μειώνεται ο
συντελεστής φορολογίας των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, των οποίων οι μετοχές
δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών όλων ανεξαιρέτως των
τραπεζών που λ,ειτουργούν στην Ε/λ,άδα, καθώς και των εγκατεστημένων στην χώρα
μας υποκαταστημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων, των οποίων τα κέρδη
φορολογούνται με συντελεστή 40%.
Η μείωση γίνεται από 40% σε 37,50% για τα εισοδήματα του οικονομικού
έτους 2002 (χρήση 2001) και περαιτέρω σε 35% για τα εισοδήματα που θα
αποκτηθούν στο οικονομικό έτος 2003 (χρήση 2002) και επόμενα.
2. Συμπληρωματικός φόρος.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 109 του Ν. 2238/1994
προβλέττεται ότι αν οι Α.Ε. αποκτούν και εισόδημα από ακίνητα, ε7πβά>2..εται στο
εισόδημα αυτό και συμπληρωματικός φόρος, πέραν του φόρου 35% ή 40%, κατά
ττερίπτωση, που επιβάλλ,εται στα συνολακά καθαρά κέρδη τους.
Ο συμπληρωματικός αυτός φόρος υπολογίζεται με συντελνεστή 3% στο
συνολικό ακαθάριστο εισόδημα από οικοδομές (γραφεία, καταστήματα, αποθήκες,
οικίες κ.τ.λ.) ή γαίες (οικόπεδα, γήπεδα κ,τ.λ), ανεξάρτητα αν το εισόδημα αυτό
προέρχεται από εκμίσθωση ή από ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων της.
Ο συμπληρωματικός φόρος δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κύριου φόρου
εισοδήματοε που αναλογεί στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα του νομικού
προσώπου τηε Α.Ε. Συνεπώς αν δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος, λόγω ζημιών, δεν
επιβάλλεται συμπ/.ηρωματικός φόρος, ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος από
ακίνητα.
Δεν επιβάλλεται ο συμπ).ηρωματικός φόρος 3% στο τεκμαρτό εισόδημα που
προέρχεται από ιδιοχρησιμοποίηση βιομηχανοστασίων και των συνεχόμενων
αποθηκών και γηπέδων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πρώτων' υλνών και
για την πρώτη εναπόθεση των βιομηχανικών προϊόντων, καθόσον το τεκμαρτό αυτό
εισόδημα δεν θεωρείται κατά ρητή διάταξη του νόμου εισόδημα από ακίνητα.
3. Οφειλόμενος φόρος Ν.Π.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 109 του Ν. 2238/1994
προβλέπεται ότι από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο
εισόδημα και του συμπληρωματικού φόρου 3% επί του ακαθαρίστου εισοδήματος
από ακίνητα, αφαιρούνται τα παρακάτω ποσά φόρων:
α. Η προκαταβολή του προηγούμενου έτους.
ρ. Ο φόρος εισοδήματος που παρακρατήθηκε για τα εισοδήματα του νομικού
προσώπου, σύμφω'να με τις διατάξεις των άρθρων 55, 111 και 114 του Ν. 2238/1994,
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τα οποία ΤΛΕΟκεινται σε φόρο εισοδήματος (π.χ. παρακρατηθείς φόρος τόκων δανείου
20%, φόρος εργοληπτών 3%, φόρος αντιπροσώπων 15%, φόρος για πωλήσεις στο
Δημόσιο, δήμους, κοινότητες κ.τ.λ. 1%, 4%, 8%, κατά τιερίπτωση, κ.τ.λ.)
γ. Το μέρος του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος των εισοδημάτων ττου
έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης
που ανα^νογεί στα διανεμόμενα ποσά και με τα οποία έχουν προσαυξηθεί τα
υποκείμενα σε φορολογία κέρδη του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν. 2238/1994 (τόκοι καταθέσεων, τόκοι από REPOS
κ.τ.λ.).
Επομένως, αν η Α.Ε. που μεταξύ των εισοδημάτων της έχει και εισοδήματα
φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, δεν
προβεί σε καμία διανομή από τα κέρδη της χρήσης, για τον υπολογισμό του
οφειλόμενου φόρου δεν θα αφαιρέσει κανένα ποσό φόρου που παρακρατήθηκε για τα
εισοδήματα αυτά. Λν όμως προβούν σε διανομή από τα κέρδη της χρήσης, τότε θα
αφαιρέσουν το μέρος του παρακρατηθέντος φόρου για τα εισοδήματα αυτά που
ανα>νθγούν στα διανεμόμενα ποσά (μερίσματα, αμοιβές με/.ών Δ.Σ., αμοιβές στους
εργαζόμενους, διανεμόμενα κέρδη στους εταίρους κ.τ.λ.).
Ειδικά όμως για τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις προβ/χπεται ότι
αυτές θα εκπίπτουν από το συνολικό φόρου του νομικού προσώπου, ολόκ>.ηρο το
ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα τους τα φορολογηθέντα κατά
ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογιχής υποχρέωσης (τόκοι καταθέσεων κ.τ.λ.).
Τα παραπάνω τροποποιήθηκαν με την παρ. 12 του άρθρου 13 του Ν.
2459/1997 και προβ/έπεται όπ για τις τραπεζικές και ασφο7ασηκές εταιρίες για την
εξεύρεση του οφειλόμενου φόρου του νομικού προσώπου δει· θα αφαιρείται
ολόκ/.ηρο το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ή προεισπράχθηκε για εισοδήματα
φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο (τόκοι εντόκων γραμματίων, ομολόγων κ.τ.λ.),
α/νλά το ποσό εκείνου του φόρου που ανοά.ογεί στο χρονικό διάστημα που τα
παραπάνω νομικά πρόσωπα είχαν στο χαρτοφυλάκιο τους, τους τίτλους επενδύσεων
που παρέχουν τα εισοδήματα αυτά.
6.
Ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε από το νομικό πρόσωπο στην
αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτή και υπόκειται σε φορολογία στην
Ελλάδα. Ο φόρος αυτός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το
ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην ΕΛλαδα.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 109 του Ν. 2238/1994
προβλέττεται ότι σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ή
προκαταβλήθηκε είναι μεγαλύτερο από το φόρο που ανα/χιγεί η ετή π/^έον διαφορά
συμψηφίζεται στο υπόλοιπο ποσό που ενδεχόμενα προκύτττει για βεβαίωση, δηλαδή
στην προκαταβολή φόρου εισοδήματος του επόμενου οικονομικού έτους που
βεβαιώνεται με βάση το άρθρο 111 του ίδιου νόμου. Το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο
που προκύπτει από το συμψηφισμό αυτό επιστρέφετοι.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Η Α.Ε. “ΔΙΑΣ” είναι εμπορικι) και έχει μετοχές ονομαστικές μη εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο. Κατά τη διαχειριστική χρήση 1/1/97 - 31/12/97 πραγματοποίησε
καθαρά κέρδη βάσει ισολογισμού 80.000.000 δραχμές.
Μεταξύ των ακαθαρίστων εσόδων της έχει συμπεριλάβει:
α. Έσοδα από εκμίσθωση καταστι'ιματος δρχ. 5.000.000.
β. Έσοδα από τόκους καταθέσεων σε ημεδαπή τράπεζα δρχ. 10.000.000, εττί
των οποίων έχει παρακρατηθεί φόρος 1.500.000 δρχ.
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Η προκαταβολή φόρου προηγούμενου έτους ανέρχεται σε δρχ.
6 .200,000

Από την εταιρία αποφασίσθηκε η διανομή μερισμάτων δρχ. 18.000.000 και
αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ, δρχ. 2.000.000. Κατά την υποβολή της δήλωσης της
φορο?χ>γίας εισοδήματος αναμόρφωνε τα προκύψαντα κέρδη με δαπάνες που δεν
εκπίπτωνται φορολογικά δρχ. 4.000.000.
Με βάση τα παραπάνω τα φορο?>ογηθέντα κέρδη, ο αναλογών κύριος φόρος, ο
συμττ/.ηρωματικός και ο οφειλόμενος φόρος θα προσδιορισθούν ως εξής:
ο. Υπολογισμός φορολογητέων κερδοηΚαθαρά κέρδη βάσει βιβλίων................................ 80.000.000δρχ.
ΠΡ,έον δηλωθείσες >03γιστικές διαφορές................ 4.000.000δογ.
Σύνολο δηλωθέντων κερδών................................ 84.000.000δρχ.
Αφαιρούνται εισοδήματα φορολογηθέντα κατά
ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης
(τόκοι καταθέσεων)............................................... ΙΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟδργ.
Υπόλοιπο..............................................................74.000.000δρχ.
Προστίθενται:
-Ανα7ο3γούντα διανεμόμενα κέρδη στους
τόκους καταθέσεων
20.000.000X10.000.000 = 2.500.000 δρχ.
80.000,000
-Αναλογών φόρος
(2.500.000 X 40/60)
1.666.667δογ.
4.666.667δργ.
Κέρδη φορολογούμενα στοόνομα της Α.Ε...............78.166.6'676pY.
β. Κύριος φόρος.................................................31.266.667δρχ.
(78.166.667 X 40%)
γ. Συμπληρωματικός φόρος.................................... 150.000δρχ.
(5.000.000 X 3%)
Σύνολο.................................................................. 31.416.667δρχ.

Αφαιρούασαι:
-Προκαταβολή φόρου
προηγούμενου έτους
-Παρακραττ|θείς φόρος
τόκων καταθέσεων που
αναλογεί στο διανεμόμενο
ποσό, που προσαυξάνει τα
φορολογητέα κέρδη της Α.Ε.
625.0005 ο υ . 6.825.000δογ.
(4.166.667 X 15%)
Οφειλόμενος φόρος της Α.Ε........................ 24.591.667δργ.

10.

ΔΙΑΝΟΜΗ Ή ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟ0ΕΜΑΤΙΚΩΝ A.F.

Η διανομή ή κεφαλαιοποίηση κάθε αποθεματικού, φορολογούμενου ή όγυ
ρυθμίζεται από τον εμπορικό νόμο, καθώς και από το φορολογικό νόμο.
Οι διατάξεις του εμπορικού νόμου για την κεφαλαιοποίηση τοιν αποθεματικών
είναι ίδιες για όλες τις περιπτώσεις διανομής ή κεφα>.αιοποίησης αποθεματικών και
κατά συνέπεια οι ανώνυμιες εταιρείες όταν διανέμουν ή κεφαλαιο^ιούν αποθεματικά
είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν τη διαδικασία που απαιτεί ο εμπορικός νόμος.
Αντίθετα η φορο)Λγική νομοθεσία δεν ρυθμίζει ενιαία τη φορολογία των
διανεμόμενων ή κεφαλαιοποιουμένων αποθεματικών.
Οι φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη διανομή ή
κεφαλαιοποίηση τους, εςαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο φορο)>ογήθηκαν όταν
σχηματίσθηκαν και στο σκοπό που απέβ>νεπε ο σχηματισμός αυτών με συνέπεια σε
κάθε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης κάθε αποθεματικού να πρέπει να
ερευνάται ο τρόπος σχημαπσμού του, αν πρόκειται για αποθεματικά αναπτυξιακών
νόμων και με βάση ποιες διατάξεις των νόμω\· αυτών έχουν σχηματισθεί κ.τ.λ.
προκειμένου να καθοριστούν οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας.
Τα αποθεματικά αυτά το διακρίνουμε στις παρακάτω κατηγορίες;
α. Φορολογημένα αποθεματικά.
ρ. Αφορολόγητα αποθεματικά.
γ. Αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
- Διανομή ή κεφού.αιοποίηση φορολογημένων αποθεματικών.
Τα φορολογημένα αποθεματικά διακρίνονται σε:
α. Αποθεματικά που είναι φορολογημένα με βάση τις γενικές διατάξεις
φορολογίας εισοδήματος. Πρόκειται για κέρδη που έχουν φορολογηθεί στο επίπεδο
του νομικού προσώπου με τους συντελεστές φορολογίας που ίσχυαν κατά το χρόνο
που προέκυψαν και τα οποία μετά τη φορολόγηση τους εμφανίζονται σε
λογαριασμούς έκτακτο αποθεματικά, ειδικό αποθεματικά, υπόλοιπο κερδών εις νέο
κ.τ.λ.
β. Αποθεματικά που είναι φορολογημένα με ειδικές διατάξεις βάσει των
Οποίωΐ' εξαντλείται η φορολογική υποχρέωσιτ της εταιρείας (π.χ. αποθεματικά που
σχηματίσθηκε από τόκους καταθέσεων που είχε γίνει παρακράτηση φόρου μιε
συντελεστή 10% ή 15% που ισχύει σή,αερα, τόκοι από πράξεις REPOS κ.τ.λ.).
- Φορολογημένα αποθεματικά σχηματισθέντα από κέρδη διαχειριστικών
χρήσεων που κλείνουν από 30.6.92 και μετά.
Με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 το συνολικό φορολογητέο εισόδημα της
Α.Ε. φορολογείται από 30.6.1992 στο όνομα του νομικού προσώπου, με τον ενιαίο
συντελεστή 35% ή 37,50% ή 40%, κατά περίπτωση. Με την καταβολή του πιο πάνω
φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τα διανεμόμενα κέρδη.
Επομένως, τα πιο πάνω αποθεματικά και υπόλοιπο κερδών εις νέον που
προκύπτουν από ισολογισμούς που κί,είνουν από 30.6.1992 και μετά, διανεμόμενα
στους μετόχους ή κεφαλαιοποιούμενα, δεν υπάρχει καμία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος, αΰά και περαιτέρω οι δικαιούχοι μέτοχοι δεν έχουν καμία φορολογικ-ή
επιβάρυνση για το εισόδημα αυτό που αποκτούν.

- Αποθεματικά φορολογημένα με βάση ειδικές διατάξεις.
Πρόκειται για ατιοθεματικά που έχουν σχηματισθεί από εισοδήματα τα οποία
έχουν φορολογηθεί κατά άδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης,
όπως οι τόκοι καταθέσεων επί των οτιοίων έχει τιαρακρατηθεί φόρος 10% ή 15%,
τόκοι απο πράξεις REPO ή REVERSE REPO που έχουν φορολογηθεί με 15%,
υπεραξία από πώληση αυτοκινήτου κ.τ.λ. και τα οποία θα πρέπει να εμφανίζονται,
σύμφωνα με την αρ. 1044770/ΠΟΛ. 1117/1993 Απόφαση του Υπουργείου
Οικονομικών, στο δευτεροβάθμιο λογαριασμό 41.91 “Αποθεματικά από έσοδα
φορο)νθγηθέντα κατά ειδικό τρόπο”.
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 106 του Ν. 2238/1994 προβλέπεται
ότι, τα πιο πάνω αποθεματικά, ανεξάρτητα από τον χρόνο που σχηματίσθηκαν,
εφόσον διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν. φορολογούνται αυτοτελώς κατά τον χρόνο
της διανομής ή κεφαλαιοποίησης με τον συντε/εστή που ορίζεται από το άρθρο 109
του Ν. 2238/1994, δηλαδή με 40% προκειμένου για Α.Ε. της οποίας οι μετοχές είναι
μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο και με 35% στην περύιτωση που οι μετοχές της
Α.Ε. είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, αφού προηγουμένως το διανεμόμενο ή
κεφαλαιοποιούμενο ποσό αναχθεί σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούιτος
φόρου.
Επομένως, το ποσό (καθαρό) του διανεμόμενου ή κεφοά^αιοποιούμενο
αποθεματικού θα ανάγεται (με συντελεστή 35% ή 40%) σε μικτό ποσό και στη
συνέχεια, το ποσό που προκύπτει θα υπόκειται σε φορο/,ογία με συντελεστή 35% ή
40%, κατά περίπτωση. Από τον φόρο αυτό που θα προκόψει, θα αφαιρείται το μέρος
του παρακρατηθέντος φόρου (10%, 15% κ.τ.λ.) που αναλογεί στο μικτό ποσό του
διανεμόμενου ή κεφαλαιοποιούμενσυ αποθεματικού.
Με την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του Ν. 2873/2000 προβλέπεται ότι στις
περιπτώσεις αυτές. 0α αφαιρείται όχι μόνο το μέρος του παρακρατηθέντος φόρου,
αλλά και το ποσό του φόρου που έχει καταβάλίχι το ίδιο το νομικό πρόσωπο κατά
την αυτοτελή φορολόγηση των εν λόγω εισοδημάτων’.
Για την απόδοση του οφεΛόμενου φόρου, η Α.Ε. υποχρεούται να υποβόΰΛει
δήλωση φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 107 του Ν. 2238/1994 μέσα στο πρώτο
δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα, από αυτόν μέσα στον οποίο λαμβάνεται η
απόφαση γιο την διανομή ή κεφαλαιοποίηση των πιο πάνω αποθεματικών'. Ο φόρος
που προκύπτει καταβάλ),εται σε τρεις ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες, η πρώτη
καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλ.ωσης, οι δε υπόλοιττες δί>ο την
τελ,ευταία εργάσιμη ημέρα των δύο επομένων, από την υποβολή της δήλωσης, μηνών.
Με την καταβολή του πιο πάνω φόρου από το νομικό πρόσωπο, εξαντλείται η
φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα διανεμόμενα ή κεφαλ,αιοποιούμενα
αποθεματικά.

- Διανομή ή κεφαίΛιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών.
Τέλος, τα αφορολόγητα αποθεματικά διακρίνονται σε:
α. Αποθεματικά που σχηματίσθηκαν από έσοδα απα).λασσόμενα της
φορολογίας (π.χ. τόκοι από έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, ομόλογα του Δημοσίου,
υπεραξία από πώληση ιδιοχρησιμοποιουμένων ακινήτων, κέρδος από έκπτωση φόρου
εισοδήματος λόγω εφάπαξ καταβολής κ.τ.λ.).
β. Αποθεματικά από πώληση χρεογράφων.
γ. Αποθεματικά διαφόρων ανατπυξιακών νόμων για πραγματοποίηση
παραγωγικών επενδύσεων.

11.

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Η Α.Ε. με αντικείμενο εργασιών εμπόριο - διανομές - αντιπροσωπείες την
διαχειριστική χρήση 1-1 έως 31-12-2001 με σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 51.220.948,54
Ευρώ και Κέρδη Χρήσεως Προ Φόρων 5.298.913,23 Ευρώ και Φορολογητέα Κέρδη
5.258.127,43 Ευρώ συμπληρώνει και υποβάλλχι στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα ακόλουθα
έντυπα φορολογίας εισοδήματος;
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ΦοροΑογομμενο εισόδημα
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2. Η «ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΟΠΖΑ Α.Ε» με έδρα την Θεσ/νίκη αντικείμενο εργασιών την
εμτιορία ποτών διαχειριστική χρήση 1-1 έως 31-12-2001 με σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
27.453.976 Ευρώ και Κέρδη Χρήσεως Προ Φόρων 8.011.917 Ευρώ και Φορολογητέα
Κέρδη 8.011.917 Ευρώ συμπληρώνει και υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα
ακόλουθα έντυπα φορολογίας εισοδήματος:
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Κίρδο ιοολογισμοΟ χρήσης (Λ/86.99)
Ή ζηρκι βόσ£ΐ ισολογίοροΟ χρήσής

....[ϋϋ

Ιροσβίτοντπι :

1 βοροι που δίν κτίιπιονται

Ιχ πιρίτπωση ζηίος οφοιρούντοι)

2. Ποσό απoσf)tC£uIv που citntoBnut πλίον lujv νομίμων........
3. Πρόσθποι φορο<- προσουζοσεις - πρόσημα ΚΒΐ i Δαπάνες αυτοκινή-ων που δεν ονοννωρφντσι γιαεεππμΟΓΐ...
5 Λοιπές δαπανες που δεναναν/ωρίζονιαι. για έκπτωση ........
6. Δοπό·/ες που οιρορουν αφοροΑ έσοδαή έοαδα φοροΑογ. και’ ι
τροπο η έσοδα σπο μερίσματα και συμμετοχές............. .
Αθροισμα ή υπόλοιπο

U

περίπτμκτη <η·
ιίος προσθέτονται)

...................

1 Μερίομαια ή κέρδη σπο ουμμειοχες..
2. Έσοδα φορολσ^ηθέντσ κοτήειδικάτρόπο (τόκοι καταθέσεων κΑ π..)..........
3. Έσοδο Αφορολόγητα......
.....
'
4 Κέρδη απο πώληση^μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ ήαλλοδαπσ ’χρημότιστήριο
Κέρδη χρήσεως........ .. τ
Ζημίοι χρήσεως...........—
•Τέκμορτα κέρδη Τεχνικών ετοιριών...................
.......................
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΟΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΟΝ
Μερισμστο ...
Αμοβές μελώνΔ.Σ. και έ^ντων ............................................................
Αμοιδές εργατοΟτταλ.νηΛι«)ύ προσωπικού ..... ........................................

1 Μέρος αφοραλ εσόδων που αΛτΑογοέ'/στα διανεμόμενο..
Δίαν. Κέρδη ..................... X Αςορολ Έσοδο............

3. Μέρος κερδών φορολογηδενιων κοτο ειδικό τρόπο πτ;υ ...
αναλογούν στο διονεμουενο.....................................
Δίαν Κέρδη....................X Κέρδη. φοροΛ. κοτ' ειδ.
ΐΓΰΠ:917
Κέρδη ισολογισμού................ ............................... .....
' 037; ί______
4. Πλέσ/ φορος που ανα.\ογέΙ στο τποττεπτυποσό..........................
■03Γ . --Κέρδη ή ΖημΙαι...............
Μειον ζημία πορελθουσών χρήσεων........ .....
ΚΕΡΔΗΉ ΖΗΜΙΑΙ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΛ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 040
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΟΟΡΟΛ. ΑΠΟΘΕΜΙΚΟΝ ΑΝΑΠΤ. ΝΟΜΟΝ, ΚΛΠ.
__
1Αφορολόγητο ποσό γιο ετττ/δυοε'ς που έγινον με το ΝΑ 400ZH95S ............................................
I
V'CT επενδύσεις που έγινον με τοΝ 269/1976 ............................................... .... ^
3 ΑφέϊροΑόγητο ποσό γιο επενδύσεις που έγτνσν με το Ν.1262.Ί962 ...... ...............
...... -_/_r
5 Ειδικό Αφορσλ Αποθεμ Επενδύσεων N.182a-'1989 (από κέρδη 2001) .....................................
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7. Εργοδοτικες εχτφοοές ν. 27o3/lSSS. οοϋοο 4πσρ. 13(Εςω.\ογιστικο)............................................
θ Δαπανες ετηστημανκηι: <αι τέχναλαγ-τΓ,ς ερευνάς (Ε;·..·.'σ/'ατΊ!όΐ . .
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΚΗΡδπ Η ΣΗΜΙ,
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:te,<Hfl.707

ιή ιτρας εκπτωαη ζημία ’ου ■ 2S74.-200D/δρβαα37πσο 3) που π.εοέκμιιε κόταπι οικ έτος2CC1...
του εκπέσθηκε κατά πινδεύτερ.-αΕχεια·στικήχρΓση.......
................................

II. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

·

'— β,011^917___

)7"T

Είΐιίσθωση «αι Υπίχν*σθωση.

Γ^ΐθ~Τ

Β. Εισόδημα αττό Κίνητές αξίες

ιης φορολογικής απαλλαγής του όρβρου 5 ίου ίδιου νόμου.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ:

Σακέλης I. Εμμανουήλ
(Κ αθηγητής Λογιστικ-ής)

- Ο Ισολογισμός των Ανωνύμων Εταιρειών
και των Εταιρειών Περιορισμένης
Ευθήνης.
1987.

Τότσης Ν. Χρήστος
(Δικηγόρος)

- Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος
Φυσικών και Νομικών Προσώπων.
1998.

Σταματόπουλος Δημήτρης
(Τμήμα Φ.Π.Α. Υπ. Οικονομικών),
Καραβοκύρης Αντώνης
(Τμήμα Σ.Δ.0.Ε. Υπ. Οικονομικών).

- Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και
Νομικών Προσώπων.

Λ εοντάρης Κ. Μιλτκ/δης
(Οικονομολόγος)

- Μετατροπή, Συγχώνευση, Διάσπαση
Εταιρειών.
2000.

Κοψιάυτης Γ. Ανδρέας
(Γενικός Διευθυντής \τ ι Οικονομικών).

- Φορολογία Εισοδήματος, Ερμηνεία
Διατάξεων Φορολογίας Εισοδήματος
Φυσικών και Νομικών Προσώπων.
2001.

2000.

ΝΟΜΟΙ ΚΔΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ:
Ν.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
Π.Δ.
Ν.
Ν.

2190/20 «Περί .Ανωνύμων Εταιρειών».
3323/55 «Περί Φορολογίας του Εισοδήματος».
3843/58 «Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων».
186/92 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων».
2065/92 «Αναμόρφωση της Αμεσης Φορολογίας και Αλλες Διατάξεις».
2238/94 «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος».
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