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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με το Ν.Δ. 3843/1958 επεβλήθηκε φορολογία στα ει
σοδήματα των νομικών προσώπων. Μέχρι τότε ίσχυε το 
σύστημα της φορολογίας καθαρών προσόδων του Ν. 
1640/1919. Έτσι, από το οικονομικό έτος 1959 τα ει
σοδήματα των ανωνύμων εταιρειών, των συνεταιρισμών 
και των αλλοδαπών επιχειρήσεων υπήχθησαν στη φορολο
γία εισοδήματος νομικών προσώπων.
Με το φορολογικό σύστημα που καθιέρωνε το Ν.Δ. 

3843/1958 τα μη διανεμόμενα κέρδη, αυτά δηλαδή που 
αποθεματοπο ιούντο, φορολογούντο στο όνομα της ανώνυ
μης εταιρείας, ενώ τα διανεμόμενα (μερίσματα, αμοι
βές μελών διοικητικού συμβουλίου κλπ.) φορολογούντο 
στο όνομα των δικαιούχων μετόχων, συμβούλων κλπ. Και 
σήμερα, οι οπαδοί του συστήματος αυτού, εξακολουθούν 
να υποστηρίζουν ότι με το σύστημα αυτό αποφεύγεται η 
διπλή φορολογία του εισοδήματος, ικανοποιούμενης έ
τσι της αρχής της φορολογικής δικαιοσύνης και ισότη
τας .
Ο άνω τρόπος φορολογίας δεν εφαρμόστηκε για τα υ

πόλοιπα νομικά πρόσωπα (ΕΠΕ, προσωπικές εταιρείες 
κλπ.). Τα εισοδήματα αυτών, κατά ρητή διάταξη του 
Ν.Δ. 3323/1955, εθεωρούντο ότι αποκτήθηκαν από τα 
μέλη τους (εταίρους κλπ.) και όχι από το νομικό πρό
σωπο .

Ο υπόχρεος σε φόρο εταίρος φορολογείτο με το σύ
στημα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, για 
να αναλογούν σε αυτόν μερίδιο κερδών από τη συμμετο
χή του στην εταιρεία.

Τα ανωτέρω ίσχυσαν επί τρίανταπέντε χρόνια. Το έ
τος 1992 έγινε μια βαθύτατη φορολογική αλλαγή με το 
Ν.Δ. 2065/1992.

Η σημαντικότερη από τις καινοτομίες του ήταν η ε
νιαία φορολογία όλων των νομικών προσώπων (ανωνύμων 
εταιρειών, ΕΠΕ, προσωπικών εταιρειών κλπ.), μ' ένα
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ενιαίο συντελεστή που ορίστηκε σε ποσοστό 35%, επί 
του συνόλου των φορολογητέων κερδών αυτών. Έτσι, έ
παυσε η χωριστή φορολογία αδιανεμήτων και διανεμόμε
νων κερδών, καθώς επίσης και η φορολόγηση των εταί
ρων για τα κέρδη των ΕΠΕ και λοιπών προσωπικών εται
ρειών. Οι τελευταίοι αντέδρασαν, θεώρησαν ότι η φο
ρολογία των κερδών των εταιρειών τους με τον ενιαίο 
συντελεστή 35% ήταν πάρα πολύ δυσβάστακτη. Έτσι, δη- 
μίουργήθηκε μια ρωγμή στο νέο φορολογικό σύστημα. Έ
να μέρος των κερδών δέχθηκε η κυβέρνηση να φορολο
γείται στο όνομα των φυσικών προσώπων που ασκούν 
διοίκηση (διαχειριστές, ομόρρυθμοι εταίροι).
Το μέρος αυτό ονομάζεται επιχειρηματική αμοιβή. 

Πρόκειται για μια φορολογική (πλασματική) αμοιβή και 
δεν έχει καμιά σχέση με τις πραγματικές αμοιβές που 
εισπράττουν οι εταίροι από τις εταιρείες.
Η φορολογία των κερδών της ανώνυμης εταιρείας με 

τον ενιαίο συντελεστή 35% περιλαμβάνει, εκτός' από τα 
κέρδη του νομικού προσώπου, κι όλα τα άλλα εισοδήμα
τα που αποκτούν οι μέτοχοι και η διοίκηση από την α
νώνυμη εταιρεία. Όλες, λοιπόν, οι απολαβές των μελών 
διοικητικού συμβουλίου (έξοδα παραστάσεως, εκτός μι
σθού αμοιβές, διανεμόμενα κέρδη, μισθοί μη υπαγόμε
νοι στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.) θεωρούνται κέρδος της 
ανώνυμης εταιρείας υπό ευρεία έννοια φορολογούμενο 
εφάπαξ με συντελεστή 35%.
Κύρια χαρακτηριστικά του νέου φορολογικού συστήμα

τος που εισήγαγε ο Ν. 2065/1992 είναι:
α. Η φορολογία των κερδών της ανώνυμης εταιρείας 

καθώς κι όλων των αμοιβών και των παροχών των μελών 
του διοικητικού συμβουλίου με τον ενιαίο συντελεστή 
35%. Το σύστημα αυτό έχει ως συνέπεια την εξάντληση 
της φορολογίας για τα εισοδήματα αυτά.

β. Το ίδιο ισχύει και για τα κέρδη όλων των λοιπών 
νομικών προσώπων.
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γ. Όσο ί λαμβάνουν από τα κέρδη αυτά (μέτοχοι, ε
ταίροι, σύμβουλοι, προσωπικό) εισπράττουν από τα 
κέρδη φορολογημένα στο όνομα του νομικού προσώπου, 
για τα οποία έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση. 
Ως εκ τούτου, τα εισοδήματα αυτά δεν θα συναθροι
στούν με τα λοιπά εισοδήματα των δικαιούχων (μετό
χων, εταίρων κλπ.). Αντιθέτως, τα εισοδήματα αυτά 
προερχόμενα από φορολογητέα κέρδη μπορούν να δικαιο
λογήσουν «φορολογικά τεκμήρια».

δ. Τέλος, οι αμοιβές των μελών διοικητικού συμβου
λίου ανώνυμης εταιρείας, που με το προηγούμενο φορο
λογικό σύστημα δεν αναγνωρίζονταν ως «φορολογικά εκ- 
π ιπτάμενες» από τα ακαθάριστα έσοδα, με το νέο σύ
στημα, κατά ρητή διάταξη του νόμου, χαρακτηρίζονται 
ως «φορολογικές δαπάνες». Αντιθέτως, οι μισθοί και 
οι λοιπές απολαβές των εταίρων δεν θεωρούνται ότι 
βαρύνουν, φορολογικά, τα έξοδα των ΕΠΕ.
Με την παραπάνω περιγραφή προσπαθήσαμε να δώσουμε 

τις αρχές και το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η 
νέα φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, που θε
σμοθετήθηκε με το Ν. 2065/1992.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης ε
ταιρείας
1.1. Γενικά

Στην ανώνυμη εταιρεία υπάρχει η εξής αρχής η οποία 
συνδέει τα αποτελέσματα αυτής, με τις ικανότητες και 
τις αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου. «0 
διοίκών την ανώνυμη εταιρεία πρέπει, για να αποφέρει 
αυτή κέρδη, να είναι ικανός προς τούτο και να αφο- 
σίούται στο έργο του, τα οποία (κέρδη), κατά τα δε
δομένα της κοινής πείρας, δεν επιτυγχάνονται χωρίς 
ανάλογη αμοιβή».
Μεταξύ των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου και 

των κερδών της ανώνυμης εταιρείας πρέπει να υπάρχει 
τέτοια σχέση, ώστε οι αμοιβές να μην εκμηδενίζουν τα 
κέρδη.

1.2. Έννοια αμοιβών
Αμοιβές των διοικητικών συμβούλων ανώνυμης εται

ρεία νοούνται οι με οποίονδήποτε τύπο παρεχόμενες σε 
αυτούς ωφέλειες, σε ανταμοιβή των παρασχεθεισών υπη
ρεσιών τους προς την εταιρεία.
Με βάση τις διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας, οι 

αμοιβές των διοικητικών συμβούλων μπορεί να συνίστα- 
ντα ι:

α) Σε ποσοστά επί των κερδών, και
β) σε λοιπές αμοιβές, όπως:
• πάγια κατά συνεδρίαση αποζημίωση
• αμοιβές λόγω ειδικών σχέσεων
• ετήσια κατ' αποκοπή αμοιβή
• αμοιβή καταβαλλόμενη με οποίονδήποτε άλλο τρόπο
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1.3. Διάκριση αμοιβών βάσει του εμπορικού νόμου
Οι αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη της διοίκή- 

σεως ανώνυμης εταιρείας δίακρίνονται βάσει των δια
τάξεων του εμπορικού νόμου:
α) σε αμοιβές καταβαλλόμενες στα μέλη του διοικη

τικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 
2190/1920, και

β) σε αμοιβές καταβαλλόμενες στα μέλη διοικήσεως 
της ανώνυμης εταιρείας, βάσει του άρθρου 23“ του ί
διου νόμου.
Στην κατηγορία των αμοιβών του άρθρου 24 περιλαμ

βάνονται οι αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη του διοι
κητικού συμβουλίου για τις υπηρεσίες που είναι υπο
χρεωμένα από το νόμο ή το καταστατικό να προσφέρουν 
στην ανώνυμη εταιρεία. Επίσης, περιλαμβάνονται και 
οι παροχές που γίνονται στα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου χωρίς να υπάρχει από την ανώνυμη εταιρεία 
συμβατική ή νόμιμη υποχρέωση γι' αυτό.

Οι αμοιβές που ρυθμίζονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 24 είναι οι εξής:

• Ποσοστά επί των κερδών
• Πάγια κατά συνεδρίαση αποζημίωση (έξοδα παραστά- 

σεως)
• Αμοιβές καταβαλλόμενες από ελευθεριότητα της ε

ταίρε ίας
• Εκτός μισθού αμοιβές.
Στην κατηγορία των αμοιβών του άρθρου 23“ περιλαμ

βάνονται οι αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη του διοι
κητικού συμβουλίου για υπηρεσίες που προσφέρουν στην 
ανώνυμη εταιρεία, πέρα από όσες υποχρεούνται να προ
σφέρουν από το νόμο ή το καταστατ ικό, λόγω σύμβασης 
εξαρτημένης υπηρεσίας (μισθωτοί) ή ανεξαρτήτων υπη
ρεσιών (ελεύθεροι επαγγελματίες).
Επίσης, στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι αμοιβές 

που λαμβάνουν οι διευθυντές της ανώνυμης εταιρείας.
Οι αμοιβές που καθορίζονται με το άρθρο 23“ είναι:
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• Μισθοί μελών διοικητικού συμβουλίου λόγω συμβά- 
σεως εξαρτημένης εργασίας,

• Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου λόγω συμβά- 
σεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών (παροχή νομικών ή οι
κονομικών κλπ. υπηρεσιών),

• Μισθοί και αμοιβές διευθυντών που τελούν υπό την 
έγκριση της γενικής συνέλευσης.

1.4. Διάκριση των αμοιβών βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ.
Οι αμοιβές των διοικητικών συμβούλων συνίστανται:
• Σε ποσοστά εκ των κερδών,
• Σε λοιπές αμοιβές που βαρύνουν το λειτουργικό 

κόστος της ανώνυμης εταιρείας,
• Σε παροχές άνευ ανταλλάγματος που βαρύνουν τα α

νόργανα αποτελέσματα.
Τα διανεμόμενα κέρδη στα μέλη του διοικητικού συμ

βουλίου είναι αμοιβές που λαμβάνονται από τα κέρδη 
της ανώνυμης εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά 
την αφαίρεση από τα έσοδα (οργανικά και ανόργανα) 
των εξόδων (λειτουργικών και ανοργάνων) της εταιρεί
ας .
Η πηγή άντλησης των διανεμόμενων κερδών στα μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου είναι το πιστωτικό υπό
λοιπο του λογαριασμού (Ε.Γ.Α.Σ.) 88.99 «Κέρδη προς
δ ίάθεση».
Οι λοιπές αμοιβές στα μέλη του διοικητικού συμβου

λίου καταβάλλονται σε αυτούς χωρίς να ερευνάται αν η 
ανώνυμη εταιρεία έχει θετικό (κέρδος) ή αρνητικό 
(ζημιά) αποτέλεσμα. Θεωρούνται έξοδα που βαρύνουν το 
λειτουργικό κόστος, δηλαδή η ανάλωσή τους δημιουργεί 
έσοδο (εισόδημα) στην ανώνυμη εταιρεία, εκτός από 
τις παροχές άνευ ανταλλάγματος.

Στην κατηγορία των αμοιβών αυτών περιλαμβάνονται 
οι εξής αμοιβές:
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α. Έξοδα παραστάσεως. Τα έξοδα αυτά καταβάλλονται 
στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επειδή λαμβάνουν 
μέρος στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. 
Καχαχωρούνται στο λογαριασμό (Ε.Γ.Α.Σ.) 61.01.00 «Α
μοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού συμβουλίου».

β. Εκτός μισθού αμοιβές. Οι αμοιβές αυτές καταβάλ
λονται για υπηρεσίες που προσφέρουν τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου στην ανώνυμη εταιρεία βάσει 
του νόμου ή του καταστατικού (ή ως μέλη του διοικη
τικού συμβουλίου), π.χ. αμοιβή που λαμβάνει ο Διευ- 
θύνων Σύμβουλος για τις υπηρεσίες που προσφέρει στην 
ανώνυμη εταιρεία ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
και όχι ως μισθωτός (Υπ. Οικονομικών 1047053/1989 
Λογιστής 1990, σελ. 83, Α.Π. 1364/1990 ΔΕΝ 1991, 
σελ. 1189, και Εφ. Αθηνών 4583/1989 Δελτίο Συνδέσμου 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1990, σελ. 405).

Οι αμοιβές αυτές καχαχωρούνται στο λογαριασμό 
(Ε.Γ.Α.Σ.) 61.01.02. «Εκτός μισθού αμοιβές μελών 
διοικητικού συμβουλίου».
γ. Μισθός. Όταν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

προσφέρουν συγχρόνως και άλλες υπηρεσίες στην ανώνυ
μη εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ο μι
σθός που καταβάλλεται καταχωρείταί στους τριτοβάθ
μιους λογαριασμούς του λογαριασμού (Ε.Γ.Α.Σ.) 60 «Α
μοιβές και έξοδα προσωπικού». Στην περίπτωση, όμως, 
που προσφέρουν υπηρεσίες ελεύθερου επαγγελματία, οι 
αμοιβές καταχωρούνται στο λογαριασμό (Ε.Γ.Α.Σ.) 
61.00 «Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών υ
ποκείμενα σε παρακράτηση φόρου».

Παροχές άνευ ανταλλάγματος. Ο όρος αυτός καθιερώ
θηκε από τη φορολογική νομοθεσία (άρθρο 26, παράγρ. 
5, Ν.Δ. 3323/1955). Θεωρεί ο φορολογικός νομοθέτης 
ως παροχές άνευ ανταλλάγματος πράξεις ελευθεριότητας 
της ανώνυμης εταιρείας προς τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου, οι δωρεές υπό την ευρεία έννοια και γε
νικώς οι πράξεις ελευθεριότητας δεν ανήκουν στη ε
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ξουσία του διοικητικού συμβουλίου, επειδή δεν αποτε
λούν τρόπο επιδιώξεως του εταιρικού σκοπού.

Γι' αυτό καταχωρούνταί στο λογαριασμό (Ε.Γ.Λ.Σ.) 
81 «Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα», όταν οι πα
ροχές αυτές είναι ασυνήθιστα υψηλές σε σχέση με το 
μέγεθος της επιχείρησης (Ε.Γ.Λ.Σ. παρ. 5.1.102). αλ
λιώς, καταχωρούνταί στο λογαριασμό (Ε.Γ.Λ.Σ.) 61.01.
«Αμοιβές και έξοδα μη ελευθέρων επαγΥελματιών υπο
κείμενες σε παρακράτηση φόρου».

1.5. Διάκριση των αμοιβών, βάσει της φορολογίας του
εισοδήματος
Εισόδημα: Η διάκριση των αμοιβών βάσει των διατά

ξεων του εμπορικού νόμου σε αμοιβές του άρθρου 24 
και σε αμοιβές του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 έχει 
σπουδαία σημασία, από φορολογικής πλευράς. Όπως στη 
συνέχεια αναλυτικά αναφέρουμε, οι πρώτες από τις άνω 
αμοιβές φορολογούνται ως εισόδημα από κινητές αξίες, 
ενώ η φορολογία των υπολοίπων εξαρτάταί από τη σύμ
βαση που καταρτίζουν τα μέλη της διοικήσεως με την 
ανώνυμη εταιρεία. Έτσι, οι αμοιβές που καταβάλλονται 
βάσει του άρθρου 23α, μπορεί να αποτελούν για τον 
λαμβάνοντα εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών ή εμπορικών 
επιχειρήσεων (εξαρτάταί από την ασφάλιση στο ΙΚΑ ή 
στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία), εφόσον καταρτίσθηκε 
με αυτόν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή εισόδημα από 
υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελμάτων, εφόσον το μέλος 
της διοικήσεως παρέχει υπηρεσίες οι οποίες φορολογι
κός θεωρούνται ως τοιαύτες.
Ο φορολογικός νόμος (Ν. 2065/1992) επιβάλλει και

άλλη μία διάκριση στις αμοιβές των μελών διοικητικού 
συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας. Η διάκριση συνί- 
σταται στη φορολογία των αμοιβών με εξάντληση της 
φορολογικής υποχρεώσεως ή στη φορολογία τους με τις 
γενικές διατάξεις της φορολογίας του εισοδήματος, 
δηλαδή οι αμοιβές συναθροίζονται με τα λοιπά είσοδή-
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μαία του συμβούλου ώστε να διαμορφωθεί το τελικό φο
ρολογούμενο εισόδημά του.
Αμοιβές φορολογούμενες εφάπαξ με συντελεστή 35% 

καί με εξάντληση, συγχρόνως, της φορολογικής υποχρε- 
ώσεως είναι ol αμοιβές που αποτελούν για το σύμβουλο 
ε ίσόδημα:
- Από κινητές αξίες
- Από εμπορικές επιχειρήσεις
Αμοιβές φορολογούμενες με τις γενικές διατάξεις 

είναι οι αμοιβές που αποτελούν για το σύμβουλο εισό
δημα:
- Από μισθωτές υπηρεσίες
- Από ελευθέρια επαγγέλματα
Φορολογική αναγνώριση της δαπάνης: Με το Ν. 

2065/1992 θεωρείται ως φορολογικά εκπίπτόμενη δαπάνη 
οι αμοιβές και ol αποζημιώσεις που καταβάλλονται βά
σει των διατάξεων του άρθρου 24, παρ. 2 του Ν. 
2190/1920. Επίσης, οι μισθοί και o l  λοιπές αμοιβές 
οι καταβαλλόμενες σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
ο l οποίοι έχουν συνάψει συμβάσεις (εξαρτημένης εργα
σίας, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών κλπ.), εκπίπτο- 
νται φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα της ανώνυμης 
εταιρείας. Αντιθέτως, οι παροχές άνευ ανταλλάγματος 
δεν εκπίπτονταί. Στην περίπτωση, όμως, που ol δωρεές 
ή πράξεις ελευθεριότητας συμβάλλουν, έστω και εμμέ
σως, στη δημιουργία εισοδήματος, μπορεί να εκπε- 
σθούν.

1.6. Έγκριση αμοιβών.
Οι αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη της διοίκή- 

σεως της ανώνυμης εταιρείας βάσει του άρθρου 24 του 
Ν. 2190/1920, εγκρίνονται εκ των υστέρων από τη γε
νική συνέλευση των μετόχων. O l αμοιβές που καταβάλ
λονται από τα κέρδη της χρήσεως προτείνονται από το 
διοικητικό συμβούλιο, καταβάλλονται, όμως, στους δι
καιούχους, μετά από την έγκριση του ισολογισμού και
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του πίνακα διανομής κερδών από τη γενική συνέλευση 
των μετόχων. Επίσης, τα έξοδα Παραστάσεως και οι «ε
κτός μισθού αμοιβές» καταβάλλονται στα μέλη της 
διοικήσεως με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, 
τελούν, όμως, υπό την αίρεση της εγκρίσεως αυτών από 
τη γενική συνέλευση των μετόχων. Περισσότερες πληρο
φορίες για το θέμα της εγκρίσεως των άνω αμοιβών πα
ρέχουμε στις επόμενες παρ. διανεμόμενες αμοιβές, έ
ξοδα παραστάσεως, εκτός μισθού αμοιβές.
Περιορισμός των αμοιβών. Οι αμοιβές των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου που καταβάλλονται βάσει του 
άρθρου 24 του Ν. 2190/1920, ελέγχονται ως προς το υ
πέρογκο αυτών από το δικαστή με τη διαδικασία που ο
ρίζει η παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
Ο νομοθέτης, θέλοντας να προστατεύσει τη μειοψηφία 

των μετόχων από υπερβολικές παροχές υπέρ των μελών 
του διοικητικού συμβουλίου, θέσπισε με το άρθρο 24 
του Ν. 2190/1920, την εξουσία του δικαστή, ο οποίος 
μπορεί να μειώσει την παροχή αυτή εφόσον: α) αυτή 
είναι υπέρογκος, και β) αντετάχθηκαν κατά, της λη- 
φθείσας αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του 
εταιρικού κεφαλαίου.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΕΙ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ή ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

Διανεμόμενα κέρδη στα μέλη του διοικητικού συμβουλί
ου
2.1. Στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον

προσδιορισμό των διανεμομένων κερδών
Πρόκειται για τις αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου από τα διανεμόμενα κέρδη 
της χρήσεως βάσει του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 
2190/1920.

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, κάθε αμοιβή που κατα
βάλλεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου από τα 
κέρδη της χρήσεως πρέπει να λαμβάνεται από το υπό
λοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαί
ρεση των κρατήσεων: α) για τακτικό αποθεματικό, και 
β) του απαίτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου 
μερίσματος υπέρ των μετόχων.
Επομένως, βασικά στοιχεία προσδιορισμού των διανε- 

μομένων κερδών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, 
τα οποία αναπτύσσουμε στη συνέχεια, είναι:
α) Τα καθαρά κέρδη της χρήσεως,
β) Το τακτικό αποθεματικό και το πρώτο μέρισμα, 

κα ι
γ) Η διάθεση του «υπολοίπου» των καθαρών κερδών.

2.2. Έννοια καθαρών κερδών
«Καθαρά κέρδη» είναι, σύμφωνα με το άρθρο 45 του 

Ν. 2190/1920, τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από 
τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα παντός εξόδου, 
πάσης ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και παντός 
άλλου εταιρικού βάρους.
Επειδή, όμως, η δομή του λογαριασμού «αποτελέσματα 

χρήσεως» και του «πίνακα δίαθέσεως αποτελεσμάτων» 
καταρτίζεται από 1.1.1987 με βάση τις διατάξεις του 
Ε.Γ.Α.Σ. (άρθρο 42δ του Ν. 2190/1920), καθαρό κέρδος
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της ανώνυμης εταιρείας είναι το πιστωτικό υπόλοιπο 
του λογαριασμού «86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως».
Η διανομή των κερδών δεν γίνεται από των άνω λογα

ριασμό, αλλά από τον «88 Αποτελέσματα προς διάθεση».
Βασικοί, επομένως, λογαριασμοί για τον προσδιορι

σμό του κέρδους της χρήσεως και της εν συνεχεία δια
νομής του είναι:

α) 0 λογαριασμός «86 Αποτελέσματα χρήσεως», και
β) 0 λογαριασμός «88 Αποτελέσματα προς διάθεση».
Θέλοντας να συσχετίσουμε τους δύο άνω λογαριασμούς 

με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 μπορούμε να ισχυ- 
ρισθούμε, όπως αναλυτικά αναφέρουμε στη συνέχεια, ό
τι ο λογαριασμός 86 προσδιορίζει το καθαρό κέρδος 
της ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις τού 
άρθρου 45, ενώ ο λογαριασμός 88 διανέμει τα καθαρά 
κέρδη με βάση τα οριζόμενα στα άρθρα 24, 44 και 45.

2.3. Περί του λογαριασμού «86 Αποτελέσματα χρήσεως»
Στην παρ. 2.2.809 του Ε.Γ.Α.Σ. αναφέρεται πότε 

χρησιμοποιείται, σε τι χρησιμεύει και πώς λειτουργεί 
ο λογαριασμός 86.

2.3. α. Λειτουργία
2.3. α.1. Πότε χρησιμοποιείται
Ο λογαριασμός 86 χρησιμοποιείται μόνο στο τέλος 

της χρήσεως, οπότε καταρτίζεται υποχρεωτικά η κατά
σταση των αποτελεσμάτων χρήσεως, σύμφωνα με το υπό
δειγμα της παρ. 4.1.202 του Ε.Γ.Α.Σ. (βλέπε επόμενη 
παρ. 2.3 . β . 3) .

Η κατάσταση του λογαριασμού 86, στην οποία, πέρα 
από τα στοιχεία που προκύπτουν από τους αντίστοιχους 
υπολογισμούς του, περιλαμβάνονται και στοιχεία συνο
λικού κύκλου εργασιών (πωλήσεων) και κόστους πωλήσε- 
ων, δημοσιεύεται μαζί με τον ισολογισμό, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. 
Σημειώνουμε ότι σήμερα ισχύει η παρ. 5 του άρθρου 
43β του Ν. 2190/1920, σύμφωνα με την οποία ο ισολο
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γισμός, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο 
«πίνακας δίαθέσεως αποτελεσμάτων» δημοσιεύονται εί
κοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση 
της γενικής συνελεύσεως (βλέπε υποσημείωση 9 στην ε
πόμενη παρ. 2.3.β.1).
2.3. α.2. Σε τι χρησιμεύει
Ο λογαριασμός 86 χρησιμεύει για τον προσδιορισμό 

των συνολικών καθαρών αποτελεσμάτων (κερδών ή ζη
μιών) που πραγματοποιούνται από το σύνολο των δρα
στηριοτήτων της οικονομικής μονάδας μέσα στη χρήση 
που κλείνει.

Στο λογαριασμό 86, στο τέλος της χρήσεως, μεταφέ- 
ρονταί τα μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως και τα 
διάφορα άλλα έσοδα για να συσχετ ισθούν με τα έξοδα 
των λειτουργιών διοικητικής, ερευνών - αναπτύξεως 
και δίαθέσεως. Στον ίδιο λογαριασμό μεταφέρονται ε
πίσης, τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (έσοδα - έ
ξοδα), τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα- (έσοδα, 
κέρδη - έξοδα, ζημίες) και οι μη ενσωματωμένες στο 
λειτουργικό κόστος αποσβέσεις παγίων.
Από το συσχετισμό των παραπάνω στοιχείων, που γί

νεται στο λογαριασμό 86 και ειδικότερα στον υπολογα- 
ριασμό 86.99, προκύπτουν τα συνολικά καθαρά αποτελέ
σματα της κλειόμενης χρήσεως πριν από την αφαίρεση 
των φόρων που βαρύνουν τα κέρδη (φόρων εισοδήματος 
καθώς και λοιπών μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό 
κόστος φόρων).
Ο υπολογαριασμός 86.99 «καθαρά αποτελέσματα χρήσε

ως» χρησιμεύει για τη συγκέντρωση των χρεωστικών και 
πιστωτικών υπολοίπων των λοιπών υπολογαριασμών του 
86, από το συσχετισμό δε των υπολοίπων αυτών προκύ
πτουν τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (καθα
ρές ζημίες ή καθαρά κέρδη), τα οποία μεταφέρονται 
στο λογαριασμό 88.
2.3. ο.3. Πώς λειτουργεί
Ειδικότερα ο λογαριασμός 86 λειτουργεί ως εξής:
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I. Χρεώνεται:
- κατά περίπτωση, με τις μικτές ζημίες εκμεταλλεύ- 

σεως της κλειόμενης χρήσεως, με πίστωση του λογαρια
σμού 80.01,

- με τα έξοδα των λειτουργιών διοικητικής, ερευνών 
- αναπτύξεως και διαθέσεως, με πίστωση, αντίστοιχα, 
των λογαριασμών 80.02.00, 80.02.01 και 80.02.02,
- με τις διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεο

γράφων, με τα έξοδα και τις ζημίες συμμετοχών και 
χρεογράφων και με τους χρεωστικούς τόκους και τα συ
ναφή με αυτούς έξοδα, με πίστωση, αντίστοιχα, των 
λογαριασμών 80.02.04, 80.02.05 και 80.02.06,

- με τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα, με πίστωση του 
λογαρ ίασμού 81.00,

- με τα έκτακτα κέρδη, με χρέωση του λογαριασμού
81.03,
- με τις έκτακτες ζημίες, με πίστωση του λογαρια

σμού 81.02,
- με τα έξοδα προηγουμένων χρήσεων, με πίστωση του 

λογαριασμού 82.00,
- με τις προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, με 

πίστωση του λογαριασμού 83,
- με τις μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 

αποσβέσεις παγίων, με πίστωση του λογαριασμού 85,
- με τα καθαρά κέρδη, με πίστωση του λογαριασμού 

88.00 «καθαρά κέρδη χρήσεως».
II. Πιστώνεται:
- κατά περίπτωση, με τα μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως 

της χρήσεως που κλείνεί, με χρέωση του λογαριασμού 
80.01,
- με τα διάφορα άλλα έσοδα της εκμεταλλεύσεως, με 

χρέωση του λογαριασμού 80.03.00,
- με τα έσοδα από συμμετοχές, με χρέωση του λογα

ριασμού 80.03.01,
- με τα έσοδα χρεογράφων, με χρέωση του λογαρια

σμού 80.03.02,
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- με τα κέρδη από πώληση συμμετοχών και χρεογρά
φων, με χρέωση του λογαριασμού 80.03.03,

- με τους πιστωτικούς τόκους και τα συναφή με αυ
τούς έσοδα, με χρέωση του λογαριασμού 80.03.04,

- με τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα, με χρέωση του 
λογαριασμού 81.01,

- με τα έκτακτα κέρδη με χρέωση του λογαριασμού
81.03,
- με τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων, με χρέωση του 

λογαριασμού 82.01,
- με τα έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων, 

με χρέωση του λογαριασμού 84,
- με τις ενδεχόμενες καθαρές ζημίες, με χρέωση του 

λογαριασμού 88.01.

2.3. β . Η δομή
Το άρθρο 42δ του Ν. 2190/1920, αναφέρει στην παρ. 

1 ότι ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» καταρτί
ζεται σε κάθετη διάταξη, σύμφωνα με το υπόδειγμα της 
παρ. 4.1.202 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980, δηλαδή 
του Ε.Γ.Λ.Σ. (βλέπε επόμενη παρ. 2.3.β.3) σε συνδυα
σμό με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.1.201 του άρ
θρου 1 του ίδιο Π.Δ., αναφορικά με το περιεχόμενο 
κάθε επιμέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού.

στην παρ. 4.1.200 του Ε.Γ.Λ.Σ., αναφέρονται γενι
κές πληροφορίες για την άνω κατάσταση (βλέπε επόμενη 
παρ. 2.3.β.1).

στη συνέχεια, παραθέτουμε τις διατάξεις του 
Ε.Γ.Λ.Σ. που είναι σχετικές με την κατάρτιση της άνω 
«κατάστασης του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως».

2.3. β.1. Γενικά
Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως 

καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσεως, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.202 του 
Ε.Γ.Λ.Σ. (βλέπε επόμενη παρ. 2.3.β.2.).
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Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως 
καταχωρείταί στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών 
των οικονομικών μονάδων και δημοσιεύεται υποχρεωτικά 
στο τέλος κάθε χρήσεως, όπως ορίζεται στην περίπτ. 2 
της παρ. 4.1.100 του Ε.Γ.Λ.Σ., σύμφωνα με τις διατά
ξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
Στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρή

σεως περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τουλάχιστον τα 
στοιχεία του υποδείγματος της επόμενης παρ. 2.3.β.2, 
εφόσον τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στην οικονομική μο
νάδα. Επιτρέπεται μεγαλύτερη ανάλυση των κονδυλίων 
στα οποία αντιστοιχούν αραβικοί αριθμοί.
Η σύμπτυξη κονδυλίων στα οποία αντιστοιχούν αραβι

κοί αριθμοί επιτρέπεται, εφόσον είναι ασήμαντα στο 
προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων 
χρήσεως γίνεται ανάλυση των ουμπτυγμένων κονδυλίων, 
σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 28 της παρ. 
4.1.501 του Ε .Γ.Α.Σ.
Όλα τα στοιχεία της καταστάσεως του λογαριασμού α

ποτελεσμάτων χρήσεως απεικονίζονται σε δύο στήλες, 
στις αξίες που εμφανίζονται στους οικείους υπολογα- 
ρίασμούς του 86: (1) κατά το τέλος της χρήσεως στην 
οποία αναφέρονται τα αποτελέσματα και (2) κατά το 
τέλος της προηγούμενης χρήσεως.

Στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως που καταχω
ρεί ταl στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών των οι
κονομικών μονάδων, για κάθε κονδύλι γίνεται συσχέτί
ση με τον ή τους κωδικούς αριθμούς των αντίστοιχων 
λογαριασμών του σχεδίου λογαριασμών, όπως φαίνεται 
στο υπόδειγμα της επόμενης παρ. 2.3.β.2. Κατά τη δη
μοσίευση της καταστάσεως αυτής, οι κωδικοί αριθμοί 
συσχετίσεως είναι δυνατό να παραλείπονται.
2.3.β.2. Υπόδειγμα καταστάσεως λογαριασμού αποτε

λεσμάτων χρήσεως
Ακολουθεί υπόδειγμα καταστάσεως λογαριασμού αποτε

λεσμάτων χρήσεως, στο οποίο απεικονίζονται οι αντί-
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στοίχοι σε κάθε κατηγορία λογαριασμοί στους οποίους 
συγκεντρώνονται τα κονδύλια της.



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1984 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1984)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΤΗΣ 4ης ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚ
Ποσά Ποσά
κλειόμενης προηγούμενης
Χρήσεως 1984 Χρήσεως 1983

([.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσσεως
70,71,72 και 73 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) XXX XXX
(70 έως και 73)-86.00.00 Μείον: Κόστος πωλήσεων XXX XXX

86.00.00 (80.01) Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλ. XXX XXX
80.00.01 (74,75 και 78.05) Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως XX XX

Σύνολο XXX
86.00.02 (92.01) ΜΕΙΟΝιΙ. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας XXX XXX
86.00.03 (92.02) 2. Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως XXX XXX

3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως XXX XXX XXX XXX
XX XX

Μερικά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημίες)εκμεταλ.

ΠΛΕΟΝ (ή μείον)
86.01.00 (76.00) 1. Έςοδα συμμετοχών XX XX
86.01.01 (76.01) 2. Εςοδα χρεογράφων XX XX
86.01.02 (76.04) 3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων XX XX
86.01.03 (76.02 έως 76.98,

πλήν 76,04) 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα XX XX



Με ίον:

86.01.07 (64.11) 1.Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων

86.01.08 (64.19 και 64.12) 2.Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων

86.01.09 (65) 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

86.00+ 86 .01 (λογ. 80) Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλ. 

II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα

86.02.00 (81.01) 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

86.02.01 (81.03) 2. Έκτακτα Κέρδη

86.02.02 (82.01) 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

86.02.03 (84) 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 

Μείον:
86.02.07 (81.00) 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα

86.02.08 (81.02) 2. Έκτακτες ζημίες

86.02.09 (82.00) 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

86.02.10 (83) 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

66 + 85 

66

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 

Μείον:Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουρ.κόστ.
8 6 .9 9  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημί ε ς ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
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2.4. Περί του λογαριασμού «88 Αποτελέσματα προς; διά
θεση»

Στην παρ. 4.1.300 του Ε.Γ.Α.Σ. αναφέρεται πότε
χρησιμοποιείται, σε τι χρησιμεύει και πώς λειτουργεί 
ο λογαριασμός 88.
2.4. α. Λειτουργία
2.4. α.1. Πότε χρησιμοποιείται
Ο λογαριασμός 8 8 χρησιμοποιείται μόνο στο τέλος 

χρήσεως, όταν γίνεται διάθεση κερδών, οπότε καταρτί
ζεται υποχρεωτικά «πίνακας δίαθέσεως καθαρών κερ
δών», σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.302 του 
Ε.Γ.Α.Σ. (βλέπε επόμενη παρ. 2.4.β.2.).

Ο πίνακας του λογαριασμού 88 στον οποίο εμφανίζο
νται τα στοιχεία των υπολογαριασμών του και ο τρόπος 
δίαθέσεως των κερδών, δημοσιεύεται μαζί με τον ισο
λογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. Ση
μειώνουμε ότι σήμερα ισχύει η παρ. 5 του άρθρου 43β 
του Ν. 2190/1920, σύμφωνα με την οποία οι οικονομι
κές καταστάσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχι
στον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής συ
νέλευσης.

2.4. CX.2. Σε τι χρησιμεύει
Ο λογαριασμός 88 χρησιμεύει για τη συγκέντρωση των 

καθαρών αποτελεσμάτων της χρήσεως, των κερδών της 
προηγούμενης ή προηγούμενων χρήσεων, των ζημιών της 
προηγούμενης ή προηγούμενων χρήσεων, όταν ■ πρόκειται 
να συμψηφίσθούν με κέρδη της κλειόμενης χρήσεως, των 
διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 
και, στην περίπτωση διανομής αποθεματ ικών, των προς 
διάθεση τέτοιων αποθεματικών.
2.4. α.3. Πώς λειτουργεί
Ειδικότερα, ο λογαριασμός 88 λειτουργεί ως εξής:
I. Χρεώνεται:
■ Ο υπολογαριασμός 88.01 με τις καθαρές ζημίες 

χρήσεως, με πίστωση του λογαριασμού 86.99.
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■ Ο υπολογαριασμός 88.03 με το υπόλοιπο ή μέρος 
των ζημιών της προηγούμενης χρήσεως που πρόκει
ται να καλυφθεί από κέρδη της κλειόμενης χρήσε
ως, με πίστωση του λογαριασμού 42.01.

■ Ο υπολογαριασμός 88.04 με το υπόλοιπο ή μέρος 
των ζημιών προηγούμενων χρήσεων που πρόκειται 
να καλυφθεί από κέρδη της κλειόμενης χρήσεως, 
με πίστωση του λογαριασμού 42.02.

■ Ο υπολογαριασμός 88.06 με τις συμψηφιστικές 
χρεωστικές διαφορές που προκύπτουν από φορολο
γικό έλεγχο προηγούμενων χρήσεων, με πίστωση 
του λογαριασμού 42.04.

■ Ο υπολογαριασμός 88.08 με το φόρο εισοδήματος 
που αναλογεί στα συνολικά καθαρά αδιανέμητα φο
ρολογητέα κέρδη της χρήσεως που κλείνει, με πί
στωση του λογαριασμού 54.07, σύμφωνα με όσα κα
θορίζονται στην περίπτ. 7 της παρ. 2.2.505 του 
Ε .Γ.Α. Σ.

■ Ο υπολογαριασμός 88.09 με τους λοιπούς μη ενσω
ματωμένους στο λειτουργικό κόστος φόρους (π.χ. 
λογ. 63.98.02 «φόροι ακίνητης περιουσίας» για 
τους οποίους οι σχετικές διατάξεις της νομοθε
σίας προβλέπουν ότι τελικά βαρύνουν τα κέρδη 
χρήσεως - ή τη ζημία χρήσεως - και όχι το λει
τουργικό κόστος), με πίστωση των οικείων υπολο
γαρ ιασμών του λογαριασμού 63 της ομάδας 6 στους 
οποίους παρακολουθούνταί οι φόροι της κατηγορί
ας αυτής.

Οι υπολογαριασμοί 88.00, 88.02, 88.06 και 88.07 με 
τα υπόλοιπά τους, με πίστωση του υπολογαριασμού 
88.98, όταν το τελικό υπόλοιπο του λογαριασμού 88 
είναι χρεωστικό (ζημίες εις νέο), ή του υπολογαρια- 
σμού 88.99, όταν το τελικό υπόλοιπο του λογαριασμού 
88 είναι πιστωτικό (κέρδη προς διάθεση).

■ Ο υπολογαριασμός 88.99 με τα προς διάθεση κέρ
δη, με πίστωση των οικείων υπολογαριασμών απο-
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θεματικών του 41, του λογαριασμού 53.01 για τα 
καθαρά μερίσματα που διανέμονται, του λογαρια
σμού 43.02 με τα καθαρά μερίσματα για τα οποία 
αποφασίζεται η διάθεσή τους για αύξηση του με
τοχικού κεφαλαίου, του λογαριασμού 54.09.00 για 
τους φόρους που παρακρατούνται από τα μερίσματα 
που διανέμονται και του λογαριασμού 42.00 για 
το υπόλοιπο των κερδών που μεταφέρεται στην ε
πόμενη χρήση (υπόλοιπο κερδών εις νέο).

II. Πιστώνεται:
■ 0 υπολογαριασμός 88.00 με τα καθαρά κέρδη χρή- 

σεως, με χρέωση του λογαριασμού 86.99.
■ Ο υπολογαριασμός 88.02 με το υπόλοιπο κερδών 

προηγούμενης χρήσεως, με χρέωση του λογαριασμού 
42.00.

■ Ο υπολογαριασμός 88.06 με τις συμψηφίστίκές πι
στωτικές διαφορές που προκύπτουν από φορολογικό 
έλεγχο προηγούμενων χρήσεων, με χρέωση του λο- 
γαριασμού 42.04.

■ Ο υπολογαριασμός 88.07 με τα αποθεματικά για τα 
οποία αποφασίζεται η διάθεσή τους για την κάλυ
ψη ζημιών ή τη διανομή μερισμάτων, με χρέωση 
των οικείων υπολογαριασμών αποθεματ ικών του 41 
(σε περίπτωση διαθέσεως αποθεματικών, παράλλη
λα, γίνονται και ανάλογες εγγραφές πληρωμένων 
και οφε ιλόμενων φόρων εισοδήματος και άλλης (ρύ
σεως, όταν συντρέχει σχετική φορολογική υποχρέ
ωση) .

■ Οι υπολογαριασμοί 88.01, 88.03, 88.06, 88.08
και 88.09 με τα υπόλοιπά τους, με χρέωση του υ- 
πολογαριασμού 88.98, όταν το τελικό υπόλοιπο 
του λογαριασμού 88 είναι χρεωστικό (ζημίες εις 
νέο), ή του υπολογαριασμού 88.99, όταν το τελι
κό υπόλοιπο του λογαριασμού 88 είναι πιστωτικό 
(κέρδη προς διάθεση).
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■ Ο υπολογαρ ίΟίσμός 88.98 με τις ζημίες εις νέο, 
με χρέωση του λογαριασμού 42.01.

2.4. β . Γενικά
Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων καταρτίζεται υ

ποχρεωτικά στην περίπτωση που γίνεται διάθεση αποτε
λεσμάτων, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.302 
του Ε.Γ.Α.Σ. (βλέπε επόμενη παρ.2.4.β.2).
Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων καταχωρείται στο 

βιβλίο απογραφών και ισολογισμών των οικονομικών μο
νάδων και δημοσιεύεται υποχρεωτικά, στο τέλος κάθε 
χρήσεως, όπως ορίζεται στην περίπτ. 2 της παρ. 
4.1.100 του Ε.Γ.Λ.Σ.
Στον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων περιλαμβάνο

νται υποχρεωτικά τουλάχιστον τα στοιχεία του υπο
δείγματος της επόμενης παραγ., εφόσον τα στοιχεία 
αυτά υπάρχουν στην οικονομική μονάδα.
Όλα τα στοιχεία του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων 

απεικονίζονται σε δύο στήλες, οι οποίες αντιστοιχούν 
στη χρήση του ισολογισμού και στην προηγούμενη αυτού 
χρήση.

Στον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων που καταχωρεί- 
ταί στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών των οικονο
μικών μονάδων, για κάθε κονδύλι γίνεται συσχέτιση με 
τον ή τους κωδικούς αριθμούς των αντίστοιχων λογα
ριασμών του σχεδίου λογαριασμών, όπως φαίνεται στο 
υπόδειγμα της επόμενης παρ. 2.4.β.2. κατά τη δημοσί
ευση του πίνακα αυτού οι κωδικοί αριθμοί συσχετίσεως 
είναι δυνατό να παραλείπονται.
2.4. β.2. Υπόδειγμα πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων
Ακολουθεί υπόδειγμα πίνακα διαθέσεως αποτελεσμά

των, στον οποίο απεικονίζονται οι αντίστοιχοι λογα
ριασμοί, από τους οποίους λαμβάνονται τα σχετικά 
κονδύλια για την κατάρτιση του πίνακα αυτού, καθώς 
και οι σχετικοί λογαριασμοί στους οποίους μεταφέρο- 
νται τα διάφορα κονδύλια της διαθέσεως.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)
Ποσά Ποσά

Κλειόμενης Προηγούμενης
Χρήσεως Χρήσεως
1984 1983

88 . 00 ή 88.01(86.99)' Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη ή 
ζημί ες)χρήσεως

XXX XXX

88.02--04 (42.00-02) (+)ή (-)ίΥπόλοιπο αποτελεσμάτων(κερδών ή 
ζημιών) προηγούμενων χρήσεων

XXX XXX

88.06 (42.04) (+)ή(-); Διαφορές φορολογικού ελέγχου 
προηγούμενων χρήσεων

(-XXX) XXX

88.07 (Υπολ/σμοί 41) (+): Αποθεματικά προς διάθεση XXX XXX
Σύνολο XXX XXX

88.08 ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος και
εισφορά ΟΓΑ XXX XXX

88.09 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο
λειτουργικό κόστος φόροι XXX XXX XXX XXX

88 . 99 Κέρδη προς διάθεση ή XXX XXX
88.98 Ζημ ί ες εις νέο

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως 
εξής:

(-ΧΧΧ) (-XXX)

41.02 1. Τακτικό αποθεματικό XXX XXX
53.01 2. Πρώτο μέρισμα XXX XXX
53.01 3. Πρόσθετο μέρισμα XXX XXX
4 1.03 4. Αποθεματικά καταστατικού (αναφέρονται οι 

σχετικές διατάξεις)
XXX XXX

41.04-■05 5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά(αναφέρεται 
ο σκοπός)

XXX XXX

41.08 6. Αφορολόγητα αποθεματικά(αναφέρονται οι 
σχετικές διατάξεις)

XXX XXX

53.08 7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού 
συμβουλίου

XXX XXX

42.00 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο XXX XXX
XXX XXX

2.4.γ. Παρατηρήσεις για τους φόρους που περιλαμβάνο
νται στον πίνακα διάθεση κερδών

1. Φόρος εισοδήματος. 0 φόρος εισοδήματος που κα- 
ταχωρείταί στον «πίνακα διάθεση κερδών» είναι ο ανα
λογών φόρος εισοδήματος. Αυτό προκύπτει από τις δια
τάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ. (παρ. 2.2.505, περ. 7) όπου στο 
λογαριασμό 88.08 «φόρος εισοδήματος» καταχωρείται, 
κατά το κλείσιμο του ισολογισμού με πίστωση του λο
γαριασμού 54.07 «φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερ
δών», ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα φορολογη
τέα κέρδη.
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Ο αναλογών φόρος εισοδήματος δεν είναι αυτός που 
τελικά θα καταβληθεί στο Δημόσιο. Το ποσό που θα κα
ταβληθεί προκύπτει από το λογαριασμό 54.08 «Λογαρια
σμός εκκαθαρίσεως φόρων-τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου 
εισοδήματος», όπου το πιστωτικό υπόλοιπο του λογα
ριασμού 54.08 είναι ίσο με το ποσό του καταβλητέου 
φόρου, όπως προκύπτει από την οικεία δήλωση φόρου 
εισοδήματος (Ε.Γ.Λ.Σ. παρ. 2.2.505, περ.8)
2. Υπολογισμός αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Βά

σει του Ν.Δ. 3843/1985 (άρθρα 6, 8α καί 10), όπως 
τροποποιημένο με το Ν. 2065/1992 ισχύει, ο υπολογι
σμός του φόρου εισοδήματος της ανώνυμης εταιρείας 
γίνεται με τους εξής μαθηματικούς τύπους:

α) Αναλογών φόρος εισοδήματος όταν δεν υπάρχουν 
διανεμόμενα κέρδη:

Καθαρό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) προ φόρου όπως 
προκύπτει από το υπόδειγμα της παρ. 2.3.β.2 δρχ A
Πλέον: Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά 
ότι εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα ή
«Λογιστικές Διαφορές» δρχ Β

δρχ Α+Β
Μείον: Έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας δρχ (ΐη)
Μείον: Έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο δρχ (Κ2)
Μείον: Έσοδα από συμμετοχές δρχ (Κ3)
Μείον: Έσοδα από εκμετάλλευση πλοίων δρχ (Κ4)
Κέρδη από φορολογία δρχ Κ

(Α+Β)-[Κι+Κ2+Κ3+Κ4]=Κ (2)
Αναλογών φόρος εισοδήματος (άρθρο 10, Ν.Δ. 3843/1958):

- Κύριος φόρος Κ χ 35% δρχ Φι
- Συμπληρωματικός φόρος
Υπολογίζεται σε ποσοστό 3% στο ακαθάριστο
εισόδημα από οικοδομές (α)ανεξάρτητα αν προέρχονται
από εκμίσθωση ή ιδίοχρησίμοποίηση α χ 3% δρχ Φ2
Σημείωση:Μεταξύ Φ2 και Φ2 υπάρχει η εξής σχέση:
Φ2 ^ Φ]_
Αναλογών φόρος εισοδήματος που θα καταχωρηθεί στο
λογαριασμό 88.08 «φόρος εισοδήματος» δρχ Φχ+Φ2
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(3. Αναλογών φόρος εισοδήματος όταν υπάρχουν διανεμόμενα 
κέρδη (Δ)
βα) Ανάλυση κερδών Ισολογισμού

Κέρδη Διανεμόμενα κέρδη

Κέρδη
Ισολογισμού 
(προ φόρου) Καθαρά

Μικτά 
μετά φόρου

-Απαλλασσόμενα της 
φορολογίας Κι δχ=Δ/ΑχΚι δχ:0,65
-Φορολογηθ έντα 
με ε ίδ ίκό τρόπο Κ2 δ2=Δ/ΑχΚ2 δ2 : 0,65
-Από συμμετοχές Κ3 
-Από μερίσματα πλοίων Κ4 
-Λοιπά Ks 
Κέρδη ισολογισμού A Δ (δχ+δ2) :0,65

1
ββ) προσδιορισμός κερδών για φορολογία 

Κ + Δ/Α (Κα+Κ2) : 0,65=Κ0 (3)
Το Κ προσδιορίσθηκε βάσει του μαθηματικού τύπου (2).
Αναλογών φόρος εισοδήματος (άρθρο 10, Ν.Δ. 3843/1958.

- Κύριος φόρος Κ0 χ 35% δρχ Φχ
- Συμπληρωματ ίκός φόρος σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο δρχ Φ2
Αναλογών φόρος εισοδήματος που θα καταχωρηθεί στο
λογαριασμό 88.08 «φόρος εισοδήματος» δρχ Φχ+Φ2

Παράδειγμα: Έστω η ανώνυμη εταιρεία «Γ» πραγματο
ποίησε κατά τη διαχειριστική περίοδο 1.1.1993- 
31.12.1993 καθαρά κέρδη βάσει ισολογισμού (Α) δρχ. 
56.000.000. Μεταξύ των κερδών περιλαμβάνονται και 
μερίσματα από συμμετοχή σε άλλες ανώνυμες εταιρείες 
(Κ3) δρχ. 5.000.000 και τόκοι από έντοκα γραμμάτια 
του δημοσίου (Κχ) δρχ. 4.000.000. Από τα ανωτέρω 
κέρδη, διανέμονται για μερίσματα και αμοιβές μελών 
διοικητικού συμβουλίου (Δ) δρχ. 21.000.000. Επίσης, 
με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έ
τους 1994 δηλώνονται επιπλέον κέρδη με τη μορφή λο
γιστικών διαφορών (Β) δρχ. 6.000.000.



31

Βάσει του τύπου (2) τα φορολογητέα κέρδη (Κ) προσ
διορίζονται στο ποσό δρχ. 53.000.000 ως εξής: (Α+Β)- 
(Κι+Κ3) = (56+6) - (4+5) =53.
Επειδή υπάρχουν διανεμόμενα κέρδη (Δ=21), τα φορο

λογητέα κέρδη προσδιορίζονται βάσει του τύπου (3) 
στο ποσό (Κ0) δρχ. 55.307.692 ως εξής:
Κ+Δ/Α (Κι+Κ2) : 0, 65=53+21/56x4:0, 65=55.307.692. 
Αναλογών φόρος εισοδήματος:
(55.307.692x35%=)19.357.692.
3. Υπολογισμός οφειλομένου φόρου εισοδήματος - Εκ

καθάριση φόρων τελών ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήμα
τος. Ο αναλογών φόρος εισοδήματος (Φι+Φ2) , όπως προσ
διορίζεται προηγουμένως, μεταφέρεται τελικά από το 
λογαριασμό 54.07 «φόρος εισοδήματος φορολογητέων 
κερδών» στο λογαριασμό 54.08 «Λογαριασμός εκκαθαρί- 
σεως φόρων - τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήμα
τος». Στο λογαριασμό 54.08, συγκεντρώνονται κατά το 
κλείσιμο του ισολογισμού όλοι οι λογαριασμοί που α
πεικονίζουν ποσά φόρων τα οποία περιλαμβάνονται στη 
δήλωση του φόρου εισοδήματος της κλειόμενης χρήσεως. 
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία που απεικονίζονται 
στη δήλωση φόρου εισοδήματος της ανώνυμης εταιρείας, 
η κίνηση του λογαριασμού 54.08 είναι η εξής:
Αναλογών φόρος εισοδήματος δρχ Φι+Φ2
Μείον: Φόρος εισοδήματος που εκπίπτεται 
σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 10,
Ν.Δ. 3843/1958:
α)0 φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του Ν.Δ. 3843/1958 
καθώς και με τα άρθρα 37α του Ν.Δ. 3323/1955, 
για τα εισοδήματα που υπόκειντοα σε φόρο.
Π.χ.- Φόρος εργολάβων 2%

- Αντ ίπροσώπων 15% δρχ (Φ3)

β) Ο φόρος που αναλογεί στο μέρος των 
φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση 
της φορολογικής υποχρέωσης εισοδημάτων που 
διανέμονται και με τα οποία έχουν προσαυξηθεί τα
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υποκείμενα σε φορολογία κέρδη της ανώνυμης 
εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, 
του άρθρου 8α, του Ν.Δ. 3843/1958. Εάν, επομένως 
τα κέρδη Κ2 που αναφέρονται στον τύπο (3) της 
Παρ. 2.4.γ. έχουν φορολογηθεί με ποσοστό α%, 
τότε το ποσό του φόρου που αφαιρείται είναι:
(Δ/Αχ Κ2) : 0, 65χα% δρχ (Φ4)
γ) Ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε από την
ανώνυμη εταιρεία στο εξωτερικό για τα εισοδήματα
που προέκυψαν στην αλλοδαπή και φορολογούνται
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
Ελλάδα. δρχ (Φ5)
Φόρος εισοδήματος για πληρωμή
Πλέον: Προκαταβολή φόρου εισοδήματος όπως

δρχ “ <Γ"

αναλυτικά προσδιορίζεται στη συνέχεια 
Πλέον: τέλος χαρτοσήμου 3,6% στο ακαθάριστο

δρχ Πι-Π2

εισόδημα από εκμίσθωση οικοδομών δρχ X
Πιστωτικό υπόλοιπο λογαριασμού 54.08 το οποίο 
πρέπει να συμφωνεί με το ποσό που αναφέρει η 
«Δήλωση φορολογίας εισοδήματος» της ανώνυμης

δρχ Σ

εταιρείας για καταβολή δρχ Σ

4. Προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Επίσης, το άρθρο 
14 του Ν.Δ. 3843/1958 αναφέρει στην παρ. 1, ότι από 
τον προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, 
βεβαιούται ως καταβλητέος φόρος ποσό ίσον προς το 
50% του φόρου επί του εισοδήματος της ληξάσης δια
χειριστικής περιόδου ή ημερολογιακού έτους, όπως αυ
τός εξάγεται από την οριστική δήλωση του νομικού 
προσώπου ή οριστικού τίτλου για τα εισοδήματα της 
περιόδου αυτής. Η βεβαίωση αυτή γίνεται έναντι του 
φόρου εισοδήματος της διανυόμενης διαχειριστικής πε
ριόδου ή ημερολογιακού έτους κατά περίπτωση.
Με τις νέες διατάξεις του Ν. 2065/1992, θα λαμβά- 

νεταί ως προκαταβολή φόρου εισοδήματος για το εισό
δημα της τρέχουσας διαχειριστικής χρήσεως το 50% του
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φόρου που αναλογεί στα συνολικά καθαρά φορολογητέα 
κέρδη, δηλαδή:
(Φ]_+Φ2) χ5 0%
Μείον: Τα ποσά φόρου που είσπράττονται στην

δρχ Πι

πηγή (άρθρο 14, παρ. 3, Ν.Δ. 3843/1958) δρχ· Π2

Σημείωση: Δεν εκπιπχονταί τα ποσά του φόρου που 
έχουν παρακρατηθεί σε εισοδήματα που έχουν 
φορολογηθεί με ειδικό τρόπο με εξάντληση της 
φορολογικής υποχρέωσης, π.χ. φόρος επί τόκων 
καταθέσεων
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος

5. «Λοιποί μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κό
στος φόροι».
Είναι εταιρικά βάρη τα οποία, όμως, με βάση στην 

ισχύουσα νομοθεσία δεν βαρύνουν το λειτουργικό κό
στος της χρήσεως, δηλαδή δεν διαμορφώνουν τα αποτε
λέσματα της χρήσεως, και για το λόγο αυτό δεν θεω
ρούνται ως εταιρικά βάρη εκπιπτάμενα από τα ακαθάρι
στα έσοδα βάσει του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 
2190/1920, αλλά ως εταιρικά βάρη που βαρύνουν τα 
κέρδη της χρήσεως.

Στην έννοια των άνω φόρων περιλαμβάνονται κυρίως:
- Φόρος ακίνητης περιουσίας.
- Ο φόρος μετόχων από την αναπροσαρμογή των παγίων

περιουσιακών στοιχείων (Μ. 542/1976, Ν. 1249/1982,
Απόφαση Υπουργού Οικονομικών Ε. 2665/1988).

- Ο φόρος εισοδήματος που καταβάλλεται κατά την 
κεφαλοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών (άρθρο 101 Ν. 
1892/1990 και άρθρο 13 Ν. 1473/1984).
Σημειώνεται ότι η έκτακτη εφάπαξ εισφορά που επι

βάλλεται στα κέρδη προηγουμένων χρήσεων δεν περιλαμ
βάνονται στους «λοιπούς μη ενσωματούμενους στο λει
τουργικό κόστος φόρους», αλλά καταχωρείται στο λογα
ριασμό του Ε.Γ.Α.Σ. 82.00.07 «Έκτακτη εφάπαξ εισφορά 
Ν. ...» (Υπ. Εθνικής Οικονομίας 1452/69/1990 Δ.Φ.Ν. 
1991, σελ. 249).
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6. Ο φόρος εισοδήματος και οι λοιποί μη ενσωματού- 
μενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι είναι εταιρικά 
βάρη. Από τη διατύπωση της παρ. 2.2.809 (σχετ. εδά
φιο 3) του Ε.Γ.Α.Σ. αλλά καl από τις διατάξεις της 
παρ. 2.2.811 του Ε.Γ.Α.Σ. προκύπτει ότι ο φόρος ει
σοδήματος και οι λοιποί μη ενσωματούμενο l στο λει
τουργικό κόστος φόροι είναι εταιρικά βάρη τα οποία, 
όμως, δεν εκπτίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα, αλλά 
από τα καθαρά κέρδη της χρήσεως.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι το 
Ε.Γ.Α.Σ. έλυσε μια αμφισβήτηση που υπήρχε από παλιά 
σχετικά με το εάν ο φόρος εισοδήματος είναι εταιρικό 
βάρος ή όχι κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 45 
του Ν. 2190/1920.
Τέλος, το Υπουργείο Οικονομικών, μετά την αλλαγή 

του συστήματος φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώ
πων που πραγματοποιήθηκε με το Ν. 2065/1992, όπου τα 
διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα, αμοιβές μελών διοικη
τικού συμβουλίου κλπ.), λαμβάνονταί από το υπόλοιπο 
των κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση του αναλο- 
γούντος φόρου εισοδήματος (άρθρο 4, παρ. α', Ν.Δ. 
3843/1958), διευκρίνισε με την εγκύκλιο 
1112918/Πολ.1248/1992 (Λογιστής 1993, σελ. 108) ότι 
ο σχηματισμός του τακτικού αποθεματίκού γίνεται στο 
υπόλοιπο των κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση 
του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, αφού με τις νέες 
διατάξεις φορολογίας των ανωνύμων εταιρειών, ο φόρος 
εισοδήματος: α) επιβάλλεται στο συνολικό ποσό των 
κερδών της εταιρείας, β) βαρύνει το νομικό πρόσωπο, 
καί γ) από το υπόλοιπο των κερδών που απομένει μετά 
την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος λαμβάνονταί τα 
διανεμόμενα κέρδη.
Παρατηρούμε ότ l μετά την ισχύ του Ν. 2065/1992 ε

πήλθε, σχετικά με τον προσδιορισμό των καθαρών κερ
δών της ανώνυμης εταιρείας επί των οποίων υπολογίζε
ται το τακτικό αποθεματικό, σύμπτωση απόψεων μεταξύ



35

του Υπουργείου Οικονομικών και Εθνικού Συμβουλίου 
Αογιστικής.

2.5. Διάθεση κερδών - Υπολογισμός τακτικού απόθεμα- 
τικού και πρώτου μερίσματος
Το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού «88.99 Κέρδη 

προς διάθεση», όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στον 
πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, διατίθεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2 του Ν. 
2190/1920.

Τα ποσοστά υπολογισμού των κρατήσεων για τακτικό 
αποθεματικό και πρώτο μέρισμα δεν εφαρμόζονται στο 
πιστωτικό υπόλοιπο του άνω λογαριασμού, αλλά στο 
πρώτο αλγεβρικό άθροισμα (Σχ) που προκύπτει από την 
παρακάτω παρατιθέμενη ανάλυση του πίνακα διαθέσεως 
κερδών.
Όπως αναλυτικά σημειώνουμε στη συνέχεια πρέπει το 

καθαρό αποτέλεσμα της χρήσεως, το οποίο απεικονίζε
ται στο λογαριασμό 86.99, να μειωθεί με το χρεωστικό 
υπόλοιπο του λογαριασμού «42.01 . Υπόλοιπο ζημιών ει 
νέο», αφού αυτό επιβάλλεται από το άρθρο 45 του Ν. 
2190/1920.
Επίσης, πρέπει να μειωθεί ή να αυξηθεί αναλόγως με 

το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 
«42.04 Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων 
χρήσεων», αφού το χρεωστικό υπόλοιπο αποτελεί ζημίες 
προηγουμένων χρήσεων οι οποίες, όπως αναφέρουμε αμέ
σως παραπάνω, πρέπει να μειώνουν τα καθαρά κέρδη της 
χρήσεως, ενώ το πιστωτικό υπόλοιπο αποτελεί κέρδη 
προηγουμένων χρήσεων επί των οποίων, όμως, δεν έχει 
υπολογισθεί τακτικό αποθεματικό ούτε είχαν ληφθεί υ
πόψη στον προσδιορισμό του πρώτου μερίσματος των 
προηγουμένων χρήσεων.
Ακόμη πρέπει να μειωθεί με τα εταιρικά βάρη (φόρο 

εισοδήματος, λοιπούς μη ενσωματωμένους στο λειτουρ
γικό κόστος φόρους) που βαρύνουν τη διάθεση των απο
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τελεσμάτων. Όπως διευκρίνισε του Υπουργείο Οικονομι
κών, προκειμένου να υπολογίσθούν τα κέρδη που θα λη- 
φθούν ως βάση υπολογισμού του τακτικού αποθεματίκού, 
λαμβάνονται τα κέρδη που απομένουν μετά την αφαίρεση 
κάθε άλλου εταιρικού βάρους και συνεπώς και του φό
ρου εισοδήματος (εγκύκλιος 1112918/Πολ. 1248/1992, 
Λογιστής 1993, σελ. 108) .

Αντίθέτως, τα αποθεματίκά προς διάθεση και το υπό
λοιπο των κερδών εις νέο, δεν πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη για τον λογαριασμό των κρατήσεων για τακτικό 
αποθεματ ικό και πρώτο μέρισμα, αφού από τα κέρδη αυ
τά είχε σχηματισθεί στο παρελθόν τακτικό αποθεματικό 
και συγχρόνως είχε διανεμηθεί από αυτά στους μετό
χους το νόμιμο μέρισμα.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα ανωτέρω, ο «Πίνακας Δίαθέ- 
σεως Αποτελεσμάτων», που παραθέτουμε στην προηγούμε
νη παρ. 2.4.β.2., μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω ως ε
ξής:
Καθαρό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) χρήσεως που 
προκύπτει από την κατάσταση του «Λογαριασμού 
Αποτελεσμάτων Χρήσεως»
Μείον: Το υπόλοιπο των ζημιών των προηγούμενων
χρήσεων
Πλέον ή μείον: Οι θετικές ή αρνητικές διαφορές 
φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 
Μείον: Φόροι που βαρύνουν τα καθαρά κέρδη της 
χρήσεως:
- Φόρος εισοδήματος
- Λοιποί μη ενσωματούμενοί στο λειτουργικό 
κόστος φόροι
Σύνολο (Α)
Πλέον: Το υπόλοιπο των κερδών των προηγούμενων
χρήσεων
Τα αποθεματικά προς διάθεση 
Κέρδη προς διάθεση

δρχ- (+-)Χι

δρχ· (-)Χ2

δρχ- (+-)χ3

δρχ- (-)Χί

δρχ- (-)Χ5

δρχ
δρχ
δρχ

χ6
χ7
~

Βάσει, λοιπόν, των διατάξεων της εμπορικής νομοθε
σίας, ο υπολογισμός των κρατήσεων για τακτικό αποθε
ματ ικό και πρώτο μέρισμα γίνεται ως εξής:



37

α. Αφαιρείται η κράτηση για τακτικό αποθεματικό. Η 
κράτηση αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό επί των καθαρών 
κερδών. Το ποσοστό αυτό πρέπει να είναι, σύμφωνα με 
το άρθρο 44 του Ν. 2190/1920, τουλάχιστον 5% επί του 
«Συνόλου Α>>:

ΣΧ χ 5% (4)

Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το 
ύψος του σχηματισθέντος τακτικού αποθεματίκού φθάσεί 
το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου (καταβλημένου και
μη) ·

β. Κρατείται το απαίτούμενο ποσό για την καταβολή 
του πρώτου μερίσματος, που είναι υποχρεωμένη η ανώ
νυμη εταιρεία να διανείμει στους μετόχους της είναι 
σύμφωνα με το άρθρο 45 (παρ. 2 εδάφιο β' ) του Ν. 
2 1 9 0 / 1 9 2 0 :

καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο X 6% (5)
Όμως, από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τρο

ποποιημένο με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 ισχύει, οι 
ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνται να διανείμουν το άνω 
μέρισμα (άρθρο 45 παρ. 2 εδάφιο β' ) , εφόσον τούτο 
είναι μεγαλύτερο από το μέρισμα που προκύπτει από το 
μαθηματικό τύπο:

(Σύνολο Α - Τακτικό Αποθεματικό) X 35%
Επειδή, όμως, όπως αναφέρουμε πιο πάνω, το Τακτικό 

Αποθεματίκό=Σιχ5%, ο άνω μαθηματικός τύπος αντικαθί
σταται ως εξής:

(Σχ-Σιχ5%)  χ35%=Σχ ( 1 - 0 , 0 5 ) χ 0 , 3 5 =  (ΣχχΟ, 95)  χΟ,  3 5 =

ΣχχΟ, 3325 = Σιχ33,25% (6)
Όταν, όμως, το μέρισμα που προκύπτει από τον τύπο 

(6) είναι μεγαλύτερο από το μέρισμα του τύπου (5), 
οι ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνται από το άρθρο 1 
του Ν. 876/1979, όπως προαναφέραμε, να διανείμουν το 
μεγαλύτερο μέρισμα, δηλαδή του τύπου (6).

Το μέρισμα που προκύπτει βάσει του μαθηματικού τύ
που (6) μπορεί να μη διανεμηθεί εάν η γενική συνέ
λευση των μετόχων με πλείοψηφία τουλάχιστον 95% του
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καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφασίσει αυτό. 
Στην περίπτωση αυτής στους μετόχους θα καταβληθεί 
διανεμόμενο μέρισμα το μικρότερο που προκύπτει από 
το μαθηματικό τύπο (5) (παρ. 3, άρθρου 3, Α.Ν. 
148/1967 όπως τροποποιημένο από το Ν. 876/1979 ισχύ
ει) .
Ποιο είναι το μέγιστο ποσό διανεμόμενων κερδών που 

μπορεί να διατεθεί στους μετόχους. Στην παρ. 2 του
άρθρου 44α του Ν.2190/1920 προβλέπεταί ότι το ποσό 
που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαί
νει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης 
που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρ
χονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματίκά 
για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γε
νική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το 
ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που 
επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεμα- 
τικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
Η έννοια της διανομής περιλαμβάνει ιδίως την κατα

βολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές (άρθρο 44α, 
παρ. 3, Ν. 2190/1920).

Το «αποτέλεσμα της τελευταίας χρήσης» ισούται με 
το αλγεβρικό άθροισμα των εξής στοιχείων:

Καθαρό αποτέλεσμα χρήσεως (κέρδος ή ζημία) 
προ φόρου
Μείον: 0ί φόροι που βαρύνουν τα καθαρά κέρδη 
χρήσεως:

δρχ. (+-)Χι

- Φόρος εισοδήματος
- λοιποί μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό

δρχ· (-) X*

κόστος φόροι δρχ· (-)Χ5
Αποτέλεσμα τελευταίας χρήσης δρχ. α

Η άνω άποψη είναι σύμφωνη με τη διάταξη του άρθρου 
4, περ. α', του Ν.Δ. 3843/1958, όπως τροποποιημένη 
από το άρθρο 15 του Ν. 2065/1992 ισχύει, όπου τα 
διανεμόμενα κέρδη λαμβάνονται από το υπόλοιπο των
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κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση του αναλογού- 
ντος φόρου εισοδήματος.

Τα «κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρή
σεις» ίσούται με το άθροισμα των εξής στοιχείων:
Κέρδη προηγούμενων χρήσεων δρχ. Χ6
Πλέον: Ο ί θετικές (πιστωτικές) διαφορές
φορολογικού ελέγχου δρχ. Χ3
Κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις δρχ. β

Τα «αποθεματίκά για τα οποία επιτρέπεται και απο- 
φασίσθηκε η διανομή τους» είναι τα αποθεματίκά που 
στον πίνακα διανομής κερδών που παραθέτουμε στην αρ
χή της παρούσης παραγράφου απεικονίζονται με το σύμ
βολο Χ7 και το μέγιστο διανεμόμενο ποσό αυτών καθο
ρίζεται με τη διαδικασία που αναφέρουμε στην επόμενη 
παρ. 2.7.2. Για τους υπολογισμούς μας, το ποσό αυτό 
το απεικονίζουμε με το σύμβολο γ (Χ7=γ) .
Οι «ζημιές προηγούμενων χρήσεων» ισούνται με το ά

θροισμα των εξής στοιχείων:
Ζημιές προηγούμενων χρήσεων δρχ. Χ2
Πλέον: Οι αρνητικές (χρεωστικές) διαφορές
φορολογικού ελέγχου δρχ. Χ3
Ζημιές προηγούμενων χρήσεων δρχ. δ

Στα «ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχη
ματισμό αποθεματ ίκών, σύμφωνα με το νόμο ή το κατα
στατικό», περιλαμβάνεται κατ' αρχάς το τακτικό απο
θεματ ικό καθώς και ορισμένα, ειδικού προορισμού απο
θεματ ικά, προβλεπόμενα από το καταστατικό.
Το τακτικό αποθεματικό ισούταί, σύμφωνα με τον τύ

πο (4) :
ΣχχδΙ δρχ. ε

Επομένως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44“, 
παρ. 2, του Ν. 2190/1920, το μέγιστο ποσό κερδών που 
μπορεί να διανείμει η εταιρεία στους μετόχους της υ
πό μορφή μετοχών και τόκων από μετοχές, Παρίσταται 
με Μ και ισούται:

α+β+γ-δ-ε=Μ
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Επειδή όμως: α+β+γ-δ=Σ2 και ε=Σχχ5%, τότε το μέγι
στο ποσό κερδών (Μ), βάσει των στοιχείων Σι κοα Σ2 
που αναφέρουμε στον πίνακα δίαθέσεως των κερδών στην 
αρχή της παρούσης παραγράφου, ισούται:

Σ2-Σιχ5%=Μ (7)
Στην περίπτωση, όμως, που στον ισολογισμό της ανώ- 

νυμης εταιρείας υπάρχουν ανεπόσβεστα έξοδα εγκατα- 
στάσεως, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην επόμε
νη παρ. 2.7.1. τα οποία κα L συμβολίζονται με (Β) , 
τότε, μπορεί να διανεμηθούν κέρδη στους μετόχους, ό
ταν η διαφορά Σ2-Σχ είναι μεγαλύτερη από Β.
Επομένως, το μέγιστο ποσό κερδών που μπορεί να 

διανεμηθεί από τα κέρδη της παρούσας ή και προηγού
μενων χρήσεων προς τους μετόχους, μέλη διοικητικού 
συμβουλίου, διευθυντές και το προσωπικό δίνεται από 
τη σχέση:

Σ2-Σι>Β (8)
Σειρά δίαθέσεως των αποτελεσμάτων της ανώνυμης ε

ταιρείας:
Από τις διατάξεις των άρθρων 44α και 45 του Ν. 

2190/1920 προκύπτει ότι η σειρά δίαθέσεως των αποτε
λεσμάτων (κερδών ή ζημιών) της ανώνυμης εταιρείας 
είναι η εξής:
α. Συμψηφισμός ζημιών παρούσης ή και προηγούμενων

χρήσεων (άρθρο 44α, παρ. 2):
Αποτέλεσμα τελευταίας χρήσεως δρχ (+-) α
Πλέον: Κέρδη που προέρχονται, από προηγούμενες
χρήσεις δρχ (+) β
Πλέον: Αποθεματίκά για τα οποία επιτρέπεται
και αποφασίσθηκε η διανομή τους δρχ (+) γ
Μείον: Ζημιές προηγούμενων χρήσεων δρχ (-) δ
Αποτέλεσμα προς διάθεση δρχ (+-) Σ2

Εάν το άνω αποτέλεσμα είναι αρνητικό (-Σ2) , δεν εί
ναι δυνατόν να γίνει καμιά διάθεση κερδών.
Αντίθέτως, εάν είναι θετικό ( + Σ2) , τότε η 

των κερδών θα γίνει με την εξής σειρά:
διάθεση
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β. Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού (άρθρο 45):
Ως ο μαθηματικός τύπος (4):

Σιχ5%.
γ. Διανεμόμενο μέρισμα στους μετόχους: 
γα. Άρθρο 45 (παρ. 2, εδ. β') Ν. 2190/1920, ως ο 

μαθηματικός τύπος (5):
Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο x 6% 

γβ. Άρθρο 1 Ν. 87 6/1979, ως ο μαθηματικός τύπος 
(6) :

Σχχ33, 25%
γβ. Μέγιστο ποσό διανεμόμενων μερισμάτων (Μ) (άρ

θρο 44α, παρ. 2, Ν. 2190/1920) ως ο μαθηματικός τύ
πος (7) :

Σ2-Σ1χ5%=Μ
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότl η ανώνυμη εταιρεία θα 

διαθέσει στους μετόχους της το μεγαλύτερο μέρισμα, 
δηλαδή θα συγκρίνει το μέρισμα του τύπου (5) με το 
μέρισμα του τύπου (6) και θα διανείμει το μεγαλύτε
ρο, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο πο
σό που επιτρέπεται να διανεμηθεί στους μετόχους, βά- 
σε l του τύπου (7).
Παράδειγμα: Από τα στοιχεία του πίνακα διανομής 

κερδών 31.12.19ΧΧ ανώνυμης εταιρείας προκύπτουν τα 
εξής:
Καθαρό αποτέλεσμα (κέρδος) χρήσεως
19ΧΧ προ φόρου ( + ) Χι δρχ 492
Μείον: Φόρος εισοδήματος (-) χ4 δρχ (172)
Αποτέλεσμα τελευταίας χρήσεως ( + ) α δρχ 320
Μείον:- Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων 
χρήσεων (-) χ2 δρχ (100)
Μείον:- Αρνητικές διαφορές 
φορολογικού ελέγχου (-) χ3 δρχ (400)
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων (-) δ δρχ ΓδΟΟ)
Σύνολο (Α) (α-δ)= Σχ δρχ ΠΠ577Γ
Πλέον:Αποθεματlk0 που επιτρέπεται 
και αποφασίσθηκε η διανομή τους 
(βλέπε παρ. 2.7.2.,παρ. περίπτ. Β) χ7 δρχ 300
Κέρδος προς διάθεση ς2 δρχ 120
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Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση Β του πα
ραδείγματος της παρ. 2.7.2., η ανώνυμη εταιρεία με 
τη σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων στις 31.12.19ΧΧ έχει 
τη δυνατότητα από το άρθρο 44α, παρ. 1, του Ν. 
2190/1920, να διανείμει προαιρετικά αποθεματίκά δρχ. 
300. Όμως, το μέγιστο ποσό κερδών (Μ) που μπορεί να 
διανείμει η ανώνυμη εταιρεία βάσει του τύπου (7), 
και δεδομένου ότι δεν μπορεί να σχηματίσει τακτικό 
αποθεματικό επειδή το άνω Σύνολο (Α) ή Σι είναι αρ- 
νητ ικό, ε ίναι :

Μ=Σ2-Σιχ5%=120-0=δρχ. 120

2.6. Διάθεση του «υπολοίπου» των καθαρών κερδών
Το άρθρο 45 (στο εδάφιο γ' της παρ. 2) του Ν. 

2190/1920, αναφέρει ότl : "το υπόλοιπον διατίθεται 
κατά τους ορισμούς του καταστατικού".

Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι η αμοιβή στα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα καταβάλλεται α
φού, από τα καθαρά κέρδη της χρήσεως, αφαίρεθούν, ε
κτός από το τακτικό αποθεματικό και το πρώτο μέρι
σμα, και άλλα ποσά, όπως π.χ. πρόσθετο ποσό για σχη
ματισμό τακτικού αποθεματικού, πρόσθετο μέρισμα 
στους μετόχους κ.ά.
Οριακός περιορισμός του καταστατικού είναι να απο

κλείσει τελείως την παροχή αμοιβής από τα καθαρά 
κέρδη της χρήσεως στα μέλη του διοικητικού συμβουλί
ου.

Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, βασική προϋπόθε
ση, για να γίνει διανομή κερδών στα μέλη του διοικη
τικού συμβουλίου, είναι ότι η διανομή αυτή επιτρέπε
ται από τα καταστατικό.

Στο σχετικό άρθρο του καταστατικού για τη «διάθεση 
των κερδών» μπορεί να προβλέπεται ότι το «υπόλοιπο» 
των καθαρών κερδών χρήσεως διανέμεται στα μέλη του
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διοικητικού συμβουλίου με απόφαση της γενικής συνέ
λευσης ή ακόμη και του διοικητικού συμβουλίου.

Στην περίπτωση που το καταστατικό δεν καθορίζει 
πώς διανέμεται το «υπόλοιπο» των καθαρών κερδών χρή
σεως, ούτε ορίζει όργανο για να καθορίσει αυτό, η 
διανομή γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 2190/1920 (βλέπε I. 
Πασσίά, Τόμος Β, σελ. 606) .

Συνεπώς, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν 
δικαίωμα στα κέρδη χρήσεως στην περίπτωση που υπάρ
χουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Τούτο καθορίζεται στο καταστατικό ή αποφασίσθη- 

κε από τη γενική συνέλευση, στην περίπτωση που στο 
καταστατικό δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη για το πώς 
διατίθεται το «υπόλοιπο» των κερδών,

β) υπάρχει απόφαση αρμοδίου οργάνου για την παροχή 
αυτή, και
γ) οι αμοιβές των λαμβάνονται από το «υπόλοιπο» 

των καθαρών κερδών χρήσεως.
0 Ν. 2190/1920 δεν ορίζει πώς θα διανεμηθεί το «υ

πόλοιπο» των κερδών στα μέλη του διοικητικού συμβου
λίου, ούτε επιβάλλει περιορισμούς ως προς τον τρόπο 
ή το είδος της παροχής. Επομένως, το αρμόδιο όργανο 
μπορεί να αποφασίσει το «υπόλοιπο» των κερδών να 
διανεμηθεί στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ως ε
ξής:
α)Να διανεμηθεί ολόκληρο το «υπόλοιπο» στα μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου. Στο σημείο αυτό πρέπει 
να σημειώσουμε ότι η λαμβανόμενη από τα κέρδη αμοιβή 
δεν υπόκείται στο δικαστικό έλεγχο του άρθρου 24 του 
Ν. 2190/1920.

β)Να διανεμηθεί ποσοστό του «υπολοίπου» ή ένα εφά
παξ ποσό από αυτό. Το ποσοστό του υπολοίπου ή το ε
φάπαξ ποσό που διανέμονται δεν μπορεί να είναι, κατά 
ποσό, μεγαλύτερα από το «υπόλοιπο» των καθαρών κερ
δών της χρήσεως.
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Επίσης, ο Ν. 2190/1920 δεν ορίζει πώς θα γίνει η 
κατανομή των διανεμομένων κερδών μεταξύ των μελών 
του διοικητικού συμβουλίου. Αυτή καθορίζεται από το 
αρμόδιο όργανο το οποίο εγκρίνει τη διανομή του «υ- 
πολο ίπου».
Η κατανομή των διανεμόμενων κερδών μεταξύ των με

λών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να γίνει ως ε
ξής:
α) Με ισομερή κατανομή του ποσού των διανεμόμενων 

κερδών μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
’ Β) Με άνισο κατανομή του ποσού αυτού. Στην Περί

πτωση αυτή, υπάρχει η οριακή δυνατότητα ένα μόνο μέ
λος του διοικητικού συμβουλίου να λάβει ολόκληρο το 
ποσό των διανεμομένων κερδών.

Στην περίπτωση που ένα μέλος διοικητικού συμβουλί
ου συμμετείχε στη διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας 
για χρονικό διάστημα μικρότερο της διάρκειας της 
χρήσεως και η εταιρεία, στο τέλος της χρήσεως αυτής, 
διανείμει ισομερώς στα μέλη του διοικητικού συμβου
λίου κέρδη, η συμμετοχή του μέλους, με τη μειωμένη 
θητεία, στα άνω κέρδη είναι ανάλογη του χρόνου της 
θητείας του.

Τέλος, σημειώνουμε ότι η καταβολή των άνω αμοιβών 
στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου γίνεται, αφού 
πρώτα η εταιρεία συντάξει ισολογισμό, προσδιορίσει 
το αποτέλεσμα της χρήσεως, και οι οικονομικές αυτές 
καταστάσεις μαζί με τον πίνακα διάθεσης κερδών ε- 
γκριθούν από την τακτική γενική συνέλευση των μετό
χων.

2.7. Απαγόρευση διανομής κερδών
2.7.1. Όταν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων ε- 
γκαταστάσεως δεν καλύπτεται από προαιρετικά απο- 
θεματικά
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Στο νέο άρθρο 43 του Ν. 2190/1920 (σχετικές διατά
ξεις: ηαρ. 3 περ. δ' και παρ. 4 περ. α' ) ορίζονται 
τα ακόλουθα:
Μέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων εγκατά

στασης (πολυετούς απόσβεσης) απαγορεύεται οποιαδήπο
τε διανομή κερδών, εκτός αν το αναπόσβεστο υπόλοιπο 
των εξόδων αυτών είναι μικρότερο από το άθροισμα των 
προαιρετικών αποθεματίκών και του υπολοίπου «των 
κερδών εις νέο».
Η άνω διάταξη εφαρμόζεται και για τα έξοδα ερευνών 

και ανάπτυξης των λογαριασμών:
- Έξοδα ερευνών ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων
- Έξοδα λοιπών ερευνών.
Επίσης, εφαρμόζεται και για παραχωρήσεις και δι

καιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας των λογαριασμών:
- Δικαιώματα εκμεταλλεύσεως ορυχείων - μεταλλείων
- λατομείων
- Λοιπές παραχωρήσεις.
Απαγορεύεται να διανεμηθούν κέρδη της παρούσας ή 

και της προηγούμενης χρήσεως στους μετόχους, στα μέ
λη του διοικητικού συμβουλίου, στους διευθυντές και 
διαχειριστές, στο προσωπικό κλπ., εκτός εάν το ανα
πόσβεστο υπόλοιπο των άνω εξόδων, δικαιωμάτων και 
παραχωρήσεων είναι μικρότερο από το άθροισμα:

- των προαιρετικών αποθεματίκών, και 
του υπολοίπου κερδών εις νέο.

2.7.2. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων γίνει 
μικρότερο από το άθροισμα του μετοχικού κεφαλαί
ου και των αποθεματακών που απαγορεύεται η δια
νομή τους.

Στο νέο άρθρο 44α του Ν. 2190/1920, αναφέρεταί ότι 
με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του με
τοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε 
διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία 
λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κε
φαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπό-
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δείγμα ισολογισμού που προβλέπεταί από το άρθρο 42γ, 
είναι ή, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο 
από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου 
με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγο
ρεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτό 
του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που 
δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

2.8. Χρόνος καταρτίσεως και δημοσιεύσεως των οικονο
μικών καταστάσεων

Οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η ανώνυ
μη εταιρεία στο τέλος της χρήσεως, σύμφωνα με το άρ
θρο 42α του Ν. 2190/1920, δηλαδή, ο ισολογισμός, ο 
λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως», ο «πίνακας δία- 
θέσεως αποτελεσμάτων» και το προσάρτημα, εγκρίνονταί 
από το διοικητικό συμβούλιο και θεωρούνται από τα υ
πεύθυνα πρόσωπα της διοικήσεως της ανώνυμης εταιρεί
ας (άρθρο 42α παρ. 5 Ν. 2190/1920).
Οι πράξεις ισολογισμού της ανώνυμης εταιρείας, κα

θώς και το κλείσιμο αυτού περατούνται εντός τεσσάρων 
μηνών από της λήξεως της χρήσεως (άρθρο 17, παρ. 8, 
εδάφιο β', Κ.Β.Σ.). Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να 
υπερβεί την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογί
ας εισοδήματος. Σημειώνεται ότ ι η δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος της ανώνυμης εταιρείας πρέπει να υποβλη
θεί μέχρι την 15η ημέρα του πέμπτου μήνα από την η
μερομηνία λήξεως της διαχειριστικής περιόδου για τα 
εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέσα σ' αυτή (άρθρο 11 
παρ. 1 περ. α' Ν.Δ. 3843/1958).

Στη συνέχεια, ol άνω τρεις πρώτες καταστάσεις δη
μοσιεύονται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 
συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, στις εφημερίδες 
που ορίζει η παρ. 5 του άρθρου 43β του Ν. 2190/1920, 
ενώ συγχρόνως υποβάλλονται μαζί με την έκθεση των ε
λεγκτών στο Υπουργείο Εμπορίου (παρ. 3 άρθρου 43β).
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Δέκα ημέρες πριν τη τακτική γενική συνέλευση, κάθε 
μέτοχος μπορεί να λάβει γνώση των οικονομικών κατα
στάσεων και των εκθέσεων διοικητικού συμβουλίου και 
ελεγκτών (άρθρο 27, παρ. 1, Ν. 2190/1920) . Σαράντα 
οχτώ ώρες πριν τη γενική συνέλευση (τακτική ή έκτα
κτη) καταρτίζεται πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου 
στη γενική συνέλευση μετόχων (άρθρο 27, παρ. 2, Ν. 
2190/1920) .
Τέλος, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 

εταιρείας εγκρίνει τον ισολογισμό και τη διάθεση των 
κερδών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 (σχετ. 
παρ. 1, εδ. γ' και δ'), του Ν. 2190/1920. Σημειώνου
με ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 του ίδιου νόμου, η τα
κτική γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην 
έδρα της εταιρείας εντός το πολύ έξι (6) μηνών από 
της λήξεως της χρήσεως.
Παραστατικά, οι διάφορες προθεσμίες, μέσα στις ο

ποίες η εταιρεία πρέπει να καταρτίσει τις οικονομι
κές καταστάσεις, να τις εγκρίνει το διοικητικό συμ
βούλιο, να τις δημοσιεύσει, να τις υποβάλλει στο Υ
πουργείο Εμπορίου και τέλος, να τις εγκρίνει η τα
κτική γενική συνέλευση των μετόχων, έχουν ως εξής:

0

Εντός 4 μηνών από τη 
λήξη της χρήσεως

Πριν την υποβολή της 
φορολογικής δήλωσης 
υποβάλλεται εντός 4 
μηνών και 15 ημερών 
από τη λήξη της
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20 ημέρες πριν την 
τακτική γεν.συν έλευση

20 ημέρες πριν την 
τακτική γενική 
συνέλευση

10 ημέρες πριν την 
τακτική γενική 
συν έλευση

48 ώρες πριν την 
τακτική γεν ική 
συν έλευση

Εντός 6 μηνών από τη 
λήξη της χρήσεως

Εντός 20 ημερών από την 
τακτική γενική 
συνέλευση.
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2.9. Φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν μετά 
την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και μέ
χρι την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση
Από την ημέρα που οι οικονομικές υπηρεσίες της ε

ταιρείας καταρτίσουν τις οικονομικές καταστάσεις της 
χρήσεως (η κατάρτιση γίνεται εντός 4 μηνών από τη 
λήξη της χρήσεως) και μέχρι τη σύγκλιση της ετήσιας 
τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων (η σύγκλιση 
γίνεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσε
ως), η ανώνυμη εταιρεία, η οποία με απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου, προτείνει στη μέλλουσα να 
συνελθεί τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, δια
νομή από τα κέρδη της χρήσεως αμοιβών στα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου, δεν έχει καμιά φορολογική υ
ποχρέωση προερχόμενη από τη διανομή κερδών στα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου, αφού με το Ν. 2065/1992, 
τα κέρδη της ανώνυμης εταιρείας, ανεξάρτητα αν δια
νέμονται ή όχι, φορολογούνται στο σύνολό τους με συ
ντελεστή 35%.

Σημειώνουμε ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμ
βουλίου για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, 
πρέπει να έχει γίνει μέχρι την ημερομηνία υποβολής 
της δήλωσης φόρου εισοδήματος της ανώνυμης εταιρεί
ας, γιατί το απόσπασμα πρακτικών διοικητικού συμβου
λίου, που αφορά την πρόταση διανομής των κερδών, μα
ζί με τον ισολογισμό και την ανάλυση του λογαριασμού 
«αποτελέσματα χρήσεως» είναι τα δικαιολογητικά έγ
γραφα και στοιχεία τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την 
άνω δήλωση φόρου εισοδήματος.

Στο άνω πρακτικό πρέπει να; αναγράφεται, εκτός από 
τον πίνακα διανομής κερδών, και τι ποσό από τα δια
νεμόμενα κέρδη πρόκειται να (διανεμηθεί σε κάθε μέ
λος του διοικητικού συμβουλίου, σε κάθε διευθυντή 
και σε κάθε εργατοϋπάλληλο.
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2.10. Φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν μετά 
την έγκριση της διάθεσης των κερδών από τη γενική 
συνέλευση

O l προηγούμενες φορολογικές υποχρεώσεις της ανώνυ
μης εταιρείας προκύπτουν n p L v  από την έγκριση των 
οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση.
Όταν, όμως, συν έλθει η γενική συνέλευση και εγκρί

νει τις άνω οικονομικές καταστάσεις, η ανώνυμη εται
ρεία έχει τις εξής φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποί
ες προκύπτουν από τη διανομή κερδών στα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου:
α) Υποβολή δήλωσης αποδόσεως τέλους χαρτοσήμου α

μοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου και καταβολής 
αυτού (βλέπε επόμενη παρ. 2.10.γ).

β) Υποβολή συγκεντρωτικής καταστάσεως αμοιβών 
διοικητικού συμβουλίου (βλέπε επόμενη παρ. 2.10.β.).
γ) Χορήγηση βεβαιώσεως στα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου, στα οποία καταβλήθηκαν ol άνω αμοιβές, 
στις οποίες αναγράφονται: οι αμοιβές αυτές και το 
χαρτόσημο. Η βεβαίωση αυτή χρησιμοποιείται από το 
σύμβουλο μόνο για την κάλυψη τεκμηρίων (βλέπε επόμε
νη παρ. 2.10.α.3.).

2.10. α. Φορολογία αμοιβών διοικητικών συμβούλων ό
ταν καταβάλλονται από τα κέρδη της χρήσεως
2.10. α.1. Εισόδημα
O l αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας από τα κέρδη της χρή
σεως, θεωρούνται εισόδημα κινητών αξιών με βάση τις 
διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος (άρθρο 25 παρ. 
1, περ. α' του Ν.Δ. 3323/1955).
2.10. α.2. Χρόνος κτήσεως εισοδήματος
Χρόνος κτήσεως εισοδήματος, από ποσοστά και αμοι

βές που λαμβάνουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
ανώνυμης εταιρείας από τα κέρδη της χρήσεως, είναι ο 
χρόνος εγκρίσεως του ισολογισμού από τη γενική συνέ
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λευση, των μετόχων (άρθρο 27, παρ. 1, Ν.Δ. 
3323/1955) .
Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που η τακτική γενική 

συνέλευση των μετόχων που συνήλθε στις 30 Ιουνίου 
1989 γ La να εγκρίνει τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμ
βρίου 1988 (χρήση 1.1.1988-31.12.1988) καL τον πίνα
κα διανομής κερδών της ίδιας χρήσεως, στον οποίο πε
ριλαμβάνονται και διανεμόμενα κέρδη στα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου, αυτά θεωρούνται από τη φορο
λογική νομοθεσία ότι αποκτήθηκαν την ημέρα της τα
κτικής γενικής συνελεύσεως (30 Ιουνίου 1989) και συ
νεπώς θα συμπεριληφθούν στην προσωπική δήλωση φορο
λογίας εισοδήματος(οικονομικού έτους 1990) του συμ
βούλου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στη Δημόσια Οι
κονομική Υπηρεσία το Φεβρουάριο 1990.
2.10.α.3. Παρακράτηση φόρου
Από τις 30.6.1992 και μετά, δεν ενεργείται καμία 

παρακράτηση φόρου στις αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι και το προσω
πικό από τα κέρδη της ανώνυμης εταιρείας, επειδή, οι 
αμοιβές αυτές, με τη νέα νομοθεσία (Ν. 2065/1992)
φορολογούνται στο όνομα της ανώνυμης εταιρείας (άρ
θρο 29 nap. 1 Ν.Δ. 3323/1955, όπως ισχύει τροπο
ποιημένο με την περ. 6 του άρθρου 9 του Ν. 2065/1992 
και άρθρο 15 nap. 1 Ν.Δ. 3843/1958 όπως ισχύει τρο
ποποιημένο με το άρθρο 18 του Ν. 2065/1992).

Με την καταβολή του φόρου 35%, ο οποίος υπολογί
ζεται στα συνολικά φορολογητέα κέρδη της ανώνυμης ε
ταιρείας, επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υπο- 
χρεώσεως για τα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα, αμοι
βές μελών διοικητικού συμβουλίου, διανεμόμενα κέρδη 
στους διευθυντές και στο λοιπό προσωπικό), σύμφωνα 
με το άρθρο 15 του Ν.Δ. 3843/1958.

Επομένως, τα διανεμόμενα κέρδη στα μέλη του διοι
κητικού συμβουλίου δεν φορολογούνται στο όνομα του
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φυσικού προσώπου-συμβούλου, αλλά στο όνομα της ανώ
νυμης εταιρείας.
Παράδειγμα: Ανώνυμη εταιρεία τη χρήση 1.1-

31.12.1992 παρουσίασε κέρδη δρχ. 50.000.000 τα οποία 
διένειμε ως εξής:
Καθαρό κέρδος χρήσεως προ φόρου δρχ. 50.000.000
Μείον:Φόρος ε ισοδήματος(50.000.000x35%)δρχ. (17.500.000)
Κέρδη προς διάθεση δρχ. 32.500.000
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
Τακτικό αποθεματικό δρχ. 1.625.000
Πρώτο μέρισμα δρχ. 10.806.250
Διανεμόμενα κέρδη στα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου δρχ. 20.068.750

Σύνολο δρχ. 32.500.000

Παρατηρούμε ότι ο φόρος υπολογίσθηκε στο συνολικό 
φορολογητέο εισόδημα δρχ. 50.000.000 της ανώνυμης ε
ταιρείας, με συντελεστή 35% (άρθρο 10 Ν.Δ. 
3843/1958). Από τα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα δρχ. 
10.806.250 και αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου 
δρχ. 20.068.750), δεν θα γίνει καμία παρακράτηση φό
ρου, γιατί τα εισοδήματα αυτά φορολογήθηκαν στο όνο
μα της ανώνυμης εταιρείας.
Κατά τα λοιπά, τα άνω διανεμόμενα κέρδη αποτελούν 

εισόδημα κινητών αξιών των δικαιούχων μετόχων και 
συμβούλων, όμως, δεν θα συναθροιστούν για τον υπολο
γισμό του φόρου εισοδήματος με τα λοιπά είσοδήματά 
τους, αφού όπως αναφέρουμε παραπάνω, αυτά φορολογού
νται στο όνομα της ανώνυμης εταιρείας και όχι στο ό
νομα του μετόχου ή του συμβούλου. Οι τελευταίοι, 
μπορεί να τα εμφανίσουν στη φορολογική τους δήλωση 
όχι για να φορολογηθούν, αλλά για άλλους λόγους 
(π.χ. για να καλύψουν τεκμήρια).
2.10.γ. Χαρτόσημο αμοιβών μελών διοικητικού συμ

βουλίου
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Με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 15ε του 
Κ.Τ.Χ., οι αμοιβές που καταβάλλονται από τις ανώνυ
μες εταιρείες Προς οιονδήποτε για τη συμμετοχή του 
στη διοίκηση ή τη διεύθυνση της εταιρείας, έστω και 
εάν παρέχονται υπό μορφή ποσοστών ή εξόδων κινήσεως, 
υπόκείνταί σε τέλος 1% (πλέον εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 
20%), εκτός εάν από κάποια άλλη ειδική διάταξη προ- 
βλέπεται ελαφρότερο τέλος ή ατέλεια.
Το άνω τέλος χαρτοσήμου αποδίδεται εντός δύο μηνών 

από την έγκριση του ισολογισμού της ανώνυμης εται
ρείας από τη γενική συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παρ. 5 του Κ.Φ.Σ. (Π.Δ. 
99/1977), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 
39 παρ. 10 του Κ.Β.Σ.
Για το χρόνο απόδοσης του άνω χαρτοσήμου σημειώ

νουμε ότι το χρονικό διάστημα του διμήνου, μέσα στο 
οποίο πρέπει να αποδοθεί το χαρτόσημο, αρχίζει από 
την ημερομηνία της τακτικής γενικής συνέλευσης των 
μετόχων και λήγει την ίδια ημερομηνία μετά από δύο 
μήνες. Επομένως, αν η γενική συνέλευση συνέλθεί στις 
30 Ιουνίου, η απόδοση του χαρτοσήμου θα γίνει στις 
30 Αυγούστου (ή την τελευταία εργάσιμη ημέρα για το 
Δημόσιο πριν την 30 Αυγούστου) . Αν το χαρτόσημο απο
δοθεί στις 31 Αυγούστου, τότε θεωρείται εκπρόθεσμη 
απόδοση με συνέπεια την προσαύξηση των αποδιδόμενων 
τ ελών.
Εάν η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 30 

Ιουνίου αποφασίσει όπως οι διανεμόμενες αμοιβές κα
ταβληθούν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μετά 
ένα μήνα και συγκεκριμένα το πρώτο δεκαπενθήμερο του 
μηνός Αυγούστου, η ανώνυμη εταιρεία πρέπει να υπολο
γίσει μέχρι 31 Ιουλίου το χαρτόσημο αμοιβών μελών 
διοικητικού συμβουλίου (βλέπε επόμενη παρ. 2.11) το 
οποίο θα καταχωρήσει στα βιβλία της με την εξής εγ
γραφή :
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Κωδ ικός Αογαριασμός Χρέωση Πίστωση
53 Πιστωτές διάφοροι
53.08 Δικαιούχοι αμοιβών
53.08.XX Ονοματεπώνυμο συμβούλου ΧΧΧΧ
54 Υποχρεώσεις από

φόρους-τ έλη
54.09 Λοιποί φόροι-τέλη
54.09.02 Χαρτόσημο και ΟΓΑ

αμοιβών μελών
διοικητικού συμβουλίου ΧΧΧΧ

2.11. Λειτουργία του λογαριασμού «53.08 Αμοιβές από 
ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου»

Στο λογαριασμό «53.08 Δικαιούχοι Αμοιβών» καταχω- 
ρούνται οι αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του διοι
κητικού συμβουλίου και τους διευθυντές.
0 λογαριασμός αυτός πιστώνεται βάσει της πρότασης 

διανομής κερδών, και εφόσον, στην πρόταση περιλαμβά
νονται και διανεμόμενα κέρδη στα μέλη του διοικητι
κού συμβουλίου και τους διευθυντές της ανώνυμης ε
ταιρείας.
Η τριτοβάθμια ανάπτυξη του άνω λογαριασμού γίνεται 

ανά σύμβουλο ή διευθυντή. Επομένως, στην περίπτωση 
που το διοικητικό συμβούλιο προτείνει στην τακτική 
γενική συνέλευση των μετόχων διανομή κερδών στους 
συμβούλους και στους διευθυντές, η πρόταση αυτή πρέ
πει να καταχωρηθεί στα βιβλία με την εξής λογιστική 
εγγραφή:

Αογαριασμός
Αποτελέσματα προς διάθεση 
Κέρδη προς διάθεση 

88.99.00 Κέρδος προς διάθεση 
χρήσεως 19ΧΧ 
Πιστωτές διάφοροι 
Δικαιούχοι αμοιβών 
Ονοματεπώνυμο συμβούλου

Κωδικός 
88

88.99

53
53.08
53.08.01

Χρέωση Πίστωση

ΧΧΧΧ
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ή διευθυντή χχχχ
53 . 08.02 » » ΧΧΧΧ
53.08.03 » » ΧΧΧΧ
Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από 

την τακτική γενική συνέλευση, η ανώνυμη εταιρεία 
πρέπει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη 
παρ. 2.10.γ., να χρεώσει το λογαριασμό 53.08 με το 
χαρτόσημο, που πρέπει να παρακρατήσει από κάθε σύμ
βουλο ή διευθυντή, και να πιστώσει τους αντίστοιχους 
λογαριασμούς υποχρεώσεων.

Τέλος, ο λογαριασμός 53.08 θα χρεωθεί με το «καθα
ρό» υπόλοιπο που θα καταβληθεί σε κάθε σύμβουλο ή 
διευθυντή για εξόφληση της υποχρεώσεως της Εταιρεί
ας. Η εξόφληση πρέπει να γίνει την ημερομηνία που 
καθόρισε η γενική συνέλευση. Σε περίπτωση που στο 
σχετικό πρακτικό δεν αναφέρεται ημερομηνία εξοφλήσε- 
ως, αυτή μπορεί οποιαδήποτε ημέρα μετά τη γενική συ
ν έλευση.

2.12. Τροποποίηση των οικονομικών καταστάσεων από 
την συνέλευση των μετόχων
Οι οικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας 

εγκρίνονται από την τακτική γενική συνέλευση των με
τόχων, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2190/1920.
Επομένως, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων 

έχει δύο δυνατότητες.
α. Να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις όπως 

αυτές καταρτίσθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο.
β. Να τροποποιήσει τις οικονομικές καταστάσεις. Η 

τροποποίηση μπορεί να συνίσταται κυρίως:
- Σε αλλαγή του αποτελέσματος της κλεισμένης χρή- 

σεως.
- Σε αλλαγή της προτάσεως διανομής κερδών.

2.12.1. Τροποποίηση της προτάσεως διανομής κερδών
Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί επί

σης να τροποποιήσει την πρόταση διανομής κερδών. Η
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αλλαγή μπορεί να αφορά την καταβολή μεγαλύτερου πο
σού διανεμόμενων κερδών στους δικαιούχους (μετόχους, 
μέλη δίΟίκήσεως, προσωπικό) μπορεί, όμως, να συνί- 
σταταί και σε περιορισμό αυτών.
Και στην περίπτωση αυτή, η ανώνυμη εταιρεία θα α

κολουθήσει, όσον αφορά τις υποχρεώσεις που τις επι
βάλλει ο εμπορικός νόμος, την ίδια διαδικασία, δηλα
δή θα υποβληθούν εκ νέου οι τροποποιημένες οικονομι
κές καταστάσεις, μετά από έλεγχο του ορκωτού λογιστή 
στη Διοίκηση (αρμόδιο Νομάρχη), θα
δημοσιευθούν στο δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερί
δας της Κυβερνήσεως και τέλος θα δημοσιευθούν σε μια 
οικονομική και μια πολιτική εφημερίδα. Κατά τον Ε. 
Αεβαντή νέα δημοσίευση σε οικονομική και πολιτική ε
φημερίδα δεν προβλέπεται από το νόμο (βλέπε: «Το Δί
καιο των Εμπορικών Εταιρειών», Ε. Αεβαντής, Τόμος 
Γ', Αθήνα 1989, σελ. 1144).

Συγχρόνως, η ανώνυμη εταιρεία πρέπει να υποβάλει 
«τροποποίητίκή δήλωση Φόρου Εισοδήματος» για το ποσό 
των φορολογητέων κερδών που προκύπτουν από την τρο
ποποίηση του πίνακα διανομής κερδών, στην επόμενη 
παρ. 2.12.2.
2.12.2. Φορολογικές υποχρεώσεις σε περίπτωση που η 
τακτική γενική των μετόχων τροποποιήσει τον πίνακα 
διανομής κερδών ή δεν συνελθεί εντός εξαμήνου από 
της λήξεως της χρήσεως
Εάν η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων δεν ε

γκρίνει τη διάθεση κερδών στα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου ή τροποποιήσει την προτείνόμενη διανομή 
κερδών ή δεν συνέλθεί μέσα στην προθεσμία του 25 Ν. 
2190/1920, δηλαδή εντός εξαμήνου από τη λήξη της 
διαχειριστικής χρήσεως, τότε η ανώνυμη εταιρεία υπο- 
χρεούται να υποβάλει τροποποίητίκή δήλωση εντός 30 
ημερών από τη λήξη του άνω εξαμήνου (άρθρο 11, παρ. 
3, Ν.Δ. 3843/1958).
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2.12.3. Φορολογικές υποχρεώσεις σε περίπτωση που η 
τακτική γενική των μετόχων τροποποιήσει τον πίνακα 
διανομής κερδών ή δεν συνελθεί εντός εξαμήνου από 
της λήξεως της χρήσεως
Εάν η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων δεν ε

γκρίνει τη διάθεση κερδών στα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου ή τροποποιήσει την προτείνόμενη διανομή 
κερδών ή δεν συνέλθει μέσα στην προθεσμία του 25 Ν. 
2190/1920, δηλαδή εντός εξαμήνου από τη λήξη της 
διαχειριστικής χρήσεως, τότε η ανώνυμη εταιρεία υπο- 
χρεούται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση εντός 30 
ημερών από τη λήξη του άνω εξαμήνου (άρθρο 11, παρ. 
3, Ν.Δ. 3843/1958).
2.12.4. Φορολογικές υποχρεώσεις σε περίπτωση που η 
τακτική γενική συνέλευση των μετόχων συνελθεί τελικά 
μετά εξάμηνο, αλλά εντός της ίδιας διαχειριστικής 
χρήσεως

Στην περίπτωση που η τακτική γενική συνέλευση των 
μετόχων δεν συνέλθει εντός εξαμήνου όπως προβλέπει ο 
Ν. 2190/1920 (άρθρο 25), τότε υποχρεούται να υποβά
λει τροποπο ιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος ε
ντός τριάντα ημερών από τη λήξη του εξαμήνου όπως α
ναλυτικά σημειώνουμε στην προηγούμενη παρ. 2.12.2.

Σε περίπτωση μεταγενέστερης, αλλά εντός της ίδιας 
διαχειριστικής χρήσεως, μερικής ή ολικής έγκρισης 
της διανομής γίνεται εκ νέου εκκαθάριση του φόρου 
εισοδήματος βάσει των διατάξεων του άρθρου 8α (παρ. 
2 και 3) του Ν.Δ. 3843/1958. Προς τούτο υποβάλλεται 
συμπληρωματική δήλωση εντός τριάντα ημερών από το 
χρόνο εγκρίσεως από τη γενική συνέλευση και ο οφεί- 
λόμενος φόρος καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της 
εμπρόθεσμης δήλωσης.

Προς κατανόηση των ανωτέρω αναφέρουμε το παρακάτω 
ενδεικτικό παράδειγμα:

Ανώνυμη βιομηχανική εταιρεία υπέβαλε στις 
15.5.1993 δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην αρμόδια
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Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία από την οποία προέκυπτε 
υποχρέωση για φόρο εισοδήματος και προκαταβολή φό
ρου εισοδήματος δρχ. 23.230.769, ως εξής:
Καθαρά κέρδη χρήσεως(1.1.-31.12.1992)
προ φόρου δρχ. 50.000.000
Μείον: Έσοδα απαλλασσόμενα
(π.χ. τόκοι εντόκων γραμματίων) δρχ. (50.000.000)
Διαφορά (Κ) δρχ- 0
Πλέον: Έσοδα απαλλασσόμενα
που αναλογούν στα διανεμόμενα κέρδη
δρχ. 30.000.000
30.000.000 χ 50.000.000 : 0,65 δρχ. 46.153.846
50.000.000
Κέρδη για φορολογία ως ο τύπος (3) δρχ. 46.153.846
Αναλογών φόρος 46.153.846 χ 35% δρχ. 16. 153.846
Μείον: Προκαταβολή φόρου εισοδήματος χρήσεως
1992, π.χ. δρχ. 1.000.000 δρχ. (1.000.000)

δρχ· 15. 153.846
Πλέον: Προκαταβολή φόρου εισοδήματος της
διανυόμενης χρήσεως 1993 (16.153.846 X 50%) δρχ. 8.076.923
Σύνολο δρχ. 23.230.769

2.13. Τροποποίηση οικονομικών καταστάσεων από το δι
καστήριο

Στη διάταξη του άρθρου 35β, παρ. 2, του Ν.
2190/1920 αναφέρεται ότι η απόφαση γενικής συνελεύ- 
σεως με την οποία εγκρίθηκε ο ισολογισμός μπορεί να 
ακυρωθεί από το Δικαστήριο, αν παρά τις διατάξεις 
του νόμου ή του καταστατικού ή σε κλίμακα μη εμπο
ρικός δικαιολογημένη, σχηματίζονται με αυτόν αποθε- 
ματικά, δίενεργούνται αποσβέσεις, εμφανίζονται πε
ριουσιακά στοιχεία σε αξία διαφορετική από τη νόμιμη 
ή γενικότερα ενεργείται απόκρυψη κερδών με αποτέλε
σμα να μη διανέμεται το πρώτο μέρισμα που ορίζεται 
από το καταστατικό και εφόσον ζητήσουν αυτό μέτοχοι 
που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου εταιρικού 
κεφαλαίου.
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2.14. Παράλειψη συντάξεως οικονομικών καταστάσεων
Η παράλειψη συντάξεως των ετήσιων οικονομικών κα

ταστάσεων, εκτός του ότι, εφόσον υπάρχει και πρόθεση 
τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 57 του Ν. 
2190/1920, δυνατό να οδηγήσει και στην ανάκληση της 
αδείας συστάσεως της εταιρείας αν για τρεις χρήσεις 
(διαδοχικές ή όχ l ) η εταιρεία δεν υποβάλει στο Υ
πουργείο Εμπορίου τους ισολογισμούς τριών τουλάχι
στον διαχειριστικών ετών, εγκεκριμένους από τη γενι
κή συνέλευση των μετόχων (άρθρο 48α Ν. 2190/1920).
Φορολογικά αν η ανώνυμη εταιρεία και η Ε.Π.Ε. δεν 
καταρτίσουν απογραφή και στη συνέχεια δεν συντάξουν 
τις οικονομικές καταστάσεις, τότε τα βιβλία τους 
κρίνονταί ανεπαρκή (άρθρο 30, παρ. 3, περ. α,
Κ.Β.Σ.) καί το εισόδημά τους προσδιορίζεται εξωλογι- 
στικά - τεκμαρτά, δηλαδή με τη χρησιμοποίηση συντε- 
λεστού καθαρού κέρδους επί των ακαθαρίστων εσόδων.

2.15. Ημερολόγιο υποχρεώσεων της ανώνυμης εταιρείας 
που προκύπτουν μετά την κατάρτιση των οικονομικών 
καταστάσεων

Ανακεφαλαίώνοντας τα αναφερόμενα στις προηγούμε
νες μπορούμε να καταρτίσουμε το εξής ημερολόγιο το 
οποίο δείχνει τις υποχρεώσεις της ανώνυμης εταιρείας 
γ La υποβολή δηλώσεων και απόδοση φόρων στο Δημόσιο 
καθώς επίσης κα ι υποβολή στο Υπουργείο Εμπορίου των 
οικονομικών καταστάσεων και των λοιπών στοιχείων.

Α. Υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Δήλωση φόρου εισοδήματος
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 11 

nap. 1 περ. α του Ν.Δ. 3323/1955 (όπως τροποποιημένο 
από το άρθρο 17 του Ν. 2065/1992 ισχύει), μέχρι τη 
δεκάτη πέμπτη (15η) ημέρα του πέμπτου μήνα από την 
ημερομηνία λήξεως της διαχειριστικής περιόδου για τα 
εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέσα σ' αυτή.
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Επομένως, ανώνυμη εταιρεία που «έκλεισε ισολογι
σμό» στις 31 Δεκεμβρίου πρέπει να υποβάλει δήλωση 
μέχρι 15 Μα ίου του επόμενου έτους, ενώ αν «κλείσει» 
στις 30 Ιουνίου θα υποβάλει δήλωση μέχρι 15 Νοεμβρί
ου του ίδιου έτους.

Β. Απόδοση φόρων
Β.α. Απόδοση φόρων εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος που οφείλεται με βάση τη δή

λωση του άρθρου 11 του Ν.Δ. 3323/1955, αποδίδεται σε 
πέντε (5) ίσες μηνιαίες δόσεις από οποίες η πρώτη 
με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης (άρθρο παρ. 1 
περ. α του Ν.Δ. 3323/1955, όπως τροποποιημένο από το 
άρθρο του Ν. 2065/1992 ισχύει).
Επομένως, ανώνυμες εταιρείες που υπέβαλαν τη δήλω

ση φόρου εισοδήματος στις 15 Μαΐου θα αποδόσουν το 
φόρο εισοδήματος ή εφάπαξ ή σε πέντε (5) ίσες μη
νιαίες δόσεις ως εξής:

1η δόση, την ημέρα υποβολής της δήλωσης, δηλαδή 
στ ίς 15 Μαΐου
2η δόση, στις 30 Ιουνίου 
3η δόση, στΙς 31 Ιουλίου 
4η δόση, στις 31 Αυγούστου 
5η δόση, στις 30 Σεπτεμβρίου.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι αν οι παραπάνω ημερομη

νίες είναι αργίες, για το Δημόσιο, η απόδοση γίνεται 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από τις ημερομη
νίες αυτ έ ς.

Β.β. Απόδοση προκαταβολής
Η προκαταβολή φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα 

της διαχειριστικής περιόδου ή του ημερολογιακού έ
τους κατά περίπτωση που έληξε και η οποία υπολογίζε
ται βάσει του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.Δ. 3323/1955, 
καταβάλλεται σε πέντε (5) ίσες μηνιαίες δόσεις από 
τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης 
δήλωσης. Δηλαδή, η απόδοση της προκαταβολής φόρου 
εισοδήματος γίνεται συγχρόνως με την απόδοση του φό-
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pou είσοδήματος. Ως εκ τούτου, ol ημερομηνίες που α
ναφέρουμε στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο για την 
απόδοση του φόρου εισοδήματος ισχύουν και για την α
πόδοση της προκαταβολής (άρθρο 13 Ν.Δ. 3843/1958).
Γ. Δήλωση-απόδοση τελών χαρτοσήμου
(Άρθρο 30 παρ. 5 Κ.Φ.Σ., το οποίο διατηρήθηκε σε 

ισχύ με το άρθρο 39 παρ. 10 του Κ.Β.Σ.).
«Προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών,, εντός δύο 

μηνών από της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της Γ ε 

νικής Συνελεύσεως των μετόχων υποβάλλονται εις τον 
προϊστάμενον της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας:

α) Τριπλότυπος ■ δήλωσις αποδόσεως τελών χαρτοσήμου 
επί των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου 
και του προσωπικού των παρεχομένων διά του εγκριθέ- 
ντος ισολογισμού. Εις την δήλωσιν αναγράφονται τα 
πλήρη στοιχεία της υποβαλούσης ταύτην εταιρείας και 
διακεκριμένως το συνολικόν ποσόν των αμοιβών του 
διοικητικού συμβουλίου και των αμοιβών του προσωπι

κού».

β) Αποδεικτικό καταβολής των τελών χαρτοσήμου».

Επομένως, αν η τακτική γενική συνέλευση των μετό
χων συν έλθει στις 2 6 Ιουνίου, η δήλωση καί η απόδοση 
των τελών χαρτοσήμου θα γίνει στις 26 Αυγούστου, δη
λαδή την ί δ La ημερομηνία με την τακτική γενική συνέ
λευση μετά από δύο μήνες.

Ε. Δημοσίευση Ισολογισμού
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας ο

φείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης 
παραγράφου 4 , είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 
συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης:

α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδαr που πληροί 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, ό

πως αυτό ισχύειr η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έ

χει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώραr κατά 
την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και
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β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί 
της προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26.

ΣΤ. Υποβολή στοιχείων στο Υπουργείο Εμπορίου
1) Υποβολή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
«Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με

τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και 
των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στο Υ

πουργείο Εμπορίου, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν α

πό τη γενική συνέλευση».

2) Πρόσκληση γενικής συνέλευσης
Η  πρόσκλησις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων α- 

νακοινούται ως ανωτέρω προ δέκα τουλάχιστον ημερών».

3) . Υποβολή στοιχείων μετά τη γενική συνέλευση
«Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονο

μικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση, 
μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, 
που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, υπο

βάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου και αντίτυπο των ε

γκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων».

2.16.Παράδειγμα διανομής κερδών ανώνυμης εταιρείας
Το διοικητικό συμβούλιο της εμπορικής ανώνυμης ε

ταιρείας «ΑΛΦΑ» συνεδρίασε στις 3 Μαΐου 1993, με θέ
ματα: '■

α)Έγκρίση ισολογισμού 31.12.1992 και λογαριασμού 
«αποτελέσματα χρήσεως» 1.1.1992-31. 12.1992.

β)Πρόταση διανομής κερδών δρχ. 20.000.000 της χρή
σεως 1.1.1992-31.12.1992.
γ)Καθορισμός προσώπων τα οποία θα υπογράψουν τον 

άνω ισολογισμό.
δ)Δημοσίευση του άνω ισολογισμού σε μια πολιτική 

και μια οικονομική εφημερίδα, καθώς και στο φύλλο 
της εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίο Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.).
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ε)Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική γενική συνέλευ
ση .

Το Δ.Σ. της εταιρείας, μετά από δίαλογική συζήτη
ση, αποφάσισε όπως τα κέρδη της χρήσεως 1.1.1992- 
31.12.1992, δρχ. 20.000.000, διανεμηθούν ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΝ
Καθαρά κέρδη χρήσεως 
Μειον: Φόρος εισοδήματος 
Κέρδη προς διάθεση

δρχ. 20.000.000 
δρχ. (7.280.000) 
δρχ. 12.720.000

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
- Σε Τακτ ι,κό Αποθεματ ίκό
- Σε πρώτο μέρισμα
- Σε διανεμόμενα κέρδη στα μέλη του Δ.Σ.
- Σε διανεμόμενα κέρδη στους Διευθυντές
- Σε διανεμόμενα κέρδη στο προσωπικό
- Σε έκτακτο αποθεματ ίκό 
Σύνολο

δ ρ χ . 6 3 6 . 0 0 0

δ ρ χ . 4 . 2 2 9 . 4 0 0

δ ρ χ - 3 0 0 . 0 0 0

δ ρ χ - 3 0 0 . 0 0 0

δ ρ χ . 1 . 7 7 0 . 0 0 0

δ ρ χ . 5 . 4 8 4 . 6 0 0

δ ρ χ - 1 2 . 7 2 0 . 0 0 0

2.16.1. Υπολογισμός στοιχείων «Πίνακα Διαθέσεως Α
ποτελεσμάτων»

Για την άνω διανομή, το Δ.Σ. έλαβε υπόψη του τα 
παρακάτω στοιχεία:
α. Για το φόρο εισοδήματος
Η ανώνυμη εταιρεία πρέπει πρώτα να υπολογίσει το 

φόρο εισοδήματος Υπ. Εθνικής Οικονομίας 
1353/γν57/1990, Λογιστής 1992, σελ. 901) .
Ο φορολογικός νόμος επιβάλλει όπως τα διανεμόμενα 

κέρδη λαμβάνονταί από το υπόλοιπο των κερδών που α
πομένει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου ει
σοδήματος (άρθρο 4, παρ. 1, περ. α, Ν.Δ. 3843/1958, 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2065/1992).

Ο φόρος υπολογίζεται στο συνολικό φορολογητέο ει
σόδημα της ανώνυμης εταιρείας με συντελεστή 35% (άρ
θρο 10 Ν.Δ. 3843/1958, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
2065/1992).
Υπολογισμός φόρου εισοδήματος:
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Καθαρά κέρδη χρήσεως (προ φόρου)
Πλέον: Έξοδα τα οποία δεν αναγνωρίζονται ως 
φορολογίκώς εκπίπτόμενα ή λογιστικές διαφορές

δρχ. 20.000.000

δρχ. 800.000

Συνολικό φορολογητέο εισόδημα της ανώνυμης 
εταίρε ίας δρχ. 20.800.000

Αναλογών φόρος (20.800.000 χ 35%) δρχ. 7.280.000

Σημειώνεται ότι με την καταβολή του άνω φόρου ει
σοδήματος επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υπο
χρέωσης για τα διανεμόμενα κέρδη.

Δηλαδή, οι ανώνυμες εταιρείες που διανέμουν κέρδη 
με τη μορφή μερισμάτων, προμεριαμάτων, αμοιβών και 
ποσοστών εκτός μισθού στα μέλη του διοικητικού συμ
βουλίου και στους διευθυντές καθώς και αμοιβών στο 
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, δεν προβαίνουν σε παρα
κράτηση φόρου, επειδή τα εισοδήματα αυτά φορολογού
νται στο όνομα του νομικού προσώπου (άρθρο 29, παρ. 
ϊ, Ν.Δ. 3323/1955 και άρθρο 15 παρ. 1 Ν.Δ. 
3843/1958, όπως τροποποιημένα από το Ν. 2065/1992 ι
σχύουν) .

β) Για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματίκού:
Το άρθρο 44 του Ν. 2190/1920, σύμφωνα με το οποίο 

η ανώνυμη εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αφαίρεί κάθε 
χρόνο το 5% των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τα
κτικού αποθεματικού. Η υποχρέωση αυτή, παύει να εί
ναι υποχρεωτική, όταν το ύψος του σχηματισμένου τα
κτικού αποθεματικού φθάσει το 1/3 του εταιρικού κε
φαλαίου. Το ύψος του σχηματισμένου τακτικού αποθεμα
τ ικού μέχρι την 31.12.1991 ανήρχετο στο ποσό των 
δρχ. 20.000.000, ενώ το ονομαστικό κεφάλαιο (κατα- 
βλημένο και μη) είναι στις 31.12.1992 δρχ.
90.000.000 (βλέπε: «Τα αποθεματικά των Ανωνύμων Ε
ταιρειών», Ε. Σακέλλη, Αθήνα 1980, σελ. 43).

Συνεπώς, η ανώνυμη εταιρεία, πρέπει να σχηματίσει: 
«Τακτικό Αποθεματικό» (90.000.000:3 =) δρχ. 30.000.000
Μείον: Τακτικό Αποθεματικό που σχημάτισε:
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α) μέχρι 31.12.1991 δρχ. 20.000.000
β) στις 31.12.1992 δρχ. 636.000 δρχ. (20.636.000)
Υπόλοιπο «Τακτικού Αποθεματικού» για σχηματισμό
από τα κέρδη των επομένων χρήσεων δρχ. _9̂ _364=?=£££

Η κράτηση δρχ. 636.000 για «Τακτικό Αποθεματίκό», 
υπολογίσθηκε ως εξής:
Καθαρά κέρδη χρήσεως (1.1.1992 - 31.12.1992)
προ φόρων δρχ. 20.000.000
Μείον: Φόρος εισοδήματος δρχ· (7.280.000)
Κέρδη προς διάθεση δρχ. 12.720.000
Επί: Ποσοστό κράτησης για «Τακτικό Αποθεματ ικό» (X) 5%
Κράτηση για «Τακτικό Αποθεματίκό» 
της χρήσεως 1.1.1992 - 31.12.1992

από τα κέρδη
δρχ- 636.000

Για τη διανομή του πρώτου μερίσματος 
-Το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, βάσει του οποίου οι 
ανώνυμες εταιρείες είναι υποχρεωμένες να διανείμουν 
στους μετόχους των τουλάχιστον το 35% των καθαρών 
κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, 
εφόσον το ποσό που προκύπτει προς διανομή είναι με
γαλύτερο από το πρώτο μέρισμα, το οποίο βάσει των 
διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν. 2190/1920 
υποχρεούται να διανείμει η ανώνυμη εταιρεία και που 
ανέρχεται σε ποσοστό 6% επί του καταβλημένου μετοχι
κού κεφαλαίου (Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 21/1980, 
Λογιστής 1980, σελ. 778) .
-Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, είναι στις 
31.12.1992 δρχ.
-Μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους 
μετόχους:
α) Βάσει του άρθρου 45 παρ. 2 του Ν.
2190/1920:
Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο δρχ.
Επί: Ποσοστό άρθρου 45 Ν. 2190/1920

Μέρισμα (άρθρου 45 Ν. 2190/1920) δρχ.

70.000. 000.

70.000. 000 
(X) 6%

4.200.000

β) Βάσει του άρθρου 1 του Ν. 876/1979:
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Καθαρά κέρδη χρήσεως (1.1.1992-31.12.1992)
προ φόρων δρχ. 20.000.000
Μείον: Φόρος εισοδήματος δρχ- (7.280.000)
Μείον: Κράτηση για «Τακτικό Αποθεματίκό» δρχ. 
Καθαρά κέρδη για τον υπολογισμό του πρώτου

(636.000)

μερίσματος δρχ- 12.084.000
Επί: Ποσοστό άρθρου 1 Ν. 876/1979 (X) 35%
Μέρισμα (άρθρου 1 Ν. 876/1979) δρχ. 4.229.400

Επομένως, η Α.Ε., πρέπει να διανείμει στους μετό
χους το μέρισμα δρχ. 4.229.400 που προκύπτει βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 876/1979.
Τα μερίσματα πρέπει να καταβληθούν στους μετόχους 

μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της' τακτικής γενι
κής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις (άρθρο 44α, παρ. 2, Ν. 2190/1920).
Κρατήσεις:
Φόρου. Από τα άνω μερίσματα δεν θα γίνει καμία πα

ρακράτηση φόρου, επειδή με την καταβολή του φόρου 
εισοδήματος δρχ. 7.280.000 επέρχεται εξάντληση της 
φορολογικής υποχρεώσεως για τα μερίσματα (άρθρο 15, 
παρ. 1, Ν.Δ. 3843/1958) .
Χαρτοσήμου: Η εξόφληση μερισμάτων απαλλάσσεται των 

τελών χαρτοσήμου (άρθρου 11, παρ. 4 στ', Α.Ν. 
148/1967 Επίσης Υπ. Οικονομικών Κ. 834/Πολ.14/1968 
και 59/1970 «Φορολογία Χαρτοσήμου» Π. Ρέππα, Αθήνα 
1991, σελ. 271).
γ) Για τα ποσοστά των κερδών στα μέλη του Δ.Σ.
Το καταστατικό της εταιρείας δεν προσδιορίζει πο

σοστό επί των κερδών που πρέπει να λάβουν τα μέλη 
τού Δ.Σ. Γι' αυτό, το Δ.Σ. στην πρότασή του προς τη 
γενική συνέλευση των μετόχων για τη διανομή των κερ
δών δρχ. 20.000.000 της χρήσεως 1.1.1992-31.12.1992, 
προτείνει όπως καθένα από τα τρία μέλη του Δ.Σ. λά
βει δρχ. 100.000, ως ποσοστό στα κέρδη της κλεισμέ
νης χρήσεως.

Κρατήσεις:
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Φόρου: Γκχ τους ίδιους λόγους που αναφέρουμε στα 
μερίσματα, δεν θα γίνει παρακράτηση φόρου.

Χαρτοσήμου: Τα διανεμόμενα κέρδη στα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου θα χαρτοσημανθούν με τέλος 
1,20%. Το αναλογούν χαρτόσημο (300.000 χ 1,2% =)
δρχ. 3.600 πρέπει να αποδοθεί στη Δ.Ο.Υ μέχρι 
30.8.1993 παρ. 2.10.γ).

δ) Για τα ποσοστά των κερδών των Διευθυντών:
Το καταστατικό της εταιρείας δεν αναφέρει ποσοστό 

επί των κερδών που πρέπει να λάβουν οι διευθυντές. 
Γι' αυτό, το Δ.Σ., στην πρότασή του προς τη γενική 
συνέλευση των μετόχων για τη διανομή των κερδών δρχ.
20.000. 000 της χρήσεως 1.1.1992-31.12.1992, προτεί
νει όπως στους δύο διευθυντές της εταιρείας (Πωλήσε- 
ων και Οικονομικού), δοθεί σε καθένα από αυτούς το 
ποσό δρχ. 150.000 ως ποσοστό στα κέρδη της κλεισμέ
νης χρήσεως.

Κρατήσεις
Φόρου: Για τους ίδιους λόγους που αναφέρουμε στα 

μερίσματα δεν θα γίνει παρακράτηση φόρου.
Χαρτοσήμου: Τα διανεμόμενα κέρδη στους διευθυντές 

θα χαρτοσημανθούν με τέλος 1,2%. Το αναλογούν χαρτό
σημο (300.000χ 1,2% =) δρχ. 3.600, πρέπει να αποδο
θεί στη Δ.Ο.Υ μέχρι 30.8.1993.
Ασφαλιστικές εισφορές: Σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

σε προηγούμενη παράγραφο τα διανεμόμενα κέρδη στους 
διευθυντές δεν υπάγονται σε ασφαλιστικές εισφορές.

ε) Για το ποσοστό των κερδών που διανέμονται στο 
προσωπ ίκό:

Το Δ.Σ. στην πρότασή του προς τη γενική συνέλευση 
των μετόχων για τη διανομή των κερδών δρχ.
20.000. 000 της χρήσεως 1.1.1992-31.12.1992 προτείνει 
όπως, στους είκοσι εργατοϋπαλλήλους της εταιρείας 
καταβληθεί ποσοστό κερδών.

Σημειώνουμε ότι τα ανώτατα όρια ποσοστού κερδών, 
εντός των οποίων οι ανώνυμες εταιρείες μπορούσαν να
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διανείμουν κέρδη στο προσωπικό, και τα οποία αναφέ- 
ροντο στο δεύτερο εδάφιο, της περ. α' , του άρθρου 4, 
του Ν.Δ. 3843/1958, όπως είχε ανττκατασταθεί από το 
άρθρο 12 του Ν. 1882/1990, (βλέπε άρθρο Γ. Αληφαντή 
«Διανεμόμενα κέρδη στο προσωπικό των επιχειρήσεων», 
Λογιστής 1990, σελ. 1268) έπαυσαν να ισχύουν από 
30.6.1992, αφού η άνω περ. α' του άρθρου 4 του Ν.Δ. 
3843/1958 αντίκαταστάθηκε με το άρθρο 15 (περ. 2) 
του Ν. 2065/1992 στο οποίο δεν υπάρχει καμία διάταξη 
για τα διανεμόμενα κέρδη. Η κατάργησή τους ήταν επα
κόλουθο της νέας φορολογικής φιλοσοφίας που επέβαλε 
ο Ν. 2065/1992, δηλαδή όλα τα κέρδη (διανεμόμενα και 
μη) φορολογούνται στο όνομα της ανώνυμης εταιρείας, 
σε αντίθεση με το προηγούμενο φορολογικό καθεστώς 
που τα διανεμόμενα κέρδη, μεταξύ των οποίων περιλαμ- 
βάνοντο και τα διανεμόμενα κέρδη στο προσωπικό μέ
χρι, όμως, το νόμιμο ποσοστό, δεν Φορολογούντο στο 
όνομα της ανώνυμης εταιρείας, αλλά στο όνομα των δι
καιούχων .
Κρατήσεις:
Φόρου: Για τους ίδιους λόγους που αναφέρουμε στα 

μερίσματα, δεν θα γίνει παρακράτηση φόρου.
Χαρτοσήμου: Τα διανεμόμενα κέρδη στο προσωπικό, θα 

χαρτοσημανθούν με τέλος 1,2% (άρθρο 15ε, παρ. 7, 
Κ.Τ.Χ.). Το αναλογούν χαρτόσημο ( 1.770.000 χ 1,2%
=) δρχ. 21.240 πρέπει να αποδοθεί στη Δ.Ο.Υ. μέχρι 
30.8.1993 (άρθρο 30, παρ. 5, Κ.Φ.Σ. - Π.Δ. 99/1977 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 39, παρ. 
10, του Κ.Β.Σ. «Φορολογία Χαρτοσήμου» Π. Ρέππα, Αθή
να 1991, Τόμος Β, σελ. 793) .
Ασφαλιστικές εισφορές: Τα διανεμόμενα στο προσωπι

κό κέρδη απαλλάσσοντο των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ 
οργανισμών και ταμείων κυρίας ή επικουρικής ασφάλι
σης (άρθρο 43, παρ. 2, Ν. 1892/1990). Με τη διάταξη 
αυτή προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της περ. α', του 
άρθρου 4, του Ν.Δ. 3843/1958. Όμως, με το Ν.
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2065/1992 (άρθρο 15 περ. 2) τροποποιήθηκε ολόκληρη η 
περ. α', του άρθρου 4, του Ν.Δ. 3843/1958 με αποτέ
λεσμα, κατά τη γνώμη μου, να δημιουργείται θέμα α
σφαλιστικών εισφορών.

στ) Για το σχηματισμό του Έκτακτου Αποθεματικού:
Το καταστατικό της εταιρείας αναφέρει ότι, «τυχόν 

αδιάθετο υπόλοιπο που παραμένει μετά την αφαίρεση 
του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος, 
διατίθεται σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνε- 
λεύσεως των μετόχων».

Γι.' αυτό, το Δ.Σ. στην πρότασή του προς τη γενική 
συνέλευση για τη διανομή των κερδών, πρότείνε όπως 
το υπόλοιπο δρχ. 5.484.600 που απομένει, μετά την α
φαίρεση του τακτικού αποθεματικού και των διανεμομέ- 
νων κερδών, χρησιμεύσει για το σχηματισμό εκτάκτου 
αποθεματικού.

2.16.2. Υπολογισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος
Κέρδη φορολογητέα Φόρος
δρχ. 20.800.000 χ 35% δρχ. 7.280.000
Σύνολο φόρων δρχ. 7=;_28̂ _2_00
Προκαταβολή φόρου ε ισοδήματος (7.280.000χ50%) δρχ. 3_5=640=5=000

Ημερομηνία τακτικής γενικής συνέλευσης
Από το Δ.Σ. αποφασίσθηκε όπως η τακτική γενική συ

νέλευση των μετόχων της Εταιρείας συνέλθει στις 30 
Ιουνίου 1993.
2.16.3. Λογιστικές εγγραφές 31.12.1992

α. Προκαταβολή φόρου εισοδήματος
Κωδ ικός Λογαρ ίασμός Χρέωση Πίστωση
33 Χρεώστες διάφοροι
33.13 Ελληνικό Δημόσιο - 

Προκαταβλημένοι και 
παρακρατημένοι φόροι

33.13.00 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 3.640.000
54 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
54.08 Λογαριασμός εκκαθαρισεως φόρων 

τελών ετησίας δηλώσεως 
φόρου εισοδήματος

54.08.00 Φόρο ι-τέλη δηλώσεως φόρου 
εισοδήματος χρήσεως 1992 3.640.000

β. Φόρου εισοδήματος
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Κωδ ίκός Αογαρ ίασμός Χρέωση Πίστωση
88
88.08 
88.08.00

Αποτελέσματα προς διάθεση 
Φόρος εισοδήματος 
Κύριος φόρος εισοδήματος 7.280.000

54
54.07 
54.07.00

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 
Φόρος εισοδήματος 
φορολογητέων κερδών 
Κύριος φόρος εισοδήματος 
φορολογητέων κερδών 7.280.000

άο
54 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
54.07 Φόρος ε ίσοδήματος 

φορολογητέων κερδών
54.07.00 Κύριος φόρος εισοδήματος 

φορολογητέων κερδών 7280.000
54.08 Αογαριασμός εκκαθαρίσεως 

φόρων τελών ετησίας δηλώσεως 
φόρου εισοδήματος

54.08.00 Φόρο ι-τέλη δηλώσεως φόρου 
είσοδήματος χρήσεως 1992 7.280.000

γ. Μεταφορά καθαρού κέρδους χρήσεως
Κωδ ίκός Αογαριασμός Χρέωση Π ί στ ωση
86 Αποτελέσματα χρήσεως
86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
86.99.00 Καθαρό αποτέλεσμα χρήσεως 1992 20.000.000
88 Αποτελέσματα προς διάθεση
88.00 Καθαρά κέρδη χρήσεως
88.00.00 Καθαρό κέρδος χρήσεως 1992 20.000.000

δ. Προσδιορισμός κερδών προς διάθεση
Κωδ ί κός Αογαριασμός Χρέωση Πίστωση
88 Αποτελέσματα προς διάθεση
88.00 Καθαρά κέρδη χρήσεως
88.00.00 Καθαρό κέρδος χρήσεως 1992 20.000.000
88.99 Κέρδη προς διάθεση
88.99.00 Κέρδος προς διάθεση 

χρήσεως 1992 20.000.000
άο

88 Αποτελέσματα προς διάθεση
88.99 Κέρδη προς διάθεση
88.99.00 Κέρδος προς διάθεση 

χρήσεως 1992 7.280.000
88.08 Φόρος είσοδήματος
88.08.00 Κύριος φόρος εισοδήματος 7.280.000

ε. Διάθεση κερδών
Κωδ ί κός Αογαριασμός Χρέωση Πίστωση
88
88.99 
88.99.00
41

Αποτελέσματα προς διάθεση 
Κέρδη προς διάθεση 
Κέρδος προς διάθεση 
χρήσεως 1992 
Αποθεματικά-Δίαφορές 
αναπροσαρμογής- 
Επ ίχορηγήσε ι.ς επενδύσεων 
Τακτ ίκό αποθεματ ίκό

12.720.000

41.02
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41.02.00 Τακτ ίκό αποθεματ ι,κό
από κέρδη χρήσεως 1992 636.000

41.05 Έκτακτα αποθεματ ίκά
41.05.00 Μερίσματα πληρωτέα

από κέρδη χρήσεως 1992 5.484.600
53 Πιστωτές διάφοροί
53.01 Μερίσματα πληρωτέα
53.01.00 Μέρισμα κερδών χρήσεως 1992 4.229.400
53.08 Δικαιούχοι αμοιβών
53.08.01 Αμοιβές από ποσοστά

μελών διοικητικού συμβουλίου 300.000
5.3.08.02 Αμοιβές από ποσοστά διευθυντών 300.000
53.08.03 Αμοιβές από

ποσοστά εργατοϋπαλλήλων 1.770.000
12.720.000 12.720.000
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

Πάγια κατά συνεδρίαση αποζημίωση ή έξοδα παραστάσεως
3.1. Γενικά
3.1.1. Πώς καθορίζονται
Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να καταβάλλει στα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου, που λαμβάνουν μέρος στις συνεδριά
σεις, πάγια κατά συνεδρίαση αμοιβή ή αποζημίωση. Στην πράξη 
οι αμοιβές αυτές καλούνται έξοδα παραστάσεως.

Το ύψος των εξόδων αυτών καθορίζεται είτε από το καταστα
τικό της εταιρείας είτε από το διοικητικό συμβούλιο, η 
απόφαση του οποίου, τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως από 
τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
3.1.2. Φορολογία εισοδήματος εξόδων παραστάσεως
Με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 έγιναν δύο τροποποιή

σεις στη φορολογία εισοδήματος όσον αφορά τα έξοδα 
παραστάσεως. Οι τροποποιήσεις αφορούν:

> Τη φορολογία του εισοδήματος των εξόδων παραστάσεως.
> Τη φορολογική αναγνώριση των εξόδων παραστάσεως ως 

δαπάνη της ανώνυμης εταιρείας.
Εισόδημα: Τα έξοδα παραστάσεως τα οποία λαμβάνουν τα μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου, αποτελούν εισόδημα κινητών 
αξ ιών.

Παρακράτηση φόρου: Από τα άνω έξοδα παραστάσεως παρακρα- 
τείται φόρος με συντελεστή 35%, εξαντλουμένης της φορολογι
κής υποχρεώσεως του δικαιούχου για τα εισοδήματα αυτά μετά 
την αφαίρεση κάθε φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του 
Δημοσίου ή οιουδήποτε τρίτου που βαρύνει το εισόδημα αυτό.
Χρόνος παρακράτησης φόρου: Η παρακράτηση του άνω φόρου 

εισοδήματος με συντελεστή 35% ενεργείταί κατά το χρόνο που 
καταβάλλονται τα έξοδα παραστάσεως στο σύμβουλο ή εγγράφο- 
νται σε πίστωση του δικαιούχου, δηλαδή καταχωρούνται στο 
προσωπικό λογιστικό λογαριασμό του σύμβουλου. Υπόχρεος για 
την παρακράτηση ορίζεται η ανώνυμη εταιρεία (άρθρο 29 παρ. 
5 Ν.Δ. 3323/1955).
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Απόδοση φόρου: Η απόδοση φόρου γίνεται εφάπαξ με την 
υποβολή δήλωσης στη Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας 
έγινε καταβολή των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο 
φόρος, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου από την 
παρακράτηση του φόρου μήνα.
Φορολογική αναγνώριση: Τα έξοδα παραστάσεως θεωρούνται ως 

παραγωγικές δαπάνες, εφόσον καταβάλλονται στα μέλη της 
διοικήσεως της ανώνυμης εταιρείας.
Επομένως, κάθε αμοιβή (έξοδα παραστάσεως, αποζημιώσεις 

κλπ.), που καταβάλλεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
λόγω της συμμετοχής τους στο όργανο της διοίκησης (διοικη
τικό συμβούλιο) της ανώνυμης εταιρείας, θεωρείται ως 
φορολογικό έξοδο, εφόσον εγκρίθεί από την τακτική γενική 
συνέλευση με ιδιαίτερη απόφαση.
3.1.3. Χαρτόσημο εξόδων παραστάσεως
Το χαρτόσημο των εξόδων παραστάσεως και των λοιπών 

καταβαλλόμενων αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
είναι 1,2%, σύμφωνα με το άρθρο 15ε παρ. 7 του Κ.Τ.Χ. 
Ισχύει και για το χαρτόσημο των εξόδων παραστάσεως (και 
λοιπών αμοιβών) ότι αναφέρουμε για το χαρτόσημο των 
διανεμόμενων κερδών. Το χαρτόσημο αυτό αποδίδεται ως εξής:
α) Εάν το ποσό του χαρτοσήμου δεν υπερβαίνει τις 1.000 

δρχ. τότε, μέσα σε πέντε ημέρες από την καταβολή των εξόδων 
παραστάσεως, πρέπει να επικολληθεί «κινητό επίσημα» στην 
απόδειξη πληρωμής αυτών.

β) Στην περίπτωση, όμως, που το οφειλόμενο ποσό χαρτοσή
μου είναι μεγαλύτερο των 1.000 δρχ., τότε πρέπει να 
αποδοθεί στο Δημόσιο μέσα σε πέντε ημέρες από την εξόφληση 
των εξόδων παραστάσεως.

3.2. Εξοδα παραστάσεως καθοριζόμενα από το καταστατικό
3.2.1. Πώς καθορίζονται
Τα οριζόμενα από το καταστατικό ποσά εξόδων παραστάσεως, 

καταβάλλονται στο δικαιούχο στο τέλος του μήνα ή του έτους 
κλπ., κατά τους ορισμούς του καταστατικού, χωρίς να 
παρίσταται ανάγκη αναμονής της εγκρ'ίσεως του ισολογισμού
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από τη γενική συνέλευση των μετόχων, εφόσον το καταστατικό 
ορίζει πλήρως το ποσό της αμοιβής και όχι αορίστως.
3.2.2. Η Λογιστική των καθορισμένων από το καταστατικό 

εξόδων παραστάσεως
Τα έξοδα παραστάσεως, το ύψος των οποίων έχει κα- 

θορίσθεί από το καταστατικό, καταχωρούνται στη χρέω- 
ση του λογαριασμού «61.01.00 Αμοιβές συνεδριάσεων 
μελών διοικητικού συμβουλίου» και μειώνουν τα κέρδη 
ή αυξάνουν τη ζημιά της χρήσεως.
Νόμιμο δίκαιολογητικό της άνω λογιστικής εγγραφής 

είναι η απόδειξη του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ.
Από τα άνω έξοδα παραστάσεως, θα παρακρατηθούν:

> Φόρος εισοδήματος 35% (παρ. 3.1.2.)
> Χαρτόσημο 1,2% (παρ. 3.1.3).

Επίσης, θα δηλωθούν με τη διαδικασία της παρ.
2.10 . β
Τα έξοδα παραστάσεως θα καταχωρηθούν στα λογιστικά 

βιβλία της ανώνυμης εταιρείας με την εξής λογιστική 
εγγραφή:
Κωδικός Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση
61
61.01

61.01.00
54
54.09
54.09.01
54.09.02 
53
53.08 
53.08.XX

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 
Αμοιβές και έξοδα μη ελευθέρων 
επαγγελματιών υποκε ίμενες 
σε παρακράτηση φόρου 
Αμοιβές συνεδριάσεων μελών 
διοικητικού συμβουλίου ΧΧΧΧ
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 
Λοιποί φόρο ι-τέλη 
Φόρος αμοιβών μελών 
διοικητικού συμβουλίου 
Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών 
μελών διοικητικού συμβουλίου 
Πιστωτές διάφοροι 
Δικαιούχοι αμοιβών 
(Ονοματεπώνυμο συμβούλου)

ΧΧΧΧ
ΧΧΧΧ

3.3. Έξοδα παραστάσεως καταβαλλόμενα με την έγκριση 
της γενικής συνέλευσης
3.3.1. Πώς καθορίζονται
Απόφαση διοικητικού συμβουλίου. Οι αμοιβές που κα

ταβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά 
μήνα, εξάμηνο, έτος κλπ. Ή κατά συνεδρίαση του διοι-



75

κητίκού συμβουλίου χωρίς να προβλέπονται από το κα
ταστατικό πρέπει, για να είναι νόμιμες, να αποφασι- 
σθούν από το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εται
ρείας και στη συνέχεια να εγκριθούν από την τακτική 
γενική συνέλευση των μετόχων.
Έλεγχος εξόδων παραστάσεως. Τα υπερβολικά έξοδα 

παραστάσεως υπόκεινταί στον έλεγχο του δικαστή, όπως 
ορίζει το άρθρο 24 του Ν. 2190/1920.
3.3.2. Εισόδημα
Τα ποσά που καταβάλλονται στα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου ως έξοδα παραστάσεως, αποτελούν, κατ' αρ
χήν, εκτός μισθού αμοιβή αυτών, φορολογούμενη ως ει
σόδημα κινητών αξιών.
Εάν, όμως, τα έξοδα αυτά παρέχονται κατ αποκοπή έ

ναντι δαπανών αναληφθείσας υπηρεσίας, τότε δεν θεω
ρούνται εισόδημα και, ως εκ τούτου, δεν υπόκεινταί 
σε φόρο, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τα προβλε- 
πόμενα από τον Κ.Β.Σ. αποδεικτικά στοιχεία ή σε πε
ρίπτωση μη υπάρξεως των στοιχείων αυτών, να αποδεί- 
κνύεται ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δαπά
νησαν για λογαριασμό της εταιρείας το ποσό που τους 
καταβλήθηκε και δεν παρέμεινε σε αυτούς με τη μορφή 
χρηματικής παροχής της εταιρείας (Σ.τ.Ε. 3889/1988 
Συλλογή Νομολογίας Συμβουλίου Επικρατείας, Γρηγ. 
Κρόμπα, Αθήνα 1991, σελ. 6- 186) .

Σημειώνουμε ότι με το άρθρο 11, Ν. 2065/1992, α- 
ντ ίκαταστάθηκε το άρθρο 40 (παρ. 3, περ. α') Ν.Δ. 
3323/1955, με αποτέλεσμα τα έξοδα παραστάσεως που 
παρέχονται σε υπαλλήλους επιχειρήσεων απαλλάσσονται 
της φορολογίας εισοδήματος, εφόσον αποδείκνύεται η 
καταβολή τους από τα σχετικά παραστατικά στοιχεία 
του Κ.Β.Σ.
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3.4. Εξοδα κινήσεως καταβαλλόμενα στα μέλη του διοι- 
κητικού συμβουλ ί ου
Κατά τη διάρκεια της χρήσεως, η ανώνυμη εταιρεία 

μπορεί να καταβάλει στα μέλη του διοικητικού συμβου
λίου ή στους διευθυντές ορισμένα ποσά υπό τη μορφή 
εξόδων κινήσεων, επειδή τα πρόσωπα αυτά υποβάλλονται 
σε ορισμένες δαπάνες προς το συμφέρον της ανώνυμης 
εταιρείας. Τέτοιες δαπάνες μπορεί να είναι η φιλοξε
νία πελατών ή αντιπροσώπων της εταιρείας, αποστολή 
δώρων σε συνεργάτες της εταιρείας, η παρουσία τους 
σε δεξιώσεις και γενικά σε χώρους που συναντιόνται ε
πιχειρηματικά στελέχη κλπ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°

Λοιπές αμοιβές και αποζημιώσεις
4.1. Εννοια λοιπών αμοιβών
Κατά τη διάρκεια της χρήσεως, η ανώνυμη εταιρεία 

είναι δυνατόν να καταβάλει στα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου, εκτός από έξοδα παραστάσεως και άλλες 
αμοιβές λόγω προσφοράς υπηρεσιών των άνω μελών προς 
την ανώνυμη εταιρεία.
Η καταβολή των αμοιβών αυτών μπορεί να γίνει είτε 

για υπηρεσίες που πρόσφεραν πέρα από όσες 
υποχρεούνταί να παρέχουν λόγω της ιδιότητας του 
μέλους του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, είτε όχι.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στην ανώνυμη εταιρεία, συνδεόμενοι με 
την εταιρεία με τις εξής σχέσεις:
Με σχέση εντολής: Στην περίπτωση αυτή, το μέλος 

του διοικητικού συμβουλίου προσφέρει υπηρεσίες λόγω 
της συμμετοχής του στο όργανο διοίκησης της ανώνυμης 
εταιρείας (διοικητικό συμβούλιο) ή λόγω της
ιδιότητάς του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου, 
π.χ., ο Δίευθύνων ή Ενταταλμένος Σύμβουλος, ο οποίος 
ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου προσφέρει 
υπηρεσίες στην ανώνυμη εταιρεία βάσει του νόμου και 
του καταστατικού.
Με σχέση εξαρτημένης εργασίας: Το μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου παράλληλα με τα καθήκοντα που 
έχε λ από το νόμο και το κατάστατ ίκό ως «μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου», μπορεί να προσφέρει και 
άλλες υπηρεσίες (οικονομολόγου, τεχνικού κλπ.) στην 
ανώνυμη εταιρεία.
Έννοια λοιπών αμοιβών και αποζημιώσεων. Για τις 

άνω υπηρεσίες που προσφέρουν οι σύμβουλοι με σχέση 
εντολής μπορεί να λάβουν αμοιβή από την ανώνυμη 
εταίρε ία.
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Στην περίπτωση αυτή, έχει καταρτισθεί με το 
σύμβουλο σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, 
επειδή η σχέση εντολής είναι άμισθος. Επίσης, 
δικαιούνται πρόσθετης αμοιβής και από τις υπηρεσίες 
που προσφέρουν παράλληλα στην ανώνυμη εταιρεία με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας ή λόγω προσφοράς 
υπηρεσιών ελευθέρου επαγγελματία.

Είναι, όμως, δυνατόν, η ανώνυμη εταιρεία να 
καταβάλλει στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
παροχές σε χρήμα ή σε είδος και γενικά παροχές 
δεκτικές χρηματικής αποτιμήσεως χωρίς να υπάρχει 
νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση για αυτό.

Βάσει των άνω δεδομένων, οι αμοιβές τις οποίες 
λαμβάνουν οι σύμβουλοι λόγω της συμμετοχής τους στη 
διοίκηση της εταιρείας κατατάσσονται στις εξής τρεις 
κατηγορ ί ες:
Βάσει του άρθρου (1) Αμοιβές (και αποζημιώσεις) για 
υπηρεσίες που 24, Ν. 2190/ 1920 πρόσφεραν οι σύμβου
λοι λόγω της συμμετοχής τους στο διοικητικό συμβού
λιο. οι αμοιβές αυτές δίακρίνονται:

α. Διανεμόμενα κέρδη 
β. Έξοδα παραστάσεως

Λοιπές αμοιβές γ. Εκτός μισθού αμοιβές
και δ. Αποζημίώσείς(π.χ. λόγω αποχωρή-

αποζημιώσεις σεως από το διοικητικό συμβούλιο).
(2) Αμοιβές καταβαλλόμενες από 
ελευθεριότητα της ανώνυμης 
εταίρε ίας.

Βάσει του άρθρου (3) Αμοιβές (και αποζημιώσεις) για 
υπηρεσίες που 23α, Ν. 21901 1920 πρόσφεραν οι σύμ
βουλοι λόγω ειδικής σχέσεως (σύμβαση εξαρτημένης ερ
γασίας, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών κλπ.).

α. Μισθός
β. Αμοιβή ελεύθερου επαγγελματία 
γ. Αποζημιώσεις (π.χ. λόγω λύσεως της 
σχέσεως εργασίας).
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4.2. Εκτός μισθού αμοιβές
Έννοια
Στην έννοια αυτών περιλαμβάνονται οι αμοιβές για 

υπηρεσίες προσφερόμενες από το σύμβουλο λόγω της 
συμμετοχής του στο συλλογικό όργανο ή αλλιώς λόγω 
της ιδιότητάς του ως μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου. Οι υπηρεσίες αυτές αναφέρονται στη 
διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας και αφορούν την εν 
γένει διοίκηση αυτής, την εποπτεία όλων των θεμάτων 
και τον καθορισμό των γενικών κατευθύνσεων της επι- 
χειρήσεως. Πρόκειται, δηλαδή, για υπηρεσίες που 
συνίστούν το κύριο έργο του διοικητικού συμβουλίου, 
είτε δρα συλλογικά είτε με ένα εντεταλμένο μέλος αυ
τού .

Ως «εκτός μισθού αμοιβές» μελών διοικητικού συμ

βουλίου νοούνται οι αφορώσες παρεχόμενες υπηρεσίες 
αυτών, λόγω υποχρεώσεων των μελών,· οι οποίες 
(υποχρεώσεις) απορρέουν από τη νομοθεσία περί ανωνύ

μων εταιρειών και το καταστατικό της εταιρείας.

4.3. Παροχές άνεντ ανταλλάγματος
Εννοια
Το Ελληνικό Δημόσιο, προς περιορισμό των 

καταστρατηΥήσεων των φορολογικών υποχρεώσεων των 
ανωνύμων εταιρειών θεωρεί σαν εισόδημα από κινητές 
αξίες τις παροχές σε χρήμα ή σε είδος και γενικά 
παροχές δεκτικές χρηματικής αποτιμήσεως όταν 
γίνονται από την ανώνυμη εταιρεία προς τα μέλη της 
διοικήσεως (μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθυντές 
κλπ.), χωρίς νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση (άρθρο 26 
παρ. 5 Ν.Δ. 3323/1955).

Αν, π.χ., τα έξοδα της εταιρείας επιβαρυνθούν με 
φόρους εισοδήματος του προέδρου του διοικητικού 
συμβουλίου, ο φορολογικός νόμος, την παροχή αυτή, 
την χαρακτηρίζει σαν εισόδημα κινητών αξιών, αφού 
προέρχεται από ελευθεριότητα της ανώνυμης εταιρείας.
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Οι παραοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως «παροχές άνευ 
ανταλλάγματος».

Η διάκριση μεταξύ «εκτός μισθού αμοιβών» και «πα
ροχών άνευ ανταλλάγματος» είναι ότι οι ' πρώτες 
καταβάλλονται από την ανώνυμη εταιρεία σε εξόφληση 
υπηρεσιών που προσφέρουν οι σύμβουλοι λόγω
υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το νόμο ή το 
καταστατικό, ενώ οι δεύτερες καταβάλλονται χωρίς 
νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση.

4.4. Αποζημιώσεις λόγω αποχωρήσεως
4.4.1. Αποχώρηση διοικητικού συμβούλου - Καταβολή 

αποζημιώσεως
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης 

εταιρείας δεν συνδέονται με το νομικό πρόσωπο της 
εταιρείας με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Η σχέση 
τους δίέπεταί από τις διατάξεις που διέπουν τη 
λειτουργία της εταιρείας (νόμος, καταστατικό κλπ.) 
συμπληρωματικά δε εφαρμόζονται οι διατάξεις περί 
εντολής, αντ ιπροσοοπεύσεως, πληρεξουσιότητας, σε 
ορισμένες δε περιπτώσεις και οι κανόνες περί 
μισθώσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών (έγγραφο Υπ. 
Εργασίας 2671/1986, ΔΕΝ 1987, σελ. 1034) .
Επομένως, τα άνω πρόσωπα μπορεί να ανακληθούν 

οποτεδήποτε από αυτούς που έχουν δικαίωμα διορισμού 
χωρίς να απαιτείται καταγγελία και συνδρομή 
σπουδαίου λόγου (Α.Π. 1364/ 1990, ΔΕΝ 1991, σελ. 
1189) .
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα οποία 

αποχωρούν από την ανώνυμη εταιρεία δεν δικαιούνται 
αποζημίωση «λόγω καταγγελίας της συμβάσεως 
εργασίας», επειδή δεν συνδέονται με την ανώνυμη 
εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, απαραίτητη 
προϋπόθεση για να ίσχύσουν οι διατάξεις των νόμων 
2112/1920, 3198/1955 και 435/1976.
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Εάν, όμως, η ανώνυμη εταιρεία καταβάλλει, 
οίκειοθελώς, ένα ποσό, ως αποζημίωση σε αποχωρούν 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου, η αποζημίωση αυτή 
πρέπει να εγκρίθεί με ειδική απόφαση της τακτικής 
γενικής συνέλευσης των μετόχων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Αμοιβές διευθυντών ανώνυμης εταιρείας
5.1. Αμοιβές διευθυντών λαμβανόμενες ως ποσοστά από 
τα κέρδη της χρήσεως

Το υπόλοιπο ίων καθαρών κερδών που απομένει μετά 
την αφαίρεση των υποχρεωτικών από το νόμο κρατήσεων 
για τακτικό αποθεματίκό και πρώτο μέρισμα διατίθεται 
σύμφωνα με τους ορισμούς του καταστατικού.

Το καταστατικό μπορεί με ρητή διάταξή του να ορί
ζει να διατεθεί το «υπόλοιπο των καθαρών κερδών». 
Είναι δυνατόν, όμως, να αναφέρεται στο καταστατικό 
ότι το «υπόλοιπο» διανέμεται με απόφαση της γενικής 
συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου.

Στην πρώτη περίπτωση, για να διανεμηθούν κέρδη 
στους διευθυντές και στους διαχειριστές της ανώνυμης 
εταιρείας πρέπει τούτο να αναφέρεται στο σχετικό άρ
θρο του καταστατικού το οποίο καθορίζει τα της δια
νομής των κερδών. Όταν, όμως, δεν προβλέπεταί τίποτα 
σχετικό, τότε η ανώνυμη εταιρεία για να διανείμει 
κέρδη στους διευθυντές πρέπει πρώτα να τροποποιήσει 
το άνω άρθρο του καταστατικού της και στη συνέχεια, 
βάσει αυτού, να διανείμει κέρδη στα διευθυντικά της 
στ ελέχη.

Στη δεύτερη περίπτωση, που το καταστατικό αναφέρει 
ότι το «υπόλοιπο των καθαρών κερδών» διανέμεται με 
απόφαση της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού 
συμβουλίου, χρειάζεται για τη διανομή αυτή να ληφθεί 
η σχετική απόφαση από το όργανο στο οποίο παραπέμπει 
το καταστατικό.
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5.2. Υποχρεώσεις της ανώνυμης εταιρείας που 
προκύπτουν από τη διανομή των κερδών στους 
διευθυντές και στους διαχειριστές
5.2.1. Φορολογικές υποχρεώσεις
Οι διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που 

αναφέρονται σε προηγούμενες παραγράφους, σχετικά με 
την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος της ανώνυμης 
εταιρείας, τη φορολογία των διανεμόμενων κερδών, την 
παρακράτηση του φόρου, τη χαρτοσήμανση των
διανεμόμενων κερδών, τη δήλωση αυτών με βάση τις 
διατάξεις του Κ.Β.Σ. και την τροποποίηση των 
οικονομικών καταστάσεων, ισχύουν και για τα
διανεμόμενα κέρδη στους διευθυντές και διαχειριστές, 
επειδή στις άνω φορολογικές διατάξεις ρητώς 
αναφέρεται ότι αυτές ισχύουν και για τα διανεμόμενα 
κέρδη υπό μορφή ποσοστών στους διαχειριστές και 
διευθυντές της ανώνυμης εταιρείας.
5.2.2. Ασφαλιστικές υποχρεώσεις
Σε προηγούμενη παράγραφο, αναφέραμε ότι τα μέλη 

της διοικήσεως της ανώνυμης εταιρείας, δηλαδή οι 
διευθυντές, γενικοί διευθυντές και οι εντεταλμένοι ή 
συμπράττοντες σύμβουλοι ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α., 
εφόσον: α) εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ταμείου 
Εμπόρων και λοιπών Οργανισμών κυρίας ασφαλίσεως, και 
β) λαμβάνουν από την εταιρεία αμοιβές υποκείμενες 
στη φορολογία μισθωτών υπηρεσιών.
Επομένως, για τα διανεμόμενα κέρδη, τα οποία λαμ

βάνουν οι διευθυντές οι συνδεόμενοι με την ανώνυμη 
εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, δεν θα 
υπολογισθούν ασφαλιστικές εισφορές, επειδή τα διανε
μόμενα κέρδη αποτελούν για τους διευθυντές εισόδημα 
κ ίνητών αξιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Πρακτικά παραδε ίγματα
6.1. Πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης 
εταιρείας, ο οποίος συγχρόνως προσφέρει υπηρεσίες 
στην ίδια ανώνυμη εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης 
ερΥασ ί ας
Στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης 

εταιρείας καταβάλλονται κάθε μήνα: α) Έξοδα
παραστάσεως δρχ. 30.000 με απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου, και β) μισθός βάσει συμβάσεως
εξαρτημένης εργασίας δρχ. 500.000 (μείον: 
ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Α.Ε., δρχ. 50.000). 
Επίσης, στο τέλος της χρήσεως καταβλήθηκε από τα 
κέρδη το ποσό δρχ. 1.000.000.
Παρατηρούμε ότι στο άνω μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου καταβάλλονται αμοιβές:
α. Βάσει του άρθρου 24 Ν. 2190/1920, δηλαδή 

αμοιβές για υπηρεσίες που προσφέρει ως μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου στην ανώνυμη εταιρεία, βάσει 
του νόμου ή του καταστατικού:
- Έξοδα παραστάσεως (30.000x12) δρχ. 360.000
- Διανεμόμενα κέρδη δρχ. 1.000.000
Σύνολο δρχ. 1.360.000

β. Βάσει του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920, δηλαδή 
αμοιβές για υπηρεσίες που προσφέρει στην ανώνυμη 
εταιρεία πέρα από αυτές που υποχρεούται από το νόμο 
και το καταστατικό:
Μισθός βάσει συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας 
(500.000x14) δρχ. 7.000.000
Σύνολο δρχ. 7.000.000

Στη συνέχεια, παραθέτουμε τις διαδικασίες με τις 
οποίες καταβάλλονται οι άνω αμοιβές.
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6.1.1. Μισθός βάσει συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας
Για την καταβολή μισθού βάσει συμβάσεως 

εξαρτημένης εργασίας σε μέλος διοικητικού 
συμβουλίου, η ανώνυμη εταιρεία πρέπει να εφαρμόσει 
τις εξής διαδικασίες:
Προέγκριση συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας: Για να 

καταβληθεί μισθός σε μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου πρέπει η γενική συνέλευση των μετόχων 
(τακτική ή έκτακτη) να έχει προεγκρίνει την 
καταρτίσθείσα μεταξύ ανώνυμης εταιρείας και μέλους 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Επίσης, η γενική 
συνέλευση μπορεί να επιτρέψει στο διοικητικό 
συμβούλιο όπως καταρτίσει συμβάσεις με τα μέλη του 
θέτοντας συγχρόνως και τις αρχές εντός των οποίων 
πρέπει οι συμβάσεις να καταρτίζονται.
Επομένως, δεν μπορεί να καταβληθεί μισθός σε μέλος 

διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας αν 
προηγουμένως η γενική συνέλευση των μετόχων δεν έχει 
προεγκρίνει τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (άμεση 
προέγκριση από τη γενική συνέλευση ή από το 
διοικητικό συμβούλιο μετά τη χορήγηση άδειας από τη 
γενική συνέλευση).

Καθορισμός ορίου αποδοχών. Η σύμβαση πρέπει 
απαραίτήτως να αναφέρει το ανώτατατο όριο αποδοχών, 
π.χ. μηνίαίως μισθός δρχ. 700.000 ή ετησίως δρχ. 
(700.000x14 μισθοδοτικές καταστάσεις) 9.800.000. Αν 
η σύμβαση καταρτίζεται με άδεια της γενικής 
συνέλευσης από το διοικητικό συμβούλιο, στο σχετικό 
πρακτικό της γενικής συνέλευσης είναι απαραίτητο να 
αναφέρονται τα όρια μισθού εντός των οποίων θα 
καταρτίζονται οι συμβάσεις αυτές, π.χ. «Η γενική 
συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 23α του 
Ν. 2190/1920, επιτρέπει (ή χορηγεί άδεια) στο 
διοικητικό συμβούλιο να καταρτίζει συμβάσεις με τα 
μέλη του με τις εξής προϋποθέσεις:
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Ο μισθός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 700.000 δρχ. 
μηνιαίως (ή 9.800.000 ετησίως) κλπ.».

Στο παράδειγμά μας, ο συμφωνηθείς μισθός είναι 
δρχ. 500.000. Εάν, επομένως, το όριο μισθού που έχει 
εγκρίνει η γενική συνέλευση των μετόχων για να 
συνάπτονται συμβάσεις με τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου είναι δρχ. 700.000, τότε η σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας έχει νόμιμα καταρτίσθεί. Στη 
συνέχεια, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αυξάνει 
το μισθό (π.χ. δρχ. 550.000 ή 650.000 κ.λπ.) μέσα 
στο όριο δρχ. 700.000 χωρίς να απαιτείται προέγκριση 
από τη γενική συνέλευση των μετοχών. Στην περίπτωση, 
όμως, που η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας έχει 
καταρτίσθεί απευθείας από τη γενική συνέλευση των 
μετόχων, τότε οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση του 
μισθού πρέπει να προεγκρίνεται εκ νέου απ'ό τη 
γενική συνέλευση.
Μισθοδοτίκή κατάσταση : Κάθε μήνα, η ανώνυμη 

εταιρεία θα συντάσσει μισθοδοτίκή κατάσταση με την 
οποία θα λογιστ ικοπο ι ε ί το μισθό του μέλους του 
διοικητικού συμβουλίου καθώς και τις κρατήσεις 
μισθοδοσίας (φόρος, χαρτόσημο, ασφαλιστικές 
εισφορές, προκαταβολές κλπ.).
Λογιστικοποίηση μισθοδοσίας: Βάσει των στοιχείων 

των μίσθοδοτίκών καταστάσεων, η ανώνυμη εταιρεία θα 
λογιστικοποιήσει τη μισθοδοσία του μέλους 
διοικητικού συμβουλίου, με το οποίο έχει καταρτίσει 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, με την εξής λογιστική 
εγγραφή :

Κωδ ικός 
60
60.00
60.00.00 
53
53.00
53.00.01

Λογαριασμος Χρεωση Πίστωση
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 
Αμοιβές εμμίσθου προσωπικού 
Τακτικές αποδοχές 500.000
Πιστωτές διάφοροι 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 
Μισθοί εμμίσθων δίοίκήσεως 288.600
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54 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
54.03 Φόρο.ι-τέλη αμοιβών προσωπικού
54.03.07 Φόρος άρθρου 37α, παρ. 1, Ν.Δ. 

3323/55 (500.000-50.000-6.000)χ35% 155.400
54.03.08 Χαρτόσημο άρθρου 15ε, παρ. 7, 

Κ.Χ.Τ. (500.000x1,2%) 6.000
55 Ασφαλιστικοί οργανισμοί και ταμεία
55.01 Λοιπά ταμεία κυρίας ασφαλίσεως
55.01.00 Ταμείο Εμπόρων 50.000

500.000 500.000

Φορολογική αναγνώριση του εξόδου: Επειδή, ο άνω 
μισθός δρχ. 500.000 έχει προεγκριθει από τη γενική 
συνέλευση των μετόχων και, συγχρόνως, υπάρχουν και 
οι λοιπές προϋποθέσεις όπως αναφέραμε σε προηγούμενη 
παράγραφο, αναγνωρίζεται το έξοδο δρχ. (500.000x14=)
7.000.000, ως φορολογικά εκπιπτόμενο από τα
ακαθάριστα έξοδα.

6.1.2. Έξοδα παραστάσεως
Για την καταβολή των εξόδων παραστάσεως, η ανώνυμη 

εταιρεία πρέπει να εφαρμόσει τις εξής διαδικασίες:
Απόφαση διοικητικού συμβουλίου: Τα έξοδα

παραστάσεως καταβάλλονται με απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου τελούν, όμως, υπό την αίρεση της 
εγκρίσεώς τους από τη γενική συνέλευση των μετόχων. 
Επομένως, δεν μπορούν να καταβληθούν έξοδα
παραστάσεως χωρίς απόφαση του διοικητικού
συμβουλίου, εκτός αν αναφέρονται στο καταστατικό της 
ανώνυμης εταιρείας, οπότε δεν χρειάζονται να
εγκριθούν από τη γενική συνέλευση των μετόχων.
Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να 

καθορ ί ζει:
-Το ποσό της αμοιβής (π.χ., δρχ. 30.000).
-Ποιοι σύμβουλοι θα λαμβάνουν τα έξοδα παραστάσεως 

(αυτοί που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου ή όλοι οι σύμβουλοι
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ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις 
του διοικητικού συμβουλίου).
-Το ανώτατο όριο συνεδριάσεων του διοικητικού 

συμβουλίου ανά μήνα για το οποίο οι σύμβουλοι 
δικαιούνται αμοιβής (π.χ. καταβάλλεται σε κάθε 
σύμβουλο αμοιβή δρχ. 30.000, για κάθε συνεδρίαση του 
διοικητικού συμβουλίου στην οποία συμμετέχει και 
μέχρι πέντε (5) συνεδριάσεις το μήνα).
Νόμιμο δίκαιολογητικό: Κάθε μήνα η ανώνυμη

εταιρεία πρέπει να εκδίδει «απόδειξη δαπανών άρθρου 
15 (παρ. 1 και 2) του Κ.Β.Σ.» (ή αλλιώς ονομαζόμενη 
«απόδειξη επαγγελματικών δαπανών»), με την οποία θα 
λογιστικοπο ιεί τα έξοδα παραστάσεως.

Η γραμμογράφηση της ανω απόδειξης, πρέπει να είναι 
με βάση τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., η ακόλουθη:
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«ΕΠΩΝΥΜΙΑ» A.Ε. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ. (ΕΔΡΑΣ) 
Α.Μ.Α.Ε.

No ....
(Ενιαία αρίθμηση 
κατά διαχειριστική 
περίοδο

ΔΙΠΛΟΤΥΠΗ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

(άρθρο 15 παρ. 1 και 2 Κ.Β.Σ.)
I. ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1)Όνομα ......  2)Επώνυμο ...
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 3) Επάγγελμα.....  4) Δ ι εύθυνση

5)Α.Φ.Μ.....6)Αρμόδία Δ.Ο.Υ.......
II. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ .....................................

ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ .... (ολογράφως).......... (αριθμητ ικώς) . .
III. Μείον: ΦΟΡΟΙ (παρακρατούμενος φόρος

35% ή 15%) δρχ. (ΧΧΧΧ)
ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
(π.χ. χαρτόσημο 1,2%) δρχ (ΧΧΧΧ)
Υπόλοιπο δρχ ΧΧΧΧ

Τόπος ......
0

ΕΚΔΟΤΗΣ
(Υπογράφει και στα 

δύο αντίτυπα)

Ημερομηνία ......
Ο

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
(Υπογράφει και στα 

δύο αντίτυπα)

Σημειώνεται ότι το βάρος αποδείξεως της συναλλαγής 
φέρει ο εκδότης του στοιχείου, ο οποίος δικαιούται να 
επιβεβαιώνει τα αναγκαία στοιχεία του αντισυμβαλλόμε
νου, τα οποία, ο τελευταίος υποχρεούται να παρέχει 
στον εκδότη, φέρνοντας και την ευθύνη για την ακρί
βεια αυτών (άρθρο 18, παρ. 9, Κ.Β.Σ.).
Λογιστικοποίηση εξόδων παραστάσεως. Βάσει των στοι

χείων των «αποδείξεων δαπανών», η ανώνυμη εταιρεία θα
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λογι,στ ίκοπο ίήσε l τα έξοδα παραστάσεως με την εξής λο
γιστική εγγραφή.
Κωδ ικός 
61
61.01

61.01.00 

54
54.09
54.09.01

54.09.02 

53
53.08
53.08.XX

Έγκριση από τη γενική συνέλευση. Το άρθρο 24 (παρ. 
2) του Ν. 2190/1920 αναφέρει ότι οποιαδήποτε άλλη 
αμοιβή καταβάλλεται στα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου (εκτός κερδών και εκτός από αμοιβές λόγω 
ειδικών σχέσεων μισθώσεως εργασίας ή εντολής) 
θεωρείται ότι βαρύνει την ανώνυμη εταιρεία, εφόσον 
εγκρίθει από τη γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.
Επομένως, το διοικητικό συμβούλιο, όταν θα 

καταρτίσει την ημερήσια διάταξη της τακτικής γενικής 
συνελεύσεως, θα πρέπει να συμπεριλάβεί ως θέμα: « 
Έγκριση εξόδων παραστάσεως».

Φορολογική αναγνώριση εξόδου: Τα έξοδα παραστάσεως 
θα εκπεσθούν φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα της 
χρήσεως, κατά τη διάρκεια της οποίας καταβλήθηκαν

Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση
Αμοιβές καL έξοδα τρίτων
Αμοιβές και έξοδα μη ελευθέρων
επαγγελματ ιών υποκείμενες
σε παρακράτηση φόρου
Αμοιβές συνεδριάσεων μελών
διοικητικού συμβουλίου 30.000
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Λ ο ιπ ο ί  cpópoL-τέλη
Φόρος αμοιβών μελών
διοικητικού συμβουλίου
(30.000-360)χ35% 10.374
Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών 
μελών διοικητικού συμβουλίου 
(30.000x1,2) 360
Πιστωτές διάφοροι 
Δικαιούχοι αμοιβών
(Ονοματεπώνυμο συμβούλου) _______  19.266

30.000 30.000
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στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον υπάρχουν 
οι εξής προϋποθέσεις:
α.Απόφαση διοικητικού συμβουλίου ή του

καταστατικού για καταβολή εξόδων παραστάσεως.
β.Νόμιμο δ ίκαιολογητικό .
γ.Αογιστίκοποίηση του εξόδου.
δ.Έγκριση της αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου 

από τη γενική συνέλευση των μετόχων.
Επομένως, έξοδα παραστάσεως που καταβλήθηκαν κατά 

τη διάρκεια της χρήσεως 19ΧΧ, θα επιβαρύνουν 
φορολογικά τα αποτελέσματα της ίδιας χρήσης (19ΧΧ), 
εφόσον εγκρίθούν από την τακτική γενική συνέλευση 
των μετόχων της 30.6.19Χ(Χ+1) με ιδιαίτερη απόφαση. 
Σημειώνεται ότι όταν τα έξοδα παραστάσεως ορίζονται 
από το καταστατικό δεν απαιτείται έγκριση αυτών και 
από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Στην περίπτωση, όμως, που η γενική συνέλευση των 
μετόχων δεν εγκρίνει την καταβολή εξόδων παραστάσεως 
στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τότε η ανώνυμη 
εταιρεία υποχρεούταί να εισπράξει από τους 
συμβούλους το ποσό των εξόδων παραστάσεως, ως 
αχρεωστήτως καταβληθέν, και συγχρόνως να υποβάλει 
για τη χρήση 19ΧΧ τροποποιητική δήλωση φόρου 
εισοδήματος, δηλώνοντας τα άνω έξοδα παραστάσεως ως 
«λογιστική διαφορά». Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα 
στην προηγούμενη παρ. 2.12. δεν μπορούν να
εφαρμοσθούν όταν η γενική συνέλευση δεν εγκρίνει τα 
έξοδα παραστάσεως, επειδή τα αναφερόμενα στην παρ.
2.12. ισχύουν μόνο για τροποποίηση διανομής κερδών
(ή στην περίπτωση που δεν συνέλθει εντός εξαμήνου η 
γενική συνέλευση των μετόχων).

6.1.3. Διανομή κερδών
Για τη διανομή κερδών στα μέλη του διοικητικού

συμβουλίου η ανώνυμη εταιρεία πρέπει να εφαρμόσει 
την εξής διαδικασία:
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Να επιτρέπεται από το καταστατικό η διανομή 
κερδών. Εάν το σχετικό άρθρο του καταστατικού για τη 
διανομή κερδών απαγορεύει τη συμμετοχή των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου στα διανεμόμενα κέρδη, τότε 
δεν μπορεί να καταβληθεί σε αυτούς κανένα ποσό. Η 
απαγόρευση μπορεί να είναι ρητή, μπορεί, όμως, και 
εμμέσως να προκύπτει, όταν το σχετικό άρθρο ρυθμίζει 
την τύχη του υπολοίπου που απομένει μετά την 
αφαίρεση από τα κέρδη του τακτικού αποθεματίκού και 
πρώτου μερίσματος, π.χ. η δημιουργία εκτάκτου ή 
ειδικού αποθεματίκού ή διανομή προσθέτου μερίσματος 
κλπ.
Πρόταση του διοικητικού συμβουλίου: Η πρόταση προς 

τη γενική συνέλευση γίνεται μέσω του πίνακα διανομής 
κερδών.
Εγκριση από τη γενική συνέλευση : Εγκρίνοντας η 

γενική συνέλευση τις οικονομικές καταστάσεις, 
εγκρίνει και τα διανεμόμενα κέρδη στα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου. Κατά τη γνώμη μου, στην 
έγκριση, των διανεμομένων κερδών από τη γενική 
συνέλευση, π ρέπει να αναφέρεται και ποιο είναι το 
ποσό που λαμβάνει κάθε σύμβουλος.
Αογιστικοποίηση: Μετά την έγκριση από την τακτική 

γενική συνέλευση των μετόχων της προτάσεως διανομής 
κερδών, η ανώνυμη εταιρεία θα καταβάλει το ποσό δρχ. 
1.000.000 (από τα διανεμόμενα κέρδη) στο μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου με τις εξής λογιστικές 
εγγραφές:

Κωδ ικός
53
53.08 
53.08.00
54
54.09 
54.09.02

Αογαριασμός Χρέωση Πίστωση
Πιστωτές διάφοροι 
Δικαιούχοι αμοι βών 
(Ονοματεπώνυμο συμβούλου) 12.000 
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 
Λοιποί φόροι-τέλη 
Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. αμοιβών 
μελών διοικητικού συμβουλίου 12.000
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----------------------  άο ----------------------
53 Πιστωτές διάφοροι
53.08 Δικαιούχοι αμοιβών
53.08.00 (Ονοματεπώνυμο συμβούλου) 988.000
38 Χρηματικά διαθέσιμα
38.00 Ταμε ίο
38.00.0 Κεντρικό Ταμείο 988.000
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Ε.Π.Ε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7°

7.1. Γενικά περί διαχειρίσεως της Ε.Π.Ε.
Το άρθρο 6 του Ν. 3190/1955 καθορίζει πώς

καταρτ ίζεται και ποιο ε ίνα ι το περιεχόμενο του
συστατικού εγγράφου, με το οποίο συνίσταται η Ε.Π.Ε.

Στην παρ. 1 του άνω άρθρου σημειώνεται ότι η
εταιρική σύμβαση μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο.
Το εταιρικό έγγραφο (καταστατικό) πρέπει να 

περιέχει ορισμένα στοιχεία από τα οποία, άλλα μεν 
είναι υποχρεωτικά, άλλα δε προαιρετικά.
Τα υποχρεωτικά στοιχεία του καταστατικού 

καθορίζονται στην παρ. 2 του άνω άρθρου και είναι τα 
εξής:
α) Το όνομα, το επώνυμο και το επάγγελμα των

εταίρων, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτών.
β) Την εταιρική επωνυμία.
γ) Την έδρα της εταιρείας και το σκοπό αυτής.
δ) Την ιδιότητα της εταιρείας ως περιορισμένης 

ευθύνης.
ε) Το κεφάλαιο της εταιρείας, τη μερίδα συμμετοχής

και τα «τυχόν πλείονα εταιρικά μερίδια εκάστου
εταίρου» ως και βεβαίωση των ιδρυτών περί καταβολής 
του κεφαλαίου.

στ) Το αντικείμενο των σε είδος εισφορών, την 
αποτίμηση αυτών και το όνομα του εισφέροντος 
εταίρου, ως και το σύνολο της αξίας των σε είδος
εισφορών, και

ζ) τη διάρκεια της εταιρείας.
Η παρ. 3 του άνω άρθρου 6 καθορίζει τα προαιρετικά 

στοιχεία του καταστατικού.
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Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται διατάξεις:
-Περί συμπληρωματικών εισφορών.
-Περί' απαγο ρεύσε ως στους εταίρους του

αν τ άγωνισμού.
-Περί απαγορεύσεως της μεταβιβάσεως του εταιρικού 

μεριδίου.
-Περί εξόδου των εταίρων.
-Περί λύσεως της εταιρείας με αιτία που δεν 

προβλέπεται από το νόμο.
-Περί ελέγχου της δίαχειρίσεως.

7.2. Διαφορές ως προς την εκπροσώπηση (διαχείριση) 
μεταξύ Ε.Π.Ε., Προσωπικών Εταιρειών και Α.Ε.

Στις προσωπικές εταιρείες, εάν το καταστατικό δεν 
περιέχει διατάξεις περί διαχείρίσεως, η διαχείριση 
ανήκει σε καθένα από τους ομορρύθμους εταίρους, εφό
σον συμβάλλονται υπό την εταιρική εταιρεία.

Στις ανώνυμες εταιρείες, η διαχείριση ανήκει σε ι
διαίτερο όργανο, το διοικητικό συμβούλιο.

Στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, η διαχείριση 
και εκπροσώπηση της ανήκει, εφόσον δεν συμφωνήθηκε 
αλλιώς, σε όλους τους εταίρους, οι οποίοι δρουν συλ
λογικός.

7.3. Περί αμοιβής διαχειριστή-εταίρου
7.3.1. Γενικά περί αμοιβής διαχειριστή-εταίρου

Στον εταίρο της Ε.Π.Ε. δεν απαγορεύεται να συμμετέ
χει στη διοίκηση της εταιρείας ή να εργάζεται σε αυτή 
ως υπάλληλος. Το έργο, όμως, το οποίο προσφέρει, δεν 
αποτελεί εξαρτημάνη εργασία, έστω και εάν, εκτός από 
τα κέρδη, ο εταίρος λαμβάνει και μισθό για τη διεξα
γωγή του έργου τούτου, (Α.Π. 25/1969, τμ.Β', Δ.Ε.Ν.
1969, σελ. 272).
0 διαχειρίστής-εταίρος δικαιούται μισθό, εφόσον 

τούτο συμφωνήθηκε. 0 τρόπος με τον οποίο αυτός αμεί
βεται από την εταιρεία (σταθερές ή κυμαινόμενες απο-
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δοχές), καθώς και το ύψος του μισθού, πρέπει να ανα
γράφεται στο καταστατικό, στην περίπτωση που ο διορι
σμός του γίνεται βάσει διατάξεως αυτού ή στο θεωρημέ
νο «βιβλίο πρακτικών γενικής συνελεύσεως των εταί
ρων», όταν ο διορισμός του διαχειριστή γίνεται, σύμ
φωνα με το καταστατικό της εταιρείας, από τη γενική 
συνέλευση των εταίρων.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειώσουμε ότι για τον 
καθορισμό της αμοιβής του διαχειριστή, ο Ν. 3190/1955 
δεν καθορίζει κάποια διαδικασία, παρόμοια με αυτή που 
θέτει το άρθρο 23α του Ν. 2190/1920 για τις αμοιβές 
των μελών διοικήσεως της ανώνυμης εταιρείας.
7.3.2. Φορολογία μισθών που καταβάλλονται από 
30.6.1992
Από τις 30.6.1992 που ισχύει η διάταξη του άρθρου 

10 (παρ. 1) του Ν. 2065/1992, η οποία τροποποίησε τη 
διάταξη του άρθρου 31 (παρ. 2, περ. ε) του Ν.Δ. 
3323/1955, δεν θεωρείται Φορολογητέο εισόδημα ο μι
σθός ή οποιαδήποτε άλλη απολαβή που λαμβάνουν κατά 
τη διάρκεια της χρήσεως οι δίαχειριστές-εταίροι. Ε
πίσης, από την ίδια ημερομηνία, οι μισθοί και o l  κά
θε είδους απολαβές των εταίρων της Ε.Π.Ε. δεν εκπί- 
πτονταί από τα ακαθάριστα έσοδα αυτών (άρθρο 10, 
παρ. 5, Ν. 2065/1992).
Ως εκ τούτου, από τις 30.6.1992, o l  μισθοί και ol  

κάθε είδους απολαβές που λαμβάνουν o l  διαχειριστές- 
εταίροι:
- Δεν θεωρούνται ότι αποτελούν έξοδα που μειώνουν 

τα ακαθάριστα, έσοδα κατά τον προσδιορισμό του Φορο
λογητέου κέρδους της Ε.Π.Ε.

- Δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα για τους δ La-  

χειρ ιστές-εταίρους που εισέπραξαν τις άνω αμοιβές.
Επομένως, αν ένας διαχείρίστής-εταίρος έλαβε κατά 

τη διάρκεια της χρήσεως 1993 από την Ε.Π.Ε. μισθούς 
δρχ. 3.500.000 (καταχωρήθηκαν στο λογαριασμό 61 «Α
μοιβές και έξοδα τρίτων»), και το καθαρό αποτέλεσμα
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της Ε.Π.Ε. (προ φόρου) όπως αυτό προκύπτει από το 
λογαριασμό του Ε.Γ.Λ.Σ. 86.99 «Καθαρά αποτελέσματα 
χρήσεως» (βλέπε προηγούμενη παρ. 2.3.) είναι δρχ. 
26.500.000, τα φορολογητέα κέρδη της Ε.Π.Ε. για την 
ίδια χρήση είναι δρχ. 30.000.000 τα οποία προέκυψαν 
ως εξής:

Λογιστικά κέρδη χρήσεως 1993 δρχ. 26.500.000 
Πλέον: Μισθός δ ιαχείριστή-εταίρου δρχ. 3.500.000 
Φορολογητέα κέρδη χρήσεως 1993 δρχ. 30.000.000

Παρατηρούμε ότι ο άνω μισθός δεν φορολογείται στο 
όνομα του διαχειριστή-εταίρου, ο οποίος τον εισέπρα- 
ξε, αλλά στο όνομα του νομικού προσώπου της Ε.Π.Ε.
Τα άνω φορολογητέα κέρδη φορολογούνται κατ αρχάς 

με συντελεστή 35%.
Με την επιβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορο

λογική υποχρέωση, επί των κερδών αυτών, των εταίρων 
που συμμετέχουν στις Ε.Π.Ε.

Ομως, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 
του Ν.Δ. 3843/1958, προβλέπεται ότι ειδικά για την 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ο συντελεστής φορο
λογίας 35% εφαρμόζεται στο υπόλοιπο των κερδών της 
που απομένει μετά την αφαίρεση, από τα συνολικά κα
θαρά κέρδη, επιχειρηματικής αμοιβής, η οποία θεωρεί
ται ότι λαμβάνεταί από τους διαχειριστές εταίρους 
αυτής για τις υπηρεσίες διαχειρίσεως που προσφέρουν 
στην εταιρεία
Επομένως, για τις Ε.Π.Ε., ο συντελεστής φόρου ει

σοδήματος 35% υπολογίζεται ως εξής:

Καθαρά φορολογητέα κέρδη δρχ. X
Μείον: Επιχειρηματική αμοιβή των
φυσικών προσώπων διαχειριστών εταίρων δρχ. __ Υ

(Χ-Υ)Κέρδη για φορολογία δρχ-
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Αναλογών φόρος εισοδήματος δρχ. (Χ-Υ)χ35%

7.4. Επιχειρηματική αμοιβή διαχειριστών-εταίρων
Η κυβέρνηση, στην προσπάθεια της να μετριάσει τις 

αντιδράσεις των επιχειρηματιών για τη φορολογία των 
κερδών των εμπορικών εταιρειών με τον ενιαίο συντε
λεστή 35%, νομοθέτησε με το Ν. 2065/1992 την έννοια 
της επιχειρηματικής αμοιβής.
Έτσι, ενώ αρχικά η πρόθεση ήταν να φορολογείται το 

σύνολο των φορολογητέων κερδών των εμπορικών επιχει
ρήσεων με συντελεστή 35%, στη συνέχεια, υποχωρώντας 
στις αντιδράσεις των επιχειρηματιών, δέχθηκε ένα μέ
ρος των φορολογητέων κερδών να φορολογείται στο όνο
μα των φυσικών προσώπων διαχείριστών-εταίρων και το 
υπόλοιπο να φορολογείται στο όνομα του νομικού προ
σώπου της Ε.Π.Ε. Το μέρος των κερδών που φορολογεί
ται στο όνομα των φυσικών προσώπων δίαχείριστών- 
εταίρων ονομάζεται επιχειρηματική αμοιβή.
Η επιχειρηματική αμοιβή είναι μια φορολογική αμοι

βή. Δεν έχει καμία σχέση με τις πραγματικές αμοιβές 
που λαμβάνουν οι εταίροι από την Ε.Π.Ε. λόγω παροχής 
διαφόρων υπηρεσιών και οι οποίες λογιστικά παρακο- 
λουθούνταί στο λογαριασμό 61 «Αμοιβές και έξοδα τρί
των» .
Η επιχειρηματική αμοιβή δημιουργείται όταν υπάρχουν 

κέρδη για φορολογία. Έτσι, αν μία Ε.Π.Ε. κατά τη 
διάρκεια της χρήσεως δεν έχει καταβάλλει στους εταί
ρους καμία αμοιβή, και στο τέλος της κλειόμενης χρή
σεως το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στο λογαριασμό 86 
«Αποτελέσματα χρήσεως» είναι ζημιογόνο, η επιχειρημα
τική αμοιβή θα προκύψει-μόνο όταν υπάρχουν «κέρδη για 
φορολογία». Όταν, δηλαδή, από το ζημιογόνο λογιστικό 
αποτέλεσμα αφαίρέσουμε έξοδα (αυτοκινήτων, φόρων 
κλπ.) που η φορολογία εισοδήματος δεν τα θεωρεί ότι 
είναι «φορολογικά έξοδα», με αποτέλεσμα, στην περί
πτωση που τα «μη φορολογικά έξοδα» (λογιστικές διαφο-
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ρές) είναι μεγαλύτερα από τη λογιστική ζημιά, να προ
κύπτει φορολογικό κέρδος, τότε δημιουργείται η «επι
χειρηματική αμοιβή». Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι ενώ το 
λογιστικό αποτέλεσμα της Ε.Π.Ε. ήταν αρνητικό και οι 
εταίροι δεν έλαβαν καμία αμοιβή, εν τούτοις, επειδή, 
λόγω λογιστικών διαφορών, προέκυψε φορολογικό κέρδος, 
ένα μέρος των κερδών αυτών αποτελεί, κατά τη φορολο
γία εισοδήματος, «επιχειρηματική αμοιβή» φορολογούμε
νη στο όνομα των φυσικών προσώπων διαχείριστών- 
εταίρων.
Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών της ΕΠΕ. Αν μετα

ξύ των καθαρών κερδών της και αφορολόγητα ή έσοδα φο- 
ρολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο, τα οποία δεν διανέμο
νται, καθώς επίσης και η Ε.Π.Ε. σχηματίσει αφορολόγη
τες εκπτώσεις του Ν. 1892/1990 ή αφορολόγητα αποθεμα- 
τίκά επενδύσεων, ο υπολογισμός της επιχειρηματικής 
αμοιβής θα γίνει στο υπόλοιπο των κερδών που απομένει 
μετά την αφαίρεση των πιο πάνω εισοδημάτων ή των αφο
ρολογήτων εκπτώσεων και αφορολογήτων αποθεματικών. 
Επομένως για τον υπολογισμό της επιχειρηματικής α
μοιβής εφαρμόζουμε την εξής διαδικασία:

Προσδιορίζονται τα λογιστικά κέρδη δρχ. Χ4
Πλέον: Δηλώνονται οι λογιστικές διαφορές δρχ. Χ2

δρχ. Χ1+2
Μείον: Αφαίρούνται τα απαλλασσόμενα έσοδα δρχ. (Χ3)
Μείον: Αφαίρούνται τα αφορολόγητα αποθεματικά δρχ. (Χ4)
Κέρδη για φορολογία δρχ. X
Προσδιορισμός επιχειρηματικής αμοιβής(Χ χ 50%) = δρχ. χ

Επιχειρηματική αμοιβή που αναλογεί στους εταίρους 
διαχειριστές: Α με ποσοστό συμμετοχής στα κέρδη 
μ.%, Β με ποσοστό συμμετοχής στα κέρδη ν%.
- Στον Α αναλογεί τ.μ% δρχ. ψι
- Στον Β αναλογεί τ.ν% δρχ. ψ2
Επιχειρηματική αμοιβή που αναλογεί 
στους εταίρους δρχ. Υ Υδρχ.



Κέρδη για φορολογία 
Αναλογών φόρος (Χ-Υ).35%

100

δρχ. (Χ-Υ)
δρχ. α

7.5. Ποιοι διαχειριστές-εταίροι δικαιούνται την ε
πιχειρηματική αμοιβή

Την επιχειρηματική αμοιβή από την Ε.Π.Ε. την λαμ
βάνουν οι διαχείρίστές-εταίροι, οι οποίοι:
α. Είναι φυσικά πρόσωπα.
β. Συμμετέχουν με τα μεγαλύτερα ποσοστά στα κέρδη 

της Ε.Π.Ε.
Εταίροι-διαχειριστές φυσικά πρόσωπα. Η επιχειρημα

τική αμοιβή υπολογίζεται μόνο για φυσικά πρόσωπα που 
είναι ταυτόχρονα εταίροι και διαχειριστές της εται
ρείας περιορισμένης ευθύνης. Επομένως, αν, για παρά
δειγμα, ανώνυμη εταιρεία συμμετέχει σε Ε.Π.Ε. και 
παράλληλα έχει τη διαχείρισή της, η ανώνυμη εταιρεία 
δεν δικαιούται επιχειρηματική αμοιβή. Επίσης, εταί
ρος που δεν πρόσφερε υπηρεσίες διαχειριστού δεν δι
καιούται επιχειρηματικής αμοιβής.
Εταίροι-διαχειριστές που συμμετέχουν με τα μεγαλύ

τερα ποσοστά στα κέρδη. Δικαιούχοι της επιχειρηματι
κής αμοιβής είναι όσοι από τους διαχειριστές- εταί
ρους συμμετέχουν στα κέρδη της εταιρείας με το μεγα
λύτερο ποσοστό συμμετοχής και οι οποίοι δεν μπορεί 
να είναι περισσότεροί από τρεις.

Εάν, επομένως, σε μία Ε.Π.Ε. με έξι εταίρους, οι 
οποίοι συμμετέχουν στα κέρδη με τα παρακάτω ποσοστά, 
από τους τέσσερις δ ιαχειρίστές-εταίρους, επιχειρημα
τική αμοιβή δικαιούνται από το ποσό (χ) των φορολο
γητέων κερδών οι εξής τρεις:
α/α Στοίχε ία ετα ίρου Ποσοστό 

Συμμετοχής 
στα κέρδη

Διαχειριστές 

εταίροι

Επιχειρηματ ική 

αμο ιβή
1 Α Φυσικό πρόσωπο 32% - -
2 Β Φυσικό πρόσωπο 30% Β (χ.50%).30%=Ει
3 Γ Φυσικό πρόσωπο 28% -
4 Δ Φυσικό πρόσωπο 5% Δ
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5 Ε Φυσικό πρόσωπο 3% Ε (χ.50%).3%=Ε2
6 ΣΤ Φυσικό πρόσωπο 2% ΣΤ (χ.50%).2=Ε3

Σύνολα 100% Επιχειρηματική
αμο ι βή=Ει+Ε2+Ε3

Φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη της 
Ε.Π.Ε.:

[X- (Εχ+Ε2+Ε3) ] . 35% = Φ
Ως ποσοστό συμμετοχής του καθενός εταίρου διαχει

ριστή λαμβάνεται αυτό που διαθέτει κατά το χρόνο ε- 
γκρίσεως του ισολογισμού της Ε.Π.Ε.

Σε περίπτωση μη εγκρίσεως του ισολογισμού μέσα σε 
ένα τρίμηνο από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, 
λαμβάνονται τα ποσοστά που έχουν οι εταίροι- 
διαχείριστές κατά την τελευταία ημέρα του τριμήνου. 
Αν κατά τον ανωτέρω κρίσιμο χρόνο (χρόνος έγκρισης 
του ισολογισμού ή τελευταίας ημέρας του τριμήνου) υ
πάρχουν περισσότεροι διαχειριστές εταίροι με ίσα πο
σοστά συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας, οι δικαι
ούχοι επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζονται από την 
εταιρεία και πρέπει να δηλωθούν με την οικεία αρχική 
εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του νομικού 
προσώπου της Ε.Π.Ε. Για το λόγο αυτό, πρέπει υποχρε
ωτικά να συμπληρώνεται η «δήλωση » του νόμιμου εκ
προσώπου της εταιρείας που έχει ενσωματωθεί στη δή
λωση φορολογίας εισοδήματος του νομικού προσώπου 
(ΠΙΝΑΚΑΣ V), με τα στοιχεία των διαχειριστών-εταίρων 
που δικαιούνται επιχειρηματικής αμοιβής.
Επιχειρηματική αμοιβή όταν ο διαχειριστής-εταίρος 

παυσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του διαχειριστή 
κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Είναι ενδεχόμενο κατά 
τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσεως κάποιος δ ια
χε ιρ ιστής-εταί ρος να διακόψει, για οπουδήποτε λόγο, 
να προσφέρει στην Ε.Π.Ε. τις υπηρεσίες του ως δια
χειριστής. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται δεκτό από το 
Υπουργείο Οικονομικών (1112918/Πολ.1248/1992, Λογι
στής 1993, σελ. 114), ότι αυτός δικαιούται επιχείρη-
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μοαίκής αμοιβής με την προϋπόθεση βέβαια ότι κατά το 
χρόνο έγκρισης του ισολογισμού (ή κατά την τελευταία 
ημέρα του τριμήνου από τη λήξη της κλειόμενης χρή
σης) εινα·ί μεταξύ των τριών εταίρων με τα μεγαλύτερα 
ποσοστά συμμετοχής στα κέρδη της Ε.Π.Ε.

Δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής στην Ε.Π.Ε. εί

ναι οι εταίροι φυσικά πρόσωπα, οι οποία κατά τη 
διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης που προέκυψαν τα 
κέρδη ήταν διαχειριστές αυτής ή καθ' όλη τη διάρκεια 
αυτής ή για οποιοδήποτε μικρότερο χρονικό διάστημα 
και με την προϋπόθεση βέβαια ότι κατά το χρόνο έ

γκρισης του ισολογισμού που αποκτώνται τα κέρδη εί

ναι μεταξύ των τριών εταίρων με τα μεγαλύτερα ποσο

στά συμμετοχής στα κέρδη της Ε.Π.Ε.X
Εταίροι-διαχειριστές που συμμετέχουν σε περισσότε

ρες Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. Όταν ο διαχειριστής-εταίρος 
συμμετέχει σε περισσότερες της μίας εταιρείες περιο
ρισμένης ευθύνης ή σε άλλες προσωπικές εταιρείες (ο- 
μόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες) ως ομόρρυθμο μέ
λος, αυτός δικαιούται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 
3843/1958, επιχειρηματικής αμοιβής μόνο από μία ε
ταιρεία (είτε Ε.Π.Ε., είτε προσωπική εταιρεία), κατ' 
επιλογή του. Η επιλογή αυτή δηλώνεται με την οικεία 
αρχική εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της 
εταιρείας και δεν ανακαλείται. Επομένως, αν για πα
ράδειγμα, διαχειριστής-εταίρος εταιρείας περιορισμέ
νης ευθύνης, που συμμετέχει ως ομόρρυθμο μέλος και 
σε ετερόρρυθμη εταιρεία, δηλώσει με την αρχική ε
μπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της Ε.Π.Ε. 
ότι θα λάβει επιχειρηματική αμοιβή από την εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης, αυτός δεν δικαιούται μεταγε
νέστερα, ήτοι μετά το χρόνο της υποβολής της εμπρό
θεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νομικού 
προσώπου να μεταβάλει την επιλογή του αυτή και να
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ζητήσει επιχειρηματική αμοιβή από την ετερόρρυθμη ε
ταιρεία.
Ενόψεί των ανωτέρω, έχουν ενσωματωθεί στη δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος της Ε.Π.Ε. (Πίνακας V) σχετι
κές δηλώσεις και για τους τρεις διαχειριστές- 
εταίρους, οι οποίες πρέπει να συμπληρώνονται και να 
υπογράφονται από αυτούς.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω επιλογή, δηλαδή από 
ποια εταιρεία επιθυμεί ο δίαχείριστής-εταίρος ή ο ο- 
μόρρυθμος εταίρος που' συμμετέχεί και σε άλλες εται
ρείες να λάβει επιχειρηματική αμοιβή, είναι δεσμευ
τική γι' αυτόν για κάθε διαχειριστική χρήση χωριστά. 
Επομένως, ο ανωτέρω δικαιούχος επιχειρηματικής αμοι
βής μπορεί να επίλέξει το επόμενο οικονομικό έτος να 
λάβει επιχειρηματική αμοιβή από άλλη εταιρεία 
(Ε.Π.Ε. ή προσωπική εταιρεία) στην οποία συμμετέχει, 
διαφορετική από εκείνη που είχε επίλέξει το προηγού
μενο έτος.
Αν σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, διαχειρι- 

στές-εταίροί φυσικά πρόσωπα είναι περισσότεροι από 
τρεις και κάποιος από τους δικαιούμενους τρεις πρώ
τους επιχειρηματικής αμοιβής δηλώσει να λάβει επι
χειρηματική αμοιβή από άλλη εταιρεία που συμμετέχει, 
τότε στην περίπτωση αυτή δικαιούται επιχειρηματικής 
αμοιβής ο αμέσως επόμενος διαχειριστής - εταίρος, α
πό τους υπολοίπους που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό 
συμμετοχής από αυτούς. Π.χ., στην Ε.Π.Ε. «Α», εταί
ροι αυτής είναι ο Α με ποσοστό συμμετοχής 40%, Ο Β 
με 30%, ο Γ με 20% και ο Δ με 10%. Όλοι οι εταίροι 
υπήρξαν διαχειριστές της εταιρείας κατά τη διαχειρι
στική χρήση 1992. Αν ο Α' εταίρος συμμετέχει και σε 
Ο.Ε. και δηλώσει ότι θα λάβει επιχειρηματική αμοιβή 
από την Ο.Ε., τότε στη θέση του επεισέρχεταί ο αμέ
σως επόμενος διαχειριστής - εταίρος, ήτοι στο παρά
δειγμα ο τέταρτος διαχειριστής - εταίρος και επομέ
νως δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής από την εταί-
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ρεία αυτή θα είναι ο Β εταίρος με ποσοστό συμμετοχής 
30%, ο Γ με 20% καί ο Δ με 10%.

7.6. Αμοιβές που καταβάλλονται από 30.6.1992
Από τις 30.6.1992, οι μισθοί αυτοί θεωρούνται ότι 

καταβάλλονται έναντι της επιχειρηματικής αμοιβής, 
καθόσον, ο λόγος για τον οποίο παρέχονται είναι ο ί
διος, ήτοι οι υπηρεσίες διαχειρίσεως της Ε.Π.Ε. και 
περαιτέρω δεν παρέχεται, με βάση τις διατάξεις της 
υποπερ. αα' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 35 του 
Ν.Δ. 3323/1955 η δυνατότητα να εκπεσθούν από τα ακα
θάριστα έσοδα της Ε.Π.Ε. (Υπουργείο Οικονομικών 
1088411/Πολ. 1185/1992, Λογιστής 1992, σελ. 1254).
Ενόψε ι των ανωτέρω και δεδομένου ότι μόνο μετά τον 

προσδιορισμό των φορολογητέων καθαρών κερδών της 
Ε.Π.Ε. είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το ύψος της ε
πιχειρηματικής αμοιβής των διαχειριστών - εταίρων το 
Υπουργείο Οικονομικών με την άνω εγκύκλιό του έκανι 
δεκτά τα εξής:
Οι Ε.Π.Ε. κατά το χρόνο που καταβάλλουν τους άνω 

μισθούς δεν έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε παρα
κράτηση φόρου. Έχει, όμως, υποχρέωση η Ε.Π.Ε. για τα 
ποσά αυτά των μισθών που καταβάλλει στους διαχειρι
στές, έναντι της δικαιούμενης επιχειρηματικής αμοι
βής, να καταβάλλει φόρο στοπ Δημόσιο με ποσοστό 15% 
πλέον τελών χαρτοσήμου 1,2% ως προκαταβολή φόρου ει
σοδήματος εκ των καταβαλλομένων μισθών.
Επομένως, τον άνω φόρο και χαρτόσημο η Ε.Π.Ε. δεν 

θα τα παρακρατήσει από τους μισθούς των εταίρων, αλ
λά θα τους πληρώσει από τα δικά της διαθέσιμα κατα
χωρώντας την άνω προκαταβολή φόρων και τελών στα βι
βλία της με την εξής λογιστική εγγραφή:
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Κωδικός Αογαριασμός Χρέωση Πίστωση
33 Χρεώστες διάφοροι
33.13 Ελληνικό Δημόσιο-προκαταβλημένοι

και παρακρατημένοι φόροι
33.13.08 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος

επιχειρηματικής αμοιβής χχχχ
33.13.09 Προκαταβληθέν χαρτόσημο

επιχειρηματικής αμοιβής χχχχ
38 Χρηματικά διαθέσιμα χχχχ
0 1 άνω κρατήσεις θα αποδοθούν με τη διαδικασία που

ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.Δ. 
3323/1955, δηλαδή μέχρι την 15η ημέρα των μηνών Α
πριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου κάθε έ
τους θα υποβάλλουν προσωρινές δηλώσεις στη Δ.Ο.Υ., 
στις οποίες θα περιλαμβάνονται οι καταβληθείσες το 
προηγούμενο τρίμηνο ακαθάριστες αποδοχές των διαχει
ριστών εταίρων - οι οποίοι δικαιούνται επιχειρηματι
κής αμοιβής - ο φόρος εισοδήματος 15% και το χαρτό
σημο 1,2% που αναλογούν σε αυτές.
Τα άνω ποσά θεωρούνται ως προκαταβολή φόρου εισο

δήματος. Η προκαταβολή αυτή θα λαμβάνεται υπόψη στην 
εκκαθάριση του «φόρου επιχειρηματικής αμοιβής» που 
θα γίνεται μετά τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.
Εκκαθάριση επιχειρηματικής αμοιβής: 0 φορολογικός 

νόμος αναφέρει ότι από την «επιχειρηματική αμοιβή 
της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 3843/1958» παρα- 
κρατείται φόρος εισοδήματος 15% και χαρτόσημο 1,2% 
κατά το χρόνο εγκρίσεως του ισολογισμού της Ε.Π.Ε., 
και σε περίπτωση μη έγκρισής του, εντός τριών μηνών 
από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης, κατά το χρόνο 
που λήγει το τρίμηνο αυτό (άρθρο 37α, παρ. 1, περ. 
δ', του Ν.Δ. 3843/1958, όπως ισχύει με την περ. 22 
του άρθρου 10 του Ν. 2065/1992).
Ο άνω φόρος εισοδήματος μετά του αναλογούντος χαρ

τοσήμου αποδίδονται με τη διαδικασία της παρ. 5 του 
άρθρου 37α του Ν.Δ. 3323/1955 (και αυτή καθιερώθηκε 
με το Ν. 2065/1992), δηλαδή η Ε.Π.Ε. πρέπει να υπο
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βάλει εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου 
από τη γενική συνέλευση μήνα, δήλωση στη Δ.Ο.Υ. στην 
περιφέρεια της οποίας παρακρατήθηκε ο φόρος και το 
χαρτόσημο και να τα αποδώσει εφάπαξ. Σημειώνουμε ότι 
η παρ. 5 του άρθρου 37α δεν αναφέρει πώς γίνεται η 
απόδοση του χαρτοσήμου, πλην, όμως, αυτό διευκρινί
σθηκε με την εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών 
1088411/Πολ.1185.1992 (Λογιστής 1992, σελ. 1254).
Η εκκαθάριση του φόρου, καθώς και του χαρτοσήμου 

της επιχειρηματικής αμοιβής γίνεται με την άνω «δή
λωση της παρ. 5 του άρθρου37α».

Στη δήλωση αυτή αναγράφονται:
α. Τα πλήρη στοιχεία των διαχείριστών-εταίρων των 

δικαιούμενων επιχειρηματική αμοιβή (ονοματεπώνυμο, 
όνομα πατρός, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. φορολογίας 
τους).

β. Το συνολικό ποσό της επιχειρηματικής αμοιβής 
για κάθε εταίρο.
γ. Ο παρακρατούμενος φόρος 15% και χαρτόσημο 1,2%.
Από τον παρακρατούμενο φόρο και το χαρτόσημο θα α- 

φαιρούνται τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αποδοθεί στο 
Δημόσιο, βάσει των τριμηνιαίων δηλώσεων.

Το υπόλοιπο εάν είναι χρεωστικό θα αποδίδεται εφά
παξ ή στην περίπτωση που είναι πιστωτικό θα επιστρέ- 
φεται στην εταιρεία ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

7.7. Λογιστική εκκαθαρίσεως φόρων-τελων επιχειρημα
τικής αμοιβής.
Όταν η Ε.Π.Ε. προσδιορίσει το αποτέλεσμα (προ φό

ρου) της κλειόμενης χρήσεως, στη συνέχεια, θα υπολο
γίσει τα στοιχεία του πίνακα διανομής των αποτελε
σμάτων (φόρος εισοδήματος, τακτικό αποθεματικό 
κλ.π.) .
Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη παράγραφο για 

τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος της Ε.Π.Ε., θα
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πρέπει να ληφθεί υπόψη η επιχειρηματική αμοιβή των 
διαχειριστών-εταίρων φυσικών προσώπων.
Ο φόρος εισοδήματος της Ε.Π.Ε. θα καταχωρηθεί στα 

λογιστικά βιβλία της με την εξής λογιστική εγγραφή 
(παρ. 2.2.811 του Ε.Γ.Λ.Σ.):
Κωδικός Αογαριασμός Χρέωση Πίστωση
88
8 8 . 0 8  

8 8 . 0 8 . 0 0  

54

5 4 . 0 7

Αποτελέσματα προς διάθεση 
Φόρος εισοδήματος
Κύριος φόρος εισοδήματος ΧΧΧΧ
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 
Φόρος ε ίσοδήματος
Φορολογητέων κερδών

54.07.0 Κύριος φόρος εισοδήματος
Φορολογητέων κερδών ΧΧΧΧ

Ο φόρος εισοδήματος 15% και το χαρτόσημο 1,2% που 
πρέπει να παρακρατηθούν από την επιχειρηματική αμοι
βή (άρθρο 37α, παρ. 1, περ. δ', του Ν.Δ. 3323/1955), 
στην πραγματικότητα είναι υπολογισμοί που γίνονται 
σε ένα μέρος των φορολογητέων κερδών. Με τον όρο 
«παρακράτηση», ο νόμος δημιουργεί την εντύπωση ότι 
από πραγματικά καταβαλλόμενες αμοιβές όπως π.χ. εί
ναι οι αμοιβές των μισθωτών, των ελευθέρων επαγγελ- 
ματιών κ.λ.π., θα παρακρατηθούν οι άνω κρατήσεις. 
Δεν συμβαίνει, όμως, αυτό. Όπως αναφέραμε σε προη
γούμενη παράγραφο τα φορολογικά κέρδη (χ) της Ε.Π.Ε. 
χωρίζονται στις εξής δύο κατηγορίες:

Κέρδη της 
Ε.Π.Ε.
Φορολογούμε
να :

Ποσό
Φορολο
γητέων
κερδών

Φόρος

Προκαταβολή 
φόρου εισοδή- 
ματος

Παρακράτηση φόρων-τελών
Φόρου
είσοδήματος

Τελών
Χαρτοσήμου

Α) Στο όνομα 
της Ε.Π.Ε. 
Β)Στο όνομα 
των διαχ/στών 
εταίρων φυσι
κών προσώπων

(Χ-Υ)

υ

(χ-υ).35% 
Φόρος 
Κλίμακας 
Άρθρου 9 
Ν.Δ.3323/ 
1955

(χ-υ).35%.50%

υ.15% υ. 1,2%

Σύνολο X
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Από τον άνω πίνακα προκύπτει ότι η «επιχειρηματική 
αμοιβή» είναι φορολογική αμοιβή, δηλαδή είναι το μέ
ρος των φορολογητέων κερδών της Ε.Π.Ε., το οποίο φο
ρολογείται στο όνομα των διαχειριστών εταίρων φυσι
κών προσώπων. Για τα κέρδη αυτά παρακρατείται (στην 
πραγματικότητα προκαταβάλλεται από την Ε.Π.Ε.) για 
φόρο εισοδήματος το 15% αυτών, ενώ χαρτοσημαίνονται 
με τέλος 1,2%.

Ο φόρος εισοδήματος (χ-υ).35% με τον οποίο φορολο
γείται το νομικό πρόσωπο είναι εταιρικό βάρος και θα 
καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία της Ε.Π.Ε. με την 
προηγούμενη αναφερόμενη λογιστική εγγραφή.

Ο παρακρατούμενος φόρος και το χαρτόσημο της επι
χειρηματικής αμοιβής υ. (15%+1,2%) δεν είναι εταιρικά 
βάρη. Το φόρο αυτόν, καθώς και το χαρτόσημο, η 
Ε.Π.Ε. τα καταβάλλει στο Δημόσιο για λογαριασμό των 
διαχειριστών - εταίρων φυσικών προσώπων. Το λογιστι
κό αυτό γεγονός θα το καταχωρήσει στα βιβλία της με 
την εξής εγγραφή:
Κωδικός Αογαριασμός Χρέωση Πίστωση
33 Χρεώστες διάφοροί
33.07 Δοσοληπτικοί λογαρίοισμοί εταίρων
33.07.XX (Ονοματεπώνυμο διαχειριστών

εταίρων φυσικών προσώπων) υ.16,2%
54 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
54.09 Λοιποί φόροι
54.09.13 Φόρος επιχειρηματικής αμοιβής υ.15%
54.09.14 χαρτόσημο επιχειρηματικής

αμοιβής υ.1,2%

Οι άνω εταίροι διαχειριστές υποχρεούνται να κατα
βάλλουν στην Ε.Π.Ε. τον άνω φόρο και το χαρτόσημο 
που η τελευταία πλήρωσε για λογαριασμό τους.

Στη συνέχεια, πρέπει να μεταφερθεί από το λογαρια
σμό 33.13 «Προκαταβεβλημένοι και Παρακρατημένο ι φό
ροι» τα ποσά που έχουν καταβληθεί κατά τη διάρκεια 
της χρήσεως ως προκαταβολή φόρου εισοδήματος επί των 
καταβαλλόμενων μισθών έναντι των φόρων της επίχειρη-
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ματίκής αμοιβής. Η μεταφορά θα γίνει στους λογαρια
σμούς :54.09.13 και 54.09.14 με την εξής λογιστική
εγγραφή:
Κωδ ίκός Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση
54 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
54.09 Λοιποί φόροι
54.09.13 Φόρος επιχειρηματικής αμοιβής χχχχ
54.09.14 Χαρτόσημο επιχειρηματικής

αμοιβής χχχχ
33 Χρεώστες διάφοροι
33.13 Ελληνικό Δημόσιο -

προκαταβλημένοί και
παρακρατημένοι φόροι

33.13.08 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος
επιχειρηματικής αμοιβής χχχχ

33.13.09 Προκαταβληθέν χαρτόσημο
Επιχειρηματικής αμοιβής χχχχ

Μετά την άνω εγγραφή τα υπόλοιπα των λογαριασμών
54.09.13 και 54.09.14 είναι ίσα με τα ποσά των κατα-
βλητέων φόρων και τελών επιχειρηματικής αμοιβής (άρ
θρου 37α Ν.Δ. 3323/1955).

Σε περίπτωση που τα υπόλοιπα των άνω λογαριασμών, 
μετά τις άνω εγγραφές, είναι χρεωστικά, τα υπόλοιπα 
αυτά, που είναι ίσα με τα αντίστοιχα υπόλοιπα της 
οικείας δηλώσεως φόρου επιχειρηματικής αμοιβής, α
ντιστοιχούν με τους επιστρεπτέους στην Ε.Π.Ε. φόρους 
και χαρτόσημα.

7.8. Χαρτοσήμανση αμοιβής διαχειριστή-εταίρου
Στην παρ. 7 του άρθρου 15ε του Κ.Χ.Τ. αναφέρεταί, 

μεταξύ άλλων, ότι οι αμοιβές που καταβάλλονται προς 
οιονδήποτε για τη συμμετοχή του στη διεύθυνση εται
ρειών, έστω και εάν παρέχονται υπό μορφή ποσοστών ή 
εξόδων κινήσεως, υπόκεινται σε τέλος 1%.
Το άνω τέλος χαρτοσήμου, αποδίδεται στο Δημόσιο 

κατά τον ίδιο τρόπο και χρόνο που αποδίδεται και ο 
παρακρατούμενος επί των αμοιβών φόρος εισοδήματος 
(απόφαση Υπουργού Οικονομικών Ε .11350/1983, όπως συ
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μπληρώθηκε με την όμοια Ε.3115/1984, η οποία κυρώθη
κε με το Ν. 1563/1985, Λογιστής 1985, σελ. 929).
Οι άνω διατάξεις συμπληρώθηκαν με το άρθρο 10, 

περ. 22, του Ν. 2065/1992, σύμφωνα με το οποίο στην 
επιχειρηματική αμοιβή, που θεωρείται ότι καταβάλλε
ται στους διαχειριστές εταίρους των Ε.Π.Ε. κατά τις 
διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 10, του Ν.Δ. 
3843/1958 παρακρατείται, εκτός του φόρου εισοδήμα
τος, και τέλος χαρτοσήμου πλέον εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 
1,2%. Η παρακράτηση των ποσών αυτών από την Ε.Π.Ε. 
γίνεται κατά το χρόνο έγκρισης του ισολογισμού και 
σε περίπτωση μη έγκρισής του, εντός τριών (3) μηνών 
από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης, κατά το χρόνο 
που λήγει το τρίμηνο αυτό.

7.8. Χαρτόσημο κερδών Ε.Π.Ε.
Ο προηγούμενος τρόπος καταβολής του χαρτοσήμου της 

επιχειρηματικής αμοιβής δεν αφορά και τα οφειλόμενα 
τέλη χαρτοσήμου 1,2%, που επιβάλλονται επί των κερ
δών της Ε.Π.Ε., τα οποία καταβάλλονται εφάπαξ με την 
υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήμα
τος του νομικού προσώπου (Υπ. Οικονομικών 
1104398/1992, Λογιστής 1993, σελ. 118).
Επομένως, και μετά τις ρυθμίσεις του Ν. 2065/1992 

(άρθρα 7, παρ. 8, και 17, παρ. 3), τα τέλη χαρτοσή
μου 1,2% επί των καθαρών κερδών των Ε.Π.Ε. εξακολου
θούν να καταβάλλονται εφάπαξ.
Για τον υπολογισμό του άνω χαρτοσήμου λαμβάνονται

υπόψη:
Τα κέρδη του ισολογισμού δρχ. Χχ
Πλέον: Οι δηλωθείσες λογιστικές διαφορές δρχ. Χ2

δρχ. Χχ+Χ2
Μείον: Η επιχειρηματική αμοιβή δρχ. (Χ3)

Κέρδη για τον υπολογισμό χαρτοσήμου κερδών δρχ. Χχ+Χ2-Χ3
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Εκκαθάριση επιχειρηματικής αμοιβής: 0 φορολογικός 
νόμος αναφέρει ότι από την «επιχειρηματική αμοιβή 
της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 3843/1958» παρα
κρατεί τα ι φόρος εισοδήματος 15% και χαρτόσημο 1,2% 
κατά το χρόνο εγκρίσεως του ισολογισμού της Ε.Π.Ε., 
και σε περίπτωση μη έγκρισής του, εντός τριών μηνών 
από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης, κατά το χρόνο 
που λήγει το τρίμηνο αυτό (άρθρο 37α, παρ. 1, περ. 
δ', του Ν.Δ. 3843/1958, όπως ισχύει με την περ. 22 
του άρθρου 10 του Ν. 2065/1992).
Ο άνω φόρος εισοδήματος μετά του αναλογούντος χαρ

τοσήμου αποδίδονται με τη διαδικασία της παρ. 5 του 
άρθρου 37α του Ν.Δ. 3323/1955 (και αυτή καθιερώθηκε 
με το Ν. 2065/1992), δηλαδή η Ε.Π.Ε. πρέπει να υπο
βάλει εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου 
από τη γενική συνέλευση μήνα, δήλωση στη Δ.Ο.Υ. στην 
περιφέρεια της οποίας παρακρατήθηκε ο φόρος και το 
χαρτόσημο και να τα αποδώσει εφάπαξ. Σημειώνουμε ότι 
η παρ. 5 του άρθρου 37α δεν αναφέρει πώς γίνεται η 
απόδοση του χαρτοσήμου, πλην, όμως, αυτό διευκρινί
σθηκε με την εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών 
1088411/Πολ.1185.1992 (Λογιστής 1992, σελ. 1254).
Η εκκαθάριση του φόρου, καθώς και του χαρτοσήμου 

της επιχειρηματικής αμοιβής γίνεται με την άνω «δή
λωση της παρ. 5 του άρθρου37α».

Στη δήλωση αυτή αναγράφονται:
α. Τα πλήρη στοιχεία των διαχειριστών-εταίρων των 

δικαιούμενων επιχειρηματική αμοιβή (ονοματεπώνυμο, 
όνομα πατρός, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. φορολογίας 
τους) .
β. Το συνολικό ποσό της επιχειρηματικής αμοιβής 

για κάθε εταίρο.
γ. Ο παρακρατούμενος φόρος 15% και χαρτόσημο 1,2%.
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Από τον παρακρατούμενο φόρο και το χαρτόσημο θα α- 
φαιρούνταί τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αποδοθεί στο 
Δημόσιο, βάσει των τριμηνιαίων δηλώσεων.

Το υπόλοιπο εάν είναι χρεωστικό θα αποδίδεται εφά
παξ ή στην περίπτωση που είναι πιστωτικό θα επιστρέ- 
φεταί στην εταιρεία ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

7.7. Λογιστική εκκαθαρίσεως φόρων-τελών επιχειρημα
τικής αμοιβής.
Όταν η Ε.Π.Ε. προσδιορίσει το αποτέλεσμα (προ φό

ρου) της κλειόμενης χρήσεως, στη συνέχεια, θα υπολο
γίσει τα στοιχεία του πίνακα διανομής των αποτελε
σμάτων (φόρος εισοδήματος, τακτικό αποθεματικό 
κλ.π.).
Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη παράγραφο για 

τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος της Ε.Π.Ε., θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη η επιχειρηματική αμοιβή των 
δίαχειριστών-εταίρων φυσικών προσώπων.
Ο φόρος εισοδήματος της Ε.Π.Ε. θα καταχωρηθεί στα 

λογιστικά βιβλία της με την εξής λογιστική εγγραφή 
(παρ. 2.2.811 του Ε.Γ.Λ.Σ.):
Κωδικός Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση
88 Αποτελέσματα προς διάθεση
88.08 Φόρος εισοδήματος
88.08.00 Κύριος φόρος εισοδήματος ΧΧΧΧ
54 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
54.07 Φόρος εισοδήματος

Φορολογητέων κερδών
54.07.0 Κύριος φόρος εισοδήματος

Φορολογητέων κερδών ΧΧΧΧ
Ο φόρος εισοδήματος 15% και το χαρτόσημο 1,2% που 

πρέπει να παρακρατηθούν από την επιχειρηματική αμοι
βή (άρθρο 37α, παρ. 1, περ. δ', του Ν.Δ. 3323/1955), 
στην πραγματικότητα είναι υπολογισμοί που γίνονται 
σε ένα μέρος των φορολογητέων κερδών. Με τον όρο
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«παρακράτηση», ο νόμος δημιουργεί την εντύπωση ότι 
από πραγματικά καταβαλλόμενες αμοιβές όπως π.χ. εί
ναι οι αμοιβές των μισθωτών, των ελευθέρων επαγγελ- 
ματίών κ.λ.π., θα παρακρατηθούν οι άνω κρατήσεις. 
Δεν συμβαίνει, όμως, αυτό. Όπως αναφέραμε σε προη
γούμενη παράγραφο τα φορολογικά κέρδη (χ) της Ε.Π.Ε. 
χωρίζονται στις εξής δύο κατηγορίες:

Κέρδη της 
Ε.Π.Ε.
Φορολογούμε
να :

Ποσό
Φορολο
γητέων
κερδών

Φόρος

Προκαταβολή 
φόρου εισοδή
ματος

Παρακράτηση φόρων-τελών
Φόρου
εισοδήματος

Τελών
Χαρτοσήμου

Α)Στο όνομα 
της Ε.Π.Ε.
Β)Στο όνομα 
των δίαχ/στών 
εταίρων φυσι
κών προσώπων

(Χ-Υ)

υ

(χ-υ).35% 
Φόρος 
Κλίμακας 
Άρθρου 9 
Ν.Δ.3323/ 
1955

(χ-υ).35%.50%

υ.15% υ.1,2%

Σύνολο X

Από τον άνω πίνακα προκύπτει ότι η «επιχειρηματική 
αμοιβή» είναι φορολογική αμοιβή, δηλαδή είναι το μέ
ρος των φορολογητέων κερδών της Ε.Π.Ε., το οποίο φο
ρολογείται στο όνομα των διαχειριστών εταίρων φυσι
κών προσώπων. Για τα κέρδη αυτά παρακρατείταί (στην 
πραγματικότητα προκαταβάλλεται από την Ε.Π.Ε.) για 
φόρο εισοδήματος το 15% αυτών, ενώ χαρτόσημαίνονταί 
με τέλος 1,2%.

0 φόρος εισοδήματος (χ-υ).35% με τον οποίο φορολο
γείται το νομικό πρόσωπο είναι εταιρικό βάρος και θα 
καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία της Ε.Π.Ε. με την 
προηγούμενη αναφερόμενη λογιστική εγγραφή.
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Ο παρακρατούμενος φόρος και το χαρτόσημο της επι
χειρηματικής αμοιβής υ.(15%+1,2%) δεν είναι εταιρικά 
βάρη. Το φόρο αυτόν, καθώς και το χαρτόσημο, η 
Ε.Π.Ε. τα καταβάλλει στο Δημόσιο για λογαριασμό των 
διαχειριστών - εταίρων φυσικών προσώπων. Το λογιστι
κό αυτό γεγονός θα το καταχωρήσει στα βιβλία της με 
την εξής εγγραφή:

Κωδικός 
33
33.07 
33.07.XX

54
54.09
54.09.13
54.09.14

Αογαριασμός Χρέωση
Χρεώστες διάφοροι 
Δοσοληπτικόί λογαριασμοί εταίρων 
(Ονοματεπώνυμο διαχειριστών 
εταίρων φυσικών προσώπων) υ.16,2%
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 
Λοιποί φόροι
Φόρος επιχειρηματικής αμοιβής 
χαρτόσημο επιχειρηματικής 
αμο ιβής

Πίστωση

υ.15%

υ. 1,2%

Οι άνω εταίροι διαχειριστές υποχρεούνται να κατα
βάλλουν στην Ε.Π.Ε. τον άνω φόρο και το χαρτόσημο 
που η τελευταία πλήρωσε για λογαριασμό τους.

Στη συνέχεια, πρέπει να μεταφερθεί από το λογαρια
σμό 33.13 «Προκαταβεβλημένοι και Παρακρατημένοι φό
ροι» τα ποσά που έχουν καταβληθεί κατά τη διάρκεια 
της χρήσεως ως προκαταβολή φόρου εισοδήματος επί των 
καταβαλλομένων μισθών έναντι των φόρων της επιχειρη
ματικής αμοιβής. Η μεταφορά θα γίνει στους λογαρια
σμούς :54.09.13 και 54.09.14 με την εξής λογιστική 
εγγραφή:

Κωδικός 
54
54.09
54.09.13
54.09.14

Αογαριασμός Χρέωση
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 
Λοιποί φόροι
Φόρος επιχειρηματικής αμοιβής ΧΧΧΧ 
Χαρτόσημο επιχειρηματικής

Πίστωση
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33.13.09

33.13.08

33

33.13

αμο ίβής
Χρεώστες διάφοροί 
Ελληνικό Δημόσιο - 
προκαταβλημένοί καί 
παρακρατημένοί φόροι 
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 
επιχειρηματικής αμοιβής 
Προκαταβληθέν χαρτόσημο 
Επιχειρηματικής αμοιβής

ΧΧΧΧ

ΧΧΧΧ

ΧΧΧΧ
Μετά την άνω εγγραφή τα υπόλοιπα των λογαριασμών 

54.09.13 και 54.09.14 είναι ίσα με τα ποσά των κατα
βλητέων φόρων καί τελών επιχειρηματικής αμοιβής (άρ
θρου 37α Ν.Δ. 3323/1955).

Σε περίπτωση που' τα υπόλοιπα των άνω λογαριασμών, 
μετά τις άνω εγγραφές, είναι χρεωστικά, τα υπόλοιπα 
αυτά, που είναι ίσα με τα αντίστοιχα υπόλοιπα της 
οικείας δηλώσεως φόρου επιχειρηματικής αμοιβής, α

ντιστοιχούν με τους επιστρεπτέους στην Ε.Π.Ε. φόρους 
και χαρτόσημα.

7.8. Χαρτοσήμανση αμοιβής διαχειριστή-εταίρου
Στην παρ. 7 του άρθρου 15ε του Κ.Χ.Τ. αναφέρεται, 

μεταξύ άλλων, ότι οι αμοιβές που καταβάλλονται προς 
οίονδήποτε για τη συμμετοχή του στη διεύθυνση εται
ρειών, έστω και εάν παρέχονται υπό μορφή ποσοστών ή 
εξόδων Κίνήσεως, υπόκείνταί σε τέλος 1%.
Το άνω τέλος χαρτοσήμου, αποδίδεται στο Δημόσιο 

κατά τον ίδιο τρόπο και χρόνο που αποδίδεται και ο 
παρακρατούμενος επί των αμοιβών φόρος εισοδήματος 
(απόφαση Υπουργού Οικονομικών Ε .11350/1983, όπως συ
μπληρώθηκε με την όμοια Ε.3115/1984, η οποία κυρώθη
κε με το Ν. 1563/1985, Λογιστής 1985, σελ. 929) .

Οι άνω διατάξεις συμπληρώθηκαν με το άρθρο 10, 
περ. 22, του Ν. 2065/1992, σύμφωνα με το οποίο στην 
επιχειρηματική αμοιβή, που θεωρείται ότι καταβάλλε
ται στους διαχειριστές εταίρους των Ε.Π.Ε. κατά τις
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διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 10, του Ν.Δ.
3843/1958 παρακρατείται, εκτός του φόρου εισοδήμα
τος, και τέλος χαρτοσήμου πλέον εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 
1,2%. Η παρακράτηση των ποσών αυτών από την Ε.Π.Ε. 
γίνεται κατά το χρόνο έγκρισης του ισολογισμού και 
σε περίπτωση μη έγκρισής του, εντός, τριών (3) μηνών 
από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης, κατά το χρόνο 
που λήγει το τρίμηνο αυτό.

7.8. Χαρτόσημο κερδών Ε.Π.Ε.
Ο προηγούμενος τρόπος καταβολής του χαρτοσήμου της 

επιχειρηματικής αμοιβής δεν αφορά και τα οφειλόμενα 
τέλη χαρτοσήμου 1,2%, που επιβάλλονται επί των κερ
δών της Ε.Π.Ε., τα οποία καταβάλλονται εφάπαξ με την 
υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήμα
τος του νομικού προσώπου (Υπ. Οικονομικών 
1104398/1992, Λογιστής 1993, σελ. 118).
Επομένως, και μετά τις ρυθμίσεις του Ν. 2065/1992 

(άρθρα 7, παρ. 8, και 17, παρ. 3), τα τέλη χαρτοσή
μου 1,2% επί των καθαρών κερδών των Ε.Π.Ε. εξακολου
θούν να καταβάλλονται εφάπαξ.
Για τον υπολογισμό του άνω χαρτοσήμου λαμβάνονται

υπόψη:
Τα κέρδη του ισολογισμού δρχ. Χχ
Πλέον: Οι δηλωθείσες λογιστικές διαφορές δρχ. _Χ2

δρχ. Χι+Χ2
Μείον: Η επιχειρηματική αμοιβή δρχ. (Χ3)

Κέρδη για τον υπολογισμό χαρτοσήμου κερδών δρχ. Χ1+Χ2-Χ3

Σημειώνεται ότι δεν αφαιρούνται:
- Τα απαλλασσόμενα έσοδα.
- Τα αφορολόγητα αποθεματίκά.
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7.10. Οι διαχειριστές-εταίροι δεν ασφαλίζονται στο 
ΙΚΑ
Σε προηγούμενη παράγραφο σημειώνουμε ότι ο διαχει- 

ριστής-εταίρος, ο κατευθύνων τη δράση και την εξέλι
ξη της εταιρικής επιχείρήσεως και ο οποίος είναι υ
πεύθυνος για την τήρηση των προς το συμφέρον των υ
παλλήλων της Ε.Π.Ε. ισχυουσών διατάξεων, ταυτίζεται 
με τον εργοδότη, με αποτέλεσμα το έργο που προσφέρει 
να μην αποτελεί εξαρτημένη εργασία.
Ως εκ τούτου, όπως έχει δεχθεί το Ι.Κ.Α. (εγκύ

κλιος 149/ 1969, Λογιστής 1970, σελ. 286), οι δια- 
χειρίστές-εταίροι δεν ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. και ε
άν ακόμη, εκτός από τα κέρδη, λαμβάνουν και μισθό, 
αφού δεν εργασία (Α.Π. 25/1969, Δ.Ε.Ν. 1969, σελ. 
272) .
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Κεφάλαιο 8°
Παράδειγμα καταβολής μισθών σε εταίρους κατά τη 
διάρκεια της χρήσεως και εκκαθάριση της επιχειρημα
τικής αμοιβής 
Δεδομένα ασκήσεως

Η Ε.Π.Ε. ΑΛΦΑ κατά τη της χρήσεως 1.7.1992- 
30.6.1993 κατέβαλε στους δύο εταίρους διαχειριστές Α 
(με ποσοστό συμμετοχής 50%) και Β (με ποσοστό συμμε
τοχής 20%) μηνιαίο μισθό δρχ. 200.000 και 150.000 α
ντίστοιχα. Για τους μισθούς αυτούς απέδωσε φόρο ει
σοδήματος 15% και χαρτόσημο 1,2%, ως εξής:

Εταίρο ι
Ανάλυση

Απόδοση

Γ
Τρίμηνο

1992
15.10.92

Δ
Τρίμηνο

1992
15.1.93

Α
Τρίμηνο

1993
15.4.93

Β
Τρίμηνο

1993
15.7.93

ΣΥΝΟΛΑ

Α Μισθός 600.000 600.000 600.000 600.000 2.400.000
Φόρος 90.000 90.000 90.000 90.000 360.000
Χαρ/μο 7.200 7.200 7.200 7.200 28.800

Β Μισθός 450.000 450.000 450.000 450.000 1.800.000
Φόρος 67.500 67.500 67.500 67.500 270.000
Χαρ/μο 5.400 5.400 5.400 5.400 21.600

Τα άνω ποσά φόρου και χαρτοσήμου τα κατέβαλε από 
ίδια διαθέσιμα με χρέωση των λογαριασμών: 33.13.08 
«Προκαταβολή φόρου εισοδήματος επιχειρηματικής αμοι
βής» καί 33.13.09 «Προκαταβολή χαρτοσήμου επιχειρη
ματικής αμοιβής».

Στο τέλος της χρήσεως (1.7.1992-30.6.1993), ο «Λο
γαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως 1.7.1992-30.6.1993» 
και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων παρουσίασαν 
την εξής κίνηση:
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Ε.Π.Ε. «ΑΛΦΑ»

1.7.1992-30.6.1993
Έσοδα εκμεταλλεύσεως καί ανόργανα έσοδα π.χ. δρχ. 100.000.000 
Μείον: Έξοδα (διοικητικά, διαθέσεως, 
χρηματοοικονομικά, ανόργανα εκτός από τους
μισθούς διαχειριστών εταίρων) δρχ. (86.800.000)
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Μισθοί διαχειριστών εταίρων 
- Α δρχ. 2.400.000
- Β δρχ. 1.800.000 δρχ. (4.200.000)
Καθαρά κέρδη χρήσεως (προ φόρου) , δρχ. 9.000.000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά κέρδη χρήσεως δρχ. 9.000.000
Μείον: Φόρος εισοδήματος δρχ. (3.185.000)
Κέρδη για διάθεση δρχ. 5.815.000
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

- Τακτ ίκό αποθεματ ίκό δρχ. 290.750
- Διανεμόμενα στους εταίρους κέρδη δρχ· 5.524.250

δρχ. 5.815.000
Υπολογισμός φόρου εισοδήματος, επιχειρηματικής αμοιβής και
χαρτοσήμων
Κέρδη ισολογισμού δρχ- 9.000.000
Πλέον:Δαπάνες μη αναγνωριζόμενες για έκπτωση:
- Μισθοί διαχειριστών εταίρων δρχ. 4.200.000
- Χαρτόσημο κερδών δρχ- 109.200
- Έξοδα αυτοκινήτων μη εκπιπτόμενα δρχ- 690.800

Φορολογητέα κέρδη δρχ. 14.000.000
Μείον: Επιχειρηματική αμοιβή που αναλογεί στο
50% των φορολογητέων κερδών:(14.000. 000 χ 50% =)
= 7.000.000 δρχ.
Εταίρος Επιχειρηματική αμοιβή που ανάλογε ί

στους εταίρους:
Α (7.000.000 χ 50% =) (3.500.000 )
Β (7.000.000 χ 20% =) (1.400.000 ) δρχ. (4.900.000)
Κέρδη για φορολογία δρχ- 9.100.000
Αναλογών φόρος (9.100.000 χ 35%) δρχ. 3.185.000

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Εταίρος
Δικαιούμενη 

Επιχειρηματική 
αμο lβή

Παρακρατούμενος
φόρος

Προκαταβολή
Φόρου

ε ίσοδήματος

Διαφορά 
Γ ια

Καταβολή
Α 3.500.000x15% 525.000 360.000 165.000
Β 1.400.000x15% 210.000 270.000 (60.000)

Σύνολα 4.900.000x15% 735.000 630.000 105.000
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Εταίρος
Δικά ιούμενη 

Επιχειρηματική 
αμοιβή

Παροίκρατούμενος
φόρος

Προκαταβολή
Φόρου

εισοδήματος

Διαφορά 
Για

Καταβολή
Α 3.500.000x1,2% 42.000 28.800 13.200
Β 1.400.000x1,2% 16.800 21.600 (4.800)

Σύνολα 4.900.000x1,2% 58.800 50.400 8.400

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΕΡΔΩΝ Ε.Π.Ε.
Κέρδη ισολογισμού
Πλέον: Δηλωθείσες λογιστικές διαφορές 
Μείον: Επ ίχε ιρηματ ίκή αμοιβή

δρχ. 9.000.000 
δρχ. 5.000.000 
δρχ. (4.900.000)

Κέρδη για τον υπολογισμό του «χαρτοσήμου 
Κερδών» δρχ.
Χαρτόσημο κερδών (9.100.000 χ 1,2%) δρχ.

9.100.000
109.200

Λογιστικές εγγραφές 30.6.1993
α. Τακτοποίηση φόρων και χαρτοσήμων 
αμο ί βής
Κωδ ίκός Λογαριασμός
33 Χρεώστες διάφοροι
33.07 Δοσοληπτικοί λογαριασμοί εταίρων
33.07.00 Εταίρος Α
33.07.01 Εταίρος Β

επιχε τρηματικής 

Χρέωση Πίστωση

567.000
226.800

54
54.09
54.09.13
54.09.14

54
54.09
54.09.13
54.09.14

33

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 
Λοιποί φόροι
Φόρος επιχειρηματικής αμοιβής 
Χαρτόσημο επιχειρηματικής 
αμο ιβής
------------  άο --------
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 
Λοιποί φόροι
Φόρος επιχειρηματικής αμοιβής 
Χαρτόσημο επιχειρηματικής 
αμο ιβής
Χρεώστες διάφοροι

630.000

735.000

58.800

50.400
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33.13 Ελληνικό Δημόσιο - 
Προκαταβλημένο ι. καί 
παρακρατημένοι φόροι

33.13.08 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος
επιχειρηματικής αμοιβής 630.000

33.13.09 Προκαταβολή χαρτοσήμου
επιχειρηματικής αμοιβής 50.400

β. Προκαταβολή φόρου εισοδήματος
Κωδ ίκός Αογαριασμός Χρέωση Πίστωση
33 Χρεώστες διάφοροι
33.13 Ελληνικό Δημόσιο - 

Προκαταβλημένοι και 
παρακρατημένοι φόροι

33.13.00 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 1.592.500
54 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
54.08 Λογαριασμός εκκαθαρίσεως 

φόρων τελών ετήσιας δηλώσεως 
φόρου εισοδήματος

54.08.00 Φόρο ι-τέλη δηλώσεως 
φόρου εισοδήματος 
χρήσεως 1992/1993 1.592.500

γ. Χαρτόσημο διανεμόμενων κερδών
Κωδ ίκός Αογαριασμός Χρέωση Πίστωση
63 Φόρο ι-τ έλη.
63.98 Διάφοροι φόρο ι-τέλη
63.98.03 Χαρτόσημο κερδών 109.200
54 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
54.08 Λογαριασμός εκκαθαρίσεως 

φόρων-τελών ετησίας δηλώσεως 
φόρου εισοδήματος

54.08.00 Φόρο ι-τέλη δηλώσεως φόρου 
εισοδήματος χρήσεως 1992/1993 109.200

δ. Φόρος εισοδήματος
Κωδ ίκός Αογαριασμός Χρέωση Πίστωση
88 Αποτελέσματα προς διάθεση
88.08 Φόρος εισοδήματος
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88.08.00 
54
54.07

54.07.00

Κύριος φόρος εισοδήματος 
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 
Φόρος εισοδήματος 
φορολογητέων κερδών 
Κύριος φόρος εισοδήματος 
φορολογητέων κερδών

3.185.000

3.185.000

54
0.0

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
54.07 Φόρος εισοδήματος φορολογητέων

54.07.00
κερδών
Κύριος φόρος εισοδήματος
φορολογητέων κερδών 3.185.000

54.08 Λογαριασμός εκκαθαρισεως
φόρων-τελών ετησίας δηλώσεως 
φόρου εισοδήματος

54.08.00 Φόρο ι-τέλη δηλώσεως φόρου
εισοδήματος χρήσεως 1992/1993 3.185.000

ε. Μεταφορά καθαρού κέρδους χρήσεως
Κωδικός Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση
86 Αποτελέσματα χρήσεως
86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
86.99.00 Καθαρό αποτέλεσμα χρήσεως

1992/1993 9.000.000
88 Αποτελέσματα προς διάθεση
88.00 Καθαρά κέρδη χρήσεως
88.00.00 Καθαρό κέρδος χρήσεως 1992/1993 9.000.000

σι. Προσδιορισμός κερδών προς διάθεση 
Κωδικός Λογαριασμός
88
88.00
88 . 00.00
88.99
88.99.00

Αποτελέσματα προς διάθεση
Καθαρά κέρδη χρήσεως
Καθαρό κέρδος χρήσεως 1992/1993
Κέρδη προς διάθεση
Κέρδος προς διάθεση
χρήσεως 1992/1993
------------  άο ---------

88 Αποτελέσματα προς διάθεση
88.99 Κέρδη προς διάθεση
88.99.00 Κέρδος προς διάθεση

Χρέωση Πίστωση

9.000.000

9.000.000
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3.185.000χρήσεως 1992/1993 
88.08 Φόρος εισοδήματος
88.08.00 Κύριος φόρος εισοδήματος 3.185.000

ζ. Διάθεση 
Κωδ ικός 
88
88.99 
88.99.00

41

41.02
41.02.00

53
53.14

53.14.00
53.14.01
53.14.02

κερδών 
Λογαριασμός
Αποτελέσματα προς διάθεση
Κέρδη προς διάθεση
Κέρδος προς διάθεση
χρήσεως 1992/1993
Αποθεματικά -
Διαφορές αναπροσαρμογής
~ Επιχορηγήσεις επενδύσεων
Τακτικό αποθεματικό
Τακτικό αποθεματικό από κέρδη
χρήσεως 1992/1993
Πιστωτές διάφοροι
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
προς εταίρους
Εταίρος Α
Εταίρος Β
Εταίρος Γ

Χρέωση Πίστωση

5.815.000

290.750

2.762.125
1.104.850
1.657.275

Σύνταξη ατομικών φορολογικών δηλώσεων εταίρων 
Φορολογική δήλωση εταίρου Α:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιχειρηματική αμοιβή δρχ. 3.500.000
Μείον: Χαρτόσημο δρχ. (42.000)
Εισόδημα εμπορικών επιχειρήσεων
από ΕΠΕ «ΑΛΦΑ» δρχ. 3.458.000
Παρακρατηθείς φόρος δρχ. 525.000

Αμοιβές για κάλυψη τεκμηρίου

Αμοιβές που Αμοιβές
ε ισέπραζε φορολογημένες
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- Μισθοί 2.400.000 —
- Επιχειρηματική αμοιβή - 3.500.000
- Διανεμόμενα κέρδη 2.762.125 2.762.125
Αμοιβές για κάλυψη τεκμηρίου 6.262.125

Φορολογική δήλωση εταίρου Β *

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Επιχειρηματική αμοιβή δρχ. 1.400.000
Μείον: Χαρτόσημο δρχ- (16.800)
Εισόδημα εμπορικών επιχειρήσεων
από ΕΠΕ «ΑΛΦΑ» δρχ. 1.383.200
Παρακρατηθείς φόρος δρχ. 210.000

Αμοιβ έ ς για κάλυψη τεκμηρίου

Αμοιβές που Αμο ί βές
ε ίσέπραξε φορολογημένες

- Μισθοί 1.800.000 _

- Επιχειρηματική αμοιβή - 1.400.000
- Διανεμόμενα κέρδη 1.104.850 1.104.850
Αμοιβέσ για κάλυψη τεκμηρίου 2.504.850

Φορολογική δήλωση εταίρου Γ .

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Αμοιβ έ ς για κάλυψη τεκμηρίου

Αμοιβές που Αμο ι βές
είσέπραξε φορολογημένες

- Μισθοί _ _

- Επιχειρηματική αμοιβή - -
- Διανεμόμενα κέρδη 1.657.275 1.657.275
Αμοιβές για κάλυψη τεκμηρίου 1.657.275



125

Κεφάλαιο 9°

Περί αμοιβής διαχειριστή μη εταίρου
9.1. Φορολογική αναγνώριση μισθού διαχειριστή μη ε- 
τ α ί ρου
Οι μισθοί των διαχειριστών μη εταίρων εκπίπτονται 

φορολογίκώς από τα ακαθάριστα έσοδα των Ε.Π.Ε., εφό
σον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) Πρέπει να καταβάλλονται σε πρόσωπα που βρίσκο

νται σε σχέση μίσθωσης εργασίας με την επιχείρηση, 
προσφέροντας σ' αυτήν πραγματικές υπηρεσίες.

β) Η αμοιβή που καταβάλλεται να είναι ανάλογη των 
υπηρεσιών.

γ) Δεν είναι απαραίτητο, η αμοιβή να προβλέπεταί 
από Νόμο ή σύμβαση. Εκπίπτεται και η οίκειοθελώς κα
ταβαλλόμενη αμοιβή, εφόσον είναι παραγωγική.

δ) Οι δαπάνες μισθοδοσίας, πρέπει να είναι βέβαιες 
και εκκαθαρισμένες, κατά το χρόνο της συντάξεως του 
Ισολογισμού, ως προς το ποσό και την έκταση αυτών.

ε) Η δαπάνη μισθοδοσίας να έχει καταχωρηθεί στα 
βιβλία των επιχειρήσεων.

στ) Να τηρούνται τα αποδεικτικά των δαπανών, σύμ
φωνα με το άρθρο 15, παρ. 4, του Κ.Β.Σ., δηλαδή: α
πόδειξη πληρωμής ή κατάρτιση μίσθοδοτίκής καταστάσε- 
ως, στην οποία υπογράφουν οι λαμβάνοντες τα ποσά ή 
όταν καταβάλλονται μέσω τραπέζης αντί της υπογραφής 
αρκεί η εξουσιοδότηση των μισθωτών για τον τρόπο κα
ταβολής.

ζ) Να έχουν καταβληθεί οι προς το Ι.Κ.Α. ή άλλον 
ασφαλιστικό οργανισμό εισφορές που αναλογούν στις α
μοιβές.
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9.2. Παρακράτηση φόρου και χαρτοσήμου από αμοιβές 
που καταβάλλονται σε διαχειριστές μη εταίρους

Σε αντίθεση με τις αμοιβές που καταβάλλονται στους 
διαχειριστές-εταίρους και οι οποίες, όπως σημειώσαμε 
σε προηγούμενο κεφάλαιο, θεωρούνται εισόδημα από ε
μπορικές επιχειρήσεις, οι αμοιβές που καταβάλλονται 
σε διαχειριστές μη εταίρους είναι εισόδημα από μι
σθωτές υπηρεσίες, εφόσον η εταιρεία έχει συνάψει με 
αυτούς σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
Από τις αμοιβές αυτές (των διαχειριστών μη εταίρων 

με τους οποίους η Ε.Π.Ε. έχει συνάψει σύμβαση εξαρ
τημένης εργασίας), η εταιρεία θα παρακρατήσει φόρο 
εισοδήματος κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο παρα- 
κρατάεί το φόρο μισθωτών υπηρεσιών στο λοιπό προσω
πικό της, δηλαδή σύμφωνα με το άρθρο 43 (παρ. 1, 
περ. α' ) του Ν.Δ. 3323/1955 και θα τις χαρτοσημάνει 
με τέλος 1% (άρθρο 15ε, παρ. 7 Κ.Τ.Χ.).
Εάν, όμως, ο διαχειριστής μη εταίρος δεν είναι 

συνδιαχειρίστής με άλλους εταίρους, δεν είναι υποκα
τάστατος διαχειριστή εταίρου και δεν συνδέεται με 
σχέση σύμβασης εργασίας για τα καθήκοντα του διαχει
ριστή, αλλά ούτε και είναι μισθωτός της εταίρε, ίας 
για οποιαδήποτε άλλη παροχή υπηρεσίας και δεν ασκεί 
παράλληλα ελευθέριο επάγγελμα ή κερδοσκοπική επιχεί
ρηση, οι αμοιβές που λαμβάνει για τα καθήκοντά του 
ως διαχειριστής τρίτος της Ε.Π.Ε. αποτελούν, σύμφωνα 
με τη διοικητική λύση του Υπουργείου Οικονομικών 
Σ.3320/1987, (Δελτίο Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1988, 
σελ. 49) εισόδημα της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν.Δ. 
3323/1955 με αποτέλεσμα από την αμοιβή αυτή να παρα
κρατηθούν .

(α) Φόρος εισοδήματος με ποσοστό 15%, 
άρθρο 48 (παρ.1) του Ν.Δ. 3323/1955.

με βάση το
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(β) Χαρτόσημο 3,6% (άρθρο 15ε, παρ. 6 καί 16 παρ. 
3Α του Κ.Τ.Χ. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 
Σ.605/98/Πολ.44/1987, Λογιστής 1987 σελ. 460 και 
«φορολογία Χαρτοσήμου» Π. Ρέππα, Αθήνα 1991, Τόμος 
Α, σελ. 415 έως 419) . Την άνω αμοιβή η εταιρεία θα 
την καταχωρήσει στα βιβλία της, εκδίδοντας απόδειξη 
του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ., ενώ πρέπει να τη δηλώσει 
στη Δημόσια Οικονομία Υπηρεσία με τη δήλωση του άρ
θρου 20 του Κ.Β.Σ. (βλέπε παρ. 10.1.2).

9.3. Η ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. διαχειριστών Ε.Π.Ε. μη ε
ταίρων
Οι διαχειριστές εταιριών περιορισμένης ευθύνης μη 

εταίροι υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. Ια του 
Α.Ν. 1846/1951, δηλαδή παρέχουν στην εταιρεία εξαρ
τημένη εργασία κατά κύριο επάγγελμα και έναντι αμοι
βής, έστω και με μειωμένο ωράριο εργασίας.
Αυτά γνωστοποίησε το Ι.Κ.Α. με το υπ' αριθ. 

Α.22/360/3.2.1988 έγγραφό του (Δελτίο Συνδέσμου Α.Ε. 
και Ε.Π.Ε. 1988, σελ. 123).

9.4. Σε ποιους λογαριασμούς καταχωρούνται οι αμοι
βές των διαχειριστών.
Λογιστική παρακολούθηση μισθών διαχειριστών εταί

ρων. Σε προηγούμενη ενότητα, αναφέραμε ότι η σύμβαση 
μεταξύ Ε.Π.Ε. και διαχειριστή μη εταίρου μπορεί να 
είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
Στην περίπτωση αυτή, ο μισθός που του καταβάλλει η 

Ε.Π.Ε. θα καταχωρηθεί στα βιβλία της σε υπολογαρία- 
σμό του 60 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού».

Ο μισθός, όμως, που καταβάλλεται σε διαχείρίστή- 
εταίρο δεν θα καταχωρηθεί στον άνω λογαριασμό, αφού 
η σύμβαση μεταξύ Ε.Π.Ε. και διαχειρίστή-εταίρου δεν
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είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (βλέπε προηγούμε
νη παρ.) . Θα καταχωρηθεί, σύμφωνα με το έγγραφο του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 772/27.1.1986 (Δελτίο 
Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1986, σελ. 39), στους εξής 
λογαριασμούς:
Αν είναι αμοιβή που υπόκειταί σε παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος θα καταχωρηθεί σε ένα από τους υπολογα- 
ριασμούς του 61.01, π.χ. του 61.01.02 «αμοιβές δια
χειριστή εταίρου». Αν είναι αμοιβή που δεν υπόκειταί 
σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, θα καταχωρηθεί σε 
ένα από τους υπολογαρ ιασμούς του 61.98, π.χ. 
61.98.02 «αμοιβές διαχειριστή εταίρου».
Στους άνω λογαριασμούς (61.01 ή 61.98) θα καταχω- 

ρηθούν και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε διαχειρι
στή μη εταίρο στην περίπτωση που δεν συνδέεται με 
την εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
Λογιστική παρακολούθηση των απολήψεων εταίρων 

Ε.Π.Ε. Σύμφωνα με την παρ. 2.2.304 (περ. 7) του 
Ε.Γ.Λ.Σ., όλες οι χρηματικές δοσοληψίες της Ε.Π.Ε. 
με τους εταίρους της παρακολουθούνταί στο δευτερο
βάθμιο λογαριασμό 33.07 «Δοσοληπτικοί λογαριασμοί ε
ταίρων». Επομένως, στο λογαριασμό αυτό καταχωρούνται 
και οι απολήψεις των εταίρων της Ε.Π.Ε. «έναντι κερ
δών», εφόσον βέβαια η καταβολή τους δεν είναι αντί
θετη από το άρθρο 60, περ. 6, του Ν. 3190/195519 
(Έγγραφο Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 1679/ 
27.12.1991, Λογιστής 1992, σελ. 897).
Λογιστική παρακολούθηση επιχειρηματικής αμοιβής. Η 

προβλεπόμενη από τις νέες φορολογικές διατάξεις «Ε
πιχειρηματική αμοιβή των διαχειριστών εταίρων της 
Ε.Π.Ε.», η οποία θεωρείται ως εισόδημα εξ εμπορικών 
επιχειρήσεων, καταχωρείταί (κατά το κλείσιμο του ι
σολογισμού) στην πίστωση του λογαριασμού 53.08 «δι-
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και,ούχοι αμοιβών» με χρέωση του λογαριασμού 8 8 «απο
τελέσματα προς διάθεση».
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