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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

     Ολοκληρώνοντας τις σπουδές µας στο Α/Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, και γνωρίζοντας τις προκλήσεις 

που πρόκειται να αντιµετωπίσουµε κατά την εισαγωγή µας στον επαγγελµατικό στίβο, θεωρήσαµε 

την εκπόνηση της πτυχιακής µας εργασίας ως µία ευκαιρία και ολοκληρώσουµε τις γνώσεις µας και 

να εµβαθύνουµε σε κάποιο γνωστικό πεδίο, σχετικό µε το αντικείµενο της λογιστικής, αλλά και της 

φορολογίας. Η πρόθεση µας ήταν σαφής, αλλά µας δυσκόλεψε αρκετά η επιλογή ενός θέµατος που 

να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες µας. Επιζητούσαµε ένα θέµα που να συνδυάζει την έρευνα, τον 

εµπλουτισµό των λογιστικών µας γνώσεων αλλά και την απόκτηση σηµαντικών πληροφοριών σε 

τοµείς που θα µας απασχολήσουν στη µετέπειτα επαγγελµατική µας σταδιοδροµία. 

      Στο σηµείο αυτό, πολύτιµη υπήρξε η συνδροµή του καθηγητή µας και εισηγητή του 

αντικειµένου της παρούσας εργασίας. Ο κος Καψιόχας, µας πρότεινε ένα θέµα σχετικό µε τη 

φορολογική αναµόρφωση των λογιστικών κερδών των επιχειρήσεων, δίνοντας τέλος στον προβλη-

µατισµό µας. ∆εχτήκαµε το θέµα µε ικανοποίηση, αφού γνωρίζουµε πως ο φορολογικός χειρισµός 

(τόσο σε επίπεδο οργανισµών, όσο και σε επίπεδο φορολογούµενων πολιτών) αποτελεί ένα πολύ 

σηµαντικό πεδίο γνώσης. Άλλωστε, το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τη φορολογία, οι διαδικασίες 

προσδιορισµού του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσµατος, αλλά και οι ευθύνες που 

βαρύνουν του λογιστές – φοροτεχνικούς κατά την άσκηση του επαγγέλµατός τους, αποτελούν 

αντικείµενα που µας απασχολούν σε καθηµερινή βάση. Επιπλέον θεωρήσαµε το θέµα, ως µίας 

πρώτης τάξεως ευκαιρία να εξετάσουµε τις διαδικασίες υπολογισµού του φόρου των επιχειρήσεων, 

µε απώτερο σκοπό στο µέλλον, να διερευνήσουµε και άλλες παραµέτρους τόσο σε λογιστικό, όσο 

και σε φορολογικό επίπεδο.        

     Θεωρούµε πως η ολοκλήρωση των σπουδών µας επιτεύχθηκε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 

καθώς εκπονήσαµε την παρούσα εργασία µε ιδιαίτερο ζήλο και ενθουσιασµό και την παραδίδουµε 

ελπίζοντας να φανεί αντάξια των προσδοκιών µας. Για το τέλος οφείλουµε ένα µεγάλο ευχαριστώ 

στον καθηγητή µας κο Νικόλαο Καψιόχα για την πολύτιµη συνεισφορά του, και στο Α/Τ.Ε.Ι. 

Μεσολογγίου, καθώς υπήρξε για εµάς µία όαση γνώσης κατά τα έτη των σπουδών µας.    
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Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ  
 

     Η επιχειρηµατικότητα – τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο – µετά από µία περίοδο 

άνθησης και αύξησης των οικονοµικών µεγεθών, πλέον διανύει µία περίοδο σοβαρής κάµψης. Φαι-

νόµενα, όπως η παύση των εργασιών, οι µειώσεις του προσωπικού, ο περιορισµός της παραγωγής, 

ή η αναστολή των επενδυτικών σχεδίων απαντώνται πλέον πολύ συχνότερα στον επιχειρηµατικό 

κόσµο. Οι αιτίες που οδήγησαν στην παρούσα κατάσταση εντοπίζονται στην κρίση του χρηµατο-

πιστωτικού συστήµατος που εµφανίστηκε στην Αµερική το 2007, κορυφώθηκε το 2008 και εντέλει 

επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον κόσµο διαµορφώνοντας µία δυσχερή οικονοµική κατάσταση, η οποία 

συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Και ενώ η παγκόσµια οικονοµία διανύει µία περίοδο σοβαρής ύφεσης, η 

ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε µία εξαιρετικά κρίσιµη στιγµή της ιστορίας της, καθώς έχει έλθει 

αντιµέτωπη µε µία εσωτερική και εξαιρετικά δυσοίωνη κρίση. Αυτές οι εξελίξεις έχουν επηρεάσει 

βαθύτατα και την ελληνική επιχειρηµατικότητα, η οποία βιώνει τη µεγαλύτερη κάµψη στην ιστορία 

της από το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο και έπειτα. Στη δεδοµένη συγκυρία, ο ρόλος του λογιστή – 

φοροτεχνικού έχει αποκτήσει βαρύνουσα σηµασία για λόγους που έχουν να κάνουν τόσο µε τη 

στήριξη των επιχειρήσεων που τον επιλέγουν για να τους παρέχει τις υπηρεσίες του, όσο και µε τη 

στάση του, απέναντι στις επιταγές του δηµοσίου συµφέροντος.      

     Όπως γνωρίζουµε, η επιστήµη της Λογιστικής αφορά τις τεχνικές παρακολούθησης των περιου-

σιακών µεταβολών των επιχειρήσεων, µέσω της διπλογραφικής καταχώρισης σε λογιστικά βιβλία 

των παραστατικών που απεικονίζουν αυτές τις µεταβολές (χρέωση – πίστωση), µε τελικό στόχο τον 

προσδιορισµό του οικονοµικού αποτελέσµατος (κέρδος ή ζηµιά) εντός µιας διαχειριστικής 

περιόδου. Στην έννοια των περιουσιακών στοιχείων συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες και τα έξοδα, 

αν αναλογιστούµε πως κάθε χρηµατική εκροή που απαιτείται για την πραγµατοποίηση δαπάνης ή 

εξόδου, συνιστά – εν δυνάµει – απόκτηση στοιχείων του Ενεργητικού, έτοιµων προς ανάλωση ή 

εκµετάλλευση. Περαιτέρω, είναι βασική αρχή της ∆ιοικητικής των Επιχειρήσεων πως τα έξοδα (οι 

δαπάνες ή το κόστος, γενικότερα) αποτελούν αναγκαίες και απαραίτητες προϋποθέσεις για τον 

σχηµατισµό εσόδων και βεβαίως, για την εν συνεχεία ανάδειξη θετικού αποτελέσµατος.  
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     Στα πλαίσια του φορολογικού χειρισµού των αποτελεσµάτων, οι λογιστές καλούνται να απεικο-

νίζουν όσο το δυνατόν ακριβέστερα τις πράξεις που λαµβάνουν χώρα στα πλαίσια λειτουργίας των 

επιχειρήσεων, λαµβάνοντας υπόψη το ρυθµιστικό πλαίσιο που αφορά την έκπτωση των δαπανών 

από το σύνολο των εισοδηµάτων τους. Ωστόσο, µετά τις ρυθµίσεις του Νόµου 3842 / 2010 “Αποκα-

τάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 58 / 

τεύχος Α΄ / 23.04.2010) και την επανακαθιέρωση και αυστηροποίηση του θεσµού της φορολογικής 

αναµόρφωσης και των λογιστικών διαφορών, έχουν – πράγµατι – προκύψει ζητήµατα ως προς την 

ορθή παρακολούθηση των ποσών που αφορούν τις ως άνω διαφορές, κατά την διάρκεια της διαχειρι-

στικής χρήσης, ώστε να είναι ευχερέστερη η συγκέντρωση και απεικόνισή τους στα φορολογικά έντυπα. 

     Όπως θα διαπιστώσουµε στη συνέχεια, η καταγραφή – και µόνο – των αγορών, των εξόδων και 

των λοιπών δαπανών στα βιβλία µιας επιχείρησης δεν αρκεί για να αιτιολογηθεί η αφαίρεσή τους 

από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής, ώστε να καταλήξουµε στον προσδιορισµό του φορολογητέου 

εισοδήµατος. Και αυτό διότι ένα µεγάλο µέρος των συγκεκριµένων πράξεων, µε βάση τις διατάξεις 

του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος αλλά και των δεσµευτικών για τις φορο-

λογικές αρχές Υπουργικών Αποφάσεων, σχετικά µε το χειρισµό των εκπιπτόµενων εξόδων 

(υπενθυµίζουµε πως οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση άρθρου 31, παράγραφος 

19 του Κ.Φ.Ε.) δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση. Θεωρούµε δεδοµένο, το ότι η διοίκηση µιας 

επιχείρησης, στα πλαίσια της λειτουργίας της αποφασίζει και διενεργεί τις συναλλαγές που θα 

µεταβάλλουν τα περιουσιακά της στοιχεία µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύψει θετικό αποτέλεσµα. 

Είναι προφανές πως κατά την διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας, ενδέχεται να καταχωρηθούν στα 

βιβλία συναλλαγές, συνδεόµενες µε έξοδα ή δαπάνες, οι οποίες ενώ είναι σύννοµες, δεν προβλέ-

πονται στον Φορολογικό Νόµο και συνεπώς δεν αναγνωρίζονται ως λειτουργικά έξοδα. Προκύπτει, 

λοιπόν ανάγκη για την λογιστική παρακολούθηση αυτής της διαδικασίας. Αυτό αποτελεί και το 

αντικείµενο της παρούσης εργασίας. Η φορολογική αναµόρφωση των αποτελεσµάτων των 

επιχειρήσεων, ως µια διαδικασία εξαιρετικής σηµασίας και ιδιαίτερης βαρύτητας για την 

κατάλληλη προετοιµασία της σύνταξης και της υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. 
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     Προκειµένου να καταστήσουµε το θέµα περισσότερο σαφές, έχουµε κατανείµει το υλικό που 

συγκεντρώσαµε σε τέσσερα κεφάλαια Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρούµε µία εισαγωγή στις έννοιες 

της επιχειρηµατικότητας και του οικονοµικού αποτελέσµατος που προκύπτει από τη δράση του 

οργανισµού. Παράλληλα, εστιάζουµε στη θέση του λογιστή – φοροτεχνικού και στις ευθύνες που 

απορρέουν κατά την άσκηση των επαγγελµατικών του καθηκόντων από την εφαρµογή του νέου 

νοµοθετικού πλαισίου. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύουµε όσο το δυνατόν εκτενέστερα το χειρισµό 

των δαπανών για τη φορολογική αναµόρφωση του αποτελέσµατος. Εξάλλου, η λογιστική 

προσέγγιση των εξόδων για τα οποία δεν αναγνωρίζεται έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της 

επιχείρησης, επηρεάζουν τόσο το λογιστικό, όσο και το φορολογικό αποτέλεσµα αυτής. Στο τρίτο 

κεφάλαιο συνεχίζουµε την ανάλυση µας µε το χειρισµό των εσόδων, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο 

εξετάζουµε το χειρισµό των λογαριασµών αποτελεσµάτων. Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό 

παραθέτουµε τις βασικές παραµέτρους για την καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων 

αναµόρφωσης των δαπανών µε τη χρήση των λογαριασµών τάξεως, καθώς και µία εισαγωγή στη 

διάθεση των κερδών Ανωνύµου Εταιρείας, µαζί µε ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγµα. Και 

ολοκληρώνουµε την προσπάθειά µας µε τον επίλογο και τα συµπεράσµατα µας, τα οποία 

παραθέτουµε στο πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσης. 

     Αντιλαµβανόµαστε την ιδιαιτερότητα του θέµατος, εξαιτίας της θεωρητικής κατάρτισης που 

απαιτείται για την προσέγγισή του, αλλά και λόγω των συνεχών µεταβολών στο φορολογικό 

πλαίσιο εξαιτίας της συνεχούς προσπάθειας αναδιάρθρωσης της εσωτερικής δηµοσιονοµικής 

πολιτικής. Ωστόσο παραδίδουµε την προσπάθειά µας θεωρώντας πως εξαντλήσαµε ένα µεγάλο 

µέρος του αντικειµένου, συµπληρώνοντας παράλληλα τις γνώσεις µας σε ένα εξαιρετικά σηµαντικό 

γνωστικό πεδίο. Ελπίζουµε, οι σελίδες που ακολουθούν να αποτελέσουν έναν πλήρη και 

κατατοπιστικό οδηγό σχετικά µε το φορολογικό χειρισµό των εξόδων κυρίως (αλλά και των 

εσόδων σε µία δεύτερη ανάγνωση) για κάθε ενδιαφερόµενο σπουδαστή, επιχειρηµατία, λογιστή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ 

 

Σύντµηση Πλήρης περιγραφή του όρου 

Α.Ε. Ανώνυµη Εταιρεία 

Α.Υ.Ο. Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 

Α.Υ.Ο.Ο. Απόφαση Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 

Γ.Γ.Π.Σ. Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων 

∆.Σ. ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Ε.Γ.Λ.Σ. Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ε.Ι.Χ. Επιβατικό Ιδιωτικής Χρήσης 

Ε.Λ.Τ.Ε. Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου 

ΕΟΕ∆ΣΑΠ Εθνικός Οργανισµός Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Προϊόντων  

Ε.Π.Ε. Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης 

Ε.ΣΥ.Λ. Εθνικό Συµβούλιο Λογιστικής 

Ι.Κ.Α. Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

κ.α. και άλλα 

Κ.Β.Σ. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 

Κ.Ε.Κ. Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

κ.λπ. και λοιπά 

Κ.Ν. Κανονιστικός Νόµος 

κ.ο.κ. και ούτω καθεξής 

Κ.Φ.Ε. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος 

Μ.Τ.Π.Υ. Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων 

Ν.∆. Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 

Ν.Π.∆.∆. Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

Ν.Π.Ι.∆. Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Ο.Α.Ε.∆. Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού 

Ο.Ο.Σ.Α. Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

Π.∆. Προεδρικό ∆ιάταγµα 

Π.Ο.Τ.Α. Περιοχή Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης 

Σ.τ.Ε. Συµβούλιο της Επικράτειας 

Φ.Ε.Κ. Φύλλο Εφηµερίδος της Κυβέρνησης 

Φ.Μ.Α.Π. Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας 

Φ.Μ.Υ. Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 

Φ.Π.Α. Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 

Χ.Α.Α. Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 
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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. 

ΟΙ ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ. 

 
1.1   Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

     Κάθε οργανωµένη κοινωνία, από τη στιγµή που συνεπάγεται τη δραστηριοποίηση των 

ατόµων σε οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, καλείται να αντιµετωπίσει τρία 

θεµελιώδη προβλήµατα διαχείρισης.  

α.  Τον προσδιορισµό της ιδανικής ποσότητας των αγαθών που πρέπει να παραχθεί 

προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι απεριόριστες ανάγκες των ατόµων,  

β.  Την εξεύρεση του πλέον οικονοµικού και αποδοτικού παράλληλα τρόπου µε τον οποίο θα 

πρέπει να συνδυαστούν οι διαθέσιµοι συντελεστές παραγωγής και  

γ.  Την εφαρµογή ενός άριστου τρόπου διανοµής των αγαθών µεταξύ των ατόµων.  

     Κατά την άποψη πολλών οικονοµολόγων, το σύστηµα της ελεύθερης αγοράς, που προϋπο-

θέτει την ανεξάρτητη λειτουργία των επιχειρήσεων σε συνεργασία µε τον κρατικό φορέα, 

προσφέρει την ιδανική λύση σε κάθε ένα από τα προβλήµατα που περιγράφηκαν πιο πάνω. Ο 

κύριος φορέας του συστήµατος αυτού είναι η επιχείρηση, η οποία στην ορολογία των οικονοµικών 

επιστηµών, συχνά αναφέρεται ως οικονοµική µονάδα ή οικονοµικός οργανισµός. Ο ρόλος της επιχεί-

ρησης στο σύστηµα της ελεύθερης αγοράς είναι η εξεύρεση του ιδανικού συνδυασµού των 

συντελεστών παραγωγής µε στόχο την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Έτσι προκύπτουν 

λύσεις στα δύο πρώτα προβλήµατα που διατυπώθηκαν παραπάνω, ενώ το κράτος επωµίζεται το 

έργο της εύρεσης του άριστου τρόπου διανοµής των παραγόµενων αγαθών στους πολίτες του. 

     Συνδυάζοντας τους διάφορους ορισµούς που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί από τους µεγάλους 

θεωρητικούς των οικονοµικών επιστηµών, µπορούµε να θεωρήσουµε την επιχείρηση ως ένα 

αυτοτελή οργανισµό, ο οποίος µε σειρά πράξεων και ενεργειών οικονοµικής φύσεως, αποβλέπει 

στην παραγωγή και τον εφοδιασµό της αγοράς µε αγαθά ή στην παροχή υπηρεσιών, µε απώτερο 

σκοπό το κέρδος. 
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     Από την παραπάνω διατύπωση συνάγεται ότι:  

α. Οι πράξεις και ενέργειες κάθε επιχείρησης έχουν οικονοµικό χαρακτήρα. Συνεπώς ακόµα και 

ολόκληροι οργανισµοί δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως αυτοτελείς επιχειρήσεις, εφόσον στην 

όλη συµπεριφορά τους δεν προβάλλεται το οικονοµικό στοιχείο. 

β.  Κάθε επιχείρηση πρέπει να είναι εντεταγµένη σε ένα οργανικό σύνολο, το οποίο επιδιώκει και 

εκτελεί αλληλουχίες οικονοµικών πράξεων µε απόλυτο σεβασµό στις επιταγές του νόµου και µε 

συγκεκριµένο σκοπό. 

γ. Όλες οι ενέργειες της επιχείρησης (στις οποίες συµπεριλαµβάνεται και η παραγωγική 

διαδικασία) διενεργούνται για λογαριασµό της απρόσωπης αγοράς. Άρα η έκβαση και η αποτε-

λεσµατικότητα αυτών είναι αβέβαιη και σ` αυτό ακριβώς συνίσταται ο επιχειρηµατικός κίνδυνος. 

δ.  Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να επιδιώκει την οικονοµική της αυτοτέλεια. Αυτό σηµαίνει να 

µπορεί να κατέχει και να χρησιµοποιεί για την επίτευξη των σκοπών της ορισµένα µέσα. Τα µέσα 

αυτά που µπορεί να είναι υλικά (π.χ. χρήµατα, εµπορεύµατα, πάγια, αναλώσιµα) ή άϋλα (π.χ. φήµη 

και πελατεία, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας κ.λπ.) αποτελούν τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης.   

ε. Το κίνητρο κάθε επιχειρηµατικής δραστηριότητας είναι το κέρδος, το οποίο, κατά τις γνωστές 

θεωρίες της φιλελεύθερης οικονοµικής σχολής προορίζεται να καλύψει το κόστος χρήσης των 

ιδίων κεφαλαίων, την εξασφάλιση αυτών από τον επιχειρηµατικό κίνδυνο, την ανταµοιβή του 

επιχειρηµατία για την εργασία που καταθέτει, την κάλυψη των παγίων λειτουργικών εξόδων, τη 

µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα και ανάπτυξη του οργανισµού κ.ο.κ. 

     Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά, εναρµονίστηκε και το Εµπορικό ∆ίκαιο, δηλαδή η 

ελληνική νοµολογία που διέπει κάθε επιχειρηµατική συναλλαγή. Σύµφωνα µε τους νόµους του 

Ελληνικού Κράτους, ως επιχείρηση νοείται, το σύνολο των πραγµάτων, δικαιωµάτων, 

υποχρεώσεων και πραγµατικών καταστάσεων, τα οποία έχουν οργανωθεί σε οικονοµική ενότητα 

από κάποιο φυσικό πρόσωπο (επιχειρηµατίας) ή νοµικό πρόσωπο (εταιρεία), και µέσω αυτών 

επιδιώκεται η επίτευξη οικονοµικού αποτελέσµατος και συγκεκριµένα κέρδους. 
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1.2   Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

1.2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

     Επιδιώκοντας να προσδιορίσουµε την έννοια του “αποτελέσµατος”, θα ξεκινήσουµε µε την 

παραδοχή πως το αποτέλεσµα που πραγµατοποίησε η επιχείρηση σε µία χρονική περίοδο είναι ίσο 

µε τη µεταβολή που επήλθε στην καθαρή της θέση κατά τη συγκεκριµένη περίοδο, αφού λάβουµε 

υπόψη τις καταβολές και απολήψεις των φορέων της επιχειρήσεως. 

1.2.2 ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 

Το αποτέλεσµα, ως µεταβολή της καθαρής θέσης της επιχείρησης, µπορεί να διακριθεί σε: 

α.  Ουσιαστική µεταβολή της καθαρής θέσης.  

Κατά τον υπολογισµό αυτής, λαµβάνονται υπόψη οι αξίες όχι µόνο των υλικών στοιχείων, αλλά και 

των άυλων στοιχείων (αναγνωρίσιµων και µη) τα οποία δηµιουργεί µε τη δράση της η επιχείρηση. 

Όπως, για παράδειγµα της “Φήµης και Πελατείας”, των εµπορικών διασυνδέσεων ή του εργατικού 

δυναµικού. Ωστόσο, ένας τέτοιος υπολογισµός του αποτελέσµατος αναιρεί σε σηµαντικό βαθµό τις 

λογιστικές παραδοχές και περικλείει υποκειµενικές εκτιµήσεις και υπολογισµούς, που δεν 

παρέχουν εχέγγυα αντικειµενικότητας. 

β.  Τυπική µεταβολή της καθαρής θέσης.  

Στην περίπτωση αυτή, κατά τον υπολογισµό της καθαρής θέσης λαµβάνονται υπόψη µόνο τα 

καταχωρηµένα στα βιβλία υλικά στοιχεία, ενώ από τα άυλα στοιχεία προσµετρούνται µόνο τα 

αναγνωρίσιµα, τόσο αυτά που αγόρασε η επιχείρηση, όσο και αυτά που παρήγαγε η ίδια. Συνεπώς 

δεν λαµβάνονται, υπόψη τα άυλα στοιχεία που δηµιουργήθηκαν από τη δράση της επιχείρησης, δεν 

έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά της βιβλία και τα οποία συνιστούν την καλούµενη υπεραξία. 

Έτσι η συγκεκριµένη αντίληψη της τυπικής µεταβολής της καθαρής θέσης, είναι περισσότερο 

αντικειµενική σε σχέση µε την προηγούµενη, αφού δεν συνυπολογίζονται τα δηµιουργούµενα από 

την επιχείρηση άυλα στοιχεία και τα σχετικά προβλήµατα επικεντρώνονται µόνο στην εκτίµηση 

της αξίας των καταγεγραµµένων στα βιβλία περιουσιακών στοιχείων. 
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1.2.3 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ. 

     Σύµφωνα µε τη δυναµική αντίληψη περί αποτελέσµατος (όπως έχει διατυπωθεί από το Γερµανό 

οικονοµολόγο Schmalenbach
1
) το περιοδικό αποτέλεσµα για µία επιχείρηση, ταυτίζεται 

αποκλειστικά µε τη διαφορά µεταξύ των εσόδων και των εξόδων της εξεταζόµενης περιόδου. Και σε 

ό,τι αφορά τον τρόπο προσδιορισµού των εσόδων, δεν υφίστανται αντιρρήσεις. Άλλωστε από όλους – 

σχεδόν –  τους συγγραφείς, γίνεται αποδεκτό πως τα έσοδα που συνιστούν εισόδηµα εµφανίζονται 

µόνο κατά τη στιγµή πραγµατοποιήσεως της συναλλαγής και το ύψος τους εξαρτάται από την τιµή 

της πώλησης. Ωστόσο, σχετικά µε τον προσδιορισµό των εξόδων (δηλαδή σχετικά µε τον 

υπολογισµό των “αναλώσεων” που πραγµατοποιήθηκαν για την παραγωγή ή την αγορά ή την 

προµήθεια των πωλούµενων αγαθών έχουν διατυπωθεί πολλές αντιτιθέµενες γνώµες. Τελικώς έχουν 

επικρατήσει οι εξής τέσσερις θεωρίες.  

α.  Η πρώτη θεωρία ασπάζεται την παραδοσιακή αντίληψη της ιστορικής αξία κτήσεως.  

β. Η δεύτερη θεωρία συνιστά την αποτίµηση των αποθεµάτων στην τιµή της πραγµατικής 

αντικαταστάσεως.  

γ. Η τρίτη θεωρία υιοθετεί την τιµή της αντικαταστάσεως, υπολογιζόµενη στο χρόνο κατά τον 

οποίο πραγµατοποιείται η πώληση.  

δ. Τέλος η τέταρτη θεωρία έχει σαν βάση των αποτιµήσεων το ιστορικό κόστος, προσαρµοσµένο 

όµως σε χρηµατικές µονάδες, που έχουν την ίδια αγοραστική δύναµη µε εκείνες µε τις οποίες 

εκφράζονται τα έσοδα. 

     ∆ιαφοροποιηµένη από τη δυναµική αντίληψη, η στατιστική αντίληψη εξισώνει το αποτέλεσµα 

που πραγµατοποίησε η επιχείρηση σε µία χρονική περίοδο, µε τη µεταβολή που επήλθε κατά την 

περίοδο αυτή στην καθαρή της θέση, αφού βέβαια ληφθούν υπόψη και οι γενόµενες κατά την 

περίοδο εισφορές των µετόχων προς την οικονοµική µονάδα και οι διανοµές µερισµάτων από τη 

                                                 
1
 Ο Eugen Schmalenbach (20 Αυγούστου 1873 – 20 Φεβρουαρίου 1955) ήταν Γερµανός οικονοµολόγος και 

ακαδηµαϊκός. ∆ιατέλεσε καθηγητής στο Πανεπιστήµιο της Κολωνίας, και έγινε γνωστός εξαιτίας  της συµβολής του 

στους τοµείς της Μικροοικονοµίας και Μακροοικονοµίας. Επίσης µέσω των δηµοσιεύσεών του σε γερµανόφωνα 

περιοδικά της εποχής επέδρασε καθοριστικά στη διαµόρφωση των αναδυόµενων τοµέων της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 

και της Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής. 
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µονάδα προς τους µετόχους. Πάντως, γίνεται γενικώς αποδεκτό, πως κέρδος υφίσταται όταν η 

τελική καθαρή θέση της επιχειρήσεως είναι µεγαλύτερη από την αρχική καθαρή θέση. ∆ιαφωνία 

όµως υπάρχει ως προς τον τρόπο προσδιορισµού των δύο διαδοχικών καθαρών θέσεων της 

επιχείρησης και από τους συγγραφείς υποστηρίζονται κατά περίπτωση οι εξής τρεις απόψεις:   

α.  Της διατηρήσεως της ακεραιότητας του ονοµαστικού κεφαλαίου. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη 

αντίληψη το Ίδιο Κεφάλαιο της επιχειρήσεως, πρέπει να διατηρείται ονοµαστικά σταθερό – δηλαδή 

να παραµένει αριθµητικά αµετάβλητο – ανεξάρτητα από τις µεταβολές που επέρχονται στην 

αγοραστική δύναµη του νοµίσµατος. “Κέρδος”, κατά την ανωτέρω άποψη είναι η θετική διαφορά 

µεταξύ εσόδων και εξόδων (αµφότερων υπολογιζόµενων µε βάση τις ιστορικές τιµές κτήσεως), ενώ 

ζηµιά είναι η αρνητική διαφορά των µεγεθών αυτών. 

β.  Της διατηρήσεως της ακεραιότητας του οικονοµικού κεφαλαίου. Κατά την άποψη αυτή, το ίδιο 

κεφάλαιο της επιχείρησης, πρέπει να διατηρεί σταθερή την οικονοµική του δύναµη. Πρέπει δηλαδή η 

γενική αγοραστική δύναµη της τελικής καθαρής θέσης µίας περιόδου να είναι τουλάχιστον ίση µε την 

αγοραστική δύναµη της αρχικής καθαρής θέσης της περιόδου αυτής. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη 

άποψη, για τον προσδιορισµό του αποτελέσµατος θα πρέπει τόσο τα έξοδα, όσο και τα έσοδα να 

εκφράζονται σε νοµισµατικές µονάδες της ίδιας αγοραστικής δύναµης.    

γ.  Της διατηρήσεως της ακεραιότητας του οικονοµικού κεφαλαίου. Σύµφωνα µε την αντίληψη 

αυτή, για τη διατήρηση του πραγµατικού της µεγέθους (δηλαδή του φυσικού της κεφαλαίου), η 

επιχείρηση θα πρέπει να δύναται να επανακτήσει την ποσότητα και την ποιότητα των πραγµατικών 

αγαθών που αρχικά διέθετε (ή διαφορετικά, τα πραγµατικά αγαθά που η επιχείρηση διατηρεί, να 

µπορούν να αποδώσουν το παραγωγικό έργο, το οποίο µπορούσαν να παράγουν στην αρχική τους 

κατάσταση). Το κέρδος κατά την συγκεκριµένη αντίληψη προκύπτει ως η διαφορά µεταξύ των εσόδων 

από τις πωλήσεις και του κόστους αντικατάστασης των πωληθέντων.     
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1.3   ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. 

1.3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

     Στα πλαίσια της λογιστικής του ιστορικού κόστους, το αποτέλεσµα προκύπτει ως “η διαφορά 

µεταξύ εσόδων και εξόδων, τα οποία έχουν µεταξύ τους αιτιώδη συνάφεια” (δηλαδή, τα έξοδα 

έγιναν µε σκοπό την πραγµατοποίηση εσόδων, ή τα δεύτερα είναι η αιτία των πρώτων). Όταν η 

διαφορά είναι θετική, προκύπτει κέρδος για την επιχείρηση, το οποίο αυξάνει την καθαρή της θέση, 

ενώ όταν η διαφορά είναι αρνητική υφίσταται ζηµιά για την επιχείρηση, η οποία αντίστοιχα µειώνει 

την καθαρή της θέση. Έτσι, τόσο τα έσοδα, όσο και τα έξοδα πρέπει να αναγνωρίζονται (εφόσον 

καταχωρούνται στα βιβλία) και να προσµετρώνται σύµφωνα µε τις παραδεγµένες λογιστικές αρχές. 

Η θετική διαφορά µεταξύ συνολικών εσόδων και εξόδων της χρήσεως επικράτησε να αποκαλείται 

“λογιστικό κέρδος της χρήσεως”, ενώ αντίστοιχα η αρνητική διαφορά, “λογιστική ζηµιά της 

χρήσεως”, ώστε να επιτευχθεί η διάκριση από τα φορολογητέα κέρδη και τη φορολογική ζηµιά της 

χρήσεως. Το λογιστικό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) της χρήσεως εµφανίζεται, όπως είναι γνωστό, 

στο υπόλοιπο του λογαριασµού “86. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ” και αποτελεί την επελθούσα 

µεταβολή στα Ίδια Κεφάλαια της επιχειρήσεως.  

1.3.2 ΟΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. 

1.3.2.1   “Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης” και “Αποτελέσµατα Χρήσης”.  

     Αν και η έννοια του επιχειρηµατικού κόστους είναι πολυδιάστατη, στην παρούσα ενότητα θα 

εστιάσουµε στη διάκριση του κόστους που δηµιουργεί υλικές αξίες, σε σχέση µε το κόστος που 

εξαντλείται για την εξασφάλιση των απαραίτητων υπηρεσιών για την άριστη εκµετάλλευση των 

υλικών αξιών. Για τις δύο αυτές κατηγορίες κόστους σηµειώνουµε ειδικότερα τα ακόλουθα. 

α.  ∆ηµιουργικό κόστος υλικών αξιών: 

     Στο κόστος αυτό περιλαµβάνεται η αξία της πρώτης ύλης, η δαπάνη της άµεσης εργασίας, τα 

γενικά βιοµηχανικά έξοδα και γενικά όλα τα λοιπά κοστολογήσιµα έξοδα. Το συγκεκριµένο κόστος 

δηµιουργεί υλικές αξίες (όπως προϊόντα, υποπροϊόντα κ.λπ.), συνεπώς συνιστά ενεργητικό. Το 
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δηµιουργικό κόστος εκπνέει (ουσιαστικά παύει να υπάρχει ως στοιχείο του ενεργητικού) κατά τη 

διάθεση των υλικών αξιών και µεταβάλλεται σε έξοδο, που στη λογιστική ορολογία αναφέρεται ως 

κόστος πωλήσεων. Το κόστος πωλήσεων δηµιουργείται από τις πραγµατοποιηθείσες πωλήσεις και 

είναι εξ ορισµού ανάλογο αυτών. Αν οι πωλήσεις διπλασιαστούν και µε την προϋπόθεση ότι το 

κόστος κτήσεως των αποθεµάτων παραµένει αµετάβλητο, θα διπλασιαστεί και το κόστος 

πωλήσεων. Αν δεν πραγµατοποιηθούν πωλήσεις, προφανώς δεν υφίσταται κόστος πωλήσεων. 

β.  Μη δηµιουργικό κόστος υλικών αξιών: 

     Το κόστος της συγκεκριµένης κατηγορίας δεν ενσωµατώνεται σε υλικές αξίες, αλλά 

µεταβάλλεται σε έξοδα, τα οποία στη λογιστική ορολογία αναφέρονται ως “έξοδα εκµεταλλεύσεως 

µη προσδιοριστικά των µικτών αποτελεσµάτων”. Τα έξοδα αυτά πραγµατοποιούνται για την 

επίτευξη των εσόδων από πωλήσεις, αλλά και τη µεγιστοποίηση του κέρδους από τις πωλήσεις, 

γιατί αυτά πραγµατοποιούνται κυρίως για να εξασφαλίζει η επιχείρηση την υποδοµή και 

ετοιµότητα να για τη διενέργεια συναλλαγών. Οι πωλήσεις είναι δυνατό να διακυµαίνονται χωρίς 

να διακυµαίνονται ανάλογα και τα έξοδα της προκείµενης κατηγορίας.  

     Από την παραπάνω διάκριση του κόστους απορρέουν και οι ακόλουθες έννοιες του οργανικού 

αποτελέσµατος: 

���� Μικτό Αποτέλεσµα Εκµεταλλεύσεως (κέρδος ή ζηµιά):  

      Είναι η διαφορά µεταξύ εσόδων από πωλήσεις και κόστους πωλήσεων
2
, δηλαδή:    

µείον: 

Έσοδα από πωλήσεις   xxx  

Κόστος πωλήσεων (xxx)    

 Άµεσα έξοδα πωλήσεων (xxx)  (xxx)  

Μικτό κέρδος (ή ζηµιά)   xxx  
      

 
 
 
 

                                                 
2
 Το Κόστος Πωλήσεων ισούται µε το άθροισµα του Κόστους Κτήσεως των Πωληθέντων και των Άµεσων Εξόδων που 

κατέβαλε η επιχείρηση για την πραγµατοποίηση των πωλήσεων. 
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���� Καθαρό Αποτέλεσµα Εκµεταλλεύσεως ή Οργανικό Αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά):  

      Είναι η διαφορά µεταξύ εσόδων και οργανικών εξόδων, δηλαδή:    

πλέον: 

Μικτό κέρδος (ή ζηµιά) xxx  

Οργανικά έσοδα που δεν συνιστούν πωλήσεις   

µείον: Οργανικά έξοδα που δεν συνιστούν κόστος πωληθέντων  (xxx)  

 Οργανικό Αποτέλεσµα xxx  
    

 
 

���� Αποτέλεσµα Χρήσεως (κέρδος ή ζηµιά):  

      Είναι η διαφορά µεταξύ συνόλου εσόδων και συνόλου εξόδων της χρήσεως, δηλαδή:    

πλέον: 

Οργανικό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά)   xxx  

Έκτακτα έσοδα και κέρδη xxx    
 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων xxx  xxx  

     

µείον: Έκτακτα έξοδα και ζηµιές (xxx)    

 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων (xxx)  (xxx)  

 Αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) της χρήσεως   xxx  
      

 
 
1.3.2.2   “∆ιανεµόµενα Λογιστικά Κέρδη” και “Μη ∆ιανεµόµενα Λογιστικά Κέρδη”.  

     Ανάλογα µε την τύχη των κερδών, δηλαδή ανάλογα µε το αν η διοίκηση της επιχείρησης αποφα-

σίσει να τα διανείµει ή να τα αποθεµατικοποιήσει, τα κέρδη διακρίνονται σε: 

���� ∆ιανεµόµενα κέρδη (δηλαδή κέρδη που εξέρχονται από το νοµικό πρόσωπο της εταιρείας), τα 

οποία είναι ποσά που διανέµονται από την εταιρεία στους µετόχους ή κατόχους ιδρυτικών τίτλων, 

στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στο προσωπικό της εταιρείας κ.ο.κ. Τα διανεµόµενα 

κέρδη προέρχονται βασικά από τα κέρδη της χρήσεως αλλά και από το υπόλοιπο κερδών προηγού-

µενων χρήσεων (εις νέο). Ωστόσο είναι δυνατό να προέρχονται και από αποθεµατικά που σχηµατί-

στηκαν σε προηγούµενες χρήσεις και τα οποία είναι δεκτικά διανοµής, σύµφωνα µε όσα 

παραθέτουµε στη συνέχεια. 

���� Μη διανεµόµενα κέρδη, δηλαδή κέρδη τα οποία δεν διανέµονται, αλλά αποθεµατικοποιούνται 

παρακρατούµενα από την εταιρεία µε µορφή αποθεµατικών ή κερδών εις νέο.  
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1.4   ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

1.4.1 ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

     Εξετάζοντας τον τρόπο προσδιορισµού του καθαρού αποτελέσµατος της χρήσης διαπιστώνουµε 

πως τόσο η λογιστική αντίληψη, όσο και η φορολογική, συγκλίνουν. Σύµφωνα και µε τις δύο 

απόψεις, το αποτέλεσµα της χρήσης προκύπτει ως η διαφορά µεταξύ εσόδων και εξόδων. Ωστόσο 

τα ποσά των εσόδων και των εξόδων προκύπτουν κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

φορολογικές διατάξεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις δεν εναρµονίζονται απόλυτα µε τις 

καθιερωµένες λογιστικές αρχές. Προφανώς, η έκταση των εσόδων και των εξόδων – δηλαδή των 

δύο προσδιοριστικών του αποτελέσµατος της χρήσεως παραγόντων – διαφέρει εξεταζόµενη από 

φορολογική άποψη, σε σύγκριση µε την έκταση των παραγόντων αυτών από άποψη λογιστικών 

αρχών και κανόνων της εµπορικής νοµοθεσίας.  

     Στα επόµενα κεφάλαια, θα ασχοληθούµε εκτενώς µε την ανάλυση των εξόδων και των εσόδων 

από λογιστική και φορολογική άποψη, καθώς και µε το χειρισµό των συνηθέστερων λογιστικών 

διαφορών, δηλαδή των διαφορών που θα πρέπει να προστεθούν στα λογιστικά έσοδα και έξοδα, ή 

να αφαιρεθούν από αυτά, ώστε να αναµορφωθεί το καθαρό λογιστικό αποτέλεσµα σε καθαρό 

φορολογητέο αποτέλεσµα. Ωστόσο, για την καλύτερη κατανόηση του χειρισµού των λογιστικών 

διαφορών, στο σηµείο αυτό κρίνουµε απαραίτητη µία αναφορά στους κυριότερους λόγους για τους 

οποίους τα πραγµατοποιούµενα λογιστικά έξοδα δεν αναγνωρίζονται φορολογικά (στο σύνολό τους 

ή τµηµατικά) καθώς και µία παράθεση των κύριων κατηγοριών εσόδων που αντιµετωπίζονται 

φορολογικά µε ειδικό τρόπο. Ξεκινώντας από τα έξοδα, οι συνηθέστεροι λόγοι εξαιτίας των οποίων 

ορισµένες από τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες δεν αναγνωρίζονται φορολογικά για τον 

προσδιορισµό του αποτελέσµατος, παρατίθενται στη συνέχεια. 

α.  Ορισµένα πραγµατοποιηµένα έξοδα δεν αναγνωρίζονται επειδή δεν συγκεντρώνουν τις 

βασικές προϋποθέσεις που θεσπίζονται από φορολογικές διατάξεις για την αναγνώρισή τους. 

Οι προϋποθέσεις αυτές αναπτύσσονται στο επόµενο κεφάλαιο της παρούσης. 
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β.  Ορισµένα έξοδα δεν αναγνωρίζονται µε βάση ρητές διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας. 

Ως αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα, θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τα πρόστιµα και τις προσ-

αυξήσεις φόρων και τελών. Τους τόκους υπερηµερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών, εισφορών και 

προστίµων προς το ∆ηµόσιο και άλλα Ν.Π.∆.∆. Τις δαπάνες για τη συντήρηση, επισκευή κυκλοφορία, 

καθώς και τις αποσβέσεις των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, όπως και τα µισθώµατα 

που καταβάλλονται σε εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή σε οποιονδήποτε τρίτο. (Στις περι-

πτώσεις αυτές, τα έξοδα δεν αναγνωρίζονται κατά τα ποσοστά που ορίζονται στην περίπτωση β, 

της παραγράφου 1, του άρθρου 31, του Νόµου 2238 / 1994 “Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος”). Οι δαπάνες που αναλογούν στα αφορολόγητα έσοδα κατά τις διατάξεις της 

παραγράφου 8 του άρθρου 31, του ανωτέρω Νόµου. Οι µισθοί και ηµεροµίσθια για τα οποία δεν 

έχουν καταβληθεί οι εισφορές προς το Ι.Κ.Α. ή προς άλλο ασφαλιστικό οργανισµό, σύµφωνα µε 

την παράγραφο 1 (περίπτωση α΄ και υποπερίπτωση αα΄) του άρθρου 31 του ίδιου Νόµου.  

γ.  Ορισµένα έξοδα αναγνωρίζονται όχι στη λογιστική χρήση που πραγµατοποιούνται, αλλά 

στη χρήση στην οποία καταβάλλονται. 

     Ως παράδειγµα θα µπορούσαµε να αναφέρουµε (σύµφωνα µε το Νόµο 2238 / 1994, άρθρο 31, 

παράγραφος 1, περίπτωση ε΄) τους φόρους που βεβαιώνονται στη µέσα στην τρέχουσα χρήση αλλά 

καταβάλλονται σε επόµενες χρήσεις. Ειδικά για τις Ανώνυµες Εταιρείες και σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν µπορεί να αποφασίσει τη 

διανοµή των κερδών της χρήσης που κλείνει αν δεν έχουν συµψηφιστεί οι τυχόν υφιστάµενες 

ακάλυπτες ζηµιές προηγούµενων χρήσεων. Όµως, κατά τη φορολογική νοµοθεσία, ο συµψηφισµός 

αυτός περιορίζεται µόνο στις ζηµιές των πέντε προηγούµενων χρήσεων. Επίσης η ζηµιές από 

δραστηριότητες της επιχειρήσεως που λαµβάνουν χώρα στο εξωτερικό (όπως, για παράδειγµα, η 

ζηµία υποκαταστήµατος το οποίο έχει ιδρυθεί στην Ισπανία) δεν συµψηφίζονται µε τα κέρδη που 

πραγµατοποίησε η επιχείρηση στην ηµεδαπή, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του 

Νόµου 2238 / 1994 “Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος”. 
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     Στη συνέχεια και εξετάζοντας την κατηγορία των εσόδων, διαπιστώνουµε πως συνήθεις λόγοι 

εξαιτίας των οποίων τα λογιστικά έσοδα δεν συµπίπτουν µε τα φορολογητέα έσοδα, ανάγονται 

κυρίως στη µη τήρηση της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων, στο ότι φορολογούνται τεκµαρτά 

έσοδα, µη καταχωρηµένα στα βιβλία, ή στο ότι ορισµένα φορολογητέα έσοδα υπολογίζονται 

εξωλογιστικά. Πέραν όµως των προαναφεροµένων, οι διαφορές µεταξύ των λογιστικών και των 

φορολογητέων εσόδων της χρήσεως, οφείλεται κυρίως στο ότι στα λογιστικά έσοδα 

περιλαµβάνονται και έσοδα που είτε έχουν φορολογηθεί µε εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης, είτε έχουν φορολογηθεί µε ειδικό τρόπο, είτε είναι αφορολόγητα και τα οποία 

χρήζουν ειδικής φορολογικής αντιµετώπισης.  

Συγκεκριµένα, στα ακαθάριστα έσοδα είναι δυνατό να περιλαµβάνονται και:  

Κατηγορία Εσόδων 
Φορολογική Μεταχείριση Επί 
∆ιανοµής Των Εσόδων 

Έσοδα φορολογηµένα πλήρως, στο όνοµα νοµικού προσώπου 

που τα πραγµατοποίησε (π.χ. µερίσµατα, κέρδη από συµµετοχές) 

∆ιανεµόµενα Έσοδα. 

Ουδείς φόρος επιβάλλεται 

Έσοδα αφορολόγητα, σε επίπεδο νοµικού προσώπου (π.χ. 

κέρδη από πώληση µετοχών εισηγµένων στο χρηµατιστήριο) 

∆ιανεµόµενα Έσοδα. 

Φορολογούνται πλήρως 

Έσοδα φορολογηµένα κατ’ ειδικό τρόπο µε εξάντληση της 

φορολογικής υποχρεώσεως σε επίπεδο νοµικού προσώπου. 

(π.χ. κέρδη από πώληση µετοχών µη εισηγµένων στο ΧΑΑ) 

∆ιανεµόµενα Έσοδα. 

Φορολογούνται πλήρως συµψηφιζο-

µένου του παρακρατηθέντος φόρου 

Τα επιπλέον των τεκµαρτών λογιστικά κέρδη των τεχνικών 

εταιρειών 

∆ιανεµόµενα Έσοδα. 

Φορολογούνται πλήρως 

    

Από όσα αναπτύχθηκαν στις προηγούµενες παραγράφους, συνάγεται ότι το φορολογητέο εισόδηµα 

προκύπτει κατά την ακόλουθη σχηµατική παράσταση: 

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ = 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ∆Α 

(Υποκείµενα σε φορολογία) – 
ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΑ ΕΞΟ∆Α 

(Φορολογικά αναγνωριζόµενα) 

 

Έτσι είναι προφανές πως για να προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδηµα µίας διαχειριστικής 

χρήσης, ο λογιστής θα πρέπει να προβεί στην καλούµενη φορολογική αναµόρφωση των λογιστι-

κών αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης χρήσης. 



 

 

- 23 -

1.4.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. 

     Βάση για τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος της χρήσεως αποτελούν τα λογιστικά 

κέρδη της ίδιας χρήσεως, δηλαδή το πιστωτικό υπόλοιπο του δευτεροβάθµιου λογαριασµού “86.99 

Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσεως”. Τα κέρδη αυτά προσαυξάνονται µε τις µη αναγνωριζόµενες 

φορολογικά δαπάνες και µειώνονται µε τα πιστωτικά υπόλοιπα ορισµένων λογαριασµών εσόδων 

που έχουν φορολογηθεί σε προηγούµενες χρήσεις, καθώς και µε τα µη διανεµόµενα αφορολόγητα 

έσοδα και τα φορολογηµένα µε ειδικό τρόπο έσοδα, κατά την ακόλουθη σχηµατική παράσταση. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ (ΚΕΡ∆ΟΣ)  

 

 

 

 

 

  
 

πλέον: 
 

  
 

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 

(ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ) 
 

  
 

µείον: 
 

 
 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΚΑΙ ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

 ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 

 
µείον: 

   ΜΗ ∆ΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ:
3
 

� ΕΣΟ∆Α ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ 

� ΕΣΟ∆Α ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΡΟΠΟ 

  
 

µείον: 
 

  ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

  
 

µείον: 
 

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 

(ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

 

    

Πηγή: Σακκέλης, Ι. Ε. (2011). Τα Έσοδα και Έξοδα (∆απάνες) των Επιχειρήσεων, σελ. 49   
 

     Για τη φορολογική αναµόρφωση των λογιστικών κερδών της χρήσης είναι οπωσδήποτε αναγκαία η 
  

λογιστική και φορολογική ανάλυση των εσόδων και εξόδων, προκειµένου να εντοπιστούν οι λογιστικές  
 

διαφορές. Την ανάλυση αυτή παρέχουµε στα επόµενα κεφάλαια 2 και 3, ενώ στο κεφάλαιο 4 παρα- 
 

θετουµε συνοπτικά τις λογιστικές διαφορές που συνήθως συναντώνται στην πράξη. 

                                                 
3
 Τα µη διανεµόµενα κέρδη λαµβάνονται µόνο για τις Ανώνυµες και τις Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης. Αντίθετα για τις 

Οµόρρυθµες  και τις Ετερόρρυθµες αφαιρούνται τα συνολικά ποσά των εσόδων αυτών και όχι µόνο τα µη διανεµόµενα.  
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1.5   Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 

1.5.1 ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. 

     Με το Νόµο 3842 / 2010 “Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φορο-

διαφυγής και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 58 / τεύχος Α΄ / 23.4.2010) καθιερώθηκαν σηµαντικές αλλαγές 

στο φορολογικό σύστηµα της χώρας. Πολλές από τις νέες διατάξεις του συγκεκριµένου νόµου 

επρόκειτο να τεθούν σε εφαρµογή από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής του στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως (δηλαδή από 23 Απριλίου 2010), άλλες από την 1
η
 Ιουνίου 2010 και κάποιες άρχισαν 

να ισχύουν από την 1
η
 Ιανουαρίου 2011. Μια σηµαντική αλλαγή, η οποία αφορά άµεσα όλους τους 

λογιστές και φοροτεχνικούς, είναι αυτή που προβλέπεται στην παράγραφο 9, του άρθρου 17 του 

ανωτέρω νόµου, εφόσον αντικαθιστά την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Νόµου 2873 / 2000 “Φορο-

λογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 285 / τεύχος Α’ / 28.12.2000), 

σχετικά µε την ευθύνη και τις αρµοδιότητες του λογιστή – φοροτεχνικού. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 

17 ορίζονται οι υποχρεώσεις των υπηρεσιών, των νοµικών προσώπων και γενικότερα των 

οργανώσεων για την ηλεκτρονική υποβολή πληροφοριών και στοιχείων και διευκρινίζονται θέµατα 

που αφορούν τους λογιστές – φοροτεχνικούς και τα πιστοποιητικά των νόµιµων ελεγκτών. Με την 

παράγραφο 9 του ανωτέρω άρθρου, η παράγραφος 3 του άρθρου 38 του Νόµου 2873 / 2000 

αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ο λογιστής – φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή µεταφορά των 

οικονοµικών δεδοµένων από τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη 

συµφωνία αυτών µε τα φορολογικά και οικονοµικά δεδοµένα που προκύπτουν από τα τηρούµενα 

βιβλία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναµόρφωση των αποτελεσµάτων µε τις 

δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που 

συνυποβάλλεται µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος. Το περιεχόµενο της κατάστασης αυτής 

υπόκειται σε έλεγχο σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Τέλος, µε τη 

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος δηλώνεται ότι κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίοδο έχουν 

υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρατούµενου φόρου εισοδήµατος και απόδοσης των έµµεσων 
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φόρων. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ο λογιστής φοροτεχνικός υπογράφει 

τις δηλώσεις της παραγράφου 2, καθώς και τα συνυποβαλλόµενα έντυπα ή καταστάσεις, όπως αυτά 

καθορίζονται κάθε φορά µε τις οικείες αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών. Επίσης, κατά την 

υποβολή των δηλώσεων οι λογιστές φοροτεχνικοί αναγράφουν υποχρεωτικά το ονοµατεπώνυµο, τη 

διεύθυνση κατοικίας τους ή της έδρας του επαγγέλµατός τους, κατά περίπτωση, τον Αριθµό 

Φορολογικού Μητρώου, την αρµόδια ∆.Ο.Υ για τη φορολογία τους, τον αριθµό µητρώου της άδειας 

άσκησης επαγγέλµατός τους και την κατηγορία της άδειάς τους»
4
. 

     Αυτό που ουσιαστικά καθορίζεται µε τη νέα διάταξη, είναι πως οι λογιστές – φοροτεχνικοί 

πλέον καθίστανται υπεύθυνοι, αφενός για την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των δηλώσεων που 

υποβάλλουν και αφετέρου για τη συµφωνία αυτών µε τα φορολογικά και οικονοµικά δεδοµένα που 

προκύπτουν κατά τη µεταφορά τους από τα παραστατικά στοιχεία στα βιβλία και από τα βιβλία 

στις κατά περίπτωση δηλώσεις. Επίσης οι λογιστές – φοροτεχνικοί είναι υπεύθυνοι και για την 

ορθή φορολογική αναµόρφωση των αποτελεσµάτων µε τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, καθώς 

και για την ορθή υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατούµενου φόρου εισοδήµατος και 

απόδοσης των έµµεσων φόρων. Ειδικότερα, όσον αφορά τις µη εκπιπτόµενες δαπάνες, θα πρέπει να 

αποτυπώνονται αναλυτικά σε κατάσταση, η οποία θα συνυποβάλλεται µε τη δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος. Ωστόσο το περιεχόµενο της κατάσταση δεν είναι δεσµευτικό για τη φορολογούσα 

αρχή, ενώ όσον αφορά την ορθή υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατούµενου φόρου 

εισοδήµατος και απόδοσης των έµµεσων φόρων, αυτή θα πρέπει να γνωστοποιείται από τους 

λογιστές – φοροτεχνικούς στην αρµόδια φορολογούσα αρχή, µε τη µορφή δήλωσης που θα 

συνυποβάλλεται µε την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος. 

     Με τις ίδιες διατάξεις, έχει πλέον θεσµοθετηθεί και νοµοθετικά η υποχρέωση των λογιστών – 

φοροτεχνικών να υπογράφουν (εκτός από τις δηλώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, του 

                                                 
4
 Επιπλέον, µε την παράγραφο 10 του ίδιου άρθρου το ανωτέρω Νόµου, για νοµοτεχνικούς λόγους καταργείται και το 

άρθρο 49 του παλαιότερου Νόµου 2065 / 1992 “Αναµόρφωση της άµεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 

113 / τεύχος Α΄ / 30.06.1992), σχετικά µε την µε την ευθύνη και τις αρµοδιότητες του λογιστή – φοροτεχνικού, αφού το 

ίδιο θέµα ρυθµίζεται µε το άρθρο 38 του Νόµου 2873 / 2000 “Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες 

διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 285 / τεύχος Α΄ / 28.12.2000). 
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άρθρου 38 του Νόµου 2873 / 2000, όπως αρχικές, συµπληρωµατικές ή τροποποιητικές δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήµατος κ.ο.κ.) και όλα τα συνυποβαλλόµενα έντυπα ή καταστάσεις, όπως αυτά 

καθορίζονται κάθε φορά µε τις οικείες αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών. Έτσι πλέον κατά 

την υποβολή των δηλώσεων είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ονοµατεπωνύµου του υπεύθυνου 

λογιστή, η διεύθυνση κατοικίας του (ή η έδρα της επαγγελµατικής του εγκατάστασης κατά 

περίπτωση), ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου, η αρµόδια για τη φορολογία του ∆.Ο.Υ., ο αριθµός 

µητρώου της άδειας άσκησης επαγγέλµατός του, καθώς και η κατηγορία της αδείας του. 

     Τα ανωτέρω τέθηκαν σε εφαρµογή (σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2, του άρθρου 

92) από τη δηµοσίευσή του νέου νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Έτσι αφορούσαν τις 

δηλώσεις που υποβάλλονταν από την 23
η
 Απριλίου 2010 και έπειτα. Ουσιαστικά όµως το πλαίσιο 

για την εφαρµογή των διατάξεων άρχισε να διαµορφώνεται µε την έκδοση των σχετικών 

αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών, µε τις οποίες καθορίστηκαν ο τύπος και το περιεχόµενο 

των καταστάσεων που αφορούν τις µη εκπιπτόµενες δαπάνες, καθώς και οι δηλώσεις για την ορθή 

υποβολή όλων των περιπτώσεων παρακρατούµενου φόρου εισοδήµατος και απόδοσης των 

έµµεσων φόρων, οι οποίες θα πρέπει να συνυποβάλλονται µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος 

από το επόµενο οικονοµικό έτος (2011) και έπειτα
5
. 

  

 

 

 

 

                                                 
5
 Συγκεκριµένα, µε την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ΠΟΛ 1039 / 14.3.2010 “Τύπος και περιεχόµενο των 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2010 των νοµικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος και καθορισµός δικαιολογητικών”, η οποία εκδόθηκε σύµφωνα µε την εξουσιοδότηση που 

παρέχει η παράγραφος 6 του άρθρου 107 του Νόµου 2238 / 1994 “Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος” 

(Φ.Ε.Κ. 151 / τεύχος Α΄ / 16.09.1994) καθορίσθηκε ο τύπος και το περιεχόµενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδή-

µατος των νοµικών προσώπων (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος) για το 

οικονοµικό έτος 2010, καθώς και τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται µε αυτές. Ωστόσο, στα συνυποβαλλόµενα 

έντυπα δεν συµπεριλαµβάνεται η προβλεπόµενη από τις πιο πάνω διατάξεις κατάσταση των λογιστικών διαφορών, 

εφόσον κατά το χρόνο έκδοσης της πιο πάνω Α.Υ.Ο. δεν είχε ακόµη ψηφισθεί ο νέος νόµος. 
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1.5.2 ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. 

     Είναι προφανές πως από την 1
η
 Ιανουαρίου 2011 και µετά οι λογιστές – φοροτεχνικοί έχουν 

αυξηµένες ευθύνες και υποχρεώσεις, ενώ πλέον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να τους επιβληθούν 

κυρώσεις διοικητικές (όπως υψηλά πρόστιµα από 3.000€ έως 30.000€), πειθαρχικές (όπως αφαίρεση 

της αδείας, σφράγιση της επιχείρησης ή ακόµα και ποινικές (µε φυλάκιση από 1 έως 10 έτη) εάν η 

άσκηση του επαγγέλµατός τους δεν θεωρηθεί σύννοµη µε την κείµενη νοµοθεσία. Ουσιαστικά κάθε 

λογιστής έχει πλέον καταστεί φορολογικός ελεγκτής και θα πρέπει συνοπτικά να πρέπει να 

γνωρίζει τα κάτωθι: 

α.  Καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος ηλεκτρονικά 

(µέσω διαδικτύου) από το οικονοµικό έτος 2011 και έπειτα, από όλα τα φυσικά πρόσωπα, τους 

επιτηδευµατίες και τα Νοµικά Πρόσωπα. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής επιβάλλεται 

πρόστιµο ύψους 200€, για το οποίο δεν προβλέπεται καµία µείωση.  

β. Οι λογιστές – φοροτεχνικοί είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των δηλώσεων 

που υποβάλλουν, αλλά και για τη συµφωνία αυτών µε τα φορολογικά και οικονοµικά δεδοµένα που 

προκύπτουν κατά τη µεταφορά τους από τα στοιχεία στα βιβλία και από τα βιβλία στις κατά περί-

πτωση δηλώσεις. Επίσης, οι συντάκτες των δηλώσεων είναι υπεύθυνοι για την ορθή φορολογική 

αναµόρφωση των αποτελεσµάτων µε τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, καθώς και για την ορθή 

υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατούµενου φόρου εισοδήµατος και απόδοσης των έµµεσων 

φόρων. Ειδικότερα, τις µη εκπιπτόµενες δαπάνες θα πρέπει να τις αποτυπώνουν αναλυτικά σε 

κατάσταση, η οποία θα συνυποβάλλεται µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος. Το περιεχόµενο 

της κατάστασης δεν είναι δεσµευτικό για τη φορολογούσα αρχή, ενώ όσον αφορά την ορθή 

υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατούµενου φόρου εισοδήµατος και απόδοσης των έµµεσων 

φόρων, αυτή θα πρέπει να γνωστοποιείται από τους λογιστές φοροτεχνικούς στην αρµόδια 

φορολογούσα αρχή, µε τη µορφή δήλωσης που θα συνυποβάλλεται µε την ετήσια δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος. Επίσης υπάρχει υποχρέωση των λογιστών φοροτεχνικών για υπογραφή, 

πέραν των δηλώσεων και των συνυποβαλλόµενων εντύπων ή καταστάσεων.  
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γ.  Οι λογιστές – φοροτεχνικοί είναι υποχρεωµένοι να εκδίδουν τα προβλεπόµενα από τον Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων παραστατικά (Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών ή Τιµολόγια Παροχής 

Υπηρεσιών) κατά την ολοκλήρωση των εργασιών τους, χωρίς απαραίτητα να έχουν εισπράξει τις 

αµοιβές τους, βαρυνόµενοι µε το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας και το φόρο εισοδήµατος αυτών.  

δ.  Επίσης, οι λογιστές – φοροτεχνικοί καθίστανται υπόχρεα πρόσωπα – µεταξύ άλλων – για όλες 

τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο ξέπλυµα χρήµατος και θα πρέπει να αναφέρουν άµεσα στην 

Επιτροπή καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και στο 

Σ.∆.Ο.Ε., οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή τους.  

ε. Τέλος αναµένονται αποφάσεις σχετικά µε την υποχρέωση απόκτησης από τους λογιστές –  

φοροτεχνικούς, οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος του Νόµου 2515 / 1997 

“Άσκηση επαγγέλµατος Λογιστή – Φοροτεχνικού” (Φ.Ε.Κ. 154 / τεύχος Α΄ / 1997) πιστοποιητικού 

που θα εκδίδεται από το Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδος, καθώς και µε την υποχρέωση 

απόκτησης ψηφιακής υπογραφής για την επικοινωνία τους µε τη Γενική Γραµµατεία Πληρο-

φοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών. 
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2.  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. 

2.1   ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ. 

     ∆εδοµένων των υψηλών συντελεστών φορολόγησης που εφαρµόζονται στη χώρα µας, είναι 

κατανοητή η πρόθεση πολλών επιχειρήσεων περιορίσουν τα φορολογητέα κέρδη τους, µε απώτερο 

σκοπό τη µείωση των καταβλητέων φόρων. Μία από τις πλέον ενδεδειγµένες µεθόδους για την 

αναπροσαρµογή των κερδών των επιχειρήσεων αφορά την εµφάνιση κάθε είδους δαπάνης που 

µπορεί να επιβαρύνει τη λειτουργία τους, ώστε να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα τους. Η 

διαδικασία αφορά τη φορολογική αναµόρφωση του αποτελέσµατος και οι εκπτώσεις των δαπανών 

πραγµατοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι τα ποσά αυτών έχουν αναγραφεί στα βιβλία της 

επιχείρησης σύµφωνα µε το άρθρο 31 (παράγραφος 14) του Νόµου 2238 / 1994 “Κύρωση του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος” (Φ.Ε.Κ. 151 / τεύχος Α΄ / 16.09.1994). Αν και στη συνέχεια θα 

εστιάσουµε σε κάθε είδος δαπάνης ξεχωριστά, στο σηµείο αυτό θα αναφέρουµε ενδεικτικά πως τα 

ποσά τα οποία καταβάλλουν οι επιχειρήσεις οικειοθελώς σε εργαζοµένους τους ή σε τρίτους (εκτός 

από τις περιπτώσεις που περιλαµβάνονται στο παραπάνω άρθρο) και δεν αφορούν αµοιβές ή 

αποζηµιώσεις αυτών για άµεση ανταπόδοση παρεχόµενης υπηρεσίας ή δεν προκύπτει από διάταξη 

νόµου ο υποχρεωτικός χαρακτήρας τους, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα 

έσοδα. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 31 (παράγραφος 16) του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, 

οι αµοιβές σε χρήµα ή σε είδος δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων όταν η παροχή ή η λήψη αυτής συνιστά ποινικό αδίκηµα ακόµα και αν η καταβολή 

αυτών πραγµατοποιείται στο εξωτερικό. Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 31 (παράγραφος 20) του 

ανωτέρω νόµου, ισχύουν τα εξής: «∆απάνες που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, 

εκτός εκείνων που ρητά µνηµονεύονται σε αυτό, για τις οποίες έχει γίνει δεκτό µε διοικητικές λύσεις 

και µε τη δικαστηριακή νοµολογία ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα βάσει των διατάξεων του 

άρθρου αυτού, περιλαµβάνονται σε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Η αναγνώ-

ριση των οριζόµενων στην απόφαση αυτή δαπανών είναι δεσµευτική για τις ελεγκτικές υπηρεσίες.»  
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     Σε άλλο σηµείο του παραπάνω άρθρου αναφέρεται πως: «Η αναγνώριση των τυχόν επιπλέον 

αναγνωριζόµενων περιπτώσεων δαπανών είναι δεσµευτική και για προηγούµενες διαχειριστικές 

περιόδους, εφόσον είναι εκκρεµείς. Τυχόν αφαίρεση αναγνωριζόµενων περιπτώσεων δαπανών θα 

ισχύει από την επόµενη διαχειριστική χρήση. Με την ίδια διαδικασία θα ορίζονται κάθε χρόνο οι 

µεταβολές στις περιπτώσεις δαπανών που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.» 

     Επιπλέον, στις διατάξεις του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος προβλέπεται η 

σύσταση Ειδικής Επιτροπής για την εξέταση των περιπτώσεων των δαπανών, οι οποίες δεν αναγνω-

ρίζονται από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. 

Οι γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής περιλαµβάνονται σε ιδιαίτερη απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας 

και Οικονοµικών που εκδίδεται κάθε χρόνο, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ακολουθείται και για 

τις δαπάνες που αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Κατά 

τον επόµενο µήνα, µετά την έκδοση των αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, 

εκδίδεται νέα απόφαση του ίδιου Υπουργού η οποία περιλαµβάνει συγκεντρωτικά και κατά κατηγο-

ρία όλες τις δαπάνες των οποίων η αναγνώριση – ή µη – από το φορολογικό έλεγχο είναι υποχρεωτική. 

Στην ίδια απόφαση περιλαµβάνονται και οι διαχειριστικές περίοδοι στις οποίες αναφέρεται η 

έκπτωση των δαπανών, όπως αυτές έχουν ορισθεί µε προηγούµενες αποφάσεις, οι οποίες 

εκδόθηκαν από το έτος 2005 µέχρι τον ως άνω οριζόµενο χρόνο. Μέχρι σήµερα τέτοιες αποφάσεις  

έχουν εκδοθεί σαν Πολυγραφηµένες Υπουργικές Εγκύκλιοι
6
 (ΠΟΛ) και αποτελούν τον οδηγό τόσο για  

 

τους λογιστές, όσο και για τις επιχειρήσεις, ως προς τη φορολογική αναµόρφωση των αποτελεσµάτων 
 

στο τέλος της χρήσης. 

                                                 
6
 Η Πολυγραφηµένες Υπουργικές Εγκύκλιοι, αφορούν αποφάσεις οι οποίες εκδίδονται διευκρινιστικά για την εφαρ-

µογή της νοµοθεσίας και απευθύνονται σε διαφορετικούς αποδέκτες, κυρίως ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, αλλά και πολίτες 

(π.χ. λογιστές, φορολογούµενοι κ.λπ.). Παρόλο που δεν έχουν ισχύ νόµου, σε πολλές περιπτώσεις τροποποιούν τη 

νοµοθεσία στην οποία αναφέρονται και εφαρµόζονται υποκαθιστώντας τους νόµους. Τέτοιες αποφάσεις, οι οποίες 

έχουν εκδοθεί τα τελευταία χρόνια και αφορούν τη φορολογική αναµόρφωση των αποτελεσµάτων είναι η ΠΟΛ. 1005 / 

14.1.2005 “Εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη 

δικαστηριακή νοµολογία”, η ΠΟΛ. 1028 / 17.2.2006 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ. 1005 / 2005 Απόφασης του Υπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών – Εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων µε βάση 

διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νοµολογία”, η  ΠΟΛ. 1056 / 23.2.2007 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ 1005 / 2005 

Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα 

έσοδα των επιχειρήσεων”, η ΠΟΛ. 1106 / 24.7.2008 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ. 1005 / 2005 Απόφασης του Υπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων” και η 

ΠΟΛ. 1107 / 24.7.2008 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ. 1029 / 17.2.2006 Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονο-

µικών, σχετικά µε τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων”. 
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2.2   ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ. 

     Σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, προκειµένου µία δαπάνη να 

εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα µίας επιχείρησης, θα πρέπει να καλύπτεται από το 

προβλεπόµενο αποδεικτικό στοιχείο (εφόσον επιβάλλεται από τον Κ.Β.Σ. η έκδοση αντίστοιχου 

παραστατικού για τη συγκεκριµένη δαπάνη). Ωστόσο, σύµφωνα µε την 6004 / 1.1.1996 Απόφαση 

του Συµβουλίου της Επικράτειας µε θέµα “Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα εµπορικής επιχεί-

ρησης των γενικών εξόδων διαχείρισης”
7
, στις περιπτώσεις όπου δεν επιβάλλεται από τον Κ.Β.Σ. η 

έκδοση συγκεκριµένου παραστατικού στοιχείου, η έκπτωση της δαπάνης µπορεί να γίνει µε βάση 

οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο εκτιµώµενο από τη φορολογική αρχή και τα διοικητικά δικαστήρια.  

     Το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, για να αποτελέσει νόµιµο δικαιολογητικό στοιχείο για την 

έκπτωση της σχετικής δαπάνης, θα πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα αναφερόµενα στις διατάξεις του 

Κ.Β.Σ. στοιχεία που απαιτεί ο νόµος, µεταξύ των οποίων και ο επαρκής προσδιορισµός του είδους 

και της φύσης της παρασχεθείσας υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις αποφάσεις 3509 / 1996 και 715 / 1991 

του Σ.τ.Ε Επί µεταφοράς αγαθών ο Κ.Β.Σ. προβλέπει την έκδοση θεωρηµένης φορτωτικής εκ µέρους 

του µεταφορέα, σε τέσσερα αντίτυπα εκ των οποίων το τρίτο παραδίδεται στο πρόσωπο που καταβάλ-

λει τα κόµιστρα. Εποµένως, και σύµφωνα µε τις αποφάσεις 3988 – 90 / 1998 και 2993 / 1991 του Σ.τ.Ε. 

το συγκεκριµένο αντίτυπο της φορτωτικής αποτελεί το νόµιµο δικαιολογητικό για την έκπτωση της 

πραγµατοποιούµενης, από τον καταβάλλοντα τα κόµιστρα επιτηδευµατία, σχετικής δαπάνης. 

     Για την έκπτωση µέρους – και όχι ολόκληρης – της δαπάνης από το ακαθάριστο εισόδηµα της 

επιχειρήσεως, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν εκδοθεί τα προβλεπόµενα στοιχεία από τον 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων σχετικά µε τη συγκεκριµένη δαπάνη. Σύµφωνα µε την απόφαση 

2329 / 1997 του Σ.τ.Ε. αυτό ισχύει και στην περίπτωση αντιπροσωπευοµένης επιχείρησης, όπου για την 

                                                 
7
 Το πλήρες κείµενο της ανωτέρω απόφασης 6004 / 1.1.1996 του Σ.τ.Ε. αναφέρει συγκεκριµένα: «Για την αφαίρεση 
οποιασδήποτε δαπάνης πρέπει να καλύπτεται αυτή µε αποδεικτικό στοιχείο του Κ.Φ.Σ., εφόσον επιβάλλεται η 
έκδοση τέτοιου στοιχείου για τη δαπάνη αυτή, άλλως µε οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο. ∆απάνες γραφικής 
ύλης. Απαραίτητη η προσκόµιση τιµολογίων και όχι αποδείξεων λιανικής πώλησης. Αφαίρεση από τα έσοδά των 
λόγω δωρεάς καταβαλλοµένων ποσών και προς ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι τη 
νοµική µορφή ιδρύµατος, εφόσον επιδιώκουν ορισµένους αναφερόµενους στο νόµο σκοπούς. Καταβολή ποσού για 
ενίσχυση πανελληνίου συνεδρίου της Εντοµολογικής Εταιρείας και για συνεισφορά στην Ελληνική Ζωολογική 
Εταιρεία. Το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών αποτελεί νόµιµο δικαιολογητικό στοιχείο για την έκπτωση της 
σχετικής δαπάνης, εφόσον περιλαµβάνει όλα τα νόµιµα στοιχεία, µεταξύ των οποίων και επαρκή προσδιορισµό 
των παρασχεθεισών υπηρεσιών. Περιστατικά. Μερικά δεκτή η αναίρεση για παραβίαση ουσιαστικού δικαίου.» 
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έκπτωση των δαπανών στις οποίες υπεβλήθη αντιπρόσωπος (ο οποίος πωλεί εµπορεύµατα για λογα-

ριασµό της επιχείρησης) από τα ακαθάριστα έσοδά της, απαιτούνται όλα τα προβλεπόµενα επί 

µέρους στοιχεία του Κ.Β.Σ.. (όπως τα εκδοθέντα από τρίτους τιµολόγια παροχής υπηρεσιών κ.λπ.), χωρίς 

να αρκεί η απλή αναγραφή των εν λόγω δαπανών στην εκδιδόµενη από τον αντιπρόσωπο εκκαθάριση. 

     Σύµφωνα µε τις αποφάσεις 1068 / 1989 και 2581 / 1994 του Σ.τ.Ε, οι αµοιβές που κατέβαλε 

επιχείρηση σε υπαλλήλους της, οι οποίοι πρόσφεραν σ’ αυτήν υπηρεσίες ελεύθερου επαγγελµατία 

εκδίδοντας αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της. Επίσης, 

σύµφωνα µε τις αποφάσεις 3887 και 3888 / 1985, η δαπάνη των τηλεφωνικών τελών βαρύνει την 

επιχείρηση που χρησιµοποιεί το τηλέφωνο, έστω και αν ο λογαριασµός εκδίδεται στο όνοµα τρίτου 

προσώπου (το τηλέφωνο δεν ανήκει στην επιχείρηση), ενώ σύµφωνα µε την απόφαση 806 / 1998 

του Σ.τ.Ε., για την αναγνώριση µιας δαπάνης δεν απαιτείται σύµβαση. 

     Σε περίπτωση δικαστικής ή διαιτητικής απόφασης (ή ακόµα και στις περιπτώσεις µορφών 

αναγνώρισης οφειλών ή συµβιβασµού), για την έκπτωση της δαπάνης θα πρέπει – εντός ενός µήνα 

από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου – να έχει υποβληθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. του δικαιούχου 

(και να έχει θεωρηθεί), αντίγραφο της απόφασης ή του σχετικού εγγράφου περί καταβολής ή 

πίστωσης αποζηµιώσεων και πάσης φύσεως αµοιβών σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 

     Τέλος, για τις περιπτώσεις δαπανών, των οποίων τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία που τις 

αφορούν έχουν απωλεσθεί, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, εφόσον έχουν 

καταχωρηθεί στα βιβλία µε βάση φωτοαντίγραφα των παραστατικών (από τα στελέχη) 

επικυρωµένα από τον εκδότη τους. Στις περιπτώσεις αυτές τα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα 

θεωρούνται πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία των συναλλαγών που απεικονίζονται στα πρωτότυπα. 

     Στη συνέχεια θα προσπαθήσουµε να καταγράψουµε για κάθε λογαριασµό εξόδων του Ε.Γ.Λ.Σ. 

τις δαπάνες οι οποίες εκπίπτουν από τη φορολογία εισοδήµατος των επιχειρήσεων, εκείνες που δεν 

εκπίπτουν, καθώς και εκείνες που εκπίπτουν υπό προϋποθέσεις έτσι ώστε κάθε ενδιαφερόµενος να 

έχει ολοκληρωµένη εικόνα των εξόδων που θα πρέπει να συµπεριληφθούν στην κατάσταση που προ-

βλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του Νόµου 3842 / 2010 “Αποκατάσταση 

φορολογικής δικαιοσύνης και αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής” (Φ.Ε.Κ. 58 / τεύχος Α΄ / 23.04.2010). 



 

 

- 33 -

2.3   ΕΚΠΤΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ.. 

2.3.1 1η ΟΜΑ∆Α: ‘’ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ’’ (Λογαριασµοί 10 έως 19). 

     Η έκπτωση των δαπανών που αφορούν στοιχεία του πάγιου ενεργητικού διενεργείται αφενός 

µέσω του υπολογισµού των τακτικών αποσβέσεων
8
 και αφετέρου µέσω της καταχώρησης των 

έκτακτων αποτελεσµάτων. Στη συνέχεια, κατά το σχολιασµό των λογαριασµών “66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ” και “81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡ-

ΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ” θα ασχοληθούµε περισσότερο διεξοδικά µε τις διάφορες περιπτώσεις.  

Ωστόσο, επειδή οι αποσβέσεις δεν υπολογίζονται επί της αρχικής αξίας του παγίου, αλλά πάνω 

στην αξία που έχει διαµορφωθεί µετά την επέκταση, προσθήκη, βελτίωση, συντήρηση και επισκευή 

των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, έχουµε να επισηµάνουµε τα εξής: 

���� Επέκταση ή προσθήκη κτιρίου, κτιριακής εγκαταστάσεως και τεχνικού έργου είναι οποια-

δήποτε µόνιµη αύξηση του όγκου, του µεγέθους ή της ωφελιµότητάς του, η οποία γίνεται µε τη 

χρησιµοποίηση – κατά κανόνα – δοµικών υλικών. 

���� Επέκταση ή προσθήκη µηχανήµατος, τεχνικής εγκαταστάσεως και µηχανολογικού εξοπλισµού 

είναι κάθε προσθήκη ή εργασία που γίνεται κατά περίπτωση και αυξάνει το µέγεθος και 

παράλληλα την παραγωγική τους δυναµικότητα. 

���� Βελτίωση ενσώµατου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι οποιαδήποτε µεταβολή του, η οποία 

ολοκληρώνεται µετά από τεχνολογική επέµβαση και έχει ως αποτέλεσµα, είτε την αύξηση του 

χρόνου της ωφέλιµης ζωής του, είτε την αύξηση της παραγωγικότητάς του, είτε τη µείωση του 

κόστους λειτουργίας του ή τη βελτίωση των συνθηκών χρησιµοποιήσεώς του. 

���� Το κόστος των επεκτάσεων, προσθηκών και βελτιώσεων προσαυξάνει την αξία κτήσεως των 

      πάγιων περιουσιακών στοιχείων και θα πρέπει να καταχωρείται στους σχετικούς λογαριασµούς. 

                                                 
8
 Απόσβεση ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου ονοµάζεται η βαθµιαία µείωση της αξίας του, η οποία µπορεί να 
οφείλεται είτε στη λειτουργική του χρήση (φθορά), είτε στην οικονοµική (τεχνολογική) του απαξίωση. Φορολογική 
απόσβεση είναι  το µέρος της αξίας της παραπάνω µείωσης, που ο φορολογικός νόµος δικαιολογεί ως δαπάνη εκπιπτό-
µενη από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής χρήσης (σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδή-
µατος). Η φορολογική απόσβεση  υπολογίζεται µε πολλαπλασιασµό συγκεκριµένων σχετικών ποσοστιαίων συντε-
λεστών, για κάθε κατηγορία παγίου, επί της αξίας κτήσης αυτού. Η αξία κτήσης προσαυξάνεται µε τυχόν προσθήκες ή 
βελτιώσεις, που γίνονται για το συγκεκριµένο πάγιο, όχι όµως µε τα έξοδα συντήρησης ή επισκευής του, τα οποία 
καταχωρούνται απευθείας ως αυτοτελή έξοδα, στα βιβλία. Στη συνέχεια θα εξετάσουµε περισσότερο διεξοδικά το θέµα 
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���� Συντήρηση ενσώµατου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι η τεχνολογική επέµβαση που 

πραγµατοποιείται µε σκοπό να το διατηρήσει στην αρχική του παραγωγική ικανότητα για όσο 

το δυνατό µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 

���� Επισκευή ενσώµατου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 

µερών αυτού, τα οποία έχουν καταστραφεί ή υποστεί βλάβη, µε σκοπό την επαναφορά της 

παραγωγικής του ικανότητας ή των συνθηκών λειτουργίας του στο επίπεδο που ήταν πριν από 

την καταστροφή ή τη βλάβη. 

���� Σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Π.∆. 1123 / 1980 “Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου 

ενάρξεως της προαιρετικής εφαρµογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου” (Φ.Ε.Κ. 283 / τεύχος Α' / 

15.12.1980), τα έξοδα συντηρήσεως και επισκευής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

θεωρούνται κόστος τρέχουσας µορφής
9
 και θα πρέπει να καταχωρούνται στους οικείους 

λογαριασµούς εξόδων κατ’ είδος της 6
ης

 οµάδας του Ε.Γ.Λ.Σ. 

���� Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας, µε τον οποίο επιβαρύνονται οι αγορές των ενσώµατων παγίων 

των επιχειρήσεων και ο οποίος δεν µπορεί να εκπέσει από τον Φ.Π.Α. των εκροών, προσ-

αυξάνει την τιµή κτήσης του παγίου. Εποµένως, για το συγκεκριµένο πάγιο, οι αποσβέσεις θα 

διενεργούνται επί της συνολικής αξίας του.  

���� Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας των δαπανών που αφορούν την επέκταση, την προσθήκη ή τη 

βελτίωση κτισµάτων τα οποία εκµισθώνει επιχείρηση (και από τα οποία προέρχονται έσοδα µη 

                                                 
9
 Το κόστος, ανάλογα µε το σκοπό για τον οποίο πραγµατοποιείται, ή το ρυθµό κυκλοφορίας του στην οικονοµική 

µονάδα, διακρίνεται σε δύο κατηγορίες. Το κόστος τρέχουσας µορφής και το κόστος πάγιας µορφής. Κόστος τρέχουσας 

µορφής είναι αυτό που δηµιουργείται όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που αποκτούνται προορίζονται να µεταπωληθούν, 

αυτούσια ή έπειτα από κατεργασία, σε βραχύ χρονικό διάστηµα, κατά κανόνα όχι µεγαλύτερο από µία διαχειριστική 

περίοδο. Περιπτώσεις κόστους τρέχουσας µορφής αποτελούν τα εµπορεύµατα, οι πρώτες και βοηθητικές ύλες, τα 

αναλώσιµα υλικά, οι αµοιβές προσωπικού, οι αµοιβές υπηρεσιών τρίτων και το ηλεκτρικό ρεύµα. Κόστος πάγιας 

µορφής είναι αυτό που σχηµατίζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που αποκτούνται 

πρόκειται να χρησιµοποιηθούν από την οικονοµική µονάδα, άµεσα ή έµµεσα, για µεγάλο χρονικό διάστηµα (οπωσδή-

ποτε µεγαλύτερο των δώδεκα µηνών) για πάγια εκµετάλλευση. Περιπτώσεις κόστους πάγιας µορφής είναι το κόστος 

κτήσεως µηχανηµάτων, κτιρίων, γηπέδων, επίπλων, τεχνογνωσίας ή φήµης και πελατείας. Το κόστος τρέχουσας 

µορφής µετατρέπεται – κατ' εξαίρεση – σε κόστος πάγιας µορφής, είτε όταν µεταβάλλεται ο λειτουργικός προορισµός 

του αντίστοιχου αγαθού (για παράδειγµα επιχείρηση εµπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών αποφασίζει να χρησιµοποιήσει 

έναν από τους υπολογιστές που προορίζονται για πώληση, για τη µηχανοργάνωση της επιχείρησης), είτε όταν το αγαθό 

αναλώνεται για την παραγωγή άλλου αγαθού που προορίζεται να χρησιµοποιείται για πάγια εκµετάλλευση (για 

παράδειγµα τα στοιχεία κόστους των ιδιοπαραγόµενων παγίων, όπως είναι τα υλικά, τα ηµεροµίσθια ή το ηλεκτρικό 

ρεύµα, που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των συγκεκριµένων παγίων). 
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υποκείµενα σε Φ.Π.Α.), προσαυξάνει την αξία κτήσης των πιο πάνω κτισµάτων, η οποία 

υπόκειται σε απόσβεση κατά τα οριζόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις. Αυτό συµβαίνει αφού ο 

φόρος αυτός, αφενός δεν εκπίπτει, ούτε επιστρέφεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 

1642 / 1986 “Για την εφαρµογή του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 125 / 

τεύχος Α' / 21.8.1986), όπως έχει τροποποιηθεί µε το Νόµο 2859 / 2000 “Κύρωση Κώδικα 

Φόρου Προστιθέµενης Αξίας” (Φ.Ε.Κ. 248 / τεύχος Α' / 7.11.2000) και αφετέρου βαρύνει τις δα-

πάνες αυτές, οι οποίες περαιτέρω βαρύνουν την αξία κτήσης των εν λόγω κτισµάτων. Ο Φ.Π.Α. 

των δαπανών για την επισκευή ή συντήρηση των υπόψη κτισµάτων (εκµισθούµενων), εκπίπτει 

από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης κατά το χρόνο που καταβάλλεται.  

���� Τα έξοδα που πραγµατοποιεί επιχείρηση για την αγορά διαµερισµάτων (φόρος µεταβιβάσεως, 

δικαιώµατα συµβολαιογράφων και τέλη του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου) αποσβένονται, είτε 

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

���� Οι δαπάνες µισθοδοσίας και διαφήµισης που πραγµατοποιεί εταιρία για τη σύνταξη µελέτης, 

σχετικά µε την κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος, αποτελούν έξοδα πρώτης εγκατάστασης και 

αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγµατοποίησής τους είτε τµηµατικά και ισόποσα 

µέσα σε µία πενταετία.  

2.3.2 2η ΟΜΑ∆Α: ‘’ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ’’ (Λογαριασµοί 20 έως 29). 

     Σύµφωνα µε το άρθρο 31, παράγραφος 1 του Νόµου 2238 / 1994 “Κύρωση του Κώδικα Φορο-

λογίας Εισοδήµατος” (Φ.Ε.Κ. 151 / τεύχος Α΄ / 16.09.1994) εκπίπτει η αξία των πρώτων και των 

βοηθητικών υλών που χρησιµοποιήθηκαν από την επιχείρηση, καθώς και των λοιπών εµπορεύσι-

µων αγαθών, όπου περιλαµβάνονται και οι ειδικές δαπάνες επεξεργασίας, αποθήκευσης, µεταφοράς, 

ασφάλειας κ.ο.κ. Σύµφωνα δε µε την παράγραφο 7 του παραπάνω άρθρου, για τον προσδιορισµό 

του κόστους των µενόντων προϊόντων στις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, συνυπο-

λογίζεται στην αξία των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν και ανάλογο ποσοστό εξόδων παραγωγής, 

στα οποία περιλαµβάνονται και οι τακτικές αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 
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     Τα αποθέµατα (εκτός από τα υπολείµµατα, τα υποπροϊόντα και τα ελαττωµατικά προϊόντα), 

αποτιµώνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης ή του ιστορικού κόστους 

παραγωγής τους και της τιµής στην οποία η επιχείρηση µπορεί να τα αγοράσει ή να τα παράγει 

κατά την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού. Εάν η τελευταία αυτή τιµή είναι χαµηλότερη από 

την τιµή κτήσης ή το ιστορικό κόστος παραγωγής, αλλά µεγαλύτερη από την καθαρή ρευστοποιή-

σιµη αξία, τότε η αποτίµηση γίνεται στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Τα υπολείµµατα, τα 

υποπροϊόντα και τα ελαττωµατικά προϊόντα αποτιµώνται σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τις 

περιπτώσεις 3, 4 και 14 της παραγράφου 2.2.205 (η οποία πραγµατεύεται την αποτίµηση των 

αποθεµάτων απογραφής), του άρθρου 1 του Π.∆. 1123 / 1980 “Περί ορισµού του περιεχοµένου και 

του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρµογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου”. Αντίστοιχα, 

για την αποτίµηση των συµπαραγωγών προϊόντων λαµβάνονται υπόψη όσα ορίζονται από τις περι-

πτώσεις 11 και 12 της παραγράφου 2.2.205 του άρθρου 1 του ανωτέρω Προεδρικού ∆ιατάγµατος. 

     Ωστόσο, κατά την πραγµατοποίηση τριγωνικών συναλλαγών, δεν εκπίπτει η αξία των πρώτων 

και βοηθητικών υλών που χρησιµοποιήθηκαν, όπως και των λοιπών εµπορεύσιµων αγαθών (όπου 

περιλαµβάνονται και οι ειδικές δαπάνες επεξεργασίας, αποθήκευσης, µεταφοράς, ασφάλειας κ.ο.κ.) 

όταν καταβάλλονται ή οφείλονται σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και εφόσον η δραστηριότητα στη 

συγκεκριµένη συναλλαγή εξαντλήθηκε στην τιµολόγησή της και η παράδοση των αγαθών ή η παροχή 

των υπηρεσιών έχει διενεργηθεί από τρίτο πρόσωπο. Σύµφωνα µε τις διευκρινιστικές εγκυκλίους 

του Υπουργείου Οικονοµικών, αλλά και µε την ΠΟΛ.1135 / 4.10.2010 “Κοινοποίηση άρθρων του 

Νόµου 3842 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 58 / τεύχος Α΄ / 23.4.2010) τα παραπάνω αφορούν τις τριγωνικές συν-

αλλαγές στις οποίες µεσολαβεί εταιρία µε έδρα σε κράτη µη συνεργάσιµα ή µε προνοµιακό φορο-

λογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 51
α
 του Νόµου 2238 / 1994. Τέλος, σύµφωνα µε 

την 806/1998 απόφαση Σ.τ.Ε., η αξία των ανταλλακτικών αφαιρείται ολοκληρωτικά στη χρήση 

κατά την οποία χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά. Πρέπει όµως να αποδεικνύεται ότι πρόκειται 

για αγορές τρέχουσας φύσης ανταλλακτικών και όχι για µέρη µηχανηµάτων τα οποία αυξάνουν το 

κόστος των παγίων. 
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2.3.3 4
η
 ΟΜΑ∆Α: ‘’ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΜΑΚΡΟΠΡΟ-

ΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ’’ – Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ “42. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ”.      

 

     Με το δευτεροβάθµιο “42.01 Υπόλοιπο Ζηµιών Χρήσεως Εις Νέο” εµφανίζονται οι ζηµιές της 

κλειόµενης χρήσης, οι οποίες µεταφέρονται στην επόµενη χρήση. Η φορολογική ζηµία µπορεί να 

µεταφέρεται για συµψηφισµό µε τα κέρδη των πιο πάνω κλάδων της επιχείρησης για τις πέντε 

επόµενες συνεχείς χρήσεις, µε την προϋπόθεση ότι και σε αυτές τις χρήσεις η επιχείρηση τηρεί 

επαρκή και ακριβή βιβλία της Γ’ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 

     Άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες εµφανίζεται ζηµιά, αντιµετωπίζονται ως εξής: 

���� Η ζηµία που προκύπτει από την πώληση µετοχών (εισηγµένων ή µη), συµψηφίζεται µε το 

αποθεµατικό από την πώληση µετοχών το οποίο εµφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης. Το 

τυχόν αποµένον υπόλοιπο της ζηµιάς – ή ολόκληρο το ποσό, αν δεν υφίσταται αποθεµατικό – 

δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα. 

���� Η ζηµία που προκύπτει από την αποτίµηση µετοχών (εισηγµένων ή µη) µεταφέρεται στη 

χρέωση του λογαριασµού “34. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ” (µε τον αντίστοιχο δευτεροβάθµιο), στον οποίο 

εµφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης, ενώ τυχόν ακάλυπτο ποσό αυτής δεν εκπίπτει από τα 

ακαθάριστα έσοδα αλλά µεταφέρεται σε ειδικό λογαριασµό προκειµένου να συµψηφιστεί µε 

αποθεµατικά που θα προκύψουν στο µέλλον. 

���� Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, η ζηµία 

ηµεδαπής επιχείρησης, η οποία προέρχεται από την αλλοδαπή, δεν αναγνωρίζεται φορολογικά. 

���� Επίσης, σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1057 / 23.3.2007 “Συµπλήρωση της αριθ. 1017621 / 10262 / 

Β0012 / ΠΟΛ.1029 / 17.2.2006 Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 

σχετικά µε τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων”, δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων η 

ζηµία που προκύπτει από την πώληση και αποτίµηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, καθώς 

και η ζηµία που προκύπτει από συµβάσεις επί παραγώγων που διαπραγµατεύονται στο 

Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε. 
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���� Η ζηµία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης λόγω της εκχώρησης των απαιτήσεών της σε 

άλλη επιχείρηση, έναντι τιµήµατος µικρότερου του ύψους των απαιτήσεων αυτών, δεν εκπίπτει 

ως γενικό έξοδο διαχείρισης, από τα ακαθάριστα έσοδά της
10

.  

���� Η ζηµία από τη µείωση της ονοµαστικής αξίας µετοχών Ανώνυµης Εταιρείας, τις οποίες 

κατέχει άλλη ανώνυµη εταιρεία, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της δεύτερης, ως ζηµία 

πραγµατοποιηθείσα από υποτίµηση κεφαλαίου, λόγω του ότι η ζηµία αυτή (εφόσον δεν έλαβε 

χώρα και εκποίηση των πιο πάνω µετοχών στην υποτιµηθείσα αξία τους) δεν θεωρείται ότι 

υφίσταται κατά το χρόνο µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου. 

���� Η ζηµία που προκύπτει σε βάρος Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης, από τη συµµετοχή της σε 

αλλοδαπή Ανώνυµη Εταιρεία η οποία τελεί υπό εκκαθάριση, δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση 

από τα ακαθάριστα έσοδα της πρώτης, διότι προέρχεται από πηγή κείµενη στην αλλοδαπή. Το 

ποσό της ζηµίας µε το οποίο επιβάρυνε τελικά η Ανώνυµη Εταιρεία η οποία λύθηκε την πιο 

πάνω ηµεδαπή Ε.Π.Ε. (λόγω της συµµετοχής της σε αυτήν), δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα και 

την προέλευσή της από την αλλοδαπή και εποµένως το ως άνω ποσό της ζηµίας δεν εκπίπτει 

από τα ακαθάριστα έσοδά της έστω και αν περιήλθε σε αυτή µέσω της λυθείσας ηµεδαπής 

Ε.Π.Ε. στην οποία συµµετείχε. 

���� Στο τέλος της χρήσης, οι κεφαλαιουχικές εταιρείες οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α., θα 

πρέπει να διενεργήσουν αποτίµηση των  µετοχών τους, επιλέγοντας τη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της 

τιµής κτήσης και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους. Κατά την αποτίµηση των µετοχών ενδέχεται 

να προκύψει ζηµία, η οποία από την 1
η
 Ιανουαρίου 2003 θα πρέπει να µεταφερθεί στη χρέωση 

ενός υπολογαριασµού του δευτεροβάθµιου λογαριασµού “41.08 Αφορολόγητα αποθεµατικά 

ειδικών διατάξεων νόµων” ο οποίος θα ονοµαστεί «αποθεµατικά από χρεόγραφα». Τυχόν ακάλυπτο 

       ποσό αυτής δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα, αλλά µεταφέρεται σε ειδικό λογαριασµό προ- 
 

      κειµένου να συµψηφισθεί µε αποθεµατικά που θα προκύψουν στο µέλλον. 

                                                 
10

 Η πιο πάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τις εκχωρήσεις απαιτήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

Νόµου 3156 / 2003 “Οµολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες 

διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 157 / τεύχος Α΄/ 25.6.2003). 
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2.3.4 6η ΟΜΑ∆Α: ‘’ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΤ’ ΕΙ∆ΟΣ’’ (Λογαριασµοί 60 έως 69). 

2.3.4.1  Ο λογαριασµός “60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ” 

     Τα έξοδα µισθοδοσίας και αµοιβών του προσωπικού, εκπίπτουν εφόσον έχουν καταβληθεί – ή 

βεβαιωθεί – οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισµού, εκτός  

από τις περιπτώσεις που από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται µερική ή ολική απαλλαγή από 

την υποχρέωση για την καταβολή εισφορών. Οι δαπάνες µισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς 

έκπτωση αν δεν έχουν εξοφληθεί µέσω επαγγελµατικών τραπεζικών λογαριασµών ή επιταγών που 

εξοφλούνται µέσω των ίδιων λογαριασµών
11

. 

     Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, των οποίων η έκδοση προβλέπεται από την 

παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Νόµου 3842 / 2010 “Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης 

και αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής” (Φ.Ε.Κ. 58 / τεύχος Α΄ / 23.4.2010), καθορίζεται η σταδιακή 

εφαρµογή όσων αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, η διαδικασία της εξόφλησης των 

δαπανών µισθοδοσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την φορολογικό χειρισµό 

του συγκεκριµένου εξόδου. Επιπλέον, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ανωτέρω 

Νόµου, εκπίπτουν και οι µισθοί (όπως και οι κάθε είδους απολαβές) των εταίρων των Εταιριών 

Περιορισµένης Ευθύνης, εφόσον τα πρόσωπα αυτά για τις υπηρεσίες που παρέχουν στις εταιρίες 

έχουν ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή ταµείο.  

     Επιπλέον εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, η αποζηµίωση που κατέβαλε σε 

υπάλληλό της για δαπάνες υπηρεσίας που του έχουν ανατεθεί, εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή 

της από τα σχετικά παραστατικά στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων 

και Στοιχείων και δεν αποτελεί εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

περίπτωσης α΄, της παραγράφου 4, του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 

                                                 
11

 Με τις νέες διατάξεις του Νόµου 3842 / 2010 “Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιµετώπιση της 

φοροδιαφυγής” (Φ.Ε.Κ. 58 / τεύχος Α΄ / 23.4.2010) και συγκεκριµένα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 11, 

προβλέπεται για τις δαπάνες µισθοδοσίας, πως θα αναγνωρίζονται µόνο εφόσον έχουν εξοφληθεί µέσω 

επαγγελµατικού τραπεζικού λογαριασµού της επιχείρησης ή µέσω επιταγής η οποία εξοφλείται από τραπεζικό 

λογαριασµό. Επισηµαίνεται, πως στην έννοια των δαπανών µισθοδοσίας δεν περιλαµβάνονται οι ασφαλιστικές 

εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού φορέα τις οποίες καταβάλλει η επιχείρηση, αλλά µόνο οι καταβαλ-

λόµενοι µισθοί και αµοιβές. 
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     Ωστόσο, η έκπτωση των δαπανών που αφορούν αµοιβές και έξοδα προσωπικού, δεν 

αναγνωρίζεται στις κάτωθι περιπτώσεις: 

���� Σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (άρθρο 31, παράγραφος 1, περίπτωση α΄), 

τα έξοδα µισθοδοσίας και αµοιβών προσωπικού δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, αν 

δεν έχουν καταβληθεί – ή βεβαιωθεί – οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου 

ασφαλιστικού οργανισµού, αλλά και όταν δεν συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις αναγνώ-

ρισης των δαπανών (όπως η ύπαρξη σχέσης µίσθωσης εργασίας, η προσφορά πραγµατικής 

υπηρεσίας, ύψος αµοιβής ανάλογο µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες). 

���� Σύµφωνα µε την 3455 / 1995 απόφαση Σ.τ.Ε., η πάγια µηνιαία αποζηµίωση καταβαλλόµενη όχι 

εκτάκτως, αλλά τακτικώς κατά µήνα, συνιστά συγκεκαλυµµένη επαύξηση µισθού και εποµένως 

δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα, όταν δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες 

ασφαλιστικές εισφορές. 

���� Επίσης, σύµφωνα µε τις 3243 / 1988 και 3571 / 1980 αποφάσεις Σ.τ.Ε., δεν αναγνωρίζεται προς 

έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα η µισθοδοσία του προσωπικού, αν δεν καταβληθούν ή 

βεβαιωθούν ή καταλογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές. 

���� Σύµφωνα µε την 540 / 1988 απόφαση Σ.τ.Ε., οι έκτακτες αµοιβές τις οποίες κατέβαλε επιχεί-

ρηση στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της, δεν εκπίπτουν όταν δεν έχουν καταβληθεί οι 

αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1036 / 2.3.2006 “Κοινοποίηση ορισµένων διατάξεων του Νόµου 3427 / 2005 

(Φ.Ε.Κ. 312 / τεύχος Α΄ / 27.12.2005) που αφορούν στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµι-

κών προσώπων” και το άρθρο 31, περίπτωση τ΄ του Κ.Φ.Ε., από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχει-

ρήσεων δεν εκπίπτουν τα ποσά ενοικίων που καταβλήθηκαν για τη διαµονή των εργαζοµένων 

τους λόγω εκτός έδρας εργασίας, σε ξενοδοχεία ή ενοικιαζόµενα δωµάτια που βρίσκονται σε 

διαφορετικό µέρος από τον τόπο της µόνιµης κατοικίας τους, εφόσον ο τόπος εργασίας και 

προσωρινής διαµονής των εργαζοµένων δεν απέχει από τη µόνιµη κατοικία τους περισσότερα 

από εκατό χιλιόµετρα και τα δικαιολογητικά δεν έχουν εκδοθεί στο όνοµα των επιχειρήσεων.  
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���� Οι µισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων των Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης, δεν 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, εάν τα πρόσωπα αυτά για τις υπηρεσίες που παρέχουν 

στην εταιρία δεν έχουν ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή ταµείο. 

���� Επίσης, ο µισθός του λογιστή, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αν η δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος της επιχείρησης δεν φέρει την υπογραφή του. 

���� Αµοιβές καταβαλλόµενες σε υπαλλήλους, πέραν των συµβατικών ή νοµίµων που τους 

αναλογούν, δεν εκπίπτουν ως παραγωγική δαπάνη εάν δεν έχουν καταβληθεί οι προβλεπόµενες 

εισφορές, ή δεν πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος. 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1057 / 23.3.2007 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ.1029 / 17.2.2006 Απόφασης 

του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται 

προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων” δεν εκπίπτουν τα έξοδα µε τα 

οποία επιβαρύνεται η επιχείρηση για την κάλυψη ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης 

συνταξιούχων, πρώην εργαζοµένων της, ούτε τα ποσά που καταβάλλει σε αυτούς για τη 

συµπλήρωση της σύνταξής τους. Επίσης σύµφωνα µε την ίδια Α.Υ.Ο., δεν εκπίπτει η δαπάνη, 

που πραγµατοποιεί οικειοθελώς επιχείρηση για την εξαγορά προϋπηρεσίας ασφαλιστικών 

ταµείων των υπαλλήλων της, ενόψει συνταξιοδότησή τους. 

���� Οι εισφορές προς τον ασφαλιστικό φορέα των ελευθέρων επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) που 

βαρύνουν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Ανώνυµης Εταιρείας και καταβάλλει προαι-

ρετικά η εταιρεία, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της. 

���� Οι προσωπικές ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει για το άτοµό του ο πρόεδρος ή ο 

γενικός διευθυντής Ανώνυµης Εταιρείας, στους ασφαλιστικούς φορείς που ανήκει δεν 

εκπίπτουν, από τα ακαθάριστα έσοδα της συγκεκριµένης επιχείρησης. 

���� Επίσης, δεν εκπίπτει το ποσό των ασφαλίστρων που καταβάλλει επιχείρηση για την πληρωµή 

επενδυτικού προγράµµατος (συµβολαίου) ασφαλιστικής εταιρείας, στο οποίο τυγχάνει η ίδια 

επιχείρηση να είναι συµβαλλόµενος και δικαιούχος. 
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���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.224 / 27.7.1971, τα ποσά που διατίθενται οικειοθελώς από την επιχεί-

ρηση για τη δηµιουργία ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού κεφαλαίου, το οποίο θα χρησιµο-

ποιείται για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης στους απερχόµενους της υπηρεσίας µισθωτούς 

της, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής. 

���� Η δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη που παρέχει επιχείρηση σε τέκνα προσώπων που δεν 

απασχολούνται σε αυτή, τα οποία σπουδάζουν στα ΙΕΚ ή φιλοξενούνται στους παιδικούς 

σταθµούς, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της. 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1147 / 22.5.2001 “Φορολογική µεταχείριση επιχορήγησης για πρόσληψη 

προσωπικού”, οι αποδοχές του προσωπικού που επιδοτούνται από φορείς όπως ο Ο.Α.Ε.∆. ή 

άλλοι παρόµοιοι, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά το ποσό της επιδότησης.  

���� Σύµφωνα µε την 2442 / 1988 απόφαση Σ.τ.Ε., τα ποσά που καταβάλλει επιχείρηση σε 

υπαλλήλους της για τα παιδιά αυτών που σπουδάζουν στην αλλοδαπή, δεν εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδά της, εάν δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές στον 

αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα, ενώ σύµφωνα µε την 540 / 1988 απόφαση Σ.τ.Ε., το ίδιο ισχύει 

και για τις έκτακτες αµοιβές που κατέβαλε επιχείρηση στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της. 

���� Επίσης, σύµφωνα µε την 135 / 1993 απόφαση Σ.τ.Ε., τα ποσά που διατέθηκαν από επιχείρηση 

για τη δηµιουργία ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού κεφαλαίου, µε σκοπό τη χορήγηση επικου-

ρικής σύνταξης σε όσους υπαλλήλους συνταξιοδοτούνται και εξέρχονται από την υπηρεσία, δεν 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, διότι δεν θεωρούνται ποσά βέβαια και εκκαθαρισµένα. 

���� Η 1484 / 1994 απόφαση Σ.τ.Ε. ορίζει πως κάθε οικονοµικός έφορος υποχρεούται να µην δεχθεί 

την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της οικείας επιχειρήσεως, τα ποσά που κατέβαλλε κατά 

τη διάρκεια της χρήσης ως µισθούς και ηµεροµίσθια στο προσωπικό της, εάν δεν έχουν 

καταβληθεί οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές. Σε περίπτωση ένστασης, απόκειται στη 

φορολογούµενη επιχείρηση να ισχυρισθεί και να αποδείξει πως δεν υπήρχε υποχρέωση 

καταβολής εισφορών, είτε λόγω απαλλαγής, είτε εξαιτίας άλλης νοµίµου αιτίας. 
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���� Σύµφωνα µε την 4118 / 1997 απόφαση Σ.τ.Ε., δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα 

επιχείρησης οι δαπάνες που αφορούν συµπλήρωµα τροφής και πρόσθετη ιατροφαρµακευτική 

περίθαλψη στο προσωπικό της, για τις οποίες δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές. 

���� ∆εν εκπίπτουν – σύµφωνα µε την παράγραφο 1, περίπτωση ν΄ του άρθρου 31 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος – τα ποσά που κατέβαλε η επιχείρηση για επιµόρφωση του προσω-

πικού της, εφόσον η επιµόρφωση δεν έχει σχέση µε το αντικείµενο εργασιών της επιχείρησης ή 

µε το αντικείµενο εργασιών του προσωπικού µέσα στην επιχείρηση ή τέλος, µε τη χρήση ηλεκτρο-

νικών υπολογιστών ή των προγραµµάτων που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης. 

���� Σύµφωνα µε την 362 / 2000 απόφαση Σ.τ.Ε., δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση οι µισθοί όσων 

απασχολούνται µε σχέση µισθωτής εργασίας σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµης 

Εταιρείας εάν δεν έχουν καταβληθεί αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. 

���� Σύµφωνα µε την απόφαση 1830 / 1994 Σ.τ.Ε., προκειµένου να αναγνωριστούν και να εκπέσουν 

από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης κονδύλια τα οποία αποτελούν πράγµατι δαπάνες µισθο-

δοσίας για εργασία παρασχεθείσα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, πρέπει η επιχείρηση να 

αποδείξει, είτε ότι έχουν καταβληθεί οι οικείες ασφαλιστικές εισφορές, είτε ότι για τα πρόσωπα 

που απασχολήθηκαν δεν οφείλονται κατά νόµο ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικότερα, στην περί-

πτωση απασχολούµενων αλλοδαπών – σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του 

Νόµου 1846 / 1951 “Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων” (Φ.Ε.Κ. 179 / τεύχος Α΄ / 1.8.1951) – ο 

φορολογούµενος, για την έκπτωση των σχετικών δαπανών µισθοδοσίας, η επιχείρηση θα πρέπει 

να επικαλεσθεί και να αποδείξει, αφενός την ιδιότητα των προσώπων που απασχόλησε ως 

αλλοδαπών, και αφετέρου τον πρόσκαιρο χαρακτήρα της απασχολήσεώς τους στην Ελλάδα.  

���� Τέλος, η αποζηµίωση που κατέβαλε η επιχείρηση σε υπάλληλό της για δαπάνες υπηρεσίας που 

του έχουν ανατεθεί, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της κατά το µέρος που καλύπτεται µε 

δικαιολογητικά του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ως γενικό έξοδο διαχείρισης, ενώ κατά το 

µέρος που δεν καλύπτεται, µε δικαιολογητικά του ΚΒΣ ως δαπάνη µισθοδοσίας. Στην περίπτωση 

αυτή, η αποζηµίωση φορολογείται στο όνοµα του µισθωτού ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες. 
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2.3.4.2  Ο λογαριασµός “61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ” 

     Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Νόµου 2238 / 1994 “Κύρωση του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος” (Φ.Ε.Κ. 151 / τεύχος Α΄ / 16.09.1994) τα γενικά έξοδα διαχείρισης των 

επιχειρήσεων εκπίπτουν των ακαθαρίστων εσόδων της. Εξετάζοντας ορισµένες ειδικές περιπτώ-

σεις, έχουµε να επισηµάνουµε τα κάτωθι: 

���� Οι αµοιβές που καταβάλλει Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης σε εταίρους της, οι οποίοι 

ασκούν ελεύθερα επαγγέλµατα (όπως µηχανικοί, λογιστές κ.λπ.) για υπηρεσίες που της 

παρέχουν ανάλογες µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 

έσοδα της ΕΠΕ, εφόσον οι συγκεκριµένοι εταίροι είναι ασφαλισµένοι σε ασφαλιστικό 

οργανισµό ή ταµείο, όχι για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία, αλλά λόγω του 

επαγγέλµατος που ασκούν. Συνεπεία δε της ασφαλίσεως των εταίρων σε ασφαλιστικό 

οργανισµό ή ταµείο, λόγω του επαγγέλµατός τους και όχι για τις παρεχόµενες στην ΕΠΕ υπηρε-

σίες τους, η αµοιβή τους αποτελεί εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα και όχι από εµπορικές 

επιχειρήσεις, συνεπώς στο ακαθάριστο ποσό της διενεργείται παρακράτηση φόρου 20%. 

���� Σύµφωνα µε την 2525 / 1991 απόφαση Σ.τ.Ε. και την ΠΟΛ 1005 / 14.1.2005 “Εκπιπτόµενες 

δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστη-

ριακή νοµολογία”, οι καταβαλλόµενες από τις επιχειρήσεις στους µηχανικούς, αµοιβές για την 

εκπόνηση τεχνικής µελέτης και την έκδοση άδειας οικοδοµής, εντάσσονται στο κόστος κατά-

σκευής της οικοδοµής και εκπίπτουν τµηµατικά µε τις διενεργούµενες κάθε έτος αποσβέσεις. 

���� Σύµφωνα µε τις 3242 / 1990, 4039 / 1999 και 3897 / 1989 αποφάσεις Σ.τ.Ε., οι µισθοί που 

καταβάλλει Ανώνυµη Εταιρεία προς στα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, για 

ενδεχόµενη εξαρτηµένη εργασία που παρέχουν προς αυτήν πέραν των καθηκόντων τα οποία 

απορρέουν από την ιδιότητά τους ως µέλη του ∆.Σ., εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα την 

Ανωνύµου, χωρίς να θεωρείται απαραίτητη η ύπαρξη προέγκρισης της δαπάνης από τη Γενική 

Συνέλευση των µετόχων της.  
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Επίσης εκπίπτουν από το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων οι εξής δαπάνες: 

���� H αποζηµίωση για κάλυψη αποθετικής ζηµίας (διαφυγόντος κέρδους) που επιδικάζεται σε βάρος 

επιχείρησης µε απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου. 

���� Η αποζηµίωση που κατέβαλε η επιχείρηση σε κληρονόµους φονευθέντος από πτώση – λόγω 

σεισµού – κτιρίου ιδιοκτησίας της. Αυτού του είδους η αποζηµίωση εκπίπτει ως παραγωγική 

δαπάνη, από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης κατά στην οποία καταβλήθηκε στους δικαιούχους. 

Επίσης µε την 3214 / 1982 απόφαση Σ.τ.Ε. εκπίπτει ως παραγωγική δαπάνη και η συµπλη-

ρωµατική αποζηµίωση στην οικογένεια θανόντος υπαλλήλου επιχείρησης από σύγκρουση µε 

αυτοκίνητό της κατά την ώρα της επαγγελµατικής απασχόλησής του, όπως και η συµπλη-

ρωµατική αποζηµίωση για σωµατικές βλάβες που καταβάλει επιχείρηση σε τρίτο, ο οποίος 

τραυµατίσθηκε από αυτοκίνητό της, χρησιµοποιούµενο στα πλαίσια της επαγγελµατικής της 

απασχόλησης (απόφαση 3214 / 1982 Σ.τ.Ε.). 

���� Οι αµοιβές που καταβάλλουν επιχειρήσεις σε άλλες επιχειρήσεις για την παραγωγή των 

προϊόντών τους µε τη µέθοδο του “φασόν”, σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, 

άρθρο 31, παράγραφος 1, περίπτωση α΄. 

���� Επίσης, σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (άρθρο 105, παράγραφος 6, 

περίπτωση γ΄), εκπίπτουν οι αµοιβές και οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου  Ανώνυµης Εταιρίας, όπως ορίζονται µε την παράγραφο 2 του άρθρου 

24 του Κανονιστικού Νόµου 2190 / 1920 “Περί Ανωνύµων Εταιρειών”. 

���� Η αποζηµίωση που κατέβαλε η επιχείρηση σε υπάλληλό της για δαπάνες υπηρεσίας που του 

έχουν ανατεθεί, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους 

από τα σχετικά παραστατικά στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων 

και Στοιχείων και δεν αποτελεί εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες σύµφωνα µε τις διατάξεις της  

παραγράφου 4, περίπτωση α΄ του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 

���� Οι αµοιβές που κατέβαλλαν επιχειρήσεις σε οργανωµένα γραφεία για την εξεύρεση στελεχών. 

���� Οι αµοιβές που κατέβαλλαν επιχειρήσεις για τη φύλαξη των εγκαταστάσεών τους.  
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���� Οι αµοιβές χρηµατοοικονοµικών συµβούλων σχετικά µε υπηρεσίες αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας των εταιριών.  

���� Οι αµοιβές που καταβάλλουν επιχειρήσεις σε µεσιτικά γραφεία, πρακτορεία ή άλλες 

επιχειρήσεις για την εξεύρεση κατοικίας των αλλοδαπών στελεχών τους.  

���� Η αποζηµίωση που κατέβαλλε επιχείρηση σε υπάλληλο ή εργάτη της, ο οποίος συνδέεται µε 

αυτή µε εξαρτηµένη εργασία λόγω µετεγκατάστασης σε άλλη πόλη ή χώρα, καθώς και τα έξοδα 

µεταφοράς της οικοσυσκευής του ίδιου ή της οικογένειάς του, εφόσον η καταβολή τους αποδεικ-

νύεται από παραστατικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 

���� Οι αµοιβές συµβούλων για την εξαγορά αλλοδαπών εταιριών από ηµεδαπή εταιρία, εκπίπτουν 

από τα ακαθάριστα έσοδά της, ανεξάρτητα από την επίτευξη της εξαγοράς.  

���� Οι αµοιβές που καταβάλλουν επιχειρήσεις σε υπεύθυνους για τη σύνταξη αναλογιστικών µελετών.  

���� Οι αµοιβές που καταβάλλουν επιχειρήσεις σε τρίτους για την καλύτερη οργάνωση της 

παραγωγής και την πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων τους και της παραγωγικής 

διαδικασίας, καθώς και οι αµοιβές που καταβάλλουν σε οργανισµούς οι ποίοι αναλαµβάνουν 

την ολοκλήρωση της πιστοποίησης (ISO 9002). 

���� Οι αµοιβές που καταβάλλουν επιχειρήσεις σε ανεξάρτητα χηµικά εργαστήρια της ηµεδαπής ή 

της αλλοδαπής για την πιστοποίηση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων τους.  

���� Οι αµοιβές που καταβάλλει επιχείρηση σε τρίτους για τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, µε την προϋπόθεση ότι ο έλεγχος δεν διενεργείται για 

λογαριασµό της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µητρικής εταιρίας.  

���� Οι αµοιβές που καταβάλλουν επιχειρήσεις σε εταιρίες παροχής ασφάλειας (security) για τη 

φύλαξη χρηµαταποστολών σε τράπεζες ή άλλους οργανισµούς. 

���� Η αµοιβή που καταβάλλει ηµεδαπή επιχείρηση σε άλλη ηµεδαπή επιχείρηση που ανήκει στο 

ίδιο όµιλο, για αποδεδειγµένες υπηρεσίες που της παρέχει η δεύτερη.  

���� Οι αµοιβές που καταβάλλουν επιχειρήσεις σε εκτιµητές για την εκτίµηση της αξίας των 

ακινήτων τους. 
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���� Οι αµοιβές που καταβάλλουν επιχειρήσεις σε εταιρίες αποκοµιδής απορριµµάτων.  

���� Σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (άρθρο 31, παράγραφος 1, περίπτωση α΄) 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων οι αµοιβές των δικηγόρων και των συµβο-

λαιογράφων για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους. Επίσης οι αµοιβές των µηχανικών για τις 

παρασχεθείσες υπηρεσίες τους και εφόσον δεν συµπεριλαµβάνονται στο κόστος οικοδοµής (για 

παράδειγµα εργασίες όπως η σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων, οι επιµετρήσεις οικοπέδων, 

οι οριοθετήσεις κ.λπ.). Οι αµοιβές τρίτων, για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους, εφόσον έχει 

εκδοθεί το προβλεπόµενο στοιχείο του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι αµοιβές αλλοδαπών 

επιχειρήσεων, ή φυσικών προσώπων για τις υπηρεσίες που παρέχουν στη Ελλάδα. Οι αµοιβές των 

αλλοδαπών δικηγόρων για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην αλλοδαπή (όπως για παράδειγµα 

δικαστική εκπροσώπηση). Οι αµοιβές αλλοδαπών φυσικών ή νοµικών προσώπων για υπηρεσίες 

έρευνας αγοράς ή προώθησης ελληνικών προϊόντων στην αλλοδαπή. Οι αµοιβές αλλοδαπών για 

τη σύνταξη τεχνικών και λοιπών επιστηµονικών µελετών και τέλος οι αµοιβές των λογιστών 

όταν δεν ανήκουν στο προσωπικό της επιχείρησης και εφόσον έχουν εκδώσει το προβλεπόµενο 

από τον Κ.Β.Σ. παραστατικό. 

���� Σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (άρθρο 23, παράγραφος 1, περίπτωση ζ΄), 

το ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλει – βάσει νόµου – εκµισθώτρια επιχείρηση στο 

µισθωτή για τη λύση της µισθωτικής σχέσης, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα µόνο µέχρι του 

ύψους του ακαθαρίστου εισοδήµατος που αποκτά από το συγκεκριµένο µίσθιο κατά το έτος 

καταβολής της αποζηµίωσης. 

���� Επίσης, σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1106 / 24.7.2008 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ. 1005 / 2005 Απόφα-

σης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις εκπιπτόµενες δαπάνες από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων”, εκπίπτει η αποζηµίωση που κατέβαλε µισθώτρια 

επιχείρηση στον εκµισθωτή, λόγω καταγγελίας σύµβασης εµπορικής µίσθωσης µετά την 

πάροδο διετίας από την έναρξη αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Π.∆. 34 / 1995 “Κωδικο-

ποίηση διατάξεων νόµων περί εµπορικών µισθώσεων (Φ.Ε.Κ. 30 / τεύχος Α΄ / 10.2.1995).  
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���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1036 / 24.7.2006 “Κοινοποίηση ορισµένων διατάξεων του Νόµου 3427 / 

2005 (Φ.Ε.Κ. 312 / τεύχος Α΄ / 27.12.2005) που αφορούν στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών 

και νοµικών προσώπων”, τα ποσά των αποζηµιώσεων που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στους 

δικαιούχους µε βάση α. το Νόµο 2112 / 1920 “Περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συµβάσεως 

εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων (Φ.Ε.Κ. 67 / τεύχος Α’ / 18.3.1920)” β. Το άρθρο 1 του Β.∆. 16 

/ 18 Ιουλίου 1920 “περί επεκτάσεως του Νόµου 2112 / 1920” και γ. Το άρθρο 94 του Ν.∆. 3026 

/ 1954 “Κώδικας περί δικηγόρων” (Φ.Ε.Κ. 235 / τεύχος Α΄ / 08.01.1954) αναγνωρίζονται 

ολόκληρα προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, έστω και αν 

καταβάλλεται ποσό µεγαλύτερο από αυτό που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις, εφόσον το 

συνολικό ποσό των αποζηµιώσεων αυτών φορολογείται στο όνοµα του δικαιούχου σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόµου 2238 / 1994 “Κύρωση του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος (Φ.Ε.Κ. 151 / τεύχος Α΄ / 16.09.1994)” λόγω του ότι έχει καταβληθεί 

σε αυτόν για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην επιχείρηση, όπως προβλέπεται και από τη νέα 

διάταξη της παραγράφου 16 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. 

���� Σύµφωνα µε την  ΠΟΛ.1028 / 2006 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ. 1005 / 2005 απόφασης του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νοµολογία»” οι αµοιβές αλλοδαπών 

θεµατοφυλάκων τις οποίες καταβάλλουν ανώνυµες εταιρίες µε µετοχές εισηγµένες σε αλλοδαπά 

χρηµατιστήρια, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, εφόσον ο ορισµός των πιο πάνω θεµατο-

φυλάκων προβλέπεται από τη νοµοθεσία από την οποία διέπονται τα εν λόγω χρηµατιστήρια. 

���� Για τους δικηγόρους, οι οποίοι αποκτούν εισόδηµα από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος 

(Ζ’ κατηγορία του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος) και από µισθωτές υπηρεσίες (πάγια 

αντιµισθία, ΣΤ’ κατηγορία του Κ.Φ.Ε.), ο επιµερισµός των δαπανών, πραγµατοποιείται µε βάση 

το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτουν από κάθε πηγή εισοδήµατος και τελικώς 

αφαιρείται εκείνο το ποσοστό που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση του 

ελευθέριου επαγγέλµατος. 
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���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1106 / 24.7.2008 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ.1005 / 2005 απόφασης του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις εκπιπτόµενες δαπάνες από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων”, το ποσό που καταβάλλει επιχείρηση στο προσωπικό της 

για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας υπηρεσίας (έξοδα κίνησης), µέσω διατακτικών τροφής 

που εκδίδονται από άλλη εταιρεία, αποτελεί λειτουργική δαπάνη της πρώτης και αναγνωρίζεται 

ως γενικό έξοδο διαχείρισης µόνο κατά το µέρος που καλύπτεται από τα σχετικά παραστατικά 

του ΚΒΣ. Στην περίπτωση αυτή το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών προς την πρώτη εταιρεία θα 

πρέπει να συνοδεύεται µε τις υπόψη διατακτικές και µε απόδειξη είσπραξης του αντιτίµου των 

διατακτικών αυτών. 

���� Επιχειρήσεις επεξεργασίας αποβλήτων, δικαιούνται να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδά 

τους, τις αµοιβές που καταβάλλουν σε αλλοδαπές επιχειρήσεις για τη διαχείριση των 

αποβλήτων εφόσον δεν µπορούν να την αναλάβουν οι ίδιες, καθώς και τις αµοιβές που 

καταβάλουν στη βιοµηχανία τσιµέντου, η οποία αναλαµβάνει να καταστρέψει µε καύση τα µη 

εκµεταλλεύσιµα εµπορικά προϊόντα που προκύπτουν από την επεξεργασία των αποβλήτων. 

���� Τέλος, σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1036 / 2006 “Κοινοποίηση ορισµένων διατάξεων του Νόµου 

3427 / 2005 (Φ.Ε.Κ. 312 / τεύχος Α΄ / 27.12.2005), που αφορούν στη φορολογία εισοδήµατος 

φυσικών και νοµικών προσώπων” δεν αναγνωρίζονται πλέον ως εκπεστέα δαπάνη:                 .  

i. Η αποζηµίωση που καταβάλλει επιχείρηση σε κληρονόµους φονευθέντος από πτώση – 

συνεπεία σεισµού – κτιρίου ιδιοκτησίας της.                                                                               .  

ii. H συµπληρωµατική αποζηµίωση που καταβάλλει επιχείρηση στην οικογένεια θανόντος υπαλ-

λήλου της από σύγκρουση µε αυτοκίνητό της κατά την ώρα επαγγελµατικής απασχόλησής του. 

iii. H αποζηµίωση για σωµατικές βλάβες που καταβάλλει επιχείρηση σε τρίτο, λόγω 

τραυµατισµού του από δικό της αυτοκίνητο, ανεξάρτητα από το χρόνο του συµβάντος.           . 

iv.  Tα έξοδα που καταβάλλει επιχείρηση για τη νοσηλεία υπαλλήλου της στο εξωτερικό, καθώς 

και τα έξοδα µετάβασης του άλλου συζύγου – συνοδού. 
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2.3.4.3  Ο λογαριασµός “62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ” 

     Στους υπολογαριασµούς του λογαριασµού “62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ” καταχωρούνται: 

α. Τα αντίτιµα των παροχών κοινής ωφελείας (στους υπολογαριασµούς “62.00 Ηλεκτρικό ρεύµα 

παραγωγής”, “62.01 Φωταέριο παραγωγικής διαδικασίας”, “62.02  Ύδρευση παραγωγικής διαδι-

κασίας”, “62.03  Τηλεπικοινωνίες”). 

β. Τα ενοίκια µισθώσεως των πάγιων στοιχείων (στο δευτεροβάθµιο λογαριασµό “62.04 Ενοίκια”), 

εκτός από εκείνα που αφορούν στέγαση προσωπικού τα οποία καταχωρούνται στο λογαριασµό 

“60.02.01 Έξοδα στεγάσεως” 

γ. Τα κάθε µορφής ασφάλιστρα (στον “62.05 Ασφάλιστρα”), εκτός από εκείνα που αφορούν 

ασφάλειες προσωπικού και καταχωρούνται στο λογαριασµό “60.02.06 Ασφάλιστρα προσωπικού”, 

καθώς και εκείνα που αφορούν ασφάλειες µεταφοράς των αγοραζόµενων ειδών τα οποία καταχω-

ρούνται στους οικείους υπολογαριασµούς του “32. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ” ή σε λογα-

ριασµούς αποθεµάτων της 2
ης

 οµάδας του Ε.Γ.Λ.Σ. ή πάγιων στοιχείων της 1
ης

 οµάδας του Ε.Γ.Λ.Σ.  

δ. Τα κάθε είδους αποθήκευτρα. 

ε. Το κόστος επισκευής και συντηρήσεως πάγιων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού, που 

πραγµατοποιούνται από τρίτους. 

στ. Οι κάθε είδους παροχές τρίτων που δεν υπάγονται σε έναν από τους υπολογαριασµούς του 62. 

    Για τη φορολογική αναµόρφωση του αποτελέσµατος, από το λογαριασµό “62. ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΤΡΙΤΩΝ” γενικώς εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τα ενοίκια των κτιρίων (εργοστάσια, 

γραφεία, αποθήκες, κ.λπ.), τα ενοίκια των µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες της 

επιχείρησης, καθώς και τα ενοίκια λοιπών κινητών πραγµάτων που επίσης χρησιµοποιούνται για τις 

ανάγκες της επιχείρησης. Επίσης εκπίπτουν τα µισθώµατα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε 

εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων (εκτός των περιπτώσεων leasing), ανεξάρτητα από το αν οι 

εταιρείες αυτές έχουν αγοράσει τα ενοικιαζόµενα αυτοκίνητα ή τα έχουν µισθώσει από εταιρείες 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
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     Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης που πραγµατοποιούνται σε µισθωµένα ακίνητα, εκπίπτουν 

των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων, κατά το χρόνο της πραγµατοποίησης τους. Τα ποσά 

των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε µισθωµένα ακίνητα εκπίπτουν ισόποσα από τα 

ακαθάριστα έσοδα για όσες χρήσεις διαρκεί η µίσθωση
12

. Επίσης εκπίπτουν ως παραγωγικές 

δαπάνες τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες για την 

ασφάλιση των περιουσιακών τους στοιχείων, τα ασφάλιστρα πυρός, τα ασφάλιστρα µεταφορικών 

µέσων, τα ασφάλιστρα µεταφορών καθώς και τα ασφάλιστρα που αφορούν την απώλεια εσόδων σε 

περίπτωση διακοπής της παραγωγικής διαδικασίας λόγω ανωτέρας βίας (πυρκαγιά, σεισµός, 

πληµµύρα κ.λπ.), σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1028 / 2006 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ. 1005 / 2005 

Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών / Εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθά-

ριστα έσοδα των επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νοµολογία”. Τα 

έξοδα µεταφοράς προσωπικού καθώς και υλικών αγαθών µε µεταφορικά µέσα τρίτων (όπως τα 

µισθωµένα λεωφορεία) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, καθώς και τα 

έξοδα κινήσεως των µεταφορικών µέσων της ίδιας της επιχείρησης. 

      Σύµφωνα µε την παράγραφο 1, του άρθρου 31 του Νόµου 2238 / 1994, εκπίπτουν τα ποσά των 

δαπανών διαφηµίσεων που βαρύνουν την επιχείρηση, κατά το έτος της έκδοσης του προβλεπό-

µενου φορολογικού στοιχείου. Ειδικά τα ποσά των δαπανών που υπόκεινται σε τέλος διαφηµίσεων 

υπέρ δήµων και κοινοτήτων, δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη της διαφηµιζόµενης επιχείρησης αν 

δεν αποδεικνύεται η καταβολή του τέλους που αναλογεί µε τριπλότυπο είσπραξης του οικείου 

δήµου ή κοινότητας. Επίσης, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις εκπίπτουν τα ποσά των µισθωµάτων 

που καταβάλλει ο µισθωτής στις εταιρείες του Νόµου 1665 / 1986 “Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής 

Μίσθωσης” (Φ.Ε.Κ. 194 / τεύχος Α’ / 4.12.1986) ή σε αλλοδαπές εταιρείες χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης, για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του από ανάλογες συµβάσεις, ωστόσο εξαιρούνται τα µισ- 

θώµατα που καταβάλλονται για ακίνητα κατά το µέρος που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου. 

                                                 
12

 Σε περίπτωση κατά την οποία, για το ίδιο πάγιο στοιχείο (όταν αυτό είναι ιδιόκτητο) ο ετήσιος συντελεστής απόσ-

βεσης που προκύπτει µε τον επιµερισµό του χρόνου διάρκειας της µίσθωσης είναι µικρότερος από το συντελεστή που 

ορίζεται από το Π.∆. 299 / 2003 “Περί Αποσβέσεων. Καθορισµός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης” 

(Φ.Ε.Κ. 255 / τεύχος Α΄ / 04.11.2003) εφαρµόζονται τα οριζόµενα από το ανωτέρω προεδρικό διάταγµα. 
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     Τέλος, εκπίπτουν τα ποσά των εξόδων διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο, αλλοδαπών πελατών, 

αντιπροσώπων και διευθυντικών στελεχών ηµεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς και ειδικών 

επιστηµόνων, εφόσον αποδεικνύονται από τα προβλεπόµενα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία
13

 

καθώς και αξία των δώρων που γίνονται προς τα ανωτέρω πρόσωπα και µέχρι ποσού είκοσι ευρώ για 

κάθε δωρεοδόχο, ενώ λοιπά έξοδα φιλοξενίας και διανυκτέρευσης δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση. 

     Εξετάζοντας ορισµένες ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες αναφέρονται στο λογαριασµό “62. ΠΑΡΟ-

ΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ”, έχουµε να επισηµάνουµε τα κάτωθι: 

���� Σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (άρθρο 31, παράγραφος 1, περίπτωση α΄), 

το ποσό των µισθωµάτων που αντιστοιχεί σε αύξηση του αρχικά συµφωνηθέντος µισθώµατος, 

εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της µισθώτριας επιχείρησης ακόµα και όταν η µεταγενέστε-

ρη τροποποίηση του αρχικού συµφωνητικού µίσθωσης (µε την οποία επιβλήθηκε το αυξηµένο 

µίσθωµα) δεν έχει θεωρηθεί από τον αρµόδιο προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. του εκµισθωτή. 

���� Επίσης τα ποσά, που καταβάλλονται από τη µισθώτρια επιχείρηση στον εκµισθωτή, µετά από 

δικαστική απόφαση λόγω αναπροσαρµογής του µισθώµατος, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 

έσοδα της χρήσης µέσα στην οποία καταβλήθηκαν και όχι από τα ακαθάριστα έσοδα της 

χρήσης (ή των χρήσεων) που αφορά η αναδροµική αύξηση. 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1036 / 2006 “Κοινοποίηση ορισµένων διατάξεων του Νόµου 3427 / 

2005 (Φ.Ε.Κ. 312, τεύχος Α )́ που αφορούν στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προ-

σώπων”, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν τα ποσά ενοικίων που κατέβαλλαν 

για τη διαµονή των εργαζοµένων τους σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια ή οικίες που 

βρίσκονται σε διαφορετικό µέρος από τον τόπο της µόνιµης κατοικίας τους, λόγω εργασίας 

εκτός έδρας. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκπτωση των εξόδων της περίπτωσης αυτής 

είναι – κατά ρητή διατύπωση του νόµου – ο τόπος εργασίας και προσωρινής διαµονής των εργα-

ζοµένων που απασχολούνται εκτός έδρας να απέχει από τη µόνιµη κατοικία τους περισσότερα 

από 100 χιλιόµετρα και τα δικαιολογητικά να έχουν εκδοθεί στο όνοµα των επιχειρήσεων. 

                                                 
13

 Τα ανωτέρω ισχύουν µε την προϋπόθεση πως ο χώρος φιλοξενίας (ξενοδοχείο, ξενώνας κ.λπ.) ευρίσκεται εντός του 

νοµού, στη χωρική αρµοδιότητα του οποίου είναι εγκατεστηµένη η έδρα ή τυχόν υποκατάστηµα της επιχείρησης που 

επιβαρύνεται µε τα πιο πάνω έξοδα. Λοιπά έξοδα φιλοξενίας και διανυκτέρευσης δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση. 
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���� Τα µισθώµατα που καταβάλλει επιχείρηση σε εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης του Νόµου 

1665 / 1986 “Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης” (Φ.Ε.Κ. 194 / τεύχος Α’ / 4.12.1986), για 

ακίνητο το οποίο έχει γίνει αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης, δεν εκπίπτουν
14

 από τα 

ακαθάριστα έσοδά της, κατά το µέρος που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου. Στα 

καταβαλλόµενα µισθώµατα περιλαµβάνεται  τόσο το µέρος που αναφέρεται στο κτίριο (ως 

εκπιπτόµενη δαπάνη), όσο και αυτό που αναφέρεται στο οικόπεδο επί του οποίου έχει 

ανεγερθεί το κτίριο (ως µη εκπιπτόµενη δαπάνη), ασχέτως αν έχει συνοµολογηθεί µε τη 

σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης    ακινήτου πως η αξία του οικοπέδου θα καταβληθεί εξ 

ολοκλήρου κατά τη λήξη της σύµβασης.  

���� Τα µισθώµατα που καταβάλλει επιχείρηση σε εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης του Νόµου 

1665 / 1986, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας καταβάλλονται 

λόγω της συναφθείσας σύµβασης, όπως αυτό επιβάλλεται από την αρχή της αυτοτέλειας των 

χρήσεων, µε βάση την οποία οι δαπάνες κατατάσσονται στη χρήση την οποία βαρύνουν όπως 

έχει καθιερωθεί µε τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, Εποµένως, σε περίπτωση 

που από τη συναφθείσα σύµβαση προβλέπεται περίοδος χάριτος για κάποιο χρονικό διάστηµα 

και τα µισθώµατα που αντιστοιχούν στην περίοδο αυτή θα καταβάλλονται στην επόµενη χρήση, 

εκπίπτουν κατά το χρόνο καταβολής τους σύµφωνα µε τη σύµβαση. 

���� Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων εφαρµόζεται και στην περίπτωση της προεξόφλησης 

µισθωµάτων leasing από την επιχείρηση. Έτσι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα µόνο τα 

µισθώµατα που αντιστοιχούν στην τρέχουσα χρήση µε βάση την σύµβαση που έχουν υπογράψει 

τα δύο µέρη. Τα µισθώµατα των επόµενων χρήσεων που προεξοφλήθηκαν (δηλαδή προπλη-

ρώθηκαν στην εταιρεία leasing, πριν από την αρχικά προβλεπόµενη ηµεροµηνία καταβολής), 

θα εκπέσουν αντίστοιχα από τα ακαθάριστα έσοδα των επόµενων χρήσεων, τις οποίες αφορούν. 

Επιπλέον, αν κατά τη διάρκεια της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και βάσει της υπογραφείσας 

                                                 
14

 Η µη αναγνώριση του µισθώµατος που αντιστοιχεί σε οικόπεδο, καθιερώθηκε µε το Νόµο 2753 / 1999 “Απλοποι-

ήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήµατος και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 249 / τεύχος Α΄ / 17.11.1999) και 

ισχύει για κέρδη που προκύπτουν από ισολογισµούς που κλείνουν από 31.12.1999 και έπειτα. 
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σύµβασης, προβλέπεται κάποιο µίσθωµα να είναι πολλαπλάσιο των άλλων, το ποσό αυτό θα 

βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης µέσα στην οποία θα καταβληθεί. 

���� Σύµφωνα µε την 2357 / 1993 απόφαση του Σ.τ.Ε., οι δαπάνες που φέρουν χαρακτήρα 

µισθώµατος (δηλαδή περιοδικής παροχής), είναι εκπεστέες τµηµατικά από τα έσοδα των 

χρήσεων διάρκειας της µίσθωσης, έστω και αν έχει συµφωνηθεί η εφάπαξ καταβολή τους κατά 

το χρόνο σύναψης της συµβάσεως. 

���� Αναγνωρίζονται ως εκπεστέα δαπάνη τα ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για την 

κάλυψη εξόδων κινητής τηλεφωνίας, λογαριασµών που ανήκουν στην επιχείρηση. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την έκπτωση των συγκεκριµένων εξόδων είναι οι λογαριασµοί των κινητών 

τηλεφώνων να µην υπερβαίνουν τον αριθµό των απασχολούµενων στις επιχειρήσεις υπαλλήλων 

αυτών
15

. Από το ποσό της ανωτέρω δαπάνης, ποσοστό 50% αναγνωρίζεται προς έκπτωση από 

τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Επίσης, επειδή στις προσωπικές εταιρίες προέχει το 

προσωπικό στοιχείο και οι εταίροι προσφέρουν την προσωπική τους εργασία (ως µισθωτοί 

ουσιαστικά) για τις ανάγκες της εταιρίας, γίνεται δεκτό, ότι στον αριθµό των απασχολουµένων 

υπαλλήλων στην επιχείρηση θα προστίθεται και ο αριθµός των εταίρων των εταιριών αυτών, 

αλλά µε τον περιορισµό του ενός τηλεφώνου για κάθε εταίρο. Τα ίδια ισχύουν και για τις 

επιχειρήσεις που ασκούνται ατοµικά από τον επιχειρηµατία, δηλαδή από τα ακαθάριστα έσοδα 

της επιχείρησης θα εκπίπτει το 50% της δαπάνης του κινητού του τηλεφώνου. Σύµφωνα µε την 

ΠΟΛ.1036 / 2.3.2006 “Κοινοποίηση ορισµένων διατάξεων του Νόµου 3427 / 2005 (Φ.Ε.Κ. 312 

/ τεύχος Α΄ / 27.12.2005) που αφορούν στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών 

προσώπων” και το άρθρο 31, περίπτωση ψ΄ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, τα ανωτέρω 

έχουν εφαρµογή και για τις δαπάνες κινητών τηλεφώνων που χρησιµοποιούνται από τους δια- 

      χειριστές ή τους εταίρους των Ε.Π.Ε. και τον Πρόεδρο, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή τα µέλη του  
 

      ∆.Σ. των Ανωνύµων Εταιρειών, των δηµόσιων και των δηµοτικών επιχειρήσεων κ.ο.κ. 

                                                 
15 Σε περίπτωση που οι λογαριασµοί των κινητών τηλεφώνων, υπερβαίνουν τον αριθµό των απασχολουµένων 
υπαλλήλων, το µέρος της δαπάνης κινητών τηλεφώνων που αναλογεί στους πέραν του αριθµού των απασχολουµένων 
υπαλλήλων δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση. Για παράδειγµα, αν η επιχείρηση απασχολεί 30 υπαλλήλους, ενώ οι 
λογαριασµοί κινητών τηλεφώνων της επιχείρησης είναι 40 και το ποσό της δαπάνης είναι 12.000 ευρώ, τότε θα ληφθεί 
υπόψη για έκπτωση το ποσό των 9.000,00 ευρώ (12.000,00€ x 30/40). 
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���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1139 / 8.12.2006 “Έκπτωση των µισθωµάτων που καταβάλλονται σε 

επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία 

έχουν µισθώσει από εταιρείες leasing” και το άρθρο 31, περίπτωση β΄ του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων τα µισθώµατα που 

κατέβάλλαν σε εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, κατά ποσοστό 70% για Επιβατικά Ιδιωτικής 

Χρήσης αυτοκίνητα µέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά και κατά 35% για Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα µε 

µεγαλύτερο κυβισµό
16

. 

���� α.  Οι δαπάνες συντήρησης, όπως και οι δαπάνες επισκευής των µισθωµένων Ε.Ι.Χ. οχηµάτων 

από εταιρείες ενοικίασης, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, κατά 

ποσοστό 70% για Ε.Ι.Χ. µέχρι 1600 κ.ε. και 35% για Ε.Ι.Χ. µε µεγαλύτερο κυβισµό.               . 

β. Οι δαπάνες συντήρησης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων ιδιοκτησίας µετόχων ανώνυµης εταιρείας τα 

οποία χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες της, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής, 

εφόσον το δικαίωµα χρησιµοποίησής τους προκύπτει από έγγραφες συµβάσεις µίσθωσης αυτών 

και έχει συµφωνηθεί η καταβολή µισθώµατος
17

.                                                                         . 

γ.  Οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής, κυκλοφορίας και αποσβέσεων για τα επιβατικά αυτοκί-

νητα ιδιωτικής χρήσης µε κυλινδρισµό µέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά, εκπίπτουν σε ποσοστό 

70% του συνολικού ποσού τους, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες 

της επιχείρησης. Για αυτοκίνητα µεγαλύτερου κυβισµού εκπίπτει, µε τις ίδιες προϋποθέσεις, 

ποσοστό 35% των πιο πάνω δαπανών. 

���� Οι δαπάνες που πραγµατοποιεί επιχείρηση για τη µεταφορά φυσικού αερίου στo εσωτερικό, 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, έστω και αν η µεταφορά διενεργείται από εξωχώρια 

εταιρεία, καθόσον η τιµή διαπραγµατεύεται σε οργανωµένες χρηµατιστηριακές αγορές και 

δηµοσιεύονται για το λόγο αυτό δείκτες τιµών χονδρικής πώλησης, όπως επιβάλλεται από τις 

διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου14 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. 

                                                 
16

 Το κριτήριο του κυβισµού αυξήθηκε από 1.400 κ.ε. σε 1.600 κ.ε. µε την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Νόµου 3296 
/ 2004 “Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι κ.ά. διατάξεις”, και τα ποσοστά 
70% και 35% αυξήθηκαν από 60% και 25% αντίστοιχα µε την παράγραφο 5, του άρθρου 11 του νόµου 3842 / 2010 
“Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής”. 
17

 Και στη συγκεκριµένη περίπτωση, η έκπτωση των δαπανών συντήρησης υπόκειται στον περιορισµό των ποσοστών 
που προβλέπονται από το νόµο ανάλογα µε τον κυβισµό των αυτοκινήτων. 
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���� Τα ασφάλιστρα που κατέβαλε επιχείρηση για αγορά µηχανηµάτων από το εξωτερικό, έχοντας 

ως σκοπό την επέκταση των ήδη λειτουργουσών εγκαταστάσεών της (δηµιουργία δεύτερου 

εργοστασίου) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της ως γενικά έξοδα διαχείρισης, 

ανεξάρτητα από το αν η συγκεκριµένη επένδυση τελικώς πραγµατοποιήθηκε ή όχι. 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1028 / 2006 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ. 1005 / 2005 Απόφασης του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε θέµα: Εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα 

έσοδα των επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νοµολογία”, 

εκπίπτουν τα ασφάλιστρα που κατέβαλλαν οι επιχειρήσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες στις 

κάτωθι περιπτώσεις:                                                                                                                   .    

α. Όταν πρόκειται για την ασφάλιση των εργαζοµένων τους έναντι των κινδύνων 

τραυµατισµού, θανάτου καθώς και απώλειας προσωπικών τους αντικειµένων, εφόσον 

ταξιδεύουν για τις ανάγκες της επιχείρησης.                                                                              .   

β. Όταν αφορούν την είσπραξη αποζηµίωσης σε περίπτωση µη εξόφλησης απαιτήσεων από 

χρεώστες της επιχείρησης.                                                                                                            .  

γ.  Όταν προορίζονται για την κάλυψη της ζηµίας που προκύπτει λόγω της χορηγούµενης στους 

πελάτες τους εγγύησης, σχετικά µε την ποιότητα ή οµαλή λειτουργία εµπορευµάτων ή 

προϊόντων τους.                                                                                                                            .   

δ.  Όταν αφορούν ασφάλιση του προσωπικού τους για τις περιπτώσεις εργατικού ατυχήµατος. 

ε.  Όταν αφορούν τη σύναψη ασφαλίσεων αστικής επαγγελµατικής ευθύνης, για την κάλυψη 

σωµατικών βλαβών τρίτων ή για την κάλυψη της ζωής αυτών ή για την κάλυψη υλικών ζηµιών 

σε περιουσιακά στοιχεία τους, περιπτώσεις οι οποίες ενδέχεται να προξενηθούν από τη 

δραστηριότητα της επιχείρησης.                                                                                                 . 

στ. Όταν αφορούν την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων από 

τροµοκρατικές ενέργειες.                                                                                                            .   

ζ.  Όταν αφορούν την καταβολή αποζηµίωσης σε πελάτες, λόγω ενδεχόµενης βλάβης τους, 

οποιασδήποτε µορφής, από τη χρήση προϊόντων της επιχείρησης. 
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���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1107 / 24.7.2008 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ.1029 / 17.2.2006, απόφασης 

του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται 

προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων”, δεν εκπίπτουν τα ασφάλιστρα που 

κατέβαλε η επιχείρηση για την κάλυψη των χρηµατικών κυρώσεων και αποζηµιώσεων που 

επιβάλλονται λόγω αστικής ευθύνης στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στα λοιπά 

διοικητικά στελέχη της και βαρύνουν είτε την επιχείρηση είτε τα ανωτέρω πρόσωπα.  

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1005 / 14.1.2005 “Εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νοµολογία”, δεν εκπίπτουν τα 

ασφάλιστρα που καταβάλλει Ανώνυµη Εταιρεία για οµαδική ασφάλιση ζωής στην οποία 

περιλαµβάνονται εκτός του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της και όλα ή µερικά από τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, και αυτό διότι τα µέλη του ∆.Σ. δεν συµπεριλαµβάνονται στο 

εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, αλλά θεωρούνται διαχειριστές και εντολοδόχοι της Α.Ε.
18

. 

���� Αντίθετα, τα ασφάλιστρα που κατέβαλλε Ανώνυµη Εταιρεία, για ασφάλιση σύνταξης των διευ-

θυνόντων συµβούλων της και των προσώπων που νόµιµα την εκπροσωπούν, εκπίπτουν ως γενικά 

έξοδα διαχείρισης. Τα ποσά αυτά για τους δικαιούχους αποτελούν εισόδηµα από κινητές αξίες. 

���� ∆εν εκπίπτουν τα ποσά που κατέβάλε η επιχείρηση σε τρίτους για τη διαχείριση των 

συνταξιοδοτικών προγραµµάτων του προσωπικού της, καθώς και προγραµµάτων αγοράς 

µετοχών από το προσωπικό. 

���� Τέλος, οι εισφορές που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στα Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης 

του Νόµου 3029 / 2002 “Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης” (Φ.Ε.Κ. 160 / 

τεύχος Α΄ / 11.07.2002)  µε βάση τα οριζόµενα στο ιδρυτικό καταστατικό των ταµείων αυτών, 

      εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους, καθόσον µετά την απόφαση των επιχειρήσεων να 
 

      συµµετέχουν στις ως άνω ασφαλιστικές εισφορές η καταβολή αυτών καθίσταται υποχρεωτική. 

                                                 
18

 Μάλιστα, στην προκειµένη περίπτωση, τα ασφάλιστρα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, µόνο 
κατά το µέρος που αναλογεί στους ασφαλισµένους υπαλλήλους της. Ασφάλιστρα σε άλλης µορφής εταιρεία (όπως 
Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµος Εταιρεία, Ετερόρρυθµος Εταιρεία κ.λπ.), τα καταβαλλόµενα ποσά των 
ασφαλίστρων ζωής για τους εταίρους – µέλη αυτών, δεν αποτελούν δαπάνη η οποία µπορεί να εκπέσει των 
ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης και αυτό διότι τα συγκεκριµένα πρόσωπα δεν αποκτούν σε καµιά περίπτωση, την 
ιδιότητα του µισθωτώς απασχολούµενου προσωπικού στις επιχειρήσεις αυτές. 
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2.3.4.4  Ο λογαριασµός “63. ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ” 

     Στους υπολογαριασµούς του λογαριασµού “63. ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ”, καταχωρούνται όλοι οι φόροι 

και τα τέλη που βαρύνουν την οικονοµική µονάδα
19

. Σε εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1, 

του άρθρου 31, του Νόµου 2238 / 1994 “Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος” (Φ.Ε.Κ. 

151 / τεύχος Α΄ / 16.09.1994), εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, τα ποσά των 

κάθε είδους φόρων, τελών και δικαιωµάτων, που βάρυναν αυτές κατά τη διάρκεια της χρήσης. Ως 

χρόνος έκπτωσης λογίζεται ο χρόνος της καταβολής αυτών υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων, ενώ δεν 

εκπίπτουν οι τυχόν καταβαλλόµενοι από την επιχείρηση φόροι (κάθε είδους), οι οποίοι βαρύνουν 

τρίτους, µε εξαίρεση τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών που επιβάλλεται επί των πάσης φύσεως 

ωφελειών από µετοχικούς τίτλους. Ωστόσο, εξετάζοντας περισσότερο αναλυτικά τις περιπτώσεις 

φόρων και τελών που συµπεριλαµβάνονται στη φορολογική αναµόρφωση των αποτελεσµάτων, 

έχουµε να επισηµάνουµε τις κάτωθι ειδικές περιπτώσεις:   

���� Το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. επιχείρησης, το οποίο δεν µπορεί να επιστραφεί σε αυτήν από 

το Ελληνικό ∆ηµόσιο, καθόσον έχει συµπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής του, δεν εκπίπτει από 

τα ακαθάριστα έσοδά της. 

���� Επίσης, ο φόρος εισοδήµατος επί δικαιωµάτων του άρθρου 7, του Νόµου 4171 / 1961 “Περί 

λήψεως γενικών µέτρων δια την υποβοήθηση της αναπτύξεως της χώρας” (Φ.Ε.Κ. 93 / τεύχος Α΄/ 

03.06.1961) που καταβάλλει ηµεδαπή επιχείρηση σε αλλοδαπή επιχείρηση, όταν αυτά συµφω- 

      νούνται να καταβάλλονται ελεύθερα φόρου, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της πρώτης. 

                                                 
19

 Στο λογαριασµό “63. Φόροι – Τέλη”, δεν καταχωρούνται: α. Ο φόρος εισοδήµατος, ο οποίος, σαν αφαιρετικό 

στοιχείο των ετήσιων κερδών, καταχωρείται στο λογαριασµό “88.08 Φόρος εισοδήµατος και εισφορά ΟΓΑ”, εκτός αν 

πρόκειται για ποσά παρακρατηµένου και µη συµψηφιζόµενου φόρου εισοδήµατος, τα οποία καταχωρούνται στο δευτερο-

βάθµιο λογαριασµό “63.00 Φόρος εισοδήµατος µη συµψηφιζόµενος”. β. Οι φόροι προηγούµενων χρήσεων, οι οποίοι 

καταχωρούνται στο λογαριασµό “82.00 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων”. γ. Οι φορολογικές ποινές και τα πρόστιµα, 

που καταχωρούνται στο λογαριασµό “81.00.00 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις”. δ. Το χαρτόσηµο µισθοδοσίας 

και ο φόρος που αναφέρεται στον Αναγκαστικό Νόµο 843 / 1948 “Περί καταργήσεων των φόρων επί της κυκλοφορίας 

των αγαθών και αναπληρώσεως των εξ αυτών εσόδων” (Φ.Ε.Κ. 319 / τεύχος Α΄ / 20.12.1948), που καταχωρούνται 

στους οικείους υπολογαριασµούς του “60. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού”. ε.  Το χαρτόσηµο συµβάσεων, δανείων και 

χρηµατοδοτήσεων, το οποίο καταχωρείται στο λογαριασµό “65.07 Χαρτόσηµο συµβάσεων, δανείων και χρηµατοδο-

τήσεων”. στ.  Οι δασµοί και γενικά οι φόροι επί των αγορών, οι οποίοι καταχωρούνται στους λογαριασµούς αποθεµάτων 

της 2
ης

 οµάδας του Ε.Γ.Λ.Σ., όταν αφορούν αγορές αποθεµάτων και στους λογαριασµούς της 1
ης

 οµάδας  του Ε.Γ.Λ.Σ., 

όταν αφορούν αγορές πάγιων στοιχείων. 
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���� Σε περίπτωση εισαγωγής αλκοολούχων ποτών και εξόφλησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης 

εισαγοµένων αλκοολούχων ποτών στο ∆ηµόσιο (µετά από την εξαγωγή των ποτών αυτών από 

το καθεστώς της φορολογικής αποθήκης), δεν επηρεάζεται ο χρόνος έκπτωσης του πιο πάνω 

φόρου από τα ακαθάριστα έσοδα της εισαγωγικής εταιρείας και εκπίπτει κατά το µέρος που 

συµµετέχει κάθε φορά στο κόστος των πωληθέντων εµπορευµάτων, καθόσον ο φόρος αυτός 

προσαυξάνει την τιµολογιακή αξία των πιο πάνω εµπορευµάτων. Επίσης κατά την εισαγωγή 

αλκοολούχων ποτών, οι εισαγωγικές επιχειρήσεις δικαιούνται την έκπτωση της αξίας των 

πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και των άλλων εµπορεύσιµων 

αγαθών, στην αξία των οποίων περιλαµβάνονται και οι ειδικές δαπάνες επεξεργασίας, 

αποθήκευσης, µεταφοράς, ασφάλειας κ.ο.κ. 

���� Ο ετήσιος ειδικός φόρος ύψους 15% επί της αξίας των ακινήτων που έχουν στην κυριότητα 

τους αλλοδαπές εταιρείες, χωρίς καµία άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα και ο οποίος επιβάλλεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17 και 18 του Νόµου 3091 / 2002 “Απλουστεύσεις 

και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 330 / 

τεύχος Α΄ / 24.12.2002), όπως ισχύει σήµερα, καθώς και η δαπάνη για την αµοιβή του λογιστή 

για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τα οποία 

προκύπτουν από τα ακίνητα αυτά, καθόσον, για τον προσδιορισµό των εισοδηµάτων αυτών 

εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα φυσικά πρόσωπα. 

���� Σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, άρθρο 4, παράγραφος 1, ο φόρος 

εισοδήµατος, τα πρόστιµα και οι πρόσθετοι φόροι, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα 

των επιχειρήσεων. 

���� Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 24, παράγραφος 3 του Νόµου 2065 / 1992 “Αναµόρφωση της 

άµεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 113 / τεύχος Α΄ / 30.6.1992), ο φόρος ανα-

προσαρµογής της αξίας των ακινήτων όπως ορίζεται µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, δεν 

εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. 
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���� Ο φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Νόµου 2459 / 1997 

“Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις”. (Φ.Ε.Κ. 17 / τεύχος Α  ́/ 18.8.1997), 

άρθρο 34, παράγραφος 2, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. 

���� Ο φόρος Ακίνητης Περιουσίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 50, παράγραφος 2 

του Νόµου 3842 / 2010 “Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυ-

γής και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 58 / τεύχος Α΄ / 23.04.2010), επίσης δεν εκπίπτει από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. 

���� Σύµφωνα µε το άρθρο 31, παράγραφος 1, περίπτωση ε΄, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, 

οι φόροι, τα τέλη και τα δικαιώµατα που δεν βαρύνουν την επιχείρηση, δεν εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδά της. 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1107 / 24.7.2008 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ 1029 / 17.2.2006 απόφασης 

του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται 

προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων”, το ποσό του Φόρου 

Προστιθέµενης Αξίας που αναλογεί στην αξία των κτισµάτων που παραδίδει οικοδοµική 

επιχείρηση στον οικοπεδούχο (σε περίπτωση ανέγερση οικοδοµής µε αντιπαροχή), δεν εκπίπτει 

όταν δεν εισπράττεται από τον τελευταίο, καθόσον ο υπόψη έµµεσος φόρος είναι επιρ-

ριπτόµενος και δεν βαρύνει την επιχείρηση βάσει νόµου. 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1057 / 23.3.2007 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ.1029 / 17.2.2006 απόφασης 

του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται 

προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων”, το αγγελιόσηµο δεν αποτελεί 

εκπεστέα δαπάνη για τις εκδοτικές επιχειρήσεις, καθόσον βαρύνει τους πελάτες τους και οι 

υπόψη επιχειρήσεις απλώς µεσολαβούν για την είσπραξη και την απόδοσή του συγκεκριµένου 

τέλους στον Ενιαίο ∆ηµοσιογραφικό Οργανισµό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης. 

���� Τέλος, δεν εκπίπτει ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας που έχει χρεωθεί στο λογαριασµό “63.98.09 

Φ.Π.Α. µη εκπιπτόµενος στη φορολογία εισοδήµατος”. 
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2.3.4.5  Ο λογαριασµός “64. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α” 

     Στους υπολογαριασµούς του λογαριασµού “64. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α” καταχωρούνται όλα τα 

κατ' είδος οργανικά έξοδα, τα οποία δεν καταχωρούνται σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασµό της 6
ης

 

οµάδας του Ε.Γ.Λ.Σ.  Σχετικά µε το περιεχόµενο των υπολογαριασµών του ανωτέρω πρωτοβάθµιου, 

θεωρούµε απαραίτητο να διευκρινίσουµε τα ακόλουθα:  

α.  Στο λογαριασµό “64.00.00 Έξοδα κινήσεως (καύσιµα – λιπαντικά – διόδια) ιδιόκτητων µεταφο-

ρικών µέσων”, καταχωρούνται τα έξοδα κινήσεως των µεταφορικών µέσων της οικονοµικής 

µονάδας, όταν τα µέσα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα σ' αυτή.  

β.  Στο λογαριασµό “64.00.01 Έξοδα µεταφοράς προσωπικού µε µεταφορικά µέσα τρίτων” κατα-

χωρούνται τα έξοδα µεταφοράς του προσωπικού της οικονοµικής µονάδας, όταν η µεταφορά 

γίνεται µε µεταφορικά µέσα που ανήκουν σε τρίτους, οι οποίοι αναλαµβάνουν το έργο αυτό. Αν η 

µεταφορά γίνεται µε µισθωµένα µεταφορικά µέσα, τα ενοίκια που καταβάλλονται ή λογίζονται 

καταχωρούνται στο λογαριασµό “62.04.03 Ενοίκια µεταφορικών µέσων”. 

γ.  Στο λογαριασµό “64.00.02 Έξοδα µεταφοράς υλικών – αγαθών αγορών µε µεταφορικά µέσα 

τρίτων” καταχωρούνται τα έξοδα µεταφοράς των διάφορων υλικών και αγαθών που αγοράζονται 

από την οικονοµική µονάδα, όταν η µεταφορά γίνεται µε µεταφορικά µέσα που ανήκουν σε 

τρίτους, σύµφωνα µε όσα ισχύουν στην παραπάνω περίπτωση β.  

δ.  Στο λογαριασµό “64.00.03 Έξοδα µεταφοράς υλικών – αγαθών πωλήσεων µε µεταφορικά µέσα 

τρίτων” καταχωρούνται τα έξοδα µεταφοράς των διάφορων υλικών και αγαθών που πωλούνται από 

την οικονοµική µονάδα, όταν η µεταφορά γίνεται µε µεταφορικά µέσα που ανήκουν σε τρίτους, 

σύµφωνα µε όσα ισχύουν στην παραπάνω περίπτωση β.  

ε.  Στο λογαριασµό “64.00.04 Έξοδα διακινήσεων (εσωτερικών) υλικών – αγαθών µε µεταφορικά 

µέσα τρίτων” καταχωρούνται τα έξοδα εσωτερικής διακινήσεως των υλικών και αγαθών της 

οικονοµικής µονάδας, όταν η διακίνηση αυτή, από τη µία εγκατάσταση στην άλλη, γίνεται µε 

µεταφορικά µέσα που ανήκουν σε τρίτους, σύµφωνα µε όσα ισχύουν στην παραπάνω περίπτωση β.  
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     Σχετικά µε το περιεχόµενο των υπολογαριασµών του δευτεροβάθµιου “64.01 Έξοδα ταξιδίων”, 

διευκρινίζουµε πως, στις περιπτώσεις που οι λογαριασµοί εξόδων ταξιδιών περιλαµβάνουν και 

αµοιβές πέρα από εκείνες που καλύπτουν τα έξοδα (όπως για παράδειγµα έξοδα κινήσεως, διατρο-

φής ή διανυκτερεύσεως) οι επί πλέον αυτές αµοιβές διαχωρίζονται και καταχωρούνται στο λογαριασµό 

“60.00.11 Αµοιβές εκτός έδρας” (όταν πρόκειται για έµµισθο προσωπικό ή µέλη της διοικήσεως) ή 

στο λογαριασµό “60.01.11 Αµοιβές εκτός έδρας” (όταν πρόκειται για ηµεροµίσθιο προσωπικό).  

     Σχετικά µε το περιεχόµενο των υπολογαριασµών του “64.02 Έξοδα προβολής και διαφηµίσεως” 

έχουµε να επισηµάνουµε τα κάτωθι:  

α.  Στο λογαριασµό “64.02.04 Έξοδα λειτουργίας φωτεινών επιγραφών” καταχωρούνται έξοδα 

συντηρήσεως, επισκευών και λοιπά, των φωτεινών επιγραφών της οικονοµικής µονάδας. Σε περί-

πτωση µισθώσεως δικαιωµάτων εγκαταστάσεως και λειτουργίας φωτεινών επιγραφών, τα ενοίκια 

καταχωρούνται στο λογαριασµό “62.04.08 Eνοίκια φωτεινών επιγραφών”. Τα αρχικά έξοδα κατα-

σκευής και εγκαταστάσεως των φωτεινών επιγραφών, σε περίπτωση απόσβεσής τους σε περισσότε-

ρες από µία χρήσεις, καταχωρούνται στον οικείο υπολογαριασµό του “14.09 Λοιπός εξοπλισµός”.  

β.  Στο λογαριασµό “64.02.08 Έξοδα λόγω εγγυήσεως πωλήσεων” καταχωρούνται τα έξοδα που 

καταβάλλονται από την οικονοµική µονάδα σε πελάτες της, µε βάση τις εγγυήσεις που δίνονται σε 

αυτούς για τα πωληθέντα αγαθά. Στον ίδιο λογαριασµό καταχωρούνται οι διαφορές από την 

ενεργοποίηση των εγγυήσεων προµηθευτών, δηλαδή οι διαφορές µεταξύ κόστους αποκαταστάσεως, 

από την οικονοµική µονάδα, ζηµιών πελατών της και ποσών που καταβάλλουν οι προµηθευτές της 

για συµµετοχή στις ζηµίες αυτές.  

γ.  Στο λογαριασµό “64.02.09 Έξοδα αποστολής δειγµάτων” καταχωρούνται τα έξοδα αποστολής, 

σε πελάτες (ή υποψήφιους πελάτες), δειγµάτων από τα αποθέµατα που προορίζονται προς πώληση.  

δ.  Στο λογαριασµό “64.02.99 ∆ιάφορα έξοδα προβολής και διαφηµίσεως” καταχωρούνται όλα τα 

παρόµοιας φύσεως έξοδα που δεν εντάσσονται σε οποιαδήποτε κατηγορία των λογαριασµών από 

τον “64.02.00 ∆ιαφηµίσεις από τον τύπο” έως τον “64.02.98 ……………………”.   
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     Σχετικά µε το περιεχόµενο των υπολογαριασµών του “64.03 Έξοδα εκθέσεων – επιδείξεων” 

ορίζεται ότι στους λογαριασµούς αυτούς καταχωρούνται τα κάθε είδους έξοδα συµµετοχής σε 

εκθέσεις εµπορικές ή άλλου είδους, όπου εκθέτονται τα αγαθά που προορίζονται για πώληση 

(λογαριασµοί “64.03.00 Έξοδα εκθέσεων εσωτερικού” και “64.03.01 Έξοδα εκθέσεων εξωτερικού”) 

και τα κάθε είδους έξοδα που πραγµατοποιούνται κατά την επίδειξη µε οποιοδήποτε τρόπο των 

αγαθών που προορίζονται για πώληση (λογαριασµός “64.03.02 Έξοδα επιδείξεων”).  

     Σχετικά µε το περιεχόµενο των υπολογαριασµών του “64.04 Eιδικά έξοδα προωθήσεως εξαγω-

γών” ορίζεται ότι στους συγκεκριµένους λογαριασµούς καταχωρούνται τα ειδικά εκείνα ποσά που 

καταβάλλονται από την οικονοµική µονάδα, σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας που 

ισχύει κάθε φορά.  

     Σχετικά µε το περιεχόµενο των υπολογαριασµών του “64.06 ∆ωρεές – Επιχορηγήσεις” ορίζεται 

πως σε αυτούς τους λογαριασµούς (και συγκεκριµένα στους τριτοβάθµιους “64.06.00  ∆ωρεές για 

κοινωφελείς σκοπούς”, “64.06.01  Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς” και 64.06.02  Αξία 

δωρεών αποθεµάτων για κοινωφελείς σκοπούς
20

”) καταχωρούνται τα ποσά που καταβάλλονται από 

την οικονοµική µονάδα ως δωρεές ή επιχορηγήσεις για την ενίσχυση κοινωφελών σκοπών. 

     Σχετικά µε το περιεχόµενο των υπολογαριασµών του “64.07 Έντυπα και γραφική ύλη” διευκρι-

νίζεται πως σε αυτούς τους λογαριασµούς καταχωρούνται τα έξοδα που πραγµατοποιούνται από 

την οικονοµική µονάδα για εκτύπωση και αγορά εντύπων, (µε χρήση του λογαριασµού “64.07.00 

Έντυπα”), για υλικά που προορίζονται για πολλαπλές εκτυπώσεις (είτε στις εγκαταστάσεις της 

οικονοµικής µονάδας, είτε σε τρίτους, µε χρήση του λογαριασµού “64.07.01 Υλικά πολλαπλών 

εκτυπώσεων”), για τα έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων όταν αυτές γίνονται από τρίτους µε υλικά που 

προέρχονται από την οικονοµική µονάδα (µε χρήση του λογαριασµού “64.07.02 Έξοδα πολλαπλών 

εκτυπώσεων”) και για γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων (µε χρήση του λογαριασµού 

“64.07.03 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων”). 

                                                 
20

 Σχετικά µε το περιεχόµενο του υπολογαριασµού “64.06.02 Αξία δωρεών αποθεµάτων για κοινωφελείς σκοπούς”, θα 

πρέπει να αναφέρουµε πως σύµφωνα µε το άρθρο 31, παράγραφος 1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και την 

ΠΟΛ. 1282 / 30.10.1996 “Κοινοποίηση του προσαρτήµατος της Γνωµάτευσης 270 / 10.7.1996 του ΕΣΥΛ”, η αξία των 

δωριζοµένων κινητών αγαθών δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, κατά τον υπολογισµό των 

φορολογητέων κερδών τους. 
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     Σχετικά µε το περιεχόµενο των υπολογαριασµών του λογαριασµού “64.08 Υλικά άµεσης ανα-

λώσεως”, ορίζεται πως στους υπολογαριασµούς αυτούς καταχωρούνται τα διάφορα αναλώσιµα 

υλικά, τα οποία κατά την αγορά τους δεν εισάγονται στις αποθήκες των λογαριασµών αποθεµάτων 

της 2
ης

  οµάδας του Ε.Γ.Λ.Σ..  

     Σχετικά µε το περιεχόµενο των υπολογαριασµών του λογαριασµού “64.10 Έξοδα συµµετοχών 

και χρεογράφων” ορίζεται πως στους συγκεκριµένους υπολογαριασµούς καταχωρούνται τα κάθε 

είδους και µορφής έξοδα που πραγµατοποιούνται από την οικονοµική µονάδα για την αγορά, την 

πώληση και γενικότερα, τη διαχείριση των συµµετοχών της και των χρεογράφων της.  

     Σχετικά µε το περιεχόµενο του λογαριασµού “64.11 ∆ιαφορές αποτιµήσεως συµµετοχών και 

χρεογράφων” ορίζεται πως σ’ αυτό το λογαριασµό καταχωρούνται οι διαφορές ανάµεσα στη 

συνολική τιµή κτήσεως των συµµετοχών και των χρεογράφων και στη συνολική τρέχουσα τιµή τους.  

     Σχετικά µε το περιεχόµενο του λογαριασµού “64.12 ∆ιαφορές από πώληση συµµετοχών και 

χρεογράφων” ορίζεται ότι στο λογαριασµό αυτό καταχωρούνται οι ζηµίες που πραγµατοποιούνται 

από την πώληση συµµετοχών και χρεογράφων. 

     Τέλος, σχετικά µε το περιεχόµενο του λογαριασµού “64.98 ∆ιάφορα έξοδα” ορίζεται πως στο 

συγκεκριµένο λογαριασµό καταχωρούνται όλα τα λοιπά έξοδα, τα οποία δεν είναι δυνατό να 

ενταχθούν σε οποιοδήποτε άλλο δευτεροβάθµιο λογαριασµό του “64. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α”. Στους 

τριτοβάθµιους λογαριασµούς του “64.98 ∆ιάφορα έξοδα” και συγκεκριµένα στον “64.98.03 Έξοδα 

συµβολαιογράφων”, “64.98.04 Έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελµατιών” και “64.98.05 Έξοδα 

διαφόρων τρίτων” καταχωρούνται τα έξοδα τα οποία καταβάλλονται σε συµβολαιογράφους, σε 

λοιπούς ελεύθερους επαγγελµατίες και σε διάφορους τρίτους αντίστοιχα, όταν για τα έξοδα αυτά δε 

γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. Στις περιπτώσεις που πραγµατοποιείται παρακράτηση 

του φόρου εισοδήµατος, τα έξοδα αυτά καταχωρούνται, µαζί µε τις αµοιβές τρίτων, στους οικείους 

υπολογαριασµούς του λογαριασµού “61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ”. 
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     Εξετάζοντας τις δαπάνες που µπορεί να εκπέσει η επιχείρηση, από ποσά καταχωρηµένα στους υπο-

λογαρισµούς του “64. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α”, έχουµε να επισηµάνουµε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις: 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1057 / 23.3.2007 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ.1029 / 17.2.2006 απόφασης 

του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται 

προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων”, δεν εκπίπτουν: α. Οι δαπάνες των 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων, µε τις οποίες καλύπτεται ολικά ή µερικά συνταξιοδοτικό 

πρόγραµµα παραγωγών ασφαλειών µε τους οποίους συνεργάζονται. β. Τα έξοδα ταξιδιών που 

προσφέρονται σε πελάτες ως µέσο προώθησης των πωλήσεων της επιχείρησης. γ. Οι δαπάνες 

για την ψυχαγωγία πελατών και επισκεπτών, ανεξάρτητα του σκοπού για τον οποίο αυτές 

πραγµατοποιούνται. δ. Η δαπάνη δεξίωσης προς τιµή στελεχών της επιχείρησης, λόγω 

αποχώρησης ή ανάληψης καθηκόντων σε αυτή. 

���� Η δαπάνη που πραγµατοποιεί επιχείρηση για την αγορά δώρων, τα οποία στη συνέχεια 

προσφέρει δωρεάν, µετά από κλήρωση, σε πωλητές και εργαζοµένους άλλης εταιρείας η οποία 

είναι πελάτης της, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της. 

���� Η αξία των δώρων (ακίνητα, οχήµατα κ.λπ.) που χορηγεί δωρεάν επιχείρηση σε πελάτες της, 

µετά από κλήρωση, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της. 

���� Τα χρηµατικά ποσά και η αξία των δώρων που χορηγούν, µετά από κλήρωση, οι επιχειρήσεις 

τύπου Καζίνο στους πελάτες τους, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους. 

���� Οι προµήθειες και τα έξοδα στα οποία υπόκεινται οι επιχειρήσεις κατά την πώληση µετοχών 

εισηγµένων στο Χ.Α.Α., δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους, αλλά διαµορφώνουν το 

αποτέλεσµα που προκύπτει από τις πωλήσεις αυτές, το οποίο και εµφανίζεται στη συνέχεια σε 

λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού. 

���� Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται στο όνοµα αλλοδαπής ετερορρύθµου εταιρείας που είναι 

µέλος αντίστοιχης ελληνικής ετερόρρυθµης εταιρείας, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα 

της ελληνικής ετερόρρυθµης εταιρείας. 
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���� Η χορήγηση από επιχείρηση υποτροφίας σε σπουδαστή, η οποία δίδεται στη µνήµη υπαλλήλου 

της, ∆ιευθυντή, Γενικού ∆ιευθυντή κ.ο.κ., δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής. 

���� Το µέρος του στεγαστικού δανείου, από την είσπραξη του οποίου παραιτείται η δικαιούχος 

τράπεζα, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της τράπεζας, ούτε αποσβένεται ισόποσα στις 

χρήσεις διάρκειας του δανείου. 

���� Το ποσό που καταβάλλει επιχείρηση για την κατασκευή δηµοτικού έργου, το οποίο δεν χρησι-

µοποιεί η ίδια για την εκπλήρωση του σκοπού της, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της. 

���� Τα ποσά που παρακρατούν οι επιχειρήσεις από τα κέρδη τους, µε σκοπό το σχηµατισµό ειδικού 

λογαριασµού αποθεµατικού αυτασφάλισης για την κάλυψη ζηµιών, δεν εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδά τους. 

���� Τα ποσά φόρων εισοδήµατος που βαρύνουν εργολήπτρια επιχείρηση και τα οποία αναλαµβάνει 

να καταβάλλει η εργοδότρια για λογαριασµό της πρώτης, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 

έσοδα της τελευταίας. 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1038 / 5.3.2003 “Ερµηνεία των διατάξεων του Νόµου 3091 / 2002 «Απ-

λουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ.330 / τεύχος Α΄ / 24.12.2002)”, σε περίπτωση εξαγοράς θυγατρικής εταιρείας από τη 

µητρική της σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 2166 / 1993 “Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, 

διαρρυθµίσεις στην έµµεση και άµεση φορολογία και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 137 / τεύχος Α΄/ 

24.8.1993), η χρεωστική διαφορά (ζηµία) που προκύπτει µεταξύ του καταβαλλόµενου 

τιµήµατος και της λογιστικής αξίας της καθαρής θέσης της εξαγοραζόµενης εταιρίας, δεν ανα-

γνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της εξαγοράζουσας εταιρίας. 

���� Η αναγραφή της επωνυµίας της επιχείρησης σε διαφηµιστικούς αναπτήρες και στυλό, θεωρείται 

πως αποτελεί διαφήµιση και η σχετική δαπάνη αγοράς των πιο πάνω αντικειµένων, δεν µπορεί 

να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της συγκεκριµένης επιχείρησης, αν δεν έχει καταβληθεί 

το προβλεπόµενο τέλος διαφήµισης. 
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���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1125 / 4.4.2000 “Υποχρέωση καταβολής διαφηµιστικού τέλους υπέρ 

∆ήµων και Κοινοτήτων για τα µεµονωµένα προϊόντα που διαφηµίζονται επί των υλικών 

συσκευασίας των πωλουµένων από επιχειρήσεις ή καταστήµατα ειδών, καθώς και για τα ένθετα 

που διανέµονται δωρεάν µαζί µε τις εφηµερίδες ή περιοδικά”, η δαπάνη διαφηµίσεως η οποία 

γίνεται µε ένθετα έντυπα σε εφηµερίδες και περιοδικά, δεν εκπίπτει , από τα ακαθάριστα έσοδά 

της, όταν δεν έχει καταβληθεί το σχετικό τέλος διαφήµισης. 

���� Οι διαφηµιστικές δαπάνες που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια προβολής τους για 

γευστικές δοκιµές προϊόντων σε κέντρα διασκέδασης, τοποθέτηση ειδικών προθηκών σε 

σούπερ µάρκετ και σε λοιπές εκδηλώσεις, υπάγονται σε τέλος διαφήµισης υπέρ δήµων και 

κοινοτήτων και δεν εκπίπτουν, από τα ακαθάριστα έσοδά τους, αν δεν έχει καταβληθεί το 

ανάλογο ειδικό τέλος. 

���� Οι δαπάνες διαφήµισης που πραγµατοποιούν επιχειρήσεις για τη διεύρυνση των πωλήσεων των 

προϊόντων τους στις χώρες όπου έχουν εγκαταστήσει ή πρόκειται να ιδρύσουν θυγατρικές τους 

εταιρείες, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους, αν δεν πραγµατοποιούνται εξαγωγές 

προς τις συγκεκριµένες χώρες. 

���� Επίσης σύµφωνα µε την ανωτέρω Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΠΟΛ 

1125 / 4.4.2000) και την απόφαση 25 / 2000 του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η αναγραφή 

στα υλικά συσκευασίας στοιχείων ξένων προς την επωνυµία και κυρίως προς το αντικείµενο 

της επιχείρησης ή του καταστήµατος ή η εµφαντική προβολή µεµονωµένου και ειδικά προσδιο-

ρισµένου προϊόντος, συνιστά διαφήµιση και η σχετική δαπάνη δεν εκπίπτει, από τα ακαθάριστα 

έσοδα της επιχείρησης που την πραγµατοποιεί, όταν δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόµενο 

τέλος διαφήµισης. 

���� Σύµφωνα µε την 2069 / 1982 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, η δαπάνη εκτύπωσης 

φυλλαδίου στο εξωτερικό, το οποίο όµως διανεµήθηκε στην Ελλάδα, δεν αναγνωρίζεται εφόσον 

δεν έχει καταβληθεί το σχετικό τέλος διαφήµισης. 
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���� Τα χρηµατικά έπαθλα τα οποία καταβάλλουν επιχειρήσεις µε την ιδιότητα του δωροθέτη, στους 

συµµετέχοντες σε τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά παιχνίδια, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 

έσοδά τους, αν δεν έχει καταβληθεί από το διαφηµιστή ή το διαφηµιζόµενο – εγκαίρως και 

προσηκόντως – ο ειδικός φόρος και το αγγελιόσηµο επί των διαφηµίσεων, καθώς και το 

δηµοτικό τέλος διαφήµισης εφόσον οφείλονται. 

���� Σύµφωνα µε την 2439 – 40 / 1996 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, τα διαφηµιστικά 

έντυπα που διανέµονται δωρεάν µε εφηµερίδες και περιοδικά (συρραµµένα ή µη) µεταξύ των 

σελίδων τους δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των διαφηµιζό-

µενων επιχειρήσεων χωρίς την καταβολή του σχετικού τέλους διαφήµισης. 

���� Σύµφωνα µε την 888 / 1991 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ως επώνυµα διαφη-

µιστικά δώρα θεωρούνται τα δώρα επί των οποίων τίθεται όχι µόνον ολόκληρη η επωνυµία ή το 

σήµα της επιχείρησης, αλλά και οποιαδήποτε ένδειξη που υποδηλώνει την ταυτότητά της, 

ανεξάρτητα αν µε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ή όχι η διαφήµιση, στην οποία απέβλεψε 

αρχικώς η οικονοµική µονάδα και η σχετική δαπάνη διαφήµισης δεν εκπίπτει αν δεν έχει 

καταβληθεί το σχετικό τέλος διαφήµισης. 

���� Οι χρηµατικές δωρεές επιχείρησης προς Σωµατείο το οποίο δεν µπορεί να χαρακτηριστεί κοινω-

φελές λόγω του ότι από τη δραστηριότητά του ωφελούνται µόνο τα µέλη του και όχι το κοινω-

νικό σύνολο, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της. Ο χαρακτηρισµός του κοινωφελούς 

σκοπού Σωµατείου γίνεται από τη Φορολογούσα Αρχή, βάσει του καταστατικού του και των προσ-

κοµιζοµένων στοιχείων και σε περίπτωση αµφισβήτησης από τα φορολογικά δικαστήρια. Επίσης 

δεν εκπίπτουν οι δωρεές επιχειρήσεων σε κερδοσκοπικές εταιρείες του Αστικού Κώδικα, καθώς 

και οι χρηµατικές δωρεές προς αλλοδαπά κοινωφελή ιδρύµατα. 

���� Οι δωρεές λογισµικών προγραµµάτων από επιχειρήσεις σε νοσηλευτικά ιδρύµατα, δεν 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους. Επίσης, δεν εκπίπτουν οι δωρεές ηλεκτρονικών 

υπολογιστών στα Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία. 
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���� Οι δωρεές υγειονοµικού υλικού σε κρατικά και δηµοτικά νοσοκοµεία που αποτελούν Νοµικά 

πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. 

���� Τα χρηµατικά ποσά, τα οποία καταβάλλει τεχνική επιχείρηση (της οποίας τα καθαρά κέρδη 

προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδή-

µατος) για την ανέγερση κτιρίου σε οικόπεδο ∆ήµου, µε σκοπό τη στέγαση των αρχαιολογικών 

ευρηµάτων του ∆ήµου, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της. 

���� Η αξία οικοπέδου, του οποίου η κυριότητα µεταβιβάζεται από επιχείρηση σε ∆ήµο, µε αντάλλαγ-

µα τη µεταφορά του συντελεστή δόµησης για τα παραχωρούµενα τµήµατα του οικοπέδου και την 

ανάληψη υποχρεώσεων εκ µέρους του ∆ήµου, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της
21

.  

���� Η δαπάνη που αφορά δωρεάν κατασκευή αίθουσας υπέρ του ∆ηµοσίου, δεν εκπίπτει από τα 

ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης. Επίσης, δεν εκπίπτει η κατασκευή δηµόσιου σχολείου, καθώς 

και η αξία των δοµικών υλικών (όπως αµµοχάλικο, τσιµέντο, σίδηρος κ.λπ.) τα οποία 

προσφέρονται από επιχείρηση για εξυπηρέτηση του πιο πάνω σκοπού. 

���� Τα χρηµατικά ποσά δωρεών που καταβάλλουν οι τεχνικές επιχειρήσεις (µε την εταιρική µορφή 

της Ανωνύµου Εταιρείας, της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης κ.λπ.) δεν εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα, όταν τα κέρδη τους προσδιορίζονται τεκµαρτά βάσει του άρθρου 34 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 

���� Οι δωρεές ηλεκτρονικών υπολογιστών και απορριµµατοφόρων από επιχειρήσεις προς το 

∆ηµόσιο και τους Ο.Τ.Α., δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους. 

���� Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλουν – λόγω χορηγίας – Ελληνικές επιχειρήσεις προς την 

Πρεσβεία άλλου κράτους για τη διοργάνωση πολιτιστικού φεστιβάλ, δεν εκπίπτουν, από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων – χορηγών, όπως δεν εκπίπτουν και οι δωρεές χρηµατικών 

ποσών από Ελληνικές επιχειρήσεις προς ξένα κράτη. 

                                                 
21

 Η συγκεκριµένη διαδικασία ίσχυε µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2002, ωστόσο µε τις διατάξεις της παραγράφου 3, του 

άρθρου 5 του Νόµου 3091 / 2002 “Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήµατος και κεφαλαίου και 

άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 330 / τεύχος Α΄ / 24.12.2002) καταργήθηκε η έκπτωση, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχει-

ρήσεων της αξίας των ακινήτων που µεταβιβάζουν λόγω δωρεάς στο ∆ηµόσιο, τους ∆ήµους κ.λπ. 
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���� ∆εν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης, τα ποσά των χρηµατικών δωρεών προς 

Αθλητικά Σωµατεία (εφόσον εµφανίζουν κέρδη και κλείνουν ισολογισµό µε ηµεροµηνία 31 

∆εκεµβρίου 2010 και µετά, σύµφωνα µε το άρθρο 11, παράγραφος 3 του Νόµου 3842 / 2010 

“Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες 

διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 58 / τεύχος Α΄ / 23.04.2010)
22

. 

���� Οι δωρεές σε χρήµα, επιχείρησης προς Αστική Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία, 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της πρώτης υπό την προϋπόθεση της προσκόµισης 

βεβαίωσης από τη ∆.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται η αστική εταιρεία, µε την οποία θα βεβαιώνεται 

ότι εκπληρούνται οι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σκοποί, οι οποίοι αναφέρονται στο κατά-

στατικό και παράλληλα, τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόµο
23

. 

���� Σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος 3 του Νόµου 3091 / 2002 “Απλουστεύσεις και βελτιώσεις 

στη φορολογία εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 330 / τεύχος Α΄ / 

24.12.2002) η αξία των ακινήτων που δωρίζουν οι επιχειρήσεις προς το ∆ηµόσιο, τους ∆ήµους 

και τις Κοινότητες του Κράτους, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τα κρατικά και δηµοτικά 

νοσηλευτικά ιδρύµατα, τα νοσοκοµεία που αποτελούν Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου και 

επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, καθώς και το Ταµείο Αρχαιολογικών 

Πόρων, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους. 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1107 / 24.7.2008 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ 1029 / 17.2.2006 απόφασης 

του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται 

προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων”, δεν εκπίπτουν οι οικονοµικές 

                                                 
22

 Πριν την εφαρµογή της συγκεκριµένης διάταξης, προκειµένου οι επιχειρήσεις να εκπέσουν από τα ακαθάριστα 

έσοδά τους τα ποσά των χρηµατικών δωρεών σε Αθλητικά Σωµατεία, θα έπρεπε να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α.  Παρακράτηση φόρου 10% για το ποσό πέραν των 2.950,00 ευρώ. β.  Κατάθεση του ποσού της δωρεάς στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ή σε τραπεζικό λογαριασµό του Σωµατείου. γ.  Ύπαρξη των συγκεκριµένων δικαιολογη-

τικών που ορίζονται στον νόµο.  δ. Υπέρβαση του ποσού των 100 ευρώ για το σύνολο των δωρεών και των χορηγιών 

της επιχείρησης κατά τη συγκεκριµένη διαχειριστική περίοδο. ε. Το συνολικό ποσό των οποιονδήποτε δωρεών (στις 

οποίες περιλαµβάνονται και αυτές προς τα Αθλητικά Σωµατεία) που εκπίπτουν, δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 

καθαρών κερδών που προκύπτουν πριν από την αφαίρεση αυτών των ποσών από τα ακαθάριστα έσοδα της οικείας 

διαχειριστικής περιόδου και στ. Η δωρεά να προορίζεται για την καλλιέργεια και ανάπτυξη ερασιτεχνικών τµηµάτων. 

(Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, άρθρο 31, περίπτωση β΄,  υποπερίπτωση γγ΄). 
23

 Με βάση τις διατάξεις του Νόµου 3296 / 2004 “ Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολο-

γικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 253 / τεύχος Α’ / 14.12.2004), από 1.1.2005 δεν ισχύει η προϋπόθεση της 

παρακράτησης του φόρου, µε εξαίρεση τα Αθλητικά Σωµατεία. 
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ενισχύσεις, ούτε οι δωρεές σε χρήµα προς επαγγελµατικούς συλλόγους ή εταιρείες που έχουν το 

χαρακτήρα αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας αλλά δεν επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, 

καθώς και κάθε άλλης µορφής ενίσχυση ή δωρεά, πλην αυτών που ρητά αναφέρονται στο 

άρθρο 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 

���� Σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (άρθρο 31, περίπτωση β΄, υποπερίπτωση γγ’), 

δεν εκπίπτουν τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις και υπερβαίνουν 

ποσοστό 10% επί του συνολικού καθαρού εισοδήµατος ή επί των κερδών που προκύπτουν από 

ισολογισµούς, λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύµατα, τα σωµατεία µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τους ιερούς ναούς, 

τις ιερές µονές του Αγίου Όρους, το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα 

Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύµων, την Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία 

της Αλβανίας, τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

Ιδιωτικού ∆ικαίου που νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν 

κοινωφελείς σκοπούς, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που συστάθηκαν και 

διέπονται από τις διατάξεις του Νόµου 1514 / 1985 “Ανάπτυξη της Επιστηµονικής και Τεχνο-

λογικής Έρευνας” (Φ.Ε.Κ. 13 / τεύχος Α΄ / 05.02.1985) και του Νόµου 3653 / 2008 “Θεσµικό 

Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας και. άλλες διατάξεις”, (Φ.Ε.Κ. 49 / τεύχος Α΄ / 21.3.2008), 

καθώς και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου 

µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν συσταθεί νόµιµα. 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1036 / 2.3.2006 “Κοινοποίηση ορισµένων διατάξεων του Νόµου 3427 / 2005 

(Φ.Ε.Κ. 312 / τεύχος Α΄ / 27.12.2005) που αφορούν στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και 

νοµικών προσώπων” (περίπτωση σ΄), αναγνωρίζονται προς έκπτωση τα έξοδα ταξιδίων µε τα 

οποία επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις για τη µετάβαση, διαµονή και διατροφή στην αλλοδαπή, 

διευθυντικών και άλλων στελεχών τους, καθώς και αντιπροσώπων ή ειδικών επιστηµόνων που 

τις εκπροσωπούν και αφορούν έξοδα ξενοδοχείων, εισιτήρια και έξοδα διατροφής, µε τον 

περιορισµό ότι τα έξοδα διατροφής δεν µπορούν να είναι µεγαλύτερα από το κόστος διαµονής. 
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Για την αναγνώριση των εξόδων αυτών θα πρέπει ο σκοπός του ταξιδίου των παραπάνω 

προσώπων στην αλλοδαπή να συνδέεται µε την ασκούµενη δραστηριότητα της επιχείρησης. 

Κατά συνέπεια, αναγνωρίζονται τα αεροπορικά, σιδηροδροµικά και λοιπά εισιτήρια µετάβασης 

των πιο πάνω προσώπων στην αλλοδαπή. Αντίθετα, δεν αναγνωρίζονται οι δαπάνες µετάβασης 

των λοιπών προσώπων (όπως σύζυγοι και τέκνα) που συνοδεύουν τους εντελλοµένους στο 

εξωτερικό, καθόσον µε τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της ανωτέρω Α.Υ.Ο., τίθεται ο 

περιορισµός ότι για την αναγνώριση της υπόψη δαπάνης, θα πρέπει ο σκοπός του ταξιδίου να 

συνδέεται µε την ασκούµενη δραστηριότητα της επιχείρησης, µε την οποία βέβαια δεν έχει 

καµία σχέση η σύζυγος ή άλλος συνοδός. Ως προς τα έξοδα διατροφής, αυτά δεν πρέπει να 

υπερβαίνουν τα έξοδα διαµονής στο ξενοδοχείο (ύπνου), χωρίς όµως να τίθεται κανένας περι-

ορισµός ως προς το χώρο σίτισης του στελέχους. ∆ηλαδή, αναγνωρίζεται η δαπάνη διατροφής 

και αν ακόµη πραγµατοποιείται σε εστιατόριο εκτός του ξενοδοχείου, ωστόσο και σε αυτή την 

περίπτωση, θα αναγνωρίζεται προς έκπτωση µόνο το ποσό µέχρι του αντίστοιχου ποσού της 

διαµονής. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, για την έκπτωση των υπόψη εξόδων θα πρέπει η 

µετάβαση των διαλαµβανοµένων προσώπων στην αλλοδαπή να συνδέεται µε το αντικείµενο 

εργασιών της επιχείρησης. ∆ηλαδή, η επιχείρηση θα πρέπει να προσκοµίζει στον έλεγχο τα 

απαραίτητα στοιχεία ή να αποδεικνύει µε κάθε τρόπο την ανωτέρω σχέση (για παράδειγµα µε 

την πραγµατοποίηση συµφωνίας εξαγωγών, µε τη συµµετοχή διευθυντού αγορών ή πωλήσεων 

σε ανάλογη έκθεση κ.λπ.). Επίσης, λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες πραγµατοποίησης των 

δαπανών στη συγκεκριµένη περίπτωση, γίνεται δεκτό µε τη ανωτέρω Απόφαση, πως το 

αποδεικτικό στοιχείο για τη µετάβαση στο εξωτερικό θα είναι το εισιτήριο που έχει εκδοθεί στο 

όνοµα του προσώπου. Το ίδιο ισχύει και για τα έξοδα διατροφής, δηλαδή αρκεί η προσκόµιση 

του αποδεικτικού στοιχείου στο όνοµα του προσώπου. Αντίθετα, στο στοιχείο του ξενοδοχείου, 

πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία και του προσώπου αλλά και της επιχείρησης για 

λογαριασµό της οποίας έγινε η µετακίνηση. 
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���� Σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (άρθρο 31, περίπτωση β΄, υποπερίπτωση γγ΄) 

δεν εκπίπτουν τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται και υπερβαίνουν ποσοστό 10% επί του 

συνολικού καθαρού εισοδήµατος ή των κερδών που προκύπτουν από ισολογισµούς, λόγω 

χορηγίας προς τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 

που νόµιµα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς
24

. Επίσης για 

τα ανωτέρω ποσά, ακόµα και αν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού καθαρού εισοδήµατος 

(µε εξαίρεση τις δωρεές που καταβάλλονται στους δωρεοδόχους του πρώτου εδαφίου), αλλά 

υπερβαίνουν τα 290,00 ευρώ ετησίως, δεν λαµβάνονται υπόψη για έκπτωση από τα ακαθάριστα 

έσοδα εάν τα χρήµατα δεν κατατεθούν στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε λογαρι-

ασµό του νοµικού προσώπου που τηρείται σε τράπεζα. 

���� Σύµφωνα µε το άρθρο 9, παράγραφος 6 του Νόµου 2880 / 2001 “Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για 

τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 

9 / τεύχος Α΄ / 30.01.2001), η δαπάνη διαφήµισης που υπόκειται σε δηµοτικό τέλος διαφήµισης, 

δεν αναγνωρίζεται αν δεν έχει καταβληθεί το τέλος µέχρι το χρόνο υποβολής της εµπρόθεσµης 

δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.                                                                                       . 

Ωστόσο, σύµφωνα µε την απόφαση 4118 / 1997 Σ.τ.Ε., οι δαπάνες κατασκευής διαφηµιστικών 

πινακίδων και σηµαιών που πραγµατοποιεί εταιρεία πετρελαιοειδών και τοποθετεί στα 

πρατήρια τρίτων που εµπορεύονται δικά της προϊόντα, δεν υπόκεινται σε δηµοτικό τέλος 

διαφήµισης και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους χωρίς να θεωρείται απαραίτητη η 

καταβολή δηµοτικού τέλους διαφήµισης. Επίσης, σύµφωνα µε την απόφαση 3077 / 1995 Σ.τ.Ε., 

τα γενικά έξοδα και οι δαπάνες διαφήµισης εκπίπτουν από τη χρήση στην οποία πραγµατοποιούνται 

      έστω και αν η επιχείρηση ωφελείται από αυτή σε περισσότερες διαχειριστικές περιόδους, (όπως  
 

      για παράδειγµα κατά τη διαφήµιση για αγορά οµολόγων από τράπεζα). 

                                                 
24

 Ως “πολιτιστικοί σκοποί” νοούνται ιδίως, η καλλιέργεια, η προαγωγή και διάδοση των γραµµάτων, της µουσικής, 
του χορού, του θεάτρου, του κινηµατογράφου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των τεχνών γενικότερα, καθώς και η 
ίδρυση, επέκταση και συντήρηση των αναγνωρισµένων ιδιωτικών µουσείων, όπως τέχνης, φυσικής ιστορίας, 
εθνολογικών και λαογραφικών. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού καθορίζονται, µετά 
από έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισµού, τα νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς για την εφαρµογή 
αυτών των διατάξεων.  
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���� Σύµφωνα µε το Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (άρθρο 31, περίπτωση ω΄), δεν εκπίπτουν 

από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων οι δαπάνες οργάνωσης ενηµερωτικών ηµερίδων 

και συναντήσεων για τους εργαζοµένους ή τους πελάτες της, εφόσον οι εκδηλώσεις δεν 

πραγµατοποιούνται στο νοµό που εδρεύει η επιχείρηση ή σε άλλη τοποθεσία στην οποία 

λειτουργεί υποκατάστηµά της. 

���� Σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (άρθρο 31, παράγραφος 1, περίπτωση µ΄), 

δεν εκπίπτουν τα έξοδα διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο, αλλοδαπών πελατών, αντιπροσώπων 

και διευθυντικών στελεχών ηµεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς και των φιλοξενού-

µενων ειδικών επιστηµόνων, όταν το ξενοδοχείο βρίσκεται εκτός του νοµού, στη χωρική 

αρµοδιότητα του οποίου είναι εγκατεστηµένη η έδρα ή υποκατάστηµα της επιχείρησης που 

επιβαρύνεται µε τα πιο πάνω έξοδα. 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ. 1057 / 23.3.2007 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ.1029 / 17.2.2006 Απόφασης 

του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται 

προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων”, δεν εκπίπτουν χρηµατικά ποσά ή 

είδη που χορηγούνται δωρεάν από επιχείρηση σε συνεργάτες, στο προσωπικό ή σε τρίτα 

πρόσωπα, εφόσον τα δώρα αυτά δεν εµπίπτουν στην περίπτωση µ΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (δηλαδή στα έξοδα διανυκτέρευσης 

αλλοδαπών πελατών, αντιπροσώπων και διευθυντικών στελεχών ηµεδαπών ή αλλοδαπών 

επιχειρήσεων, σε ξενοδοχείο, καθώς και των φιλοξενούµενων ειδικών επιστηµόνων, σύµφωνα 

µε τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία, όπως περιγράφηκε στην προηγούµενη περίπτωση). 

���� Αντίθετα, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, οι συνδροµές που καταβάλ-

λονται σε επαγγελµατικά σωµατεία. Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό πως, εφόσον ο σκοπός 

του επαγγελµατικού συλλόγου είναι η υποβοήθηση της οικονοµικής συνεργασίας και 

ανάπτυξης των µελών του, οι συνδροµές των µελών στο σύλλογο αυτό αποτελούν παραγωγική 

δαπάνη και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης σύµφωνα µε το άρθρο 31 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Σε διαφορετική περίπτωση οι δαπάνες των παραπάνω 

συνδροµών δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. 
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���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1036 / 2.3.2006 “Κοινοποίηση ορισµένων διατάξεων του Νόµου 3427 / 

27.12.2005 “Φόρος προστιθέµενης αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία 

κεφαλαίου και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 312 / τεύχος Α΄ / 27.12.2005), που αφορούν στη 

φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων”, από τα ακαθάριστα έξοδα των 

επιχειρήσεων εκπίπτει η αξία των δώρων που προσφέρει σε πελάτες της, οι οποίοι µπορεί να 

είναι επιχειρήσεις ή όχι (όπως φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα κ.λπ.). Η συγκεκριµένη δαπάνη αναγνωρίζεται µόνο όταν τα προσφερόµενα δώρα 

φέρουν την επωνυµία της επιχείρησης και επιπλέον, εφόσον έχει καταβληθεί το αναλογούν 

δηµοτικό τέλος διαφήµισης για τη συνολική αξία των δώρων αυτών. Το ποσό της δαπάνης που 

αναγνωρίζεται προς έκπτωση, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 15,00 ευρώ για κάθε δώρο χωριστά. 

Ωστόσο, επειδή στην πράξη συνηθίζεται η χορήγηση δώρων και µεγαλύτερης αξίας, µε την 

ανωτέρω Α.Υ.Ο., γίνεται δεκτό πως και στις περιπτώσεις υπέρβασης του ποσού, θα αναγνωρί-

ζεται η δαπάνη µέχρι 15,00 ευρώ για κάθε δώρο χωριστά, µε την προϋπόθεση όµως το δηµοτικό 

τέλος διαφήµισης να έχει καταβληθεί για ολόκληρο το ποσό, δηλαδή και για το µη αναγνωριζό-

µενο. Επισηµαίνεται, ότι το σχετικό δηµοτικό τέλος πρέπει να έχει καταβληθεί µέχρι τη λήξη 

της προθεσµίας εντός της οποίας πρέπει να υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος. 

Επίσης, σύµφωνα µε την απόφαση 3735 / 1988 Σ.τ.Ε., η δαπάνη διαφήµισης εισαγόµενων αγαθών 

που έγινε στο εσωτερικό, θεωρείται ως παραγωγική της ελληνικής επιχείρησης, έστω και αν εµµέσως 

ωφελούνται και οι αλλοδαπές συγγενείς επιχειρήσεις που παράγουν και πωλούν τα αγαθά αυτά. 

���� Η ζηµία που προκύπτει σε βάρος ανώνυµης εταιρείας από την εκκαθάριση οµόρρυθµης 

εταιρείας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, της οποίας 

κατείχε µερίδια, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής, καθόσον η συγκεκριµένη ζηµία 

αποτελεί απώλεια κεφαλαίου οριστική και εκκαθαρισµένη. 

���� Τέλος, µε την ΠΟΛ.1168 / 25.5.2000 “Η ζηµία επιχείρησης η οποία προέρχεται από την εκκα-

θάριση Ανωνύµου Εταιρείας της οποίας κατείχε µετοχές, αναγνωρίζεται προς έκπτωση” εκπίπτει 

η συγκεκριµένη ζηµία, εφόσον όµως αποτελεί απώλεια κεφαλαίου οριστική και εκκαθαρισµένη.  
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2.3.4.6  Ο λογαριασµός “65. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α” 

     Στο λογαριασµό “65. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α”, καταχωρούνται οι τόκοι και τα συναφή 

µε αυτούς έξοδα, που αναφέρονται στο χρηµατοοικονοµικό κύκλωµα της οικονοµικής µονάδας. 

Επίσης στους δευτεροβάθµιους λογαριασµούς των τόκων (δηλαδή στους “65.00   Τόκοι και έξοδα 

οµολογιακών δανείων”, “65.01   Τόκοι και έξοδα λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων”, 

“65.02   Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών”, “65.03   Τόκοι και έξοδα χρηµατοδοτήσεων 

τραπεζών εγγυηµένων µε αξιόγραφα”, “65.04   Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσµων τραπεζικών 

χορηγήσεων για εξαγωγές”, “65.05   Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσµων τραπεζικών χρηµα-

τοδοτήσεων”, “65.06   Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων”) καταχωρούνται, 

εκτός από τους τόκους, οι προµήθειες που συνυπολογίζονται µε αυτούς, καθώς και τα κάθε είδους 

παρεπόµενα µε αυτούς έξοδα (όπως ο φόρος κύκλου εργασιών, το χαρτόσηµο τόκων κ.λπ.). Στο 

λογαριασµό “65.09 Παροχές σε οµολογιούχους επί πλέον τόκου”, καταχωρούνται οι τυχόν 

πρόσθετες παροχές που δίνονται σε οµολογιούχους της οικονοµικής µονάδας, επιπλέον του τόκου 

των τοκοµεριδίων, ενώ στο λογαριασµό “65.98 Λοιπά συναφή µε τις χρηµατοδοτήσεις έξοδα”, 

καταχωρούνται όλα τα έξοδα που αφορούν το χρηµατοδοτικό κύκλωµα και δεν εντάσσονται σε 

οποιοδήποτε από τους λοιπούς δευτεροβάθµιους λογαριασµούς του “65. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 

ΕΞΟ∆Α”. Εξαίρεση αποτελούν τα έξοδα που έχουν σχέση µε τις συµµετοχές και τα χρεόγραφα, τα 

οποία καταχωρούνται στον υπολογαριασµό “64.10 Έξοδα συµµετοχών και χρεογράφων”. 

     Κατά τη φορολογική αναµόρφωση των αποτελεσµάτων, γενικά εκπίπτουν οι κάθε είδους δεδου-

λευµένοι τόκοι δανείων ή πιστώσεων της επιχείρησης, αν και στη συνέχεια υπογραµµίζουµε 

ορισµένες εξαιρέσεις: 

���� ∆εν εκπίπτουν οι τόκοι υπερηµερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών, εισφορών και προστίµων 

προς το ∆ηµόσιο ή άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 

���� ∆εν εκπίπτουν οι τόκοι δανείου που λαµβάνεται για την αγορά µετοχών ηµεδαπών ή 

αλλοδαπών εταιρειών, εταιρικών µερίδων και γενικά επιχειρήσεων, όταν οι πιο πάνω 

συµµετοχές µεταβιβάζονται εντός δύο ετών από το χρόνο απόκτησής τους. 
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���� ∆εν εκπίπτουν οι τόκοι δανείου, το οποίο λαµβάνεται για την αγορά µετοχών ή µερίδων σε 

οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο (ή νοµική οντότητα), που έχει την καταστατική ή πραγµατική 

του έδρα, ή είναι εγκατεστηµένο σε κράτος που περιλαµβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται 

στην παράγραφο 5 του άρθρου 51
Α
 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος

25
, ή σε κράτος µε 

προνοµιακό φορολογικό καθεστώς όπως ορίζεται στην παράγραφο 7
26

 του ίδιου άρθρου. 

Επίσης, δεν εκπίπτουν οι τόκοι που καταβάλλονται στις συγκεκριµένες εταιρείες. 

���� ∆εν εκπίπτουν οι δεδουλευµένοι τόκοι δανείου που καταβάλλονται ή πιστώνονται σε συνδεδε-

µένη επιχείρηση (σύµφωνα την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολο-

γίας Εισοδήµατος), κατά το µέρος που το συνολικό ύψος δανείων από τις εν λόγω επιχειρήσεις 

υπερβαίνει κατά µέσο όρο και κατά διαχειριστική περίοδο το τριπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων 

της. Στην έννοια των τόκων του προηγούµενου εδαφίου εµπίπτουν και οι τόκοι οµολογιακών 

δανείων που καταβάλλονται σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Στο συνολικό ύψος δανείων από 

συνδεδεµένες επιχειρήσεις προστίθενται και τα οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται προς αυτές, 

καθώς και τα δάνεια που έχουν ληφθεί από τρίτες επιχειρήσεις για τα οποία έχει χορηγηθεί 

οποιασδήποτε µορφής εγγύηση από τις πιο πάνω συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Οι διατάξεις της 

παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζονται για τις Ανώνυµες Εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

                                                 
25

 Στην παράγραφο 5 του άρθρου 51
Α
 του Κ.Φ.Ε., ορίζεται πως τα µη συνεργάσιµα κράτη καθορίζονται µε απόφαση 

του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από τη διαπίστωση συγκεκριµένων προϋποθέσεων (παράγραφος 4 του ανωτέρω 
άρθρου) και περιλαµβάνονται σε κατάλογο που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο κατάλογος 
δηµοσιεύεται τον Ιανουάριο κάθε έτους ως εξής: α. Αφαιρούνται τα κράτη που µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης 
έχουν συνάψει µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής συνδροµής. β. Προστίθενται τα κράτη που ενώ έχουν συνάψει µε 
την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής συνδροµής, οι διατάξεις της εν λόγω σύµβασης ή η εφαρµογή τους δεν επέτρεψαν 
στην ελληνική φορολογική διοίκηση να λάβει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εφαρµογή των διατάξεων 
της φορολογικής νοµοθεσίας ή δεν έχουν συνάψει µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής συνδροµής, αν και η Ελλάδα 

είχε προτείνει, πριν την 1η Ιανουαρίου του προηγούµενου έτους, τη σύναψη τέτοιας σύµβασης. γ. Αφαιρούνται ή 
προστίθενται τα κράτη που δεν έχουν συνάψει µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής συνδροµής, στα οποία η Ελλάδα 
δεν είχε προτείνει τη σύναψη τέτοιας σύµβασης πριν την 1η Ιανουαρίου του προηγούµενου έτους και για τα οποία το 

Παγκόσµιο Φόρουµ για τη ∆ιαφάνεια και την Ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέµατα που συστήθηκε µε 
απόφαση του Ο.Ο.Σ.Α. της 17ης Σεπτεµβρίου 2009, θεωρεί ότι αντίστοιχα προβαίνουν ή όχι στην ανταλλαγή όλων των 
πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εφαρµογή των φορολογικών νοµοθεσιών των Συµβαλλόµενων Μερών. 
26

 Στην παράγραφο 7 του άρθρου 51
Α
 του Κ.Φ.Ε., ορίζεται πως το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο (ή νοµική οντότητα) 

θεωρείται πως υπόκειται σε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς στο κράτος εκτός της Ελλάδας, ακόµη και αν η 

κατοικία ή η καταστατική ή η πραγµατική έδρα του ή εγκατάσταση ευρίσκεται σε κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εάν σε αυτό το κράτος:  α. ∆εν υπόκειται σε φορολογία ή εάν υπόκειται, φορολογείται µε ειδικό καθεστώς ή 

β. Υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδηµάτων ή του κεφαλαίου, ο οποίος είναι ίσος ή κατώτερος µε 
ποσοστό 60% του φορολογικού συντελεστή  που θα οφειλόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής 
νοµοθεσίας, εάν ήταν κάτοικος ή είχε την έδρα του ή διατηρούσε µόνιµη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 100  

του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος στην Ελλάδα. 
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του Νόµου 1665 / 1986 “Συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης” (Φ.Ε.Κ. 194 / τεύχος Α΄ / 

04.12.1986), τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων του Νόµου 1905 / 1990 

“Για τη σύµβαση πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 147 / 

τεύχος Α΄ / 15.11.1990), τις εταιρείες ειδικού σκοπού του Νόµου 3156 / 2003 “Οµολογιακά 

δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 157 

/ τεύχος Α΄ / 25.6.2003) και του Νόµου 3601 / 2007 “Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων 

από τα πιστωτικά ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων και των 

επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 178 / τεύχος Α΄ / 

1.8.2007) µε έδρα στην Ελλάδα, τις εταιρείες παροχής πιστώσεων του Νόµου 2937 / 2001 

“Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων 

κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, 

ρυθµίσεις ΕΥΑΘ Α.Ε. και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 169 / τεύχος Α΄ / 26.7.2001), καθώς και για 

τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του 

άρθρου 31 του Νόµου 2238 / 1994. 

���� Οι καταβαλλόµενοι από τις επιχειρήσεις τόκοι δανείων ή πιστώσεων, εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδά τους κατά τη συγκεκριµένη χρήση, εντός της οποίας καθίστανται ληξιπρό-

θεσµοι και απαιτητοί και µε την προϋπόθεση ότι τα δάνεια χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες 

των επιχειρήσεων αυτών.  

���� Οι δεδουλευµένοι τόκοι δανείου, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης, ανεξάρτητα 

από το αν η τράπεζα η οποία έχει εκχωρήσει το δάνειο, έχει την έδρα της στην ηµεδαπή ή στο 

εξωτερικό. 

���� Οι τόκοι υπερηµερίας που προέρχονται από καθυστέρηση οφειλής δανείου ή πίστωσης, 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, εφόσον το δάνειο χρησιµοποιήθηκε για 

τις ανάγκες της επιχείρησης και αυτό γιατί στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 

δεν γίνεται διάκριση ως προς το είδος των τόκων που εκπίπτουν (συµβατικοί ή υπερηµερίας). 
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     Εξετάζοντας περισσότερο διεξοδικά τις εκπτώσεις από τους τόκους και τα συναφή έξοδα έχουν 

καταχωρηθεί στους υπολογαρισµούς του “65. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α”, έχουµε να επιση-

µάνουµε τις κάτωθι ειδικές περιπτώσεις: 

���� Σύµφωνα µε τις αποφάσεις 3404/1995 και 1577/1985 του Σ.τ.Ε., οι καταβαλλόµενοι από τις 

επιχειρήσεις τόκοι δανείων ή πιστώσεων, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους, όταν 

τα δάνεια αυτά δεν χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες των συγκεκριµένων επιχειρήσεων. 

���� Επίσης, σύµφωνα µε παράγραφο 1, του άρθρου 31 του Νόµου 2238 / 1994 “…” και την 

απόφαση 630/1987 Σ.τ.Ε., οι τόκοι υπερηµερίας για οφειλή φόρων, δασµών, εισφορών δεν 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.  

���� Σύµφωνα µε τις αποφάσεις 2548 / 1986 και 514 / 1980 του Σ.τ.Ε., οι τόκοι δανείου το οποίο 

έλαβε η επιχείρηση και στη συνέχεια χορήγησε στους εταίρους, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση.  

���� Σύµφωνα µε την απόφαση 4244 / 1985 Σ.τ.Ε., όταν τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται τεκµαρτά 

µε ειδικό τρόπο (οικοδοµικές, τεχνικές επιχειρήσεις κ.λπ.) δεν αφαιρούνται οι τόκοι των δανείων. 

Επίσης σύµφωνα µε την 5141/1995 απόφαση Σ.τ.Ε. οι τόκοι δανείου που αντιστοιχούν σε 

προηγούµενες χρήσεις δεν αναγνωρίζονται. 

���� Σύµφωνα µε την απόφαση 2016/1984 του Σ.τ.Ε. δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση οι προσ-

αυξήσεις για εκπρόθεσµη εξόφληση χρεών προς το ∆ηµόσιο. 

���� Σύµφωνα µε την απόφαση 1069 / 1983 του Σ.τ.Ε. οι τόκοι δανείου που χρησιµοποιήθηκε από 

επιτηδευµατία για τη συµµετοχή του σε κοινοπραξία µε σκοπό την ανέγερση πολυκατοικιών, 

δεν εκπίπτουν από το εισόδηµα του κοινοπρακτούντος µέλους. 

���� Σύµφωνα µε την απόφαση 3949 / 1986 του Σ.τ.Ε. οι τόκοι δανείου, το οποίο στη συνέχεια 

χορηγήθηκε άτοκα σε θυγατρικές εταιρείες, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση, γιατί ακόµα και 

οι θυγατρικές θεωρούνται τρίτες επιχειρήσεις ως προς την µητρική. 

���� Σύµφωνα µε το άρθρο 31 (παράγραφος 1, περίπτωση δ΄) του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, 

οι τόκοι υπερηµερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών, εισφορών και προστίµων προς το δηµόσιο ή 

άλλα Ν.Π.∆.∆., δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. 
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���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1039 / 8.2.2001 “Τύπος και περιεχόµενο δήλωσης Φόρου Ακίνητης 

Περιουσίας νοµικών προσώπων έτους 2011”, οι τόκοι δανείου για αγορά ακινήτου δεν 

εκπίπτουν από το εισόδηµα ατοµικής επιχείρησης, όπως και από το εισόδηµα των νοµικών 

προσώπων της παραγράφου 4, του άρθρου 2 του Νόµου 2238 / 1994 “Κύρωση του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος’ (Φ.Ε.Κ. 151 / τεύχος Α΄ / 16.09.1994), όταν οι ανωτέρω µονάδες 

ασκούν αποκλειστικά τη δραστηριότητα της εκµίσθωσης ακινήτων. Αυτό συµβαίνει διότι το 

εισόδηµά τους υπάγεται στην Α’ κατηγορία (εισόδηµα από ακίνητα), ενώ οι τόκοι εκπίπτουν 

µόνο από το εισόδηµα ∆’ κατηγορίας (εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις). Το ίδιο ισχύει και 

στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι µεικτή και αποκτά συγχρόνως εισόδηµα από οικοδοµές 

και εµπορικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αν το αγοραζόµενο ακίνητο πρόκειται να 

χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες των ίδιων των επιχειρήσεων. 

���� Σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (άρθρο 31, παράγραφος 1, περιπτώσεις δ΄ 

και ββ΄), δεν εκπίπτουν οι τόκοι δανείου που λαµβάνεται για την αγορά µετοχών ηµεδαπών ή 

αλλοδαπών εταιρειών, εταιρικών µερίδων και γενικά επιχειρήσεων, όταν οι πιο πάνω 

συµµετοχές µεταβιβαστούν εντός δύο ετών από το χρόνο απόκτησής τους. 

���� Σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (άρθρο 31, παράγραφος 1, περιπτώσεις δ΄ 

και γγ΄), δεν εκπίπτουν οι τόκοι δανείου που λαµβάνεται για την αγορά µετοχών ή µερίδων σε 

οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο (ή νοµική οντότητα), που έχει την καταστατική ή πραγµατική 

έδρα του ή βρίσκεται εγκατεστηµένο σε κράτος που περιλαµβάνεται στον κατάλογο που 

αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 51
Α
 του Κ.Φ.Ε., ή σε κράτος µε προνοµιακό 

φορολογικό καθεστώς όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου, καθώς και οι τόκοι 

που καταβάλλονται στις εταιρείες αυτές. 

���� Τέλος, δεν εκπίπτουν οι δεδουλευµένοι τόκοι δανείου που καταβάλλονται ή πιστώνονται σε 

συνδεδεµένη επιχείρηση (σύµφωνα µε την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 39) κατά το 

µέρος που το συνολικό ύψος του κεφαλαίου που έχουν δανειστεί οι εν λόγω επιχειρήσεις, 

υπερβαίνει κατά µέσο όρο και κατά διαχειριστική περίοδο το τριπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων της. 
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Στην έννοια των τόκων του προηγούµενου εδαφίου εµπίπτουν και οι τόκοι οµολογιακών 

δανείων που καταβάλλονται σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Στο συνολικό ύψος δανείων από 

συνδεδεµένες επιχειρήσεις προστίθενται και τα οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται προς αυτές, 

καθώς και τα δάνεια που έχουν ληφθεί από τρίτες επιχειρήσεις για τα οποία έχει χορηγηθεί 

οποιασδήποτε µορφής εγγύηση από τις ανωτέρω συνδεδεµένες επιχειρήσεις.                        . 

Στο σηµείο αυτό θεωρούµε απαραίτητο να σηµειώσουµε πως οι διατάξεις της συγκεκριµένης 

παραγράφου δεν εφαρµόζονται για τις Ανώνυµες Εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης του 

Νόµου 1665 / 1986 “Συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης” (Φ.Ε.Κ. 194 / τεύχος Α΄ / 

04.12.1986), τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων του Νόµου 1905 / 1990 

“Για τη σύµβαση πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 147 / 

τεύχος Α΄ / 15.11.1990), τις εταιρείες ειδικού σκοπού του Νόµου 3156 / 2003 “Οµολογιακά 

δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 157 

/ τεύχος Α΄ / 25.6.2003) και του Νόµου 3601 / 2007 “Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων 

από τα πιστωτικά ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων και των 

επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 178 / τεύχος Α΄ / 

1.8.2007) µε έδρα στην Ελλάδα, τις εταιρείες παροχής πιστώσεων του Νόµου 2937 / 2001 

“Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων 

κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, 

ρυθµίσεις ΕΥΑΘ Α.Ε. και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 169 / τεύχος Α΄ / 26.7.2001), καθώς και για 

τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του 

άρθρου 31 του Νόµου 2238 / 1994. 
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2.3.4.7   Ο  λογαριασµός  “66.  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  ΠΑΓΙΩΝ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ  ΣΤΟ    

            ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ” 

 

     Στο λογαριασµό “66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ” καταχωρούνται οι τακτικές αποσβέσεις των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού που 

ενσωµατώνονται
27

 στο λειτουργικό κόστος της οικονοµικής µονάδας, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 

που ισχύει κάθε φορά. Οι δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί του λογαριασµού των Αποσβέσεων χρεώνο-

νται, µε αντίστοιχη πίστωση των λογαριασµών που αφορούν συγκεκριµένα πάγια της 1
ης

 οµάδας του 

Ε.Γ.Λ.Σ. (“10.99 Αποσβεσµένες εδαφικές εκτάσεις”, “11.99 Αποσβεσµένα κτίρια – Εγκαταστάσεις 

κτιρίων – Τεχνικά έργα”, “12.99 Αποσβεσµένα µηχανήµατα – Τεχνικές εγκαταστάσεις – Λοιπός 

µηχανολογικός εξοπλισµός”, “13.99 Αποσβεσµένα µέσα µεταφοράς”, “14.99 Αποσβεσµένα έπιπλα 

και αποσβεσµένος λοιπός εξοπλισµός”, “16.99 Αποσβεσµένες ασώµατες ακινητοποιήσεις και 

αποσβεσµένα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως”). 

   Σύµφωνα µε την ΠΟΛ1005 / 14.1.2005 “Εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νοµολογία”, οι αποσβέσεις των 

παγίων αρχίζουν από το µήνα που αυτά τίθενται σε χρήση και διενεργούνται είτε µε τη µέθοδο 

σταθερής απόσβεσης, είτε µε τη µέθοδο φθίνουσας απόσβεσης, µε την προϋπόθεση ότι η µέθοδος 

που θα επιλεγεί για κάθε συγκεκριµένο πάγιο περιουσιακό στοιχείο, θα εφαρµόζεται για ολόκληρη τη 

διάρκεια ζωής του. Με τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, η ετήσια απόσβεση υπολογίζεται για 

κάθε χρήση µε τη χρησιµοποίηση ενός σταθερού ποσοστιαίου συντελεστή, ο οποίος εφαρµόζεται 

πάνω στην αποσβεστέα
28

 αξία του παγίου. Η αποσβεστέα αξία επί τον συντελεστή απόσβεσης µας  

δίνει το ποσό της ετήσιας απόσβεσης το οποίο είναι σταθερο για όλες τις διαχειριστικές χρήσεις. 

                                                 
27 Οι αποσβέσεις που δεν ενσωµατώνονται στο λειτουργικό κόστος της οικονοµικής µονάδας (πρόσθετες ή έκτακτες 

αποσβέσεις) καταχωρούνται στους αντίστοιχους δευτεροβάθµιους λογαριασµούς του “85. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 

ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ”, µε αντίστοιχη πίστωση των λογαριασµών που αφορούν 

συγκεκριµένα πάγια της 1
ης

 οµάδας του Ε.Γ.Λ.Σ. (“10.99 Αποσβεσµένες εδαφικές εκτάσεις”, “11.99 Αποσβεσµένα 

κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων – Τεχνικά έργα”, “12.99 Αποσβεσµένα µηχανήµατα – Τεχνικές εγκαταστάσεις – 

Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός”, “13.99 Αποσβεσµένα µέσα µεταφοράς”, “14.99 Αποσβεσµένα έπιπλα και αποσ-

βεσµένος λοιπός εξοπλισµός”, “16.99 Αποσβεσµένες ασώµατες ακινητοποιήσεις και αποσβεσµένα έξοδα πολυετούς 

αποσβέσεως”. 
28

 Για τον προσδιορισµό της αποσβεστέας αξίας του παγίου, από την αρχική αξία του αφαιρούµε την υπολειµµατική 

αξία (δηλαδή την αξία που πιθανολογείται να έχει το πάγιο σαν άχρηστο υλικό στο τέλος της ζωής του) αν υπάρχει. 
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     Με τη µέθοδο της φθίνουσας απόσβεσης, ο υπολογισµός πραγµατοποιείται και πάλι µε τη χρήση 

ενός σταθερού ποσοστιαίου συντελεστή. Ωστόσο η ετήσια απόσβεση υπολογίζεται για κάθε χρήση 

όχι επί της αποσβεστεας αξία αλλά επί της αναπάσβεστης (δηλαδή επί της παρούσας αξίας η οποία 

προκύπτει κάθε φορά, αν από την αρχική αξία αφαιρεθούν οι αποσβέσεις που έχουν υπολογιστεί 

µέχρι εκείνη τη στιγµή). Έτσι το ποσό της ετήσιας απόσβεσης είναι διαφορετικό σε κάθε χρήση και 

µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου. Εξαίρεση αποτελούν τα καινούργια µηχανήµατα και ο λοιπός 

µηχανολογικός ή τεχνικός εξοπλισµός παραγωγής που αποκτήθηκε από την 1
η
 Ιανουαρίου1998 και 

µετά από βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, µεταλλευτικές, λατοµικές και µικτές επιχειρήσεις όπου 

συµµετέχουν αντίστοιχες δραστηριότητες, για τα οποία οι αποσβέσεις διενεργούνται υποχρεωτικά 

µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης ή – σε αντίθετη περίπτωση – τα στοιχεία αποσβένονται ολοκλη-

ρωτικά κατά το πρώτο έτος απόκτησής τους. 

     Για τον προσδιορισµό της αξίας κτήσης των παγίων, που θα πρέπει να αποσβεστεί κατά τη 

διάρκεια της ζωής τους, λαµβάνουµε την αρχική αξία τους προσαυξηµένη µε τις ενδεχόµενες 

δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων. Για τον υπολογισµό των αποσβέσεων στα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, οι επιχειρήσεις µπορούν να επιλέγουν και να 

χρησιµοποιούν είτε τον κατώτερο, είτε τον ανώτερο συντελεστή απόσβεσης
29

, είτε οποιονδήποτε 

άλλο ενδιάµεσο συντελεστή µεταξύ κατώτερου και ανώτερου και µε την προϋπόθεση ότι ο 

συντελεστής που επιλέγεται θα χρησιµοποιείται σταθερά, για ολόκληρο το διάστηµα κατά το οποίο 

το πάγιο χρησιµοποιείται λειτουργικά ή παραγωγικά από την επιχείρηση και µέχρι την 

ολοκληρωτική απόσβεσή του. 

                                                 
29

 Οι κατώτεροι και ανώτεροι συντελεστές αποσβέσεων, καθώς και κάθε άλλο θέµα που αφορά την εφαρµογή των 

διατάξεων αυτών, καθορίζονται µε αντίστοιχα Προεδρικά ∆ιατάγµατα. Ειδικότερα για τις νέες επιχειρήσεις, κατά τις 

τρεις πρώτες διαχειριστικές χρήσεις που έπονται της χρήσης µέσα στην οποία άρχισε η παραγωγική λειτουργία των 

παγίων τους, δύνανται να προβούν σε απόσβεση αυτών, είτε µε συντελεστή 0%, είτε µε συντελεστή 50% του ισχύοντος 

ποσοστού, µε την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής απόσβεσης που θα επιλεγεί από την επιχείρηση δεν θα µεταβάλλεται 

από διαχειριστική χρήση σε διαχειριστική χρήση. Επιχειρήσεις, που επιλέγουν τη φθίνουσα µέθοδο για απόσβεση των 

παγίων τους δεν δικαιούνται να διενεργούν επί των παγίων αυτών και αυξηµένες αποσβέσεις που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 15 του Νόµου 1892 / 1990 “Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις” 

(Φ.Ε.Κ. 101 / τεύχος Α΄ / 31.07.1990). Σύµφωνα µε την παράγραφο 1, του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδή-

µατος, τα παραπάνω εφαρµόζονται αναλόγως και για τη δαπάνη που καταβάλλει η επιχείρηση, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα από την παράγραφο 5, του άρθρου 2, του Νόµου 2244 / 1994 “Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από 

ΑΠΕ και από συµβατικά καύσιµα και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 168 / τεύχος Α’ / 07.10.1994), για την κατασκευή µη 

ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του σταθµού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής µέχρι το δίκτυο της ∆.Ε.Η.  
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     Η διενέργεια των τακτικών αποσβέσεων είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις, για 

ισολογισµούς που κλείνουν από την 30
η
 ∆εκεµβρίου 1997 και µετά. Σε επίπεδο φορολογικού 

χειρισµού, υπογραµµίζουµε πως οι τακτικές αποσβέσεις εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αν επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής ή όχι. Συγκεκριµένα 

εκπίπτουν όλα τα ποσά των αποσβέσεων που αφορούν την κάλυψη της φθοράς των κάθε είδους 

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

επιχείρησης και γενικότερα κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας της οικονοµικής µονάδας, εφόσον 

έχουν εµφανιστεί µε οριστικές έγγραφες και σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους που ορίζονται για 

κάθε περίπτωση. Ωστόσο για την – όσο το δυνατόν – ακριβέστερη  προσέγγιση της συγκεκριµένης 

δαπάνης, στο σηµείο αυτό θεωρούµε απαραίτητο να επισηµάνουµε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις: 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1122 / 19.11.2003 “Κοινοποίηση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 299 / 

2003 «Καθορισµός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης» (Φ.Ε.Κ. 255 / τεύχος 

Α΄ / 4.11.2003) και παροχή οδηγιών για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή του”, από τη 

χρήση 2003 και µετά, οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τους συντελεστές που ορίζονται στο 

ανωτέρω Προεδρικό ∆ιάταγµα, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης των παγίων. Επίσης, σύµφωνα 

µε την ΠΟΛ.1005 / 14.1.2005 “Εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων 

µε βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νοµολογία” και µε την απόφαση 4118-9 / 1997 

του Σ.τ.Ε., οι αποσβέσεις ενεργούνται µόνο στα πάγια στοιχεία που ανήκουν κατά κυριότητα 

στην επιχείρηση. Ωστόσο, στις περιπτώσεις µισθωµένων ακινήτων, οι δαπάνες προσθηκών και 

βελτιώσεων που πραγµατοποιούν οι επιχειρήσεις αποσβένονται ισόποσα και αφαιρούνται από 

τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που διαρκεί η µίσθωση, αρχής γενοµένης της απόσβεσης από 

το χρόνο έναρξης της χρησιµοποίησης των πραγµατοποιηθεισών προσθηκών και βελτιώσεων. 

Κατά το πρώτο έτος υπολογίζονται αποσβέσεις για τους µήνες κατά τους οποίους χρησιµοποιή-

θηκαν τα ακίνητα. Ωστόσο, στην περίπτωση λύσης της µίσθωσης πριν από το προσυµφωνηµένο 

χρονικό διάστηµα, το αναπόσβεστο υπόλοιπο των πιο πάνω δαπανών εκπίπτει από τα 

ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας έλαβε χώρα η διακοπή της µίσθωσης. 
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���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1005 / 2005 “Εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νοµολογία” και τις αποφάσεις 

579 / 1986 και 2925 / 1990 του Σ.τ.Ε., ως τµήµατα των οικοδοµών που χρησιµοποιούνται από 

τα καταστήµατα εξυπηρέτησης του κοινού, θεωρούνται όλοι οι χώροι που προσαρτώνται στα 

συγκεκριµένα καταστήµατα (όπως γραφεία, αποθήκες, βοηθητικοί χώροι κ.λπ.) και στις 

περιπτώσεις αυτές εφαρµόζεται ενιαίος συντελεστής απόσβεσης. Ειδικά για τις επιχειρήσεις 

εκµετάλλευσης πολυκαταστηµάτων και supermarkets, οι αποσβέσεις διενεργούνται στα 

καταστήµατα, καθώς και στα κτίσµατα εκείνα που είναι συνεχόµενα στα καταστηµάτων αυτών 

και αφορούν γραφεία και αποθήκες µε τον αυξηµένο συντελεστή 8%. 

���� Σύµφωνα µε την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο. και την απόφαση 3 / 90 του Σ.τ.Ε., η αξία των εργαλείων 

και των ανταλλακτικών των χρησιµοποιουµένων µηχανηµάτων, τόσο των επιχειρήσεων, όσο 

και των ελευθέρων επαγγελµατιών, αποσβένονται ολοκληρωτικά εντός της χρήσεως κατά την 

οποία τα συγκεκριµένα πάγια χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά. 

���� Σύµφωνα µε την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο. και την απόφαση 4297 / 1980 του Σ.τ.Ε., τα σεντόνια, οι 

πετσέτες και τα λοιπά είδη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων υπόκεινται σε τµηµατική απόσβεση. 

Αν όµως η αξία κάποιων ειδών ξεχωριστά είναι µικρότερη των 600,00 ευρώ, η επιχείρηση 

µπορεί να προχωρήσει στην εφάπαξ απόσβεση αυτών
30

. 

���� Σύµφωνα µε την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο., τα καταστήµατα των Τραπεζών και των Οργανισµών 

κοινής ωφελείας περιλαµβάνονται στην έννοια των «καταστηµάτων εξυπηρέτησης του κοινού 

γενικά», προκειµένου να τύχουν της εφαρµογής του αυξηµένου συντελεστή αποσβέσεων. Στην 

ίδια κατηγορία περιλαµβάνονται και τα γραφεία, τα λογιστήρια, οι αποθήκες και οι λοιποί βοηθη- 

      τικοί χώροι των ανωτέρω οικονοµικών µονάδων, εφόσον λόγω της χρήσεώς τους προς εξυπηρέ-   
       

      τηση του κοινού υφίστανται µεγαλύτερη φθορά. 

                                                 
30

 Με βάση την εγκύκλιο 1061103 / 10556 / Β0012 / 5.12.2001 του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, τα 

πάγια των οποίων η αξία κτήσης ανέρχεται µέχρι και 600,00€ (200.000 δρχ.) µπορούν να αποσβεσθούν εφάπαξ µέσα 

στη χρήση κατά την οποία χρησιµοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία για πρώτη φορά. Στη συνέχεια και σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Νόµου 3296 / 2004 “Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών 

προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 253 / τεύχος Α΄ / 14.12.2004), για τα πάγια που 

αποκτώνται κατά τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2005 και µετά, το ανώτατο όριο της αξίας 

κτήσης τους αυξάνεται από 600,00 σε 1.200,00€. 
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���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1005 / 2005 “Εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νοµολογία”, οι νέες επιχειρήσεις 

υποχρεούνται, κατά τη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας αρχίζει η παραγωγική τους 

λειτουργία, να διενεργούν αποσβέσεις µε τους ισχύοντες συντελεστές. Το δικαίωµα χρήσης του 

µειωµένου κατά 50% συντελεστή απόσβεσης ή της µη διενέργειας αποσβέσεων αρχίζει από το 

επόµενο έτος. Τα ανωτέρω ισχύουν στην περίπτωση ίδρυσης νέου υποκαταστήµατος.  

���� Σύµφωνα µε την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο., oι επιχειρήσεις που αγοράζουν ακίνητα από εξωχώριες 

εταιρείες σε εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Νόµου 3091 / 

2002 “Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες 

διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 330 / τεύχος Α΄ / 24.12.2002), δικαιούνται να διενεργούν αποσβέσεις στα 

πάγια στοιχεία τους, οι οποίες αναγνωρίζονται φορολογικά. 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1106 / 2008 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ 1005 / 2005 Α.Υ.Ο.Ο., σχετικά µε 

τις εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων” το κόστος αγοράς παγίου 

εξοπλισµού επιχείρησης, το οποίο παραχωρείται σε επιχειρήσεις που την πρακτορεύουν, υπό-

κειται σε απόσβεση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 (παράγραφος 1, περίπτωση στ΄) 

του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 

���� Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση, το ποσό που καταβάλλει επιχείρηση σε εταιρεία leasing 

πριν από τη λήξη της συναφθείσας σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, για την αγορά του 

µισθίου της σύµβασης αυτής αποτελεί το κόστος απόκτησής του, επί του οποίου θα υπολο-

γιστούν οι τακτικές αποσβέσεις. 

���� Επιπλέον, σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση, για τον υπολογισµό των αποσβέσεων επί 

ανεγειρόµενης οικοδοµής από επιχείρηση, το κόστος απόκτησης το οποίο πρέπει να εµφανιστεί 

στα βιβλία της για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες που παραµένουν στην κυριότητά της (ενώ οι άλλες 

έχουν πωληθεί) είναι αυτό που προκύπτει από το λόγο (σχέση) των αντικειµενικών αξιών των 

κτιρίων των ανωτέρω οριζόντιων ιδιοκτησιών προς την αντικειµενική αξία ολόκληρου του 

κτιρίου (χωρίς την αξία του οικοπέδου). 
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���� Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που αποκτούν αποκλειστικά εισοδήµατα από εκµίσθωση ακινήτου 

στην Ελλάδα (χωρίς ωστόσο να διαθέτουν µόνιµη εγκατάσταση στη χώρα), ενεργούν 

αποσβέσεις σύµφωνα µε όσα ισχύουν για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος των φυσικών 

προσώπων, ήτοι µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 

���� Οι αποσβέσεις επί ακινήτου (βιοµηχανικού χώρου) υπολογίζονται επί της αξίας που 

αναγράφεται στα βιβλία της επιχείρησης και όχι επί της αξίας του ακινήτου όπως αυτή 

προκύπτει µε βάση τον αντικειµενικό τρόπο. 

���� Σύµφωνα µε την απόφαση 362 / 1983 του Σ.τ.Ε., στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου 

ευρίσκονται κτίσµατα (διαµερίσµατα, γραφεία κλπ.) δεν υπολογίζονται αποσβέσεις. 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1047 / 2002  “περί απόσβεσης της δαπάνης αγοράς εµπορικού σήµατος 

από επιχείρηση” η συγκεκριµένη δαπάνη αγοράς νέου σήµατος, αποσβένεται σταθερά, σε δέκα 

ισόποσες ετήσιες χρήσεις, αρχής γενοµένης από τη χρήση µέσα στο µήνα της οποίας άρχισε η 

εκµετάλλευση ή η χρήση του σήµατος. 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1028 / 2006 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ 1005 / 2005 Α.Υ.Ο.Ο. µε θέµα τις 

εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων βάσει διοικητικών λύσεων 

και δικαστηριακής νοµολογίας”, η διενέργεια αποσβέσεων επί της υπεραξίας που προκύπτει 

από την αναπροσαρµογή της αναπόσβεστης αξίας των κτιρίων µε το Νόµο 3229 / 2004 “Εποπτεία 

της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις”, (Φ.Ε.Κ. 38 / τεύχος Α΄ / 10.02.2004), αρχίζει από 

την επόµενη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας πραγµατοποιείται η αναπροσαρµογή της 

αναπόσβεστης αξίας. 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1107 / 2008 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ.1029 / 17.2.2006 Α.Υ.Ο.Ο., σχετικά 

µε τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων”, οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων, δεν δικαιούνται να 

υπολογίζουν αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 

(περίπτωση θ΄, παράγραφος 1) του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 
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���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1029 / 2006 “∆απάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή 

νοµολογία” για τις συγχωνευόµενες ή µετατρεπόµενες  µε το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 1297 / 1972 

(άρθρο 2, παράγραφος 3) επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις που υπολογίζονται στην υπεραξία που 

αναλογεί στην αποσβεσθείσα αξία των εισφεροµένων παγίων περιουσιακών στοιχείων από τη 

µετατρεπόµενη ή συγχωνευόµενη επιχείρηση, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της 

επιχείρησης που προήλθε από τη µετατροπή ή συγχώνευση. 

���� Σύµφωνα µε την ανωτέρω Α.Υ.Ο., οι υπολογιζόµενες αποσβέσεις των τραπεζικών, 

ασφαλιστικών και των εισηγµένων στο Χ.Α.Α. Ανωνύµων Εταιρειών, οι οποίες αναπροσάρ-

µοσαν την αναπόσβεστη αξία των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων τους σύµφωνα µε το 

άρθρο 28 του Νόµου 3091 / 2002 “Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήµατος 

και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 330 / τεύχος Α΄ / 24.12.2002), δεν εκπίπτουν από 

τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το µέρος που αναλογούν στην προκύψουσα υπεραξία. 

���� Σύµφωνα µε την ανωτέρω Α.Υ.Ο. και τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (άρθρο 31, 

παράγραφος 1, περίπτωση στ΄), στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν διενεργήσει αποσβέσεις 

– ή διενεργήσει µε συντελεστή µικρότερο από τον προβλεπόµενο – χάνει το δικαίωµα 

διενέργειας αποσβέσεων για το ποσό αυτό στις επόµενες χρήσεις. Αντίστοιχα, στην περίπτωση 

διενέργειας αποσβέσεων µε συντελεστή ανώτερο από τον προβλεπόµενο, το τµήµα των 

αποσβέσεων που αντιστοιχεί στο υπερβάλλον ποσοστό δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα. 

���� Για τις νέες επενδύσεις που πραγµατοποιεί επιχείρηση σε χώρο όπου βρίσκεται υφιστάµενο 

παλιό υποκατάστηµά της, η επιχείρηση µπορεί στις τρεις πρώτες χρήσεις είτε να µην υπο-

λογίσει αποσβέσεις είτε να υπολογίσει αυτές µε το 50% του ισχύοντος συντελεστή απόσβεσης, 

ανεξάρτητα αν το υποκατάστηµα αυτό ορίσθηκε µετέπειτα ως έδρα της επιχείρησης. 

���� Σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (άρθρο 31, παράγραφος 1, περίπτωση η΄), η 

αναπόσβεστη αξία κατεδαφισθέντος κτιρίου δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση. 
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���� Οι αποσβέσεις που αναλογούν στην αξία των παγίων στοιχείων που αποκτήθηκαν κατόπιν 

επιχορήγησης µε βάση τους αναπτυξιακούς νόµους 1892 / 1990 “Για τον εκσυγχρονισµό και 

την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 101 / τεύχος Α΄ /  31.07.1990) και 2601 / 1998 

“Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονοµική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας 

και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 81 / τεύχος Α΄ / 15.4.1998) ή από συµµετοχή σε προγράµµατα 

προερχόµενα από φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πραγµατοποίηση επενδύσεων, δεν 

αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. Για το λόγο αυτό, τα ποσά των 

επιχορηγήσεων καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασµού “41.10 Επιχορηγήσεις πάγιων 

επενδύσεων” και στο τέλος κάθε χρήσης αντίστοιχο ποσό, ίσο µε τις τακτικές και πρόσθετες 

αποσβέσεις που διενεργήθηκαν στην αξία των παγίων στοιχείων που επιχορηγήθηκαν, 

µεταφέρεται στον αποτελεσµατικό λογαριασµό “81.10 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα”, µε την 

ειδικότερη διάκριση “81.10.05 Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων”. 

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις αποσβέσεις των παγίων στοιχείων, η απόκτηση των οποίων 

επιχορηγείται µε το Νόµο 3299 / 2004 “Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική 

Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση (Φ.Ε.Κ. 261 / τεύχος Α’ / 23.12.2004). 

���� Σε περίπτωση που επιχείρηση πωλεί ακίνητό της σε εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης και στη 

συνέχεια συνάπτει σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (sale and lease back) και επαναγοράζει 

το ακίνητο πριν από τη λήξη της µίσθωσης, οι αποσβέσεις που διενεργούνται στο κόστος 

επαναγοράς του κτιρίου πριν από τη λήξη της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, δεν 

αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της επιχείρησης µέχρι του ποσού της 

υπεραξίας του κτιρίου για το οποίο έτυχε απαλλαγής κατά την αρχική πώληση του ακινήτου 

προς την εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

���� Σύµφωνα µε την απόφαση 4209 / 1985 του Σ.τ.Ε., σε περίπτωση µη χρησιµοποίησης του 

ακινήτου σε συγκεκριµένη διαχειριστική περίοδο, δεν αναγνωρίζονται αποσβέσεις προς 

έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Επίσης, δεν αναγνωρίζονται αποσβέσεις 

σε ακίνητο που βρίσκεται σε αδράνεια. 
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���� Σύµφωνα µε την απόφαση 2798 / 1986 του Σ.τ.Ε., κτίρια που περιήλθαν σε τράπεζα από 

πλειστηριασµό για ικανοποίηση απαιτήσεών της, δεν υπόκεινται σε αποσβέσεις, εφόσον δεν 

χρησιµοποιούνται. 

���� Σύµφωνα µε την απόφαση 762 / 1983 του Σ.τ.Ε., στην περίπτωση εισφοράς χρήσης ακινήτου σε 

εταιρεία από τους µετόχους αυτής, η επιχείρηση δεν δύναται να διενεργήσει αποσβέσεις λόγω 

φθοράς του ακινήτου επί της αποτιµηθείσας αξίας της εισφερόµενης χρήσης. 

���� Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά (όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, παροχής υπηρεσιών 

ενοικιάσεις αυτοκινήτων και µοτοσικλετών κ.λπ.) υποχρεούνται να υπολογίζουν αποσβέσεις 

για ολόκληρο το έτος (σε δωδεκάµηνη βάση). 

���� Τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 

(Ανώνυµες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης, Συνεταιρισµοί κ.λπ.) που εκµισθώνουν 

κτίριο σε τρίτο πρόσωπο (προς εκµετάλλευση από το πρόσωπο αυτό) δικαιούνται να διενεργούν 

τις αποσβέσεις που προβλέπονται από το Π.∆. 299 / 2003 “Καθορισµός κατώτερων και ανώτε-

ρων συντελεστών απόσβεσης” (Φ.Ε.Κ. 255 / τεύχος Α΄ / 04.11.2003), επί της αξίας του κτιρίου.  

���� Το καθαρό εισόδηµα των προσωπικών εταιρειών το οποίο προκύπτει από την εκµίσθωση 

ακινήτων, υπολογίζεται µε βάση τα οριζόµενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Περαιτέρω από τις αποσβέσεις που υπολο-

γίζονται επί των ακινήτων µε βάση το Π.∆. 299 / 2003 αφαιρείται η απόσβεση του άρθρου 23 

του Κ.Φ.Ε. και συνεπώς από το ακαθάριστο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις εκπίπτει το 

υπολειπόµενο τµήµα των αποσβέσεων. 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1005 / 2005 “Εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νοµολογία”, οι αποσβέσεις που 

διενεργούν οι επιχειρήσεις στο κόστος ανέγερσης ιδιόκτητων χώρων ψυχαγωγίας και αναψυχής 

(όπως παιδικοί σταθµοί, παιδικές χαρές, γυµναστήρια και λοιπές συναφείς κτιριακές 

εγκαταστάσεις), µε σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του προσωπικού τους και των τέκνων 

αυτού, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους. 
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���� Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιος εταίρος εισφέρει τη χρήση ακινήτου του σε Ανώνυµη 

Εταιρία, για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Η εταιρεία δεν αποκτά κάποιο εµπράγµατο δικαίωµα 

επί του ακινήτου, ωστόσο έναντι της εισφοράς του ο εταίρος λαµβάνει από την εταιρεία 

µετοχές εκδόσεώς της, αξίας ισόποσης µε τη µισθωτική αξία του ακινήτου. Στις περιπτώσεις 

αυτές, για καθένα από τα έτη που διαρκεί η εισφορά χρήσης του ακινήτου η εταιρία εκπίπτει 

από τα ακαθάριστα έσοδά της ποσό που αντιστοιχεί στην εισφορά χρήσης του ακινήτου. Αυτό 

συµβαίνει, σύµφωνα µε την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο., προς αποκατάσταση της απώλειας του 

κεφαλαίου την οποία θα υποστεί η επιχείρηση, λόγω περιέλευσης του ακινήτου στον κύριο του, 

µετά τη λήξη του χρόνου κατά τον οποίο εισφέρεται η χρήση του, χωρίς την καταβολή 

αποζηµίωσης. Το ποσό αυτό είναι ίσο µε το πηλίκο της διαίρεσης της αξίας της εισφερόµενης 

χρήσης του ακινήτου δια του αριθµού των ετών για τα οποία εισφέρεται η χρήση αυτού.  

���� Το κόστος αγοράς των διαφηµιστικών πινακίδων, των στεγάστρων και των αντλιών υγρών 

καυσίµων µε τα οποία επιβαρύνεται εταιρεία πετρελαιοειδών κατά την τοποθέτησή τους σε 

πρατήρια τρίτων (από τα οποία διατίθενται αποκλειστικά τα καύσιµα της συγκεκριµένης 

εταιρείας) υπόκειται σε απόσβεση, εφόσον τα πάγια αυτά στοιχεία αποτελούν περιουσιακά 

στοιχεία της εν λόγω εταιρείας. Αντίστοιχα, το κόστος για την κατασκευή υπόγειων δεξαµενών 

αποθήκευσης υγρών καυσίµων σε πρατήρια τρίτων, µε το οποίο βαρύνεται εταιρεία 

πετρελαιοειδών, υπόκειται σε απόσβεση βάσει των ετών προβλέπονται από τη σύµβαση 

αποκλειστικής διάθεσης των προϊόντων της εταιρείας µε τον πρατηριούχο. 

���� Σύµφωνα µε την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο., ο Φ.Π.Α. µε τον οποίο βαρύνεται η αγορά των ενσώµα-

των παγίων των επιχειρήσεων και ο οποίος δεν µπορεί να εκπέσει από το Φ.Π.Α. των εκροών, 

προσαυξάνει την τιµή κτήσης του παγίου και κατά συνέπεια θα διενεργηθούν αποσβέσεις επί 

της συνολικής αξίας του παγίου. 

���� Σύµφωνα µε την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο., στην περίπτωση σύστασης επικαρπίας επί παγίων 

περιουσιακών στοιχείων η επιχείρηση (ως ψιλός κύριος) δικαιούται, από το χρόνο που θα 

συσταθεί η επικαρπία επί των συγκεκριµένων παγίων και µέχρι το χρόνο που αυτή θα λήξει, να 
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διενεργεί αποσβέσεις, οι οποίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, στην αξία της ψιλής 

κυριότητας των παγίων µε τον προβλεπόµενο συντελεστή. 

���� Επίσης, σύµφωνα µε την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο., στην περίπτωση σύστασης επικαρπίας επί παγίων 

περιουσιακών στοιχείων, η επιχείρηση (ως επικαρπωτής) δικαιούται να διενεργεί αποσβέσεις, 

οι οποίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, επί της αξίας του δικαιώµατος επικαρπίας 

των παγίων. Στις περιπτώσεις αυτές, ο συντελεστής απόσβεσης προκύπτει µε βάση το χρόνο 

διάρκειας του δικαιώµατος επικαρπίας. Η αξία της επικαρπίας εξευρίσκεται κατά τα οριζόµενα 

από τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 15 του Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος 118 

/ 1973 “Περί Κωδικός φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, προικών και κερδών εκ λαχείων” 

(Φ.Ε.Κ. 202 / τεύχος Α΄ / 06.09.1973). Έτσι, αν η επικαρπία ακινήτου έχει συσταθεί για 

ορισµένο χρόνο, ο συντελεστής απόσβεσης θα ισούται µε το πηλίκο που θα προκύψει από τη 

διαίρεση της υπόψη αξίας µε τα έτη διάρκειας της επικαρπίας. Αν η επικαρπία ακινήτου 

συσταθεί για αόριστο χρόνο ή εφ’ όρου ζωής, ο συντελεστής απόσβεσης θα ισούται µε εκείνον 

που ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις. 

���� Σύµφωνα µε την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο., τα προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών (software), 

τα οποία εισάγει επιχείρηση από συγγενείς εταιρείες του εξωτερικού και τα χρησιµοποιεί για 

ενοικίαση σε τρίτους έναντι περιοδικού µισθώµατος, θεωρούνται πάγια στοιχεία για την 

εκµισθώτρια εταιρεία και υπολογίζονται αποσβέσεις, σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους 

συντελεστές απόσβεσης.  

���� Σύµφωνα µε την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο., οι εταιρείες κατασκευής και εκµετάλλευσης αεροδροµίων 

δικαιούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 2093 / 1992 “∆ιαρρυθµίσεις στην έµµεση 

φορολογία και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 181 / τεύχος Α’ / 25.11.1992) να υπολογίζουν εξωλογι-

στικά αποσβέσεις µεγαλύτερες από αυτές που προβλέπονται στο Προεδρικό ∆ιάταγµα 299 / 

2003 “Καθορισµός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης” (Φ.Ε.Κ. 255 / τεύχος 

Α΄ / 04.11.2003) και η ζηµία που προκύπτει από το λόγο αυτό µεταφέρεται για συµψηφισµό 

στα επόµενα έτη. 
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���� Σύµφωνα µε την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο., οι επιχειρήσεις που προέρχονται από τη συγχώνευση ή τη 

µετατροπή άλλων επιχειρήσεων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 1297 / 

1972 “Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή µετατροπήν επιχειρήσεων 

προς δηµιουργίαν µεγάλων οικονοµικών µονάδων (Φ.Ε.Κ. 217 / τεύχος Α΄ / 8.12.1972), 

υπολογίζουν αποσβέσεις στο µέρος της υπεραξίας που αναλογεί στην αναπόσβεστη αξία των 

εισφεροµένων από τη µετατρεποµένη ή συγχωνευµένη επιχείρηση παγίων περιουσιακών 

στοιχείων, και οι αποσβέσεις αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης που 

προήλθε από τη µετατροπή ή συγχώνευση. 

���� Σύµφωνα µε την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο., στο ποσό της υπεραξίας που προκύπτει από την 

αναπροσαρµογή της αξίας των κτιρίων, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του Νόµου 2065 / 

1992 “Αναµόρφωση της άµεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 113 / τεύχος Α΄ / 

30.06.1992) ενεργούνται αποσβέσεις, µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και µέχρι να 

καλυφθεί η αναπόσβεστη αξία των κτιρίων αυτών, η οποία προκύπτει κατ΄ εφαρµογή των 

διατάξεων της παραγράφου 2, του άρθρου 27 του ανωτέρω Νόµου. 

���� Σε περίπτωση κτήσης ανταλλακτικών παγίων, η αξία τους αφαιρείται εξ ολοκλήρου στη χρήση 

κατά την οποία χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά. Ωστόσο, σύµφωνα µε την ανωτέρω 

Α.Υ.Ο.Ο. και την απόφαση 806 / 1998 του Σ.τ.Ε., θα πρέπει να αποδεικνύεται πως πρόκειται 

για αγορές τρέχουσας φύσης ανταλλακτικών και όχι για µέρη µηχανηµάτων τα οποία αυξάνουν 

το κόστος των παγίων. 

���� Σύµφωνα µε την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο. και την απόφαση 3 / 1990 του Σ.τ.Ε., η αξία των 

εργαλείων και των ανταλλακτικών των χρησιµοποιουµένων µηχανηµάτων (τόσο για τις 

επιχειρήσεις όσο και για τους ελεύθερους επαγγελµατίες) αποσβένονται εξ ολοκλήρου εντός 

της χρήσεως κατά την οποία χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά. 

���� Σύµφωνα µε την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο. και την απόφαση 4297 / 1980 του Σ.τ.Ε., η ξυλεία που 

χρησιµοποιείται για την διάστρωση του σκυροδέµατος και την διαµόρφωση ικριωµάτων δεν 

συµπεριλαµβάνεται στην έννοια των εργαλείων και υπόκειται σε τµηµατική απόσβεση. 
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���� Σύµφωνα µε την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο. και την απόφαση 810 / 1982 του Σ.τ.Ε., τα έξοδα 

εκτελωνισµού παγίων στοιχείων προσαυξάνουν την αξία τους, υπόκεινται σε τµηµατική απόσ-

βεση και δεν µπορούν να εκπέσουν των ακαθαρίστων εσόδων ως γενικά έξοδα διαχείρισης. 

���� Σύµφωνα µε την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο. και την απόφαση 2069 / 1983 του Σ.τ.Ε. τεχνική 

επιχείρηση ανέγερσης και πώλησης οικοδοµών, στην περίπτωση που εκµισθώνει κάποιο ή 

κάποια από τα ακίνητα που αρχικώς προορίζονταν προς πώληση, δικαιούται να διενεργεί 

αποσβέσεις για την αξία αυτών, θεωρώντας τα ως πάγια στοιχεία. 

���� Σύµφωνα µε την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο. και την απόφαση 2525 / 1991 του Σ.τ.Ε., οι 

καταβαλλόµενες από τις επιχειρήσεις στους µηχανικούς αµοιβές, για την εκπόνηση τεχνικής 

µελέτης και την έκδοση άδειας οικοδοµής, εντάσσονται στο κόστος κατασκευής του ακινήτου 

και εκπίπτουν τµηµατικά µε τις ενεργούµενες κάθε έτος αποσβέσεις. 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1056 / 2007 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ 1005 / 2005 Απόφασης του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις εκπιπτόµενες δαπάνες από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων”, το κόστος αγοράς των µηχανηµάτων, που η επιχείρηση 

στη συνέχεια χρησιδανίζει σε επιχειρήσεις – πελάτες της, µε σκοπό να χρησιµοποιούνται 

αποκλειστικά για τον εφοδιασµό τους µε προϊόντα αυτής, υπόκειται σε απόσβεση σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος. Στην περίπτωση αυτή δεν εµπίπτουν τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός γενικά που 

χρησιδανίζουν οι επιχειρήσεις σε άλλες επιχειρήσεις εκµετάλλευσης διαγνωστικών κέντρων, 

κλινικών ή θεραπευτηρίων. 

���� Σύµφωνα µε την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο., οι δαπάνες σε ιδιόκτητα οχήµατα που πραγµατοποιούνται 

για την προσαρµογή τους προς τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης (π.χ. αυτοκίνητα 

επιχειρήσεων παροχής ασφάλειας, πυρασφάλειας κ.λπ.) αποσβένονται ισόποσα σε πέντε 

συνεχείς χρήσεις, αρχής γενοµένης από τη χρήση εντός της οποίας έγινε η προσαρµογή  

���� Σύµφωνα µε την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο., το κόστος κατασκευής µαρίνας εκπίπτει τµηµατικά και 

ισόποσα, σύµφωνα µε τα χρόνια που αποµένουν από το χρόνο έναρξης εκµετάλλευσης της 

µέχρι τη λήξη της µίσθωσης του αιγιαλού. 
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���� Τέλος, σύµφωνα µε την ΠΟΛ. 1282 / 30.10.1996 “Κοινοποίηση του προσαρτήµατος της 

Γνωµάτευσης 270 / 10.7.1996 του ΕΣΥΛ”, για τον κοστολογικό χειρισµό του υπολογαριασµού 

“66.05 Αποσβέσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως”, έχουµε 

να σηµειώσουµε τα ακόλουθα:                                                                                                        . 

α. Για τα περισσότερα άϋλα στοιχεία και έξοδα του λογαριασµού “16. ΑΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ” (οι αποσβέσεις των 

οποίων καταχωρούνται στον πιο πάνω λογαριασµό “66.05 Αποσβέσεις ασώµατων 

ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως”) παρέχεται από το νόµο η ευχέρεια να 

αποσβένονται «είτε εφάπαξ είτε τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µία πενταετία».                        . 

Στις περιπτώσεις που επιλέγεται η εφάπαξ απόσβεσή τους δεν ενδείκνυται να επιβαρύνεται το 

λειτουργικό κόστος, αλλά πρέπει να καταχωρούνται στο λογαριασµό “85 Αποσβέσεις παγίων 

µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος”.                                                                              . 

β. Οι αποσβέσεις των λογαριασµών “66.05.01 Αποσβέσεις δικαιωµάτων βιοµηχανικής 

ιδιοκτησίας”, “66.05.02 Αποσβέσεις δικαιωµάτων εκµεταλλεύσεως ορυχείων – µεταλλείων – 

λατοµείων” και “66.05.03 Αποσβέσεις λοιπών παραχωρήσεων” επιβαρύνουν το λογαριασµό 

“92.00 Έξοδα λειτουργίας παραγωγής”.                                                                                       . 

γ. Οι αποσβέσεις των λογαριασµών “66.05.00 Αποσβέσεις υπεραξίας επιχειρήσεως”, “66.05.10 

Αποσβέσεις εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως”, “66.05.13 Αποσβέσεις εξόδων 

αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως οµολογιακών δανείων” και “66.05.17 Αποσβέσεις εξόδων 

αναδιοργανώσεως”, επιβαρύνουν το λογαριασµό 92.01 “Έξοδα διοικητικής λειτουργίας”.      . 

δ. Οι αποσβέσεις των λογαριασµών “66.05.11 Αποσβέσεις εξόδων ερευνών ορυχείων – 

µεταλλείων – λατοµείων” και “66.05.12 Αποσβέσεις εξόδων λοιπών ερευνών” βαρύνουν το 

λογαριασµό “92.02 Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως”.                                               . 

ε. Οι αποσβέσεις των λογαριασµών “66.05.13 Αποσβέσεις εξόδων αυξήσεως κεφαλαίου και 

εκδόσεως οµολογιακών δανείων”, “66.05.16 Αποσβέσεις διαφορών εκδόσεως και εξοφλήσεως 

οµολογιών” και “66.05.18 Αποσβέσεις τόκων δανείων κατασκευαστικής περιόδου” βαρύνουν 

το λογαριασµό “92.04 Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας”.  
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2.3.4.8  Ο λογαριασµός “68. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ” 

     Οι επιχειρήσεις, προκειµένου να αντιµετωπίσουν απρόοπτα περιστατικά τα οποία επιφέρουν 

οικονοµικές απώλειες (έκτακτες ζηµιές), στο τέλος της χρήσης αποταµιεύουν κάποια ποσά. Η 

ενέργεια αυτή ονοµάζεται  «Πρόβλεψη»
31

 και οι λογαριασµοί µε τους οποίους εµφανίζουµε και 

παρακολουθούµε τις προβλέψεις είναι ο  “44. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ” και ο “68. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕ-

ΤΑΛΛΕΥΣΗΣ” Στο τέλος της χρήσης ο λογαριασµός “68. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ” 

θα µεταφερθεί στον “80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ”, σαν λογαριασµός της 6
ης

 οµάδας του 

Ε.Γ.Λ.Σ. (οργανικό έξοδο), ενώ ο ‘’44. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ’’ θα εµφανιστεί στον Τελικό Ισολογισµό, 

στο Παθητικό (Ίδια Κεφάλαια). Τα ποσά που αποταµιεύονται στο τέλος της χρήσης κρατούνται 

από τα έσοδα που έχουν προκύψει από τις πωλήσεις, συνεπώς οι προβλέψεις βαρύνουν τη Γενική 

Εκµετάλλευση.  Ο σχηµατισµός των προβλέψεων είναι υποχρεωτικός, ανεξάρτητα από το αν κατά 

τη χρήση υπήρξαν κέρδη ή ζηµιές. 

     Στους υπολογαριασµούς του “68. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ” καταχωρούνται οι προβ-

λέψεις που γίνονται από την οικονοµική µονάδα για κινδύνους εκµεταλλεύσεως. Συγκεκριµένα: 

Στο δευτεροβάθµιο “68.00  Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία” καταχωρούνται τα ποσά που αποταµιεύονται προκειµένου να αποζηµιωθούν οι 

υπάλληλοι που απολύονται, καθώς και όσοι οδηγούνται σε αναγκαστική έξοδο από την υπηρεσία 

τους για λόγους που βαρύνουν την επιχείρηση (όπως εργατικό ατύχηµα, πτώχευση της επιχείρησης 

κ.λπ.). Στο δευτεροβάθµιο “68.01  Προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών και χρεογράφων” 

καταχωρούνται τα ποσά που προορίζονται να καλύψουν ζηµίες οι οποίες µπορεί να παρουσιαστούν 

στα χαρτοφυλάκια των επιχειρήσεων, ενώ στον “68.09  Λοιπές προβλέψεις εκµεταλλεύσεως” 

εµφανίζονται όλες οι λοιπές περιπτώσεις προβλέψεων (µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονται 

και οι προβλέψεις για επισφαλείς απατήσεις). 

                                                 
31 Υπολογισµός των Προβλέψεων: Το ποσό των προβλέψεων που κρατείται στο τέλος κάθε χρήσης υπολογίζεται 

(σύµφωνα µε το φορολογικό νόµο) σε ποσοστό 0,5% ή 1% (κατά περίπτωση) επί των καθαρών πωλήσεων της επιχεί-

ρησης, στις οποίες όµως δεν περιλαµβάνονται οι πωλήσεις στο ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. Ωστόσο, το ποσό που θα 

προκύψει δεν µπορεί να υπερβεί το 35% του υπολοίπου των πελατών, δηλαδή πρέπει να είναι µικρότερο ή ίσο του 35% 

του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού ‘’30. ΠΕΛΑΤΕΣ’’. 
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     Έχουµε ήδη αναφέρει πως για να αναγνωριστεί µια δαπάνη ως εκπεστέα από τα ακαθάριστα 

έσοδα κάποιας επιχείρησης, θα πρέπει να θεωρείται “βεβαία” (δηλαδή να µην τελεί υπό αίρεση ή 

προθεσµία) και “εκκαθαρισµένη” (δηλαδή το ποσό της να είναι οριστικώς προσδιορισµένο. 

Συνεπώς το έξοδο ή η ζηµία, που καταχωρείται σε βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσεως υπό 

τύπο προβλέψεως (µε τη χρήση των λογαριασµών “68. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ” ή 

“83. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ”) δεν αναγνωρίζεται ως δαπάνη εκπεστέα 

από τα ακαθάριστα έσοδα στη χρήση κατά την οποία σχηµατίζεται η πρόβλεψη. Οι µόνες 

προβλέψεις που αναγνωρίζονται, είναι αυτές που προβλέπονται από ρητές φορολογικές διατάξεις 

και στην έκταση που καθορίζουν οι συγκεκριµένες διατάξεις. Οι προβλέψεις αυτές είναι: 

���� Σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (άρθρο 31, παράγραφος 1, περίπτωση ιε΄), 

τα ποσά των προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, που 

σχηµατίζονται στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης και καλύπτουν τις αποζηµιώσεις 

προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης του κατά το επόµενο έτος. 

���� Σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (άρθρο 31, παράγραφος 1, περίπτωση θ΄), 

τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων
32

. Η έκπτωση της συγκεκριµέ-

νης δαπάνης αυτής από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εµφανίζεται στα τηρούµενα 

βιβλία τους, σε ειδικό λογαριασµό “68…. Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων”. 

                                                 
32

 Το ποσό της πρόβλεψης για απόσβεση των επισφαλών απαιτήσεων, υπολογίζεται µε τη χρήση συντελεστή 0,5% επί 
του συνόλου των αναγραφόµενων αξιών στα τιµολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών προς επιτηδευµατίες, µετά την 
αφαίρεση: α. Των επιστροφών ή εκπτώσεων. β. Της αξίας των πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών προς το ∆ηµόσιο, τους 
∆ήµους και τις Κοινότητες, τις δηµόσιες επιχειρήσεις, τους οργανισµούς και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τα 
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου. γ. Του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών, του φόρου κατανάλωσης 
καπνού και λοιπών φόρων που εµπεριέχονται στην τιµή πώλησης. Κατ’ εξαίρεση, οι ανώνυµες χρηµατιστηριακές 
εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών υπολογίζουν την πρόβλεψη επί της αξίας της προµήθειας που αναγράφεται 
στα πινακίδια, τα οποία εκδίδουν προς επιτηδευµατίες ή ιδιώτες, και µε την προϋπόθεση ότι σε αυτά αναγράφονται όλα 
τα στοιχεία, που ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ειδικά για τις επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, 
τις επιχειρήσεις ύδρευσης – αποχέτευσης, τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις επιχειρήσεις εκµετάλ-
λευσης συνδροµητικών τηλεοπτικών σταθµών, καθώς και τις επιχειρήσεις διανοµής και παροχής φυσικού αερίου, το 
ποσό της πρόβλεψης υπολογίζεται µε ποσοστό 1% επί της αξίας των αγαθών (ή των υπηρεσιών ή των συνδροµών) που 
αναγράφεται στα εκδιδόµενα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. στοιχεία προς επιτηδευµατίες ή ιδιώτες, µε 
εξαίρεση αυτά που εκδίδονται προς το ∆ηµόσιο, τους ∆ήµους και Κοινότητες, τις δηµόσιες επιχειρήσεις, τους 
οργανισµούς και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τα Ν.Π.∆.∆. 
     Το ποσό των ως άνω προβλέψεων για κάθε διαχειριστική χρήση, συναθροιζόµενο µε το ποσό της πρόβλεψης που 
έγινε σε προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις και η οποία εµφανίζεται στα τηρούµενα βιβλία της επιχείρησης, δεν 
µπορεί να υπερβεί ποσοστό 30% επί του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού “30. ΠΕΛΑΤΕΣ”, όπως 
αυτό εµφανίζεται στην απογραφή τέλους χρήσης. Τέλος, για τον υπολογισµό του χρεωστικού υπολοίπου των πελατών 
δεν περιλαµβάνονται τυχόν υπόλοιπα που αφορούν το ∆ηµόσιο, τους ∆ήµους και τις Κοινότητες, τις δηµόσιες 
επιχειρήσεις, τους οργανισµούς και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου.  
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     Συµπληρωµατικά για τις προβλέψεις έχουµε να αναφέρουµε πως η σχηµατιζόµενη ως άνω 

πρόβλεψη χρησιµοποιείται για την απόσβεση (διαγραφή) πελατών οι οποίοι αποδείχθηκαν ανεπί-

δεκτοι είσπραξης. Για τους πελάτες που διαγράφονται, των οποίων η οφειλή υπερβαίνει τα 1.000,00€ 

(ανά πελάτη) και για τους οποίους δεν έχουν ασκηθεί ένδικα µέσα, η επιχείρηση υποχρεούται να 

τους γνωστοποιεί πως έχει διαγράψει την επισφαλή απαίτηση της. Επιπλέον, για τους πελάτες των 

οποίων οι απαιτήσεις διεγράφησαν σύµφωνα µε τα πιο πάνω, η επιχείρηση συντάσσει 

συγκεντρωτική κατάσταση µε πλήρη στοιχεία για τον κάθε πελάτη (ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία, 

επάγγελµα, διεύθυνση, δηµόσια οικονοµική υπηρεσία και αριθµός φορολογικού µητρώου), στην 

οποία αναγράφονται τα διαγραφέντα ποσά. Η πιο πάνω κατάσταση υποβάλλεται στην αρµόδια για 

τη φορολογία της επιχείρησης ∆.Ο.Υ., σε τρία αντίγραφα, µέχρι τη λήξη της προθεσµίας, η οποία 

ορίζεται από το άρθρο 20 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 

     Πέραν της σχηµατιζόµενης κατά τα ανωτέρω πρόβλεψης, κανένα άλλο ποσό δεν αναγνωρίζεται 

προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Εξαιρετικά, αν σε 

κάποια διαχειριστική χρήση το ποσό των πράγµατι επισφαλών απαιτήσεων, για τις οποίες έχουν 

εξαντληθεί όλα τα ένδικα µέσα, είναι µεγαλύτερο από το ποσό που προκύπτει κατά την εφαρµογή του 

αντίστοιχου ποσοστού πρόβλεψης, η επιπλέον διαφορά που δεν καλύπτεται από τη σχηµατισθείσα 

πρόβλεψη, µπορεί να αποσβεσθεί στη διαχειριστική αυτή χρήση µε οριστικές εγγραφές. Το ποσό 

της πρόβλεψης που εµφανίζεται στο λογαριασµό “44.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις” 

δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος, εκτός και αν στο τέλος κάθε πενταετίας (αρχής 

γενοµένης από τη διαχειριστική περίοδο 2005) υφίσταται στον ως άνω λογαριασµό πιστωτικό υπό-

λοιπο λόγω τυχόν µη επαληθεύσεως των προβλέψεων µε επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο αυτό 

ποσό µεταφέρεται στα ακαθάριστα έσοδα της επόµενης διαχειριστικής περιόδου, υποκείµενο σε φορο-

λογία µε τις γενικές διατάξεις. Ειδικά για τον υπολογισµό των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων 

που εκµεταλλεύονται επιβατικά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης επιτρέπεται για την κάλυψη επι-

σφαλών απαιτήσεων πελατών τους να ενεργείται έκπτωση 2% επί των ακαθάριστων εσόδων τους. 
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     Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1005 / 14.1.2005 “Εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νοµολογία”, σε περίπτωση 

διενέργειας πλειστηριασµού σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη (είτε κατά τη διαδικασία 

αναγκαστικής εκτέλεσης, είτε συνεπεία µη επιτεύξεως πτωχευτικού συµβι-βασµού), η απαίτηση 

της επιχείρησης θεωρείται πράγµατι επισφαλής και ανεπίδεκτη είσπραξης, εφόσον από το 

εκπλειστηρίασµα δεν κατέστη δυνατή η ικανοποίηση της απαίτησης αυτής. Στην περίπτωση αυτή 

πρέπει να προσκοµίζεται αντίγραφο του Πίνακα κατάταξης ή διανοµής από συµβολαιογράφο που 

ορίστηκε για τον πλειστηριασµό της περιουσίας του οφειλέτη, από τον οποίο να προκύπτει η µη 

ικανοποίηση του δανειστή από το εκπλειστηρίασµα. 

     Οι επιχειρήσεις δεν δικαιούνται να σχηµατίζουν πρόβλεψη για απόσβεση επισφαλών 

απαιτήσεων επί των εγγυήσεων επιστροφής µη τιµολογηµένων ειδών συσκευασίας που ελάµβαναν 

από τους πελάτες τους. Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (άρθρο 31, 

παράγραφος 1, περίπτωση ιε΄) η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού, δεν πρέπει να ξεπερνά το 

ποσό που αφορά µόνο το προσωπικό που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί κατά την επόµενη χρήση. 

     Τέλος, το ποσό πρόβλεψης αποτίµησης συµµετοχών σε αλλοδαπή εταιρεία που σχηµάτισε 

ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 100 -

2.3.4.9  ∆ιάφορες περιπτώσεις δαπανών 

     Κλείνοντας το κεφάλαιο που αφορά την έκπτωση των δαπανών για τη φορολογική αναµόρφωση 

του αποτελέσµατος, στην παρούσα ενότητα θα παραθέσουµε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις εξόδων 

και τη φορολογική τους αντιµετώπιση. 

���� Τα έξοδα περιθάλψεως που καταβάλλει οικειοθελώς η επιχείρηση για λογαριασµό του 

προσωπικού της, αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. 

���� Τα ποσά που καταβάλλει οικειοθελώς επιχείρηση για λογαριασµό του προσωπικού, παρέχοντας 

στους υπαλλήλους και τις οικογένειές τους διαµονή σε κατασκηνώσεις, αναγνωρίζονται προς 

έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. 

���� Η δαπάνη µε την οποία χρεώνεται επιχείρηση για τη συµµετοχή της στο κόστος τιµοκαταλόγων 

διαφηµιστικών εντύπων που εκδίδονται από άλλη επιχείρηση στην οποία πωλεί τα διαφηµι-

ζόµενα προϊόντα της, εκπίπτει των ακαθαρίστων εσόδων της, ως γενικό έξοδο διαχείρισης. 

���� Η δαπάνη που πραγµατοποιούν ασφαλιστικές επιχειρήσεις από κοινού για την αγορά επάθλου 

(όπως διαµέρισµα ή αυτοκίνητο) σε διαγωνισµό στον οποίο λαµβάνουν µέρος παραγωγοί 

ασφαλειών (συνδεόµενοι µε τις ανωτέρω ασφαλιστικές µέσω σύµβασης ανεξάρτητων 

υπηρεσιών) και το οποίο θα απονεµηθεί µετά από κλήρωση ανάµεσα στους ασφαλιστές µε 

βάση τον αριθµό κουπονιών που θα συγκεντρώσει κάθε ένας από αυτούς ανάλογα µε το 

µέγεθος παραγωγής του σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο, εκπίπτει των ακαθαρίστων εσόδων 

κατά το µέρος που αναλογεί σε καθεµία εταιρεία. 

���� Η δαπάνη για την κατασκευή δηµοσίας οδού, η οποία θα χρησιµοποιείται για την εξυπηρέτηση 

εργοστασίου της επιχείρησης, εκπίπτει µέσω αποσβέσεων από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής. 

���� Οι δαπάνες για τη διαµόρφωση χώρων και εγκατάστασης ηλεκτροφωτισµού που πραγµατοποιεί 

εταιρεία πετρελαιοειδών σε πρατήρια τρίτων (από τα οποία διατίθενται αποκλειστικά δικά της 

προϊόντα), εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής, εντός της χρήσης κατά την οποία 

πραγµατοποιούνται. 
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���� Τα έπαθλα – σε χρήµα ή σε είδος – τα οποία καταβάλλουν οι επιχειρήσεις οπτικοακουστικών 

µέσων στους συµµετέχοντες στα τηλεοπτικά παιχνίδια τους, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 

έσοδά τους, καθόσον η χορήγηση των πιο πάνω επάθλων συµβάλλει στην αύξηση της 

ακροαµατικότητας των προγραµµάτων τους, η οποία συνεπάγεται την αύξηση των 

προβαλλοµένων από αυτά διαφηµίσεων και την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού τους, µε 

την προϋπόθεση βέβαια ότι συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στις 

διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (δηλαδή οι δαπάνες αυτές να αφορούν τη 

χρήση εντός της οποίας έχουν πραγµατοποιηθεί, να είναι οριστικές και εκκαθαρισµένες, κ.ο.κ.). 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ. 1028 / 2006, η προµήθεια, οι τόκοι και τα προεξοφλητικά έξοδα µε τα 

οποία επιβαρύνουν οι τράπεζες τους πελάτες Ανωνύµων Εταιρειών, σε περίπτωση 

προεξόφλησης των δόσεων των καρτών τους, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

χρήσεων τις οποίες αφορούν οι προεξοφληθείσες αυτές δόσεις. 

���� Σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, (άρθρο 31, παράγραφος 1, περίπτωση α΄) η 

δαπάνη ηλεκτρικού ρεύµατος, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης η οποία 

µισθώνει ακίνητο, έστω και αν ο µετρητής έχει παραµείνει στο όνοµα του ιδιοκτήτη του 

ακινήτου (εκµισθωτής). Το ίδιο ισχύει και για τις τηλεφωνικές δαπάνες (έστω και εάν οι 

τηλεφωνικές γραµµές ανήκουν στον ιδιοκτήτη του ακινήτου), όπως και για τις δαπάνες 

ύδρευσης (έστω και εάν η παροχή ανήκει στον ιδιοκτήτη του ακινήτου). 

���� Σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, (άρθρο 31, παράγραφος 1, περίπτωση α΄) οι 

δαπάνες ταχυδροµικών υπηρεσιών εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Επί-

σης εκπίπτουν οι δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης προϊόντων, εµπορευµάτων, πρώτων υλών κ.λπ. 

���� Σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, (άρθρο 31, παράγραφος 1, περίπτωση α΄) τα 

έξοδα εκθέσεων, επιδείξεων κ.λπ., εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, 

εφόσον συνοδεύονται από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά. Το ίδιο ισχύει και για τα έξοδα 

γραφείου (όπως γραφική ύλη, έντυπα, χαρτί κ.ο.κ.). 
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���� Σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, (άρθρο 31, παράγραφος 1, περίπτωση α΄) τα 

καύσιµα και τα υλικά θέρµανσης, τα υλικά καθαριότητας και τα είδη φαρµακείου, εκπίπτουν 

των ακαθαρίστων εξόδων των επιχειρήσεων εφόσον συνοδεύονται από τα προβλεπόµενα 

δικαιολογητικά. Επίσης εκπίπτουν και τα “κοινόχρηστα” έξοδα γραφείων, καταστηµάτων κ.λπ.. 

���� Οι προµήθειες των τραπεζών, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, καθώς και οι προµήθειες 

τρίτων για αγορές, πωλήσεις, µεσιτείες, κ.λπ., εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων, εφόσον υπάρχουν τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

���� Σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (άρθρο 31, παράγραφος 1, περίπτωση η΄), η 

ζηµία από πώληση ακινήτου επιχείρησης, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής, υπό την 

προϋπόθεση πως δεν δύναται να ληφθεί ως τιµή πώλησης ποσό µικρότερο από την αξία που 

προσδιορίζεται στη Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων. 

���� Τα έξοδα για τη δηµοσίευση των ισολογισµών σε Φ.Ε.Κ., καθώς και των προσκλήσεων 

συµµετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις των Ανωνύµων Εταιρειών, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 

έσοδα των επιχειρήσεων. Το ίδιο ισχύει και για τα έξοδα για τη δηµοσίευση αγγελιών και 

ανακοινώσεων των επιχειρήσεων. 

���� Σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (άρθρο 31, παράγραφος 1, περίπτωση α΄), 

οι συνδροµές σε επιστηµονικά περιοδικά που έχουν σχέση µε το αντικείµενο των επιχειρήσεων 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους. Το ίδιο ισχύει και για τις συνδροµές σε διάφορες 

επαγγελµατικές οργανώσεις στις οποίες ανήκουν οι επιχειρήσεις. 

���� Οι εισφορές εγγραφής των επιχειρήσεων στον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανά- 

 

       πτυξης
33

, αποτελούν παραγωγική δαπάνη και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους. 

                                                 
33

 Ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) είναι ένας διεθνής οργανισµός που απαρτίζεται 

από τα αναπτυγµένα κράτη που υποστηρίζουν τις αρχές της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας και της οικονοµίας της 

ελεύθερης αγοράς. ∆ηµιουργήθηκε το 1948 ως “Οργανισµός Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Συνεργασίας” για να µετασχη-

µατιστεί το 1960 σε Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, όταν η ιδιότητα µέλους επεκτάθηκε και σε 

µη ευρωπαϊκά κράτη. Βασικός στόχος του οργανισµού είναι να παρέχει ένα περιβάλλον όπου οι κυβερνήσεις θα µπορούν 

να συγκρίνουν εφαρµογές πολιτικής, να αναζητούν απαντήσεις στα κοινά προβλήµατα, να προσδιορίζουν τις καλές 

πρακτικές και να συντονίζουν τις εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές. Ουσιαστικά αποτελεί ένα φόρουµ, όπου η όµοια 

πίεση µπορεί να ενεργήσει ως ισχυρό κίνητρο προκειµένου να βελτιώσει την πολιτική και να εφαρµόσει το ένα νοµοθε-

τικό πλαίσιο µε τη δηµιουργία µη δεσµευτικών οργάνων που µπορούν περιστασιακά να οδηγήσουν στις δεσµευτικές συνθήκες. 
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���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1028 / 2006 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ. 1005 / 2005 Απόφασης του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε θέµα: Εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα 

έσοδα των επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νοµολογία”, οι 

δαπάνες που πραγµατοποιεί επιχείρηση για την εισαγωγή των µετοχών της σε χρηµατιστήριο 

του εσωτερικού ή εξωτερικού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, ανεξάρτητα από την 

πραγµατοποίηση ή µη της εισαγωγής. 

���� Σύµφωνα µε την ανωτέρω Απόφαση, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων 

και τα έξοδα δηµοσίευσης, παρουσίασης και αποστολής οικονοµικών καταστάσεων στα 

χρηµατιστήρια του εξωτερικού, εφόσον η πραγµατοποίηση των υπόψη δαπανών επιβάλλεται 

από τη νοµοθεσία που ισχύει για τα αλλοδαπά χρηµατιστήρια στα οποία είναι εισηγµένες οι 

µετοχές των συγκεκριµένων εταιριών. 

���� Επίσης, το κόστος της τροφής (ελαφρύ γεύµα, δείπνο κ.λπ.) που χορηγείται κατά τη διάρκεια 

του ωραρίου εργασίας στους εργαζοµένους και µε ανώτατο ηµερήσιο όριο τα 6,00 ευρώ ανά 

εργαζόµενο, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, χωρίς να αποτελεί για τους 

δικαιούχους εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες. 

���� Οι δαπάνες προσωρινής διαµονής αλλοδαπών στελεχών, ηµεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων 

εγκατεστηµένων στη χώρα µας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους, µέχρι την εξεύρεση 

µόνιµης κατοικίας από τα παραπάνω πρόσωπα και µε την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές 

υπόκεινται σε φορολογία στο όνοµα των δικαιούχων ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες. 

���� Η δαπάνη εκπαίδευσης σε ΚΕΚ την οποία πραγµατοποιεί φυσικό πρόσωπο προκειµένου να 

αποκτήσει άδεια ασκήσεως για τη δραστηριότητα του µεσίτη ασφαλίσεων, καθώς και η δαπάνη 

για την εγγραφή του στο οικείο επιµελητήριο, εµπίπτουν στην έννοια των εξόδων πρώτης 

εγκατάστασης και εκπίπτουν, είτε εφάπαξ είτε τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µια πενταετία 

από την έναρξη της δραστηριότητας. Επίσης, εκπίπτει η συνδροµή στο οικείο επιµελητήριο, 

στον οικείο επαγγελµατικό σύνδεσµο καθώς και κάθε συνδροµή στον κλαδικό τύπο. 
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���� Σε περίπτωση που επιχείρηση καταβάλλει προµήθειες επί πωλήσεων σε υπάλληλό της, ο οποίος 

βρίσκεται σε σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε τον εργοδότη του και είναι υποκείµενος στο 

διευθυντικό του δικαίωµα, αυτές θεωρούνται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και το ποσό 

των προµηθειών εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα, ως έξοδο µισθοδοσίας. Σε περίπτωση που 

ο ανωτέρω υπάλληλος, πέρα από την υπαλληλική του ιδιότητα λαµβάνει προµήθειες επί των 

πωλήσεων που πραγµατοποιεί τόσο για την επιχείρηση στην οποία εργάζεται ως µισθωτός, όσο 

και για άλλες επιχειρήσεις, τότε οι προµήθειες αυτές, θεωρούνται εισόδηµα ∆΄ πηγής και το 

ποσό τους εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ 

της παραγράφου 1 του άρθρου 31, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόµου 

(δηλαδή έχουν εκδοθεί τα προβλεπόµενα στοιχεία του Κ.Β.Σ. κ.λπ.). 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1028 / 2006 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ. 1005 / 2005 Απόφασης του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε θέµα: Εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα 

έσοδα των επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νοµολογία”, 

εκπίπτουν οι συνδροµές σε ιστοσελίδες για την άντληση πληροφοριών που έχουν σχέση µε το 

αντικείµενο της επιχείρησης. Επίσης εκπίπτει και η δαπάνη δηµιουργίας και συντήρησης 

ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. 

���� Σύµφωνα µε την ανωτέρων απόφαση εκπίπτουν οι δαπάνες που πραγµατοποιούν οι ασφα-

λιστικές επιχειρήσεις για την εκπαίδευση των προσώπων που ασχολούνται µε τη σύναψη 

ασφαλιστικών συµβάσεων. 

���� Η δαπάνη για την εκτύπωση και τη διανοµή εικονογραφηµένου τιµοκαταλόγου, τον οποίο 

διαθέτει επιχείρηση σε εµπόρους – πελάτες της, για την ενηµέρωσή τους σχετικά µε τις 

ισχύουσες τιµές των προϊόντων που εµπορεύεται, εκπίπτει των ακαθαρίστων εσόδων της. 

���� Οι δαπάνες διακόσµησης και εξοπλισµού που πραγµατοποιεί εταιρία σε καταστήµατα 

αντιπροσώπων της (από τα οποία διατίθενται µόνο δικά της είδη) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 

έσοδα της χρήσης εντός της οποίας πραγµατοποιούνται οι συγκεκριµένες δαπάνες. 
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���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1028 / 2006 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ. 1005 / 2005 Απόφασης του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε θέµα: Εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα 

έσοδα των επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νοµολογία”, η 

ενδεχόµενη ζηµία που µπορεί να προκύψει µεταξύ της αποζηµίωσης που καταβάλλουν οι 

επιχειρήσεις σε πελάτες τους (λόγω πωλήσεως ελαττωµατικών προϊόντων) και της αποζη-

µίωσης που εισπράττουν από τους προµηθευτές (λόγω προµήθειας ελαττωµατικών προϊόντων), 

δύναται να εκπέσει των ακαθάριστων εσόδων της. 

���� Σύµφωνα µε την ανωτέρω Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, εκπίπτουν τα 

κάτωθι: α. Τα ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για τη ψυχαγωγία του προσωπικού τους, 

κατά  την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. β. Η συµµετοχή επιχείρησης στις δαπάνες 

ανακαίνισης καταστήµατος πελάτη της, η οποία γίνεται είτε µε τη τιµολόγηση µέρους του 

κόστους από τον πελάτη, είτε µε την τιµολόγηση µέρους του κόστους απ’ ευθείας από τον 

κατασκευαστή, βάσει ιδιωτικού συµφωνητικού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις της 

περίπτωσης ιγ΄, της παραγράφου1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. γ. Το 

κόστος των προθηκών (stands), που διαθέτει επιχείρηση σε πελάτη της (όπως για παράδειγµα 

σε φαρµακεία, σούπερ µάρκετ κ.λπ.) για την τοποθέτηση δικών της ειδών, εκπίπτει από τα 

ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας πραγµατοποιείται η δαπάνη, µε την 

προϋπόθεση ότι η αξία καθεµίας από τις προθήκες δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.200,00 ευρώ. 

δ. Οι δαπάνες για τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (δεντροφύτευση και συντήρηση 

αυτής) των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης, 

εντός της οποίας πραγµατοποιούνται. 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1036 / 2006 “Κοινοποίηση ορισµένων διατάξεων του Νόµου 3427 / 2005 

(Φ.Ε.Κ. 312 / τεύχος Α΄ / 27.12.2005) που αφορούν στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και 

νοµικών προσώπων, από τα  ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτει η δαπάνη αγοράς 

ειδικής ενδυµασίας για το προσωπικό τους, η οποία επιβάλλεται όχι µόνο για λόγους υγιεινής ή 

ασφάλειας (όπως προβλεπόταν µε προηγούµενες διατάξεις), αλλά και οµοιόµορφης εµφάνισης.  
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���� Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους, τα ποσά που 

καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για την οργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων και συναντήσεων, οι 

οποίες αποσκοπούν στην ενηµέρωση του προσωπικού τους (ή των πελατών τους) σε θέµατα 

επιχειρησιακής στρατηγικής, οριοθέτησης µελλοντικών στόχων, εισαγωγής νέων προϊόντων 

στην αγορά κ.ο.κ. Για την αναγνώριση της συγκεκριµένης δαπάνης, οι εκδηλώσεις θα πρέπει να 

πραγµατοποιούνται στο νοµό που έχει την έδρα της η επιχείρηση ή σε άλλο µέρος στο οποίο 

λειτουργεί υποκατάστηµά της. ∆απάνες που εµπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση είναι τα έξοδα 

διοργάνωσης (όπως η εκµίσθωση του χώρου, το οπτικοακουστικό υλικό, τα ενηµερωτικά 

έντυπα που διανέµονται στους συµµετέχοντες κατά την παρουσίαση κ.λπ.), τα έξοδα σίτισης 

και διαµονής των συµµετεχόντων κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, τα έξοδα µετακίνησής 

τους από και προς το χώρο της εκδήλωσης κ.ο.κ. Τονίζεται, ότι οι δαπάνες διοργάνωσης 

συνεδρίων – ανεξάρτητα από την περιοχή που πραγµατοποιούνται – δεν εµπίπτουν στις 

διατάξεις της ανωτέρω περίπτωσης και κατά συνέπεια αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, όπως αυτό ίσχυε και στο παρελθόν, µε τους διενεργού-

µενους ελέγχους από τα ελεγκτικά κέντρα. Επίσης, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων και οι δαπάνες διοργάνωσης εκθέσεων για την προβολή των προϊόντων της 

επιχείρησης, ανεξάρτητα από την περιοχή που πραγµατοποιούνται αυτές. 

���� Τα ποσά που καταβάλλουν οικειοθελώς οι επιχειρήσεις σε εργαζοµένους τους, δεν εκπίπτουν 

από τα ακαθάριστα έσοδά τους, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά στο 

άρθρο 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, τις αµοιβές ή αποζηµιώσεις που παρέχονται στους 

εργαζόµενους για την άµεση ανταπόδοση παρεχόµενης υπηρεσίας και εφόσον η καταβολή τους 

είναι υποχρεωτική από διάταξη νόµου. Εποµένως, τα ποσά που καταβάλλουν οικειοθελώς οι 

επιχειρήσεις στους εργαζόµενους, για την κάλυψη εξόδων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών, 

για την επιµόρφωσή τους, για ασφάλιστρα οµαδικής ασφάλισης ζωής (µέχρι 1.500,00€) για κάθε 

εργαζόµενο και οι λοιπές αµοιβές που σχετίζονται µε την παρεχόµενη από αυτούς υπηρεσία, 

εξακολουθούν να αναγνωρίζονται ως δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους. 
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���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1056 / 2007 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ 1005 / 2005 Απόφασης του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις εκπιπτόµενες δαπάνες από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων” οι διατακτικές µέχρι του ποσού των 6,00€ ανά 

εργαζόµενο, οι οποίες προβλέπονται από την ΠΟΛ.1028 / 2006 (Φ.Ε.Κ. 252 / τεύχος B΄/ 

28.2.2006) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και αφορούν στην χορήγηση 

τροφής κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας, µπορούν να καλύπτονται και µε την αγορά 

άλλων συναφών προϊόντων από τις επιχειρήσεις και η συγκεκριµένη δαπάνη εκπίπτει των 

ακαθαρίστων εσόδων τους. 

���� Σύµφωνα µε την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο., οι δαπάνες µε τις οποίες επιβαρύνονται οι εταιρείες 

πώλησης χηµικών προϊόντων για την αγορά χηµικών αναλωσίµων (όπως αντιδραστήρια, δοκι-

µαστικοί σωλήνες κ.λπ.), τα οποία χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας 

των πωλουµένων προϊόντων ή εµπορευµάτων, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους. 

���� Επίσης εκπίπτουν οι δαπάνες που πραγµατοποιούν οι επιχειρήσεις σε Εµπορικά Επιµελητήρια 

για την έκδοση πιστοποιητικών προέλευσης εισαγωγών, προορισµού εξαγωγών, θεώρησης 

ξενόγλωσσων τιµολογίων εισαγωγών ή εξαγωγών, καθώς και οι επίσηµες µεταφράσεις αυτών. 

���� Εκπίπτουν οι δαπάνες που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων, οι οποίες 

αποσκοπούν στη µέτρηση της ακροαµατικότητας των προγραµµάτων που προβάλλουν ή 

εκπέµπουν, καθώς και στη διενέργεια δηµοσκοπήσεων. 

���� Οι δαπάνες διοργάνωσης εκθέσεων για την προβολή των προϊόντων των επιχειρήσεων εκπίπτουν 

από τα ακαθάριστα έσοδα τους, ανεξάρτητα από την περιοχή που πραγµατοποιούνται αυτές. 

���� Οι δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων, ανεξάρτητα από την περιοχή που πραγµατοποιούνται 

αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. 

���� Εκπίπτει η δαπάνη διακόσµησης προθήκης καταστήµατος, ανεξάρτητα από το χρόνο διάρκειας 

της διακόσµησης, εφόσον πρόκειται για λειτουργούσα επιχείρηση. Η συγκεκριµένη δαπάνη 

εκπίπτει από τα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας πραγµατοποιείται. 
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���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1106 / 2007 “Παράταση προθεσµιών υποβολής δηλώσεων τελών 

χαρτοσήµου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων” εκπίπτει η 

δαπάνη ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και παροχής νερού ακινήτου, όταν ο λογαριασµός εκδίδεται 

στο όνοµα της εταιρείας, στην οποία ανήκει κατά κυριότητα το κτίριο, εξοφλείται από την ίδια 

και στη συνέχεια τιµολογεί µε το ίδιο ποσό την επιχείρηση που χρησιµοποιεί το ακίνητο, 

ανεξάρτητα αν η τελευταία καταβάλλει ή όχι µίσθωµα. 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1056 / 2007 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ 1005 / 2005 Απόφασης του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις εκπιπτόµενες δαπάνες από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων” εκπίπτουν οι δαπάνες και τα συναφή έξοδα των επιχει-

ρήσεων για την απόκτηση άδειας σχετικής µε την εκποµπή αερίων θερµοκηπίου, έτσι ώστε να 

λειτουργούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες περιορισµούς εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου στο 

πλαίσιο της 2003 / 87 / ΕΚ οδηγίας της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης που ενσωµατώθηκε στην 

Ελληνική νοµοθεσία µε την Η. Π. 54409 / 2632 (Φ.Ε.Κ. 1931 / τεύχος Β’ / 27.12.2004) κοινή 

Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 

Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. 

���� Σύµφωνα µε την ίδια απόφαση, εκπίπτουν οι δαπάνες µελετών και ερευνών, για την 

εγκατάσταση αιολικών πάρκων ακόµα και στην περίπτωση της απόρριψης της αιτήσεως για τη 

χορήγηση των τελικών αδειών. Οι συγκεκριµένες δαπάνες εκπίπτουν στη χρήση εντός της 

οποίας απορρίπτεται η αίτηση για τη χορήγηση των τελικών αδειών από τις αρµόδιες αρχές. 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1106 / 2008 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ.1005 / 2005 Απόφασης του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις εκπιπτόµενες δαπάνες από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων”, εκπίπτουν οι δαπάνες των φαρµακευτικών – γενικά – 

επιχειρήσεων που πραγµατοποιούνται για τη διεξαγωγή κλινικών και επιδηµιολογικών µελετών 

για φάρµακα τα οποία εισάγονται ή παράγονται από φαρµακευτικές εταιρείες µε την 

προϋπόθεση πως οι συγκεκριµένες µελέτες διενεργούνται µε τη διαδικασία που προβλέπεται 

από τη νοµοθεσία του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων. 
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���� Σύµφωνα µε την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο., εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, τα 

ποσά που καταβάλλουν, σε εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου 2939 / 2001 “Συσκευασίες και 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και άλλες 

διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 179 / τεύχος Α΄ / 06.08.2001), οι επιχειρήσεις παραγωγής ή εµπορίας φαρ-

µάκων σε φορείς ή επιχειρήσεις αξιοποίησης και ανακύκλωσης απορριµµάτων συσκευασιών, οι 

οποίοι λειτουργούν µε τελικό σκοπό την οργάνωση συστηµάτων συλλογικής εναλλακτικής 

διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων. 

���� Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα ηµεδαπής ανώνυµης 

εταιρείας, η οποία έχει συσταθεί ως θυγατρική αλλοδαπής εταιρείας, τα ποσά που κατέβαλλε 

για τη διαµονή στην Ελλάδα στελεχών της αλλοδαπής µητρικής εταιρείας προκειµένου τα 

τελευταία να συµµετάσχουν στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ηµεδαπής 

θυγατρικής Ανωνύµου, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην περίπτωση µ΄ 

του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 

���� Επίσης, σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση, εκπίπτουν οι δαπάνες που πραγµατοποιούν οι 

ηµεδαπές εταιρείες των οποίων οι µετοχές διαπραγµατεύονται σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο, για 

την ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού. Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται η αµοιβή 

εξειδικευµένων συµβούλων (όπως χρηµατιστηριακοί σύµβουλοι, δικηγόροι, λογιστές κ.λπ.), το 

κόστος σύνταξης, επιµέλειας, έκδοσης, αποστολής και δηµοσίευσης στοιχείων που υποβάλ-

λονται ή απευθύνονται στις χρηµατιστηριακές αρχές και τους επενδυτές είτε σε περιοδική 

βάση, είτε εφόσον αυτό ζητηθεί από τους ενδιαφερόµενους. Επίσης, στις δαπάνες αυτές 

εντάσσονται και η προµήθεια, διατήρηση, χρήση και συντήρηση µηχανογραφικών και 

τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων παρακολούθησης χρηµατιστηριακών συναλλαγών, καθώς και 

ο διορισµός και η αµοιβή των κατά τόπους θεµατοφυλάκων που προβλέπονται από τη χρηµατι-

στηριακή νοµοθεσία του συγκεκριµένου κάθε φορά κράτους. 
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���� Σύµφωνα µε την ίδια απόφαση εκπίπτουν και οι προµήθειες που καταβάλλει επιχείρηση σε 

τρίτους, στις εγκαταστάσεις των οποίων αποθηκεύονται αγαθά της, λόγω της µεσολάβησής 

τους για την πώληση των αγαθών αυτών σε άλλους, αλλά και τα ποσά που καταβάλλει 

επιχείρηση σε τρίτους (επιχειρήσεις ή µη) στις εγκαταστάσεις των οποίων έχει εγκαταστήσει 

αυτόµατους πωλητές, µέσω των οποίων διαθέτει η ίδια τα αγαθά της προς το κοινό και µε την 

προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί το νόµιµο στοιχείο. 

���� Τέλος, σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1106 / 2008 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ.1005 / 2005 Απόφασης του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις εκπιπτόµενες δαπάνες από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων” εκπίπτουν τα κάτωθι:                                                     . 

α. Οι δαπάνες κατασκευής εγκαταστάσεων σε δηµόσιους χώρους, οι οποίες πραγµατοποιούνται 

στα πλαίσια χορήγησης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης, 

µε την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται σύµβαση µίσθωσης.                                                           .  

β.  Οι δαπάνες για την απόκτηση και διατήρηση «σηµάτων συµµόρφωσης» (όπως για 

παράδειγµα TUV, VDS, BSI κ.λπ.), τα οποία δεν εµπίπτουν στα συστήµατα διασφάλισης 

ποιότητας ISO, HACCP και τη σήµανση CE και συνδέονται άµεσα µε τις δαπάνες 

επιστηµονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης.                                                                              .   

γ.  Οι δαπάνες Ανωνύµου Εταιρείας για τη διαµόρφωση χώρων και την ανακαίνιση επιχειρή-

σεων τρίτων που λειτουργούν ως αντιπρόσωποι της πρώτης, ως γενικά έξοδα διαχείρισης εντός 

της χρήσης κατά την οποία πραγµατοποιούνται.                                                                         .  

δ.  Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλει µισθώτρια επιχείρηση σε εκµισθωτή οικοπέδου επί του 

οποίου ανεγείρει κτίριο µε δικά της έξοδα. Η συγκεκριµένη δαπάνη εκπίπτει ισόποσα στα έτη 

διάρκειας της µίσθωσης, ανεξάρτητα από το χρόνο ολοκλήρωσης του κτιρίου.                        .  

ε.  Η δαπάνη που καταβάλλει επιχείρηση για την απόκτηση των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης 

κινηµατογραφικής ταινίας για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, τα οποία στη συνέχεια εκµισ-

θώνει για προβολή σε κινηµατογραφικές αίθουσες κ.ο.κ. Η συγκεκριµένη δαπάνη αποσβένεται 

ισόποσα στις χρήσεις που διαρκεί η µίσθωση, ωστόσο ειδικά κατά την πρώτη χρήση 

αποσβένεται ποσό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα που εµπίπτει στη σύµβαση. 
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3.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΣΟ∆ΩΝ. 

     Με τις διατάξεις του άρθρου 28 “Έννοια και απόκτηση του εισοδήµατος” του Κώδικα Φορολο-

γίας Εισοδήµατος, ορίζεται η έννοια του εισοδήµατος από εµπορική επιχείρηση: Συγκεκριµένα, στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 28 αναφέρεται: «Εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος 

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

άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλµατος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλµατα 

που αναφέρονται στο άρθρο 48». Στη συνέχεια στην παράγραφο 3 του ανωτέρω άρθρου αναφέρο-

νται και άλλες περιπτώσεις εσόδων που χαρακτηρίζονται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις.  

     Συγκεκριµένα λογίζεται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις η διαφορά µεταξύ του 

τιµήµατος της αξίας – κατά περίπτωση – που φορολογήθηκε και της πραγµατικής αξίας του 

ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία µεταβίβασης 

ακινήτων. Η διαφορά αυτή µειώνεται µε τις δαπάνες του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος, οι οποίες βαρύνουν τον πωλητή.       

     Επίσης θεωρείται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και η πραγµατοποιηθείσα αυτόµατη 

υπερτίµηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιµοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίµηση 

που δεν πραγµατοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή
34

. Οι διατάξεις των δύο 

προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται ανάλογα και για την υπεραξία που προκύπτει κατά την 

εισφορά ακινήτων που βρίσκονται στις Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) 

της παραγράφου 3, του άρθρου 29 του Νόµου 2545 / 1997 “Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές 

Περιοχές και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 254 / τεύχος Α΄ / 15.12.1997), σε επιχείρηση – φορέα 

ίδρυσης και εκµετάλλευσης των Π.Ο.Τ.Α.. 

                                                 
34

  Κατ εξαίρεση, η υπερτίµηση από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, το οποίο ιδιοχρησιµοποιείται – ή έχει 

ιδιοχρησιµοποιηθεί – για την άσκηση του αντικειµένου των εργασιών της επιχείρησης, απαλλάσσεται του φόρου, 

εφόσον εµφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού και φορολογείται σε περίπτωση διανοµής 

του ή διάλυσης της επιχείρησης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά τον υπολογισµό του υπερτιµήµατος από 

την πώληση ακινήτου, εξαιρουµένου του υπερτιµήµατος που προκύπτει από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, 

ως τιµή πώλησης δεν δύναται να ληφθεί ποσό µικρότερο της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις περί φορολογίας µεταβίβασης ακινήτων.  
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     Ειδικά για τα ακίνητα που αποτέλεσαν αντικείµενο σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης του 

Νόµου 1665 / 1986 “Συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης (Leasing)” (Φ.Ε.Κ. 194 / τεύχος Α΄ / 

04.12.1986) και µεταβιβάζονται είτε λόγω λήξης της σύµβασης αυτής, ή εξαγοράζονται πριν από 

τη λήξη της µίσθωσης από το µισθωτή, ως αξία πώλησης αυτών λαµβάνεται αυτή που καθορίζεται 

από τους όρους της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης που είχε υπογραφεί. Η διάταξη του 

προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που το ακίνητο µεταβιβάζεται σε τρίτο 

πρόσωπο πλην του µισθωτή ή των κληρονόµων του, εφόσον υπεισέλθουν στη θέση του θανόντος 

µισθωτή, λόγω κληρονοµικής διαδοχής, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Η υπεραξία που 

προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης, για το 

οποίο στη συνέχεια θα συναφθεί σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης µεταξύ εταιρίας χρηµατοδο-

τικής µίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος, µε την 

προϋπόθεση ότι θα εµφανισθεί σε ιδιαίτερο λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού, το οποίο 

φορολογείται, σε περίπτωση διανοµής ή διάλυσης της επιχείρησης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις. Για τον προσδιορισµό της υπεραξίας, ως τιµή πώλησης λαµβάνεται αυτή που ορίζεται 

στη σύµβαση. Οι διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων δεν εφαρµόζονται για συµβάσεις 

αγοράς ακινήτων στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι εξωχώρια εταιρεία.  

     Εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις θεωρούνται και οι τόκοι που ορίζονται από την παράγραφο 

4
35

 του άρθρου 25 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, καθώς και οι αποδόσεις από συµβάσεις ή 

πράξεις επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που πραγµατοποιούν επιτηδευµατίες που 

τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.. Ως παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα νοούνται 

τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που αναφέρονται στην περίπτωση η΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 
  

24 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 

                                                 
35

 Στην παράγραφο 4 του άρθρου 25 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος αναφέρεται: «Οι τόκοι συναλλαγµατικών 
και γραµµατίων από εµπορικές συναλλαγές, οι τόκοι από τις αποδεδειγµένες πωλήσεις εµπορευµάτων µε πίστωση µεταξύ 

εµπόρων και οι προκύπτοντες τόκοι υπερηµερίας, λόγω καθυστέρησης στην καταβολή του πιστωθέντος τιµήµατος, δεν 
λογίζονται ως εισόδηµα από κινητές αξίες, αλλά ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, µε την προϋπόθεση ότι αυτός 
που αποκτά το εισόδηµα αυτό ασκεί εµπορική γενικά επιχείρηση στην Ελλάδα ή, προκειµένου για αλλοδαπό, ότι αυτός 
έχει µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα και οι τόκοι προέρχονται από εργασίες της µόνιµης αυτής εγκατάστασης. Ως 
εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις λογίζονται και οι τόκοι της παραγράφου αυτής που επιδικάζονται µε δικαστική 

απόφαση». 
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     Τέλος εισόδηµα από εµπορική επιχείρηση θεωρείται και η ωφέλεια επιχείρησης, που προκύπτει 

από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη χρέους, η οποία λαµβάνει χώρα µέσα 

στα πλαίσια της επαγγελµατικής τους συνεργασίας. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρµογή οι 

διατάξεις περί φορολογίας δωρεών. 

     Με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, καθορίζεται η έννοια 

του ακαθάριστου εισοδήµατος. Αναφέρεται συγκεκριµένα: «Ως ακαθάριστο εισόδηµα από 

εµπορικές επιχειρήσεις λαµβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους 

εµπορικές συναλλαγές αυτών». Για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία του Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων (ή τα τηρούµενα είναι κατώτερα της προσήκουσας κατηγορίας ή ανεπαρκή 

ή ανακριβή) τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται εξωλογιστικά, µε βάση τα στοιχεία και τις 

πληροφορίες που διαθέτει ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας για την έκταση της 

συναλλακτικής δράσης και τις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή 

λαµβάνονται υπόψη οι αγορές, οι πωλήσεις και το µικτό κέρδος που εµφανίζει η επιχείρηση, το 

µικτό κέρδος που πραγµατοποιείται από οµοειδείς επιχειρήσεις που λειτουργούν µε παρόµοιες 

συνθήκες, το απασχολούµενο προσωπικό, το ύψος των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί (καθώς και 

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

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

επαγγελµατική δαπάνη. 

     Ειδικά, στις περιπτώσεις που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί απόκρυψη φορολογητέας ύλης, µη 

έκδοση στοιχείων ή έκδοση πλαστών – εικονικών στοιχείων που συνεπάγονται το χαρακτηρισµό 

των βιβλίων ως “ανακριβών”, το σχετικό ποσό που προκύπτει (το οποίο σε περίπτωση επανάληψης 

των ως άνω παραβάσεων µέσα στην ίδια διαχειριστική χρήση διπλασιάζεται) προστίθεται στα 

ακαθάριστα έσοδα των βιβλίων και το άθροισµα προσαυξάνεται ως ακολούθως: 

α. Κατά ποσοστό 4%, στις περιπτώσεις που το ποσό της απόκρυψης της φορολογητέας ύλης που 

προκύπτει από τους ως άνω λόγους δεν υπερβαίνει ποσοστό 5% της δηλωθείσας φορολογητέας 

ύλης και σε ποσό τα 5.000,00 ευρώ. 
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β.  Κατά ποσοστό 8%, εάν το ποσό υπερβαίνει το 5% της δηλωθείσας φορολογητέας ύλης και σε 

ποσό τα 5.000,00 ευρώ. 

     Όταν αγαθά που έχει πωλήσει ελληνική επιχείρηση σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που είναι 

κάτοικος, ή έχει την καταστατική, ή την πραγµατική του έδρα ή είναι εγκατεστηµένο σε κράτος 

που περιλαµβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 51
Α
 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ή σε κράτος µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς όπως 

ορίζεται στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου, χωρίς τα προϊόντα να έχουν µεταφερθεί εκτός 

Ελλάδος, ενώ στη συνέχεια µεταπωλούνται σε άλλη ελληνική επιχείρηση σε τιµή µεγαλύτερη από 

αυτή της πρώτης συναλλαγής, η επιπλέον διαφορά του τιµήµατος που προκύπτει θεωρείται 

ακαθάριστο έσοδο της ελληνικής πωλήτριας επιχείρησης. Επίσης, αν ελληνική επιχείρηση πωλεί σε 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική ή την πραγµατική του έδρα ή είναι 

εγκατεστηµένο σε κράτος που περιλαµβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στις παραγράφους 5 

και 7 του άρθρου 51
Α
, αγαθά σε τιµή µικρότερη από αυτή στην οποία πωλεί τα ίδια εµπορεύµατα 

σε ηµεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση, η τιµή πώλησης δεν αναγνωρίζεται και η επιπλέον διαφορά 

που προκύπτει προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα της ελληνικής επιχείρησης. 

3.2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ. 

     Αν µεταξύ των εσόδων της επιχείρησης συµπεριλαµβάνονται αφορολόγητα έσοδα, ή έσοδα που 

φορολογούνται µε ειδικό τρόπο και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, ή έσοδα από µερίσ-

µατα και κέρδη από ηµεδαπές εταιρίες, τότε πρέπει να γίνει αναµόρφωση των δαπανών της, κατά: 

α. Ποσοστό 5% επί των συγκεκριµένων εσόδων, µε ανώτατο όριο ποσοστό 20% επί των συνολικών 

– πάσης φύσης – δαπανών της επιχείρησης 

β. Το ποσό των χρεωστικών τόκων που αναλογούν στα ανωτέρω έσοδα. 

Υποχρέωση αναµόρφωσης των χρεωστικών τόκων δεν υπάρχει για τις τραπεζικές επιχειρήσεις και 

η αναµόρφωση του 5% των πιο πάνω εσόδων περιορίζεται µόνο στα έσοδα από µερίσµατα. 
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3.3 7 η  ΟΜΑ∆Α ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. “ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤ’ ΕΙ∆ΟΣ”. 

3.3.1 Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ “70. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ”. 

     Με δευτεροβάθµιο λογαριασµό του “70. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ”, (ο οποίος κωδικο-

ποιείται ανάλογα µε τις ανάγκες της επιχείρησης “70.XX Πωλήσεις Εµπορευµάτων Εσωτερικού”) 

παρακολουθούνται οι πωλήσεις που πραγµατοποιεί η επιχείρηση σε πελάτες του εξωτερικού. Αναφέ-

ραµε ήδη πως σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 30 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος ως ακαθάριστο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις λαµβάνεται το σύνολο των 

ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εµπορικές συναλλαγές αυτών. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις 

του άρθρου 10 (παράγραφος 3, περίπτωση β΄) του ίδιου Νόµου, ορίζεται ότι από το συνολικό ποσό 

του φόρου που αναλογεί στο φορολογητέο εισόδηµα και του συµπληρωµατικού φόρου, εκπίπτει ο 

φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που προέκυψε σε αυτήν 

και υπόκειται σε φόρο. Ο φόρος αυτός σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι ανώτερος από το 

ποσό του φόρου που αναλογεί για το συγκεκριµένο εισόδηµα στην Ελλάδα.  

     Με το δευτεροβάθµιο λογαριασµό “70.98 Εκπτώσεις Πωλήσεων” παρακολουθούνται οι εκπτώσεις 

επί των πωλήσεων που η επιχείρηση παραχωρεί προς τους πελάτες της, λόγω της πραγµατοποίησης 

συναλλαγών υψηλότερων από ένα συγκεκριµένο ελάχιστο όριο. Αυτές οι εκπτώσεις αποτελούν 

µειωτικό στοιχείο των ακαθαρίστων εσόδων της χρήσεως εντός της οποίας πραγµατοποιήθηκαν οι 

πωλήσεις για τις οποίες χορηγήθηκαν οι εκπτώσεις, καθόσον η παροχή τους δεν τελεί υπό αναβλη-

τική αίρεση ή προθεσµία. Εξαίρεση αποτελούν οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις που εµπίπτουν στην 

ρύθµιση των οφειλών του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε βάση το άρθρο 17 του Νόµου 3301 / 2004 

“Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 263 / τεύχος Β΄ / 23.12.2004), οι οποίες έχουν την δυνατότητα να 

εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους τις διενεργηθείσες κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου 

(Μ.Τ.Π.Υ.), κατά την εξόφληση των πιο πάνω ρυθµιζόµενων οφειλών (είτε εφάπαξ, είτε ισόποσα 

σε τρεις συνεχείς χρήσεις) αρχής γενοµένης από τη χρήση που αφορά ισολογισµούς που κλείνουν 

από 31 ∆εκεµβρίου 2005 και µετά (ΠΟΛ. 1056 / 23.02.2007). 
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3.3.2 Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ “72. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”. 

     Με δευτεροβάθµιο λογαριασµό του “72.10 Ασφαλιστική αποζηµίωση κλαπέντων ή απωλεσ-

θέντων αποθεµάτων”, παρακολουθούνται τα ποσά που εισπράττει η επιχείρηση από ασφαλιστικές 

εταιρείες, ως αποζηµίωση για την κλοπή την απώλεια αποθεµάτων. Σε περίπτωση καταστροφής 

αποθεµάτων από φυσικά αίτια, η ασφαλιστική αποζηµίωση που θα εισπράξει η επιχείρηση 

καταχωρείται στο λογαριασµό “72.11 Ασφαλιστική αποζηµίωση καταστραφέντων αποθεµάτων” 

     Η επιχορήγηση που παρέχεται για την αντιµετώπιση ζηµιών που προκλήθηκαν λόγω πληµµύρας  

σε εµπορεύµατα, προϊόντα, πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας, αποτελούν ακαθάριστο έσοδο της 

επιχείρησης, το οποίο λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό του ύψους των ακαθαρίστων 

εσόδων της και για την υπαγωγή της – ή µη – στις προαναφερόµενες διατάξεις του Νόµου 3296 / 

2004 “Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες 

διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 253 / τεύχος Α΄ / 14.12.2004). Μάλιστα, σε περιπτώσεις επιχειρήσεων µε 

πλείονες δραστηριότητες (όπως η πώληση εµπορευµάτων, ή παραγωγή προϊόντων και η παροχή 

υπηρεσιών) προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της δραστηριότητας που αφορούν. 

     Επίσης για τις επιχορηγήσεις που παρέχονται για την αντιµετώπιση ζηµιών που προκλήθηκαν σε 

κτιριακές εγκαταστάσεις, σε µηχανολογικό εξοπλισµό και φορτηγά αυτοκίνητα δηµόσιας και 

ιδιωτικής χρήσης, έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, συνεπώς δεν 

λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό του ύψους των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης 

για την υπαγωγή της – ή µη – στις προαναφερόµενες διατάξεις του Νόµου 3296 / 2004. 

Επισηµαίνεται πως σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προσκοµίζεται από την αρµόδια επιτροπή 

εντοπισµού, καταγραφής και αποτίµησης ζηµιών από τις πληµµύρες της Περιφερειακής Ενότητας 

στην οποία ανήκει η έδρα της επιχείρησης, η σχετική έκθεση στην οποία θα αναγράφονται τα είδη 

των καταγραφεισών ζηµιών και το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ζηµία, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 36 Νόµου 2459 / 1997 “Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες 

διατάξεις (Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας)” (Φ.Ε.Κ. 17 / τεύχος Α΄ / 18.08.1997) 
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     Τέλος, σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1028 / 2006 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ. 1005 / 2005 Απόφασης του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών – Εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νοµολογία” η ζηµία που προκύπτει 

µεταξύ της αποζηµίωσης που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε πελάτες τους λόγω πωλήσεως 

ελαττωµατικών προϊόντων και της αποζηµίωσης που εισπράττουν από τους προµηθευτές τους 

εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα.  

3.3.3 Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ “74. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ∆Α ΠΩΛΗΣΕΩΝ”. 

     Οι κυριότεροι δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί του “74. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΕΣΟ∆Α ΠΩΛΗΣΕΩΝ”, είναι οι “74.00 Επιχορηγήσεις πωλήσεων”, “74.01 Επιστροφές δασµών 

και λοιπών επιβαρύνσεων”, “74.02 Επιστροφές τόκων λόγω εξαγωγών”, 74.03 Ειδικές 

επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις” και ο τριτοβάθµιος “74.03.00 Επιδοτήσεις ΟΑΕ∆”. 

     Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1147 / 22.5.2001 “Φορολογική µεταχείριση επιχορήγησης για πρόσληψη 

προσωπικού”, αν η επιχείρηση εισπράξει κάποιο ποσό από την Οργανισµό Απασχολήσεως 

Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) ως επιχορήγηση για την πρόσληψη προσωπικού, σε έτος 

µεταγενέστερο από το έτος κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκε η πρόσληψη, χωρίς ωστόσο να έχουν 

καταβληθεί µέσα στο έτος αυτό οι δαπάνες για αµοιβές προσωπικού, γίνεται δεκτό ότι κατά το 

λογιστικό προσδιορισµό των καθαρών κερδών της επιχείρησης, το ποσό της συγκεκριµένης 

επιχορήγησης µειώνει τις λοιπές δαπάνες διαχείρισης της επιχείρησης, κατά τη χρήση µέσα στην 

οποία εισπράχθηκε το ανωτέρω ποσό. 

     Επίσης, σύµφωνα µε την ΠΟΛ. 1005 / 2005 “Εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα 

των επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νοµολογία”, η επιχορήγηση από 

τον ΟΑΕ∆ για νέες θέσεις εργασίας, ως ποσό συνιστά αφαιρετικό στοιχείο της δαπάνης που 

πραγµατοποιείται για τις αµοιβές προσωπικού των επιχειρήσεων που επιδοτούνται. 
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3.3.4 Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ “75. ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ”. 

     Οι συνηθέστεροι δευτεροβάθµιοι του “75. ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ” είναι ο 

“75.04 Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων” και ο “75.05 Ενοίκια κτιρίων – τεχνικών έργων”. Σύµφωνα µε 

το άρθρο 4, παράγραφος 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, τα εισοδήµατα που προέρχονται 

από την εκµίσθωση ακινήτων (καθώς και από τόκους δανείων), τα οποία θεωρούνται πως έχουν 

αποκτηθεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κ.Φ.Ε. και τα οποία αποδεδειγµένα δεν έχουν 

εισπραχθεί από το δικαιούχο, επιτρέπεται να µη συνυπολογίζονται στο συνολικό καθαρό του 

εισόδηµα, εφόσον εκχωρηθούν στο ∆ηµόσιο χωρίς αντάλλαγµα. Η εκχώρηση γίνεται µε απλή 

έγγραφη δήλωση του υπόχρεου σε φόρο, η οποία υποβάλλεται στον αρµόδιο για τη φορολογία του 

προϊστάµενο της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας µέσα στο οικονοµικό έτος στο οποίο τα 

εισοδήµατα αυτά υπόκεινται σε φόρο. Μαζί µε τη δήλωση αυτή παραδίδονται στον προϊστάµενο 

της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. και τα αποδεικτικά έγγραφα της εκχωρούµενης απαίτησης. Επίσης, µε την 

ίδια δήλωση ο εκχωρών βεβαιώνει ότι δεν κατέχει κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Το ∆ηµόσιο 

υποκαθίσταται στα δικαιώµατα του εκχωρητή, ενώ µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών 

καθορίζεται η διαδικασία, ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης εκχώρησης εισοδηµάτων στο 

∆ηµόσιο, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται µε αυτήν, η διαδικασία βεβαίωσης των ποσών 

των εισοδηµάτων που εκχωρούνται στο ∆ηµόσιο, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι 

αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 

3.3.5 Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ “76. ΕΣΟ∆Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ”. 

     Με το λογαριασµό “76. ΕΣΟ∆Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” παρακολουθούνται τα έσοδα που πραγµατοποιεί 

η οικονοµική µονάδα από τοποθετήσεις κεφαλαίων της σε συµµετοχές και χρεόγραφα καθώς και 

από δανεισµούς προς τρίτους. Τα έσοδα αυτά, αν προέρχονται από δραστηριότητες που συνιστούν 

το κύριο αντικείµενο απασχολήσεως της οικονοµικής µονάδας (όπως συµβαίνει µε τις τράπεζες και 

τις εταιρείες αµοιβαίων κεφαλαίων) καταχωρούνται στο λογαριασµό “73. ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” ή και σε άλλους δευτεροβάθµιους λογαριασµούς της 7
ης

 οµάδας του Ε.Γ.Λ.Σ., των 

οποίων οι τίτλοι τροποποιούνται σύµφωνα µε τις ανάγκες της µονάδας. 
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     Στους λογαριασµούς “76.00 Έσοδα συµµετοχών” και “76.01 Έσοδα χρεογράφων” καταχωρούνται 

τα έσοδα από µερίσµατα συµµετοχών και χρεογράφων, καθώς και οι τόκοι από χρεόγραφα. Οι 

δεδουλευµένοι τόκοι των γραµµατίων εισπρακτέων καταχωρούνται στο δευτεροβάθµιο “76.02 

∆εδουλευµένοι τόκοι γραµµατίων εισπρακτέων”, ενώ ανάπτυξη του λογαριασµού πραγµατοποιείται 

σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε οικονοµικής µονάδας. Στο λογαριασµό “76.03 Λοιποί πιστωτικοί 

τόκοι” καταχωρούνται τα ονοµαστικά έσοδα από τόκους, ενώ στο λογαριασµό “76.04 ∆ιαφορές 

(κέρδη) από πώληση συµµετοχών και χρεογράφων” καταχωρούνται τα κέρδη που πραγµατο-

ποιούνται από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων. 

Τέλος, στο λογαριασµό “76.98 Λοιπά έσοδα κεφαλαίων” καταχωρούνται τα έσοδα κεφαλαίων τα 

οποία δεν εντάσσονται σε οποιαδήποτε κατηγορία από αυτές των λοιπών υπολογαριασµών του 76. 

     Σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, τα κέρδη από την πώληση 

µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών σε τιµή ανώτερη της τιµής απόκτησης 

τους, τα οποία προκύπτουν από βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και 

αποκτώνται από ατοµικές επιχειρήσεις, απαλλάσσονται από το φόρο. Η απαλλαγή παρέχεται µε την 

προϋπόθεση ότι τα κέρδη εµφανίζονται σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού µε προορισµό το 

συµψηφισµό ζηµιών που τυχόν θα προκύψουν στο µέλλον από την πώληση µετοχών εισηγµένων – 

ή όχι – στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Σε περίπτωση διανοµής ή διάλυσης της επιχείρησης, τα 

κέρδη αυτά φορολογούνται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

3.3.6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ. 

     Η φορολογική αναµόρφωση µέσω του υπολογισµού των τεκµαρτών εσόδων και της 

προσαύξησης των λογιστικών αποτελεσµάτων αφορά τις κάτωθι περιπτώσεις :  

���� Υπολογισµός τεκµαρτών τόκων από δάνεια που έχει χορηγήσει η επιχείρηση τα οποία 

υπόκεινται σε τεκµαρτούς τόκους. 

���� Εισόδηµα ειδικών περιπτώσεων. Σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος, κάθε δάνειο που συνοµολογείται µεταξύ ιδιωτών ή παρέχεται από εταιρία προς 
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τα µέλη της ή προς τρίτους, λογίζεται πως συνάπτεται µε το ελάχιστο επιτόκιο που ισχύει κατά 

το χρόνο σύναψης του δανείου για τα έντοκα γραµµάτια τρίµηνης διάρκειας του ∆ηµοσίου. 

���� Υπολογισµός τεκµαρτής διαφοράς από πώληση ακινήτων. Αφορά τις περιπτώσεις πώλησης 

ακινήτων, κατά τις οποίες η τιµή της συναλλαγής είναι µικρότερη από την αντικειµενική αξία 

του ακινήτου. 

���� Αναλογία δαπανών στα αφορολόγητα έσοδα. Σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 31 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στα ακαθάριστα έσοδα τω 

επιχειρήσεων περιλαµβάνονται και έσοδα που απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος, ή 

φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, ή έσοδα από 

µερίσµατα και κέρδη από συµµετοχή σε ηµεδαπές εταιρίες, τότε για τον υπολογισµό του 

καθαρού κέρδους που υπόκειται σε φορολογία, το συνολικό ποσό των δαπανών που πρόκειται να 

εκπεσθεί µειώνεται κατά τα εξής ποσά δαπανών, που βαρύνουν τα πιο πάνω ακαθάριστα έσοδα: 

α. Με το ποσό των χρεωστικών τόκων που εξευρίσκεται µε επιµερισµό των τόκων αυτών µεταξύ 

των υποκείµενων στη φορολογία ακαθάριστων εσόδων και αυτών που αναφέρονται πιο πάνω. . 

β. Με ποσοστό 5% των εσόδων που απαλλάσσονται της φορολογίας, ή φορολογούνται κατά 

ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, ή των εσόδων από µερίσµατα και 

κέρδη από συµµετοχή σε άλλες ηµεδαπές επιχειρήσεις ως λοιπές δαπάνες. Το ποσό αυτό δεν 

µπορεί να υπερβαίνει το 20% των πάσης φύσεως δαπανών της επιχείρησης.                         .    

Στις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. σχετικά µε τη µείωση των εκπιπτόµενων δαπανών αναφέρεται πως 

όταν στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων περιλαµβάνονται και απαλλασσόµενα του 

φόρου εισοδήµατος ή φορολογούµενα µε ειδικό τρόπο – µε εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης – έσοδα, ή έσοδα από µερίσµατα και κέρδη από συµµετοχή σε ηµεδαπές εταιρείες, 

δεν έχουν εφαρµογή όσα αφορούν την ωφέλεια που προκύπτει από την εφάπαξ καταβολή του 

φόρου, καθόσον η ωφέλεια αυτή δεν έχει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήµατος. 
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���� Φορολογική αναµόρφωση των εσόδων λόγω εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 39 του 

Νόµου 2238 / 1994 “Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος”. Συγκεκριµένα:             . 

α  Όταν µεταξύ ηµεδαπών επιχειρήσεων (οι οποίες συνδέονται κατά την έννοια των παραγράφων 

2 και 3 του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
36

), πραγµατοποιούνται πωλήσεις 

αγαθών ή παρέχονται υπηρεσίες µε οικονοµικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα 

είχαν συµφωνηθεί µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τα κέρδη τα οποία θα είχαν πραγµατο-

ποιηθεί από την επιχείρηση, εάν δεν ίσχυαν οι συγκεκριµένοι όροι αλλά τελικά δεν πραγµατο-

ποιήθηκαν λόγω των ανωτέρω όρων, θεωρούνται κέρδος της επιχείρησης και προσαυξάνουν τα 

καθαρά της κέρδη, χωρίς να θίγεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.                                 . 

β.  Όταν µεταξύ ηµεδαπής και αλλοδαπής επιχείρησης (οι οποίες συνδέονται κατά την έννοια 

των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος) πραγµατο-

ποιούνται πωλήσεις αγαθών ή παρέχονται υπηρεσίες µε οικονοµικούς όρους διαφορετικούς από 

εκείνους που θα είχαν συµφωνηθεί µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τα κέρδη τα οποία θα 

είχαν πραγµατοποιηθεί από την ηµεδαπή επιχείρηση αλλά τελικά δεν πραγµατοποιήθηκαν λόγω 

των ανωτέρω όρων, θεωρούνται κέρδος της επιχείρησης, µε το οποίο προσαυξάνονται τα 

συνολικά καθαρά της κέρδη, χωρίς να θίγεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.                 .  

                                                 
36 Στην παράγραφο 2 του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ορίζεται: «Ως συνδεδεµένες νοούνται 
οι επιχειρήσεις µεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση άµεσης ή έµµεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονοµικής 
εξάρτησης ή ελέγχου, ιδίως λόγω συµµετοχής της µίας στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της άλλης, ή λόγω 
συµµετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο επιχειρήσεων, καθώς και οι 
επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν σε µία από τις συνδεδεµένες τα ανωτέρω δικαιώµατα ή δυνατότητες επιρροής.» 
Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται: «Ειδικά για τις συµβάσεις δανείου που συνάπτονται µεταξύ 
συνδεδεµένων επιχειρήσεων κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου δεν εκπίπτουν οι δεδουλευµένοι τόκοι 
που καταβάλλονται ή πιστώνονται, κατά το µέρος που το συνολικό ύψος δανείων της δανειοδοτούµενης από τις 
δανειοδότριες υπερβαίνει κατά µέσο όρο και κατά διαχειριστική περίοδο το τριπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων της 
δανειοδοτούµενης. Στην έννοια των τόκων της παραγράφου αυτής εµπίπτουν και οι τόκοι οµολογιακών δανείων που 
καταβάλλονται σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Στο συνολικό ύψος δανείων από συνδεδεµένες επιχειρήσεις 
προστίθενται και τα οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται προς αυτές, καθώς και τα δάνεια που έχουν ληφθεί από 
τρίτες επιχειρήσεις για τα οποία έχει χορηγηθεί οποιασδήποτε µορφής εγγύηση από τις πιο πάνω συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζονται για τις ανώνυµες εταιρίες χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης, τις εταιρίες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων, τις εταιρίες ειδικού σκοπού του Νόµου 3156 / 
2003 “Οµολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 157 
/ τεύχος Α’ / 25.6.2003) και του Νόµου 3601 / 2007 (Α΄178) “Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα 
πιστωτικά ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 178 / τεύχος Α΄ / 1.8.2007) µε έδρα την Ελλάδα, τις εταιρίες 
παροχής πιστώσεων του Νόµου 2937 / 2001 “Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην 
επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, 
ρυθµίσεις ΕΥΑΘ ΑΕ και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 169 / τεύχος Α’ / 26.7.2001) τις Ανώνυµες Εταιρίες Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.), καθώς και για τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα» 
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4.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

4.1   8η 
ΟΜΑ∆Α ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ.: “ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ” (Λογαριασµοί 80 έως 89). 

     Στην 8
η
 οµάδα του Ε.Γ.Λ.Σ. περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί προσδιορισµού των αποτελεσµά-

των εκµεταλλεύσεως – µικτών και καθαρών – καθώς και οι λογαριασµοί συγκεντρώσεως των µη 

προσδιοριστικών των µικτών κερδών, εξόδων και εσόδων εκµεταλλεύσεως. Στην ίδια οµάδα 

περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί συγκεντρώσεως των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσµάτων, 

των εξόδων και εσόδων προηγούµενων χρήσεων, των προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους, των 

εσόδων από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων και των µη ενσωµατωµένων στο λειτουργικό 

κόστος αποσβέσεων πάγιων στοιχείων, καθώς και οι λογαριασµοί προσδιορισµού και διαθέσεως 

των αποτελεσµάτων χρήσεως
37

. 

     Οι πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί της 8
ης

 οµάδας του Ε.Γ.Λ.Σ. αναπτύσσονται σε δευτεροβάθµιους 

υποχρεωτικούς λογαριασµούς, οι οποίοι τη συνέχεια αναπτύσσονται σε τριτοβάθµιους και αναλυτι-

κότερους υπολογαριασµούς (σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε οικονοµικής µονάδας) µε τον περιορισµό 

να τηρούνται οι υποχρεωτικοί τριτοβάθµιοι λογαριασµοί που προβλέπονται από το Ε.Γ.Λ.Σ. Η 

υποδεικνυόµενη από το Σχέδιο Λογαριασµών ανάπτυξη των λογαριασµών τρίτου βαθµού, στους 

οποίους αναλύονται οι δευτεροβάθµιοι των λογαριασµών “81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕ-

ΛΕΣΜΑΤΑ” έως “85. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ”, είναι ενδεικτική. Κάθε οικονοµική µονάδα έχει τη δυνατότητα, αντί να αναπτύξει κατ' 

είδος τους τριτοβάθµιους λογαριασµούς των 81 έως και 85, να τους αναπτύξει κατά προορισµό. 

Όµως στην περίπτωση αυτή οι υποχρεωτικοί τριτοβάθµιοι λογαριασµοί των εξόδων ή εσόδων κατ' είδος, 

εµφανίζονται υποχρεωτικά σαν αναλυτικοί των περιληπτικών κατά προορισµό λογαριασµών, στους 

οποίους θα αναλύονται οι δευτεροβάθµιοι κατ' είδος λογαριασµοί των από 81 έως 85 πρωτοβαθµίων. 

                                                 
37

 Σε περίπτωση που η οικονοµική µονάδα προσδιορίζει βραχυχρόνια αποτελέσµατα (όπως  µηνιαία ή τριµηνιαία) ή 

καταρτίζει περιοδικές συγκρίσιµες καταστάσεις, η χρονική εναρµόνιση των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσµάτων 

γίνεται είτε µε απευθείας χρεοπίστωση των οικείων αποτελεσµατικών λογαριασµών, είτε µε παρεµβολή ενδιάµεσων 

λογαριασµών “81.99  Προϋπολογισµένα – προπληρωµένα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα”, “82.99 Προϋπολο-

γισµένα – προπληρωµένα έξοδα και έσοδα προηγούµενων χρήσεων”, “58.83  Προϋπολογισµένες προβλέψεις για έκτακτους 

κινδύνους”, “58.84  Προϋπολογισµένα έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων”, “58.85  Προϋπολογισµένες µη 

ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις”. 
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4.1.1 Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ “81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ” 

     Στο λογαριασµό “81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ” καταχωρούνται κατ' 

είδος τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα της χρήσεως, καθώς και τα αποτελέσµατα που 

πραγµατοποιούνται από εξαιρετικές και έκτακτες πράξεις και εργασίες. Στο δευτεροβάθµιο 

λογαριασµό “81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα” καταχωρούνται κατ' είδος τα έκτακτα και 

ανόργανα έξοδα που αφορούν τη χρήση, όχι όµως τα έξοδα που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. 

(Τα τελευταία αυτά έξοδα καταχωρούνται στο δευτεροβάθµιο λογαριασµό του “82 ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ 

ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ”, “82.00 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων” όπως θα δούµε 

στη συνέχεια). Ειδικά για τα φορολογικά πρόστιµα και τις προσαυξήσεις τους, διευκρινίζεται πως 

αν πρόκειται για περιπτώσεις που δεν έχει προηγηθεί η άσκηση προσφυγής στα αρµόδια 

δικαστήρια, καταχωρούνται στο λογαριασµό “81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα”. Στο 

λογαριασµό “81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα” καταχωρούνται τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα 

που αφορούν τη χρήση, όχι όµως εκείνα που αφορούν προηγούµενες χρήσεις (τα οποία 

καταχωρούνται στον “82.01 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων”). Στους λογαριασµούς “81.02 

Έκτακτες ζηµίες” και “81.03 Έκτακτα κέρδη” καταχωρούνται τα αποτελέσµατα – ζηµίες ή κέρδη – 

που προκύπτουν από εξαιρετικές και έκτακτες πράξεις και εργασίες (όπως από εκποίηση πάγιων 

στοιχείων, από µεταβίβαση δικαιωµάτων και λοιπών ασώµατων ακινητοποιήσεων, από ανεπίδεκτες 

εισπράξεως απαιτήσεις ή από λαχνούς οµολογιακών δανείων κ.λπ.) 

     Η ανάλυση του λογαριασµού σε δευτεροβάθµιους και τριτοβάθµιους – κυρίως υποχρεωτικούς – 

λογαριασµούς, περιλαµβάνει τις κυριότερες γνωστές κατηγορίες έκτακτων και ανόργανων εξόδων 

και αποτελεσµάτων. Ωστόσο η οικονοµική µονάδα έχει τη δυνατότητα να δηµιουργεί και άλλους 

τριτοβάθµιους λογαριασµούς για την ιδιαίτερη παρακολούθηση των περιπτώσεων που παρου-

σιάζονται, οπότε το περιεχόµενο των προαιρετικών τριτοβάθµιων λογαριασµών “81.00.99 Λοιπά 

έκτακτα και ανόργανα έξοδα”, “81.01.99 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα”, “81.02.99 Λοιπές 

έκτακτες ζηµίες” και “81.03.99 Λοιπά έκτακτα κέρδη”, περιορίζεται. 
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     Εξετάζοντας το φορολογικό χειρισµό των ποσών που κατά τη διάρκεια της χρήσης έχουν κατά-

χωρηθεί στους υπολογιαριασµούς του “81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”, 

έχουµε να επισηµάνουµε τα εξής: 

���� Εκπίπτει η ζηµία που πραγµατοποιήθηκε από φθορά, απώλεια ή υποτίµηση κεφαλαίου. Εάν 

πρόκειται για ακίνητα, για τον υπολογισµό της ζηµίας αυτών, ως τιµή πώλησης δεν δύναται να 

ληφθεί ποσό µικρότερο της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί 

φορολογίας µεταβιβάσεως ακινήτων. Ειδικά, η αναπόσβεστη αξία κατεδαφισθέντων κτιρίων 

της επιχείρησης δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής. (σύµφωνα µε την παράγραφο 1 

του άρθρου 31 του Νόµου 2238 / 1994 “Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος”). 

���� Οι πρόσθετοι φόροι και πρόστιµα που καταλογίζονται σε βάρος επιχείρησης µετά από το 

φορολογικό έλεγχο, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της. 

���� Επίσης, σύµφωνα µε την απόφαση 2016 / 1984 του ΣτΕ, οι προσαυξήσεις για εκπρόθεσµη 

εξόφληση χρεών προς το ∆ηµόσιο δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση. 

���� Το ποσό των προσαυξήσεων που κατέβαλε επιχείρηση για την εκπρόθεσµη καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της.  

���� Σύµφωνα µε την απόφαση 2045 / 1995 του ΣτΕ, η προσαύξηση λόγω εκπρόθεσµης καταβολής 

εργοδοτικών εισφορών (γενικώς) δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. 

���� Η αποζηµίωση για κάλυψη αποθετικής ζηµίας (διαφυγόντος κέρδους) που επιδικάζεται σε βάρος 

επιχείρησης µε απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της. 

���� Σύµφωνα µε το άρθρο 23, παράγραφος 1, περίπτωση ζ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, 

το ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλει – βάσει νόµου – εκµισθώτρια επιχείρηση στο 

µισθωτή για τη λύση της µισθωτικής σχέσης, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα µόνο µέχρι του 

ύψους του ακαθαρίστου εισοδήµατος που αποκτά από το συγκεκριµένο µίσθιο κατά το έτος 

καταβολής της αποζηµίωσης. 
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���� Επιπλέον, σύµφωνα µε την Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ΠΟΛ 1005 / 14.1.2005 

“Εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές 

λύσεις και τη δικαστηριακή νοµολογία”, οι ποινικές ρήτρες, τα πρόστιµα και οι χρηµατικές 

ποινές που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις εξαιτίας αθετήσεως συµβατικών υποχρεώσεών τους 

(ή παραβάσεων διατάξεων νόµου κ.ο.κ.), δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα 

έσοδα αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν εµπίπτουν οι τόκοι υπερηµερίας, καθόσον µε τις 

διατάξεις του πρώτου εδαφίου, της περίπτωσης δ΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 31 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, εκπίπτουν όλοι οι τόκοι χωρίς να γίνεται διάκριση ως προς 

το είδος τους (αν. δηλαδή είναι συµβατικοί τόκοι ή τόκοι υπερηµερίας). 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1005 / 14.1.2005 “Εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νοµολογία.”, το χρηµατικό 

έλλειµµα ταµείου επιχείρησης (εφόσον είναι βέβαιο και οριστικό ώστε να µη γεννάται 

αµφιβολία σχετικά µε την ύπαρξη και την έκτασή του) το οποίο αντισταθµίζεται από απαίτηση 

της επιχείρησης κατά ορισµένου προσώπου έναντι του οποίου γεννιέται έννοµο δικαίωµα αυτής 

να απαιτήσει την είσπραξη του ποσού (όπως για παράδειγµα από τον ταµία), δεν εκπίπτει από 

τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης, καθόσον στην περίπτωση αυτή η απώλεια του κεφαλαίου 

αντισταθµίζεται από τη νόµιµη απαίτηση της διεκδίκησης του καταχρασθέντος ποσού. 

���� Σε επιχείρηση που τηρεί βιβλία της τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ και κατά τη διάρκεια της 

χρήσης από την προαγορά συναλλάγµατος µε καθορισµένη και αµετάβλητη νοµισµατική αξία 

που πραγµατοποιήθηκε για την εξόφληση δανείου σε συνάλλαγµα, προκύπτει επιβάρυνση, τότε 

από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, εκπίπτει µόνο το τµήµα της χρεωστικής διαφοράς 

που προκύπτει και αναλογεί στο χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία προαγοράς συναλ-

λάγµατος µέχρι και την ηµεροµηνία λήξης της κλειοµένης διαχειριστικής περιόδου, καθόσον 

σύµφωνα µε την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, σε αποτελεσµατικό λογαριασµό µετα-

φέρεται µόνο το τµήµα της επιβάρυνσης που βαρύνει την κλειόµενη διαχειριστική της περίοδο. 
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���� Από την υπεραξία που προκύπτει (λογαριασµός “81.00.11 Φόρος επί υπεραξίας αναπροσαρ-

µογής ακινήτων”) µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του Νόµου 2065 / 1992 “Αναµόρφωση 

της άµεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 113 / τεύχος Α΄ / 30.06.1992) παρέχεται η 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις – κατά το χρόνο της εµπρόθεσµης υποβολής της δήλωσης 

υπεραξίας – να αφαιρεθεί αναλογικά η ζηµία που επιτρέπεται κατά το χρόνο της αναπροσαρ-

µογής να συµψηφισθεί µε άλλα εισοδήµατα ή να µεταφερθεί για συµψηφισµό µε βάση τις 

διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία εισοδήµατος. Η ζηµία που αφαιρείται από την 

προκύψασα υπεραξία δεν συµψηφίζεται µε άλλα εισοδήµατα, ούτε και µεταφέρεται για 

συµψηφισµό στο επόµενα χρόνια. Ο φόρος αυτός βαρύνει την επιχείρηση και δεν εκπίπτει από 

τα ακαθάριστα έσοδά της κατά τον υπολογισµό των φορολογητέων κερδών, ούτε συµψηφίζεται 

µε το φόρο εισοδήµατος που οφείλεται από την επιχείρηση για τα λοιπά εισοδήµατα της. 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1093 / 5.5.1992 “∆ιευκρινήσεις για την εφαρµογή του Νόµου 1892 / 1990 

περί κινήτρων για την πραγµατοποίηση παραγωγικών επενδύσεων και άλλα”, οι αποσβέσεις 

που αναλογούν στην αξία των παγίων στοιχείων που επιχορηγείται βάσει αναπτυξιακών νόµων 

ή από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πραγµατοποίηση επενδύσεων, δεν 

αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.  Για το λόγο αυτό, τα ποσά των 

επιχορηγήσεων καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασµού “41.10 Επιχορηγήσεις πάγιων 

επενδύσεων” και στο τέλος κάθε χρήσης, ποσό αυτών ίσο µε τις τακτικές και πρόσθετες 

αποσβέσεις που διενεργήθηκαν στην αξία των παγίων στοιχείων που επιχορηγήθηκαν, 

µεταφέρεται στον αποτελεσµατικό λογαριασµό “81.10 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα” µε την 

ειδικότερη διάκριση “81.10.05 Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων” 

Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1029 / 17.2.2006 “∆απάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από 

τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή 

νοµολογία”, τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις αποσβέσεις των παγίων στοιχείων που επιχο-

ρηγούνται µε τις διατάξεις του Νόµου 3299 / 2004 “Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 

Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση” (Φ.Ε.Κ. 261 / τεύχος Α΄ / 23.12.2004). 
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���� Σύµφωνα µε την απόφαση 2942 / 1988 του ΣτΕ, δεν εκπίπτει ποσό εξαγοράς ποινής για 

αγορανοµική παράβαση.  

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1036 / 2.3.2006 “Κοινοποίηση ορισµένων διατάξεων του Νόµου 3427 / 

27.12.2005 που αφορούν στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων”, δεν 

αναγνωρίζονται πλέον ως εκπεστέα δαπάνη (παρόλο που στο παρελθόν αναγνωριζόταν:           . 

α. Η αποζηµίωση που καταβάλλει επιχείρηση σε κληρονόµους θανόντος από πτώση – συνεπεία 

σεισµού – κτιρίου ιδιοκτησίας της.                                                                                                .  

β. Η συµπληρωµατική αποζηµίωση που καταβάλλει επιχείρηση στην οικογένεια θανόντος υπαλ-

λήλου της, από σύγκρουση µε αυτοκίνητό της κατά την ώρα επαγγελµατικής απασχόλησής του. 

γ. Η αποζηµίωση για σωµατικές βλάβες που καταβάλλει επιχείρηση σε τρίτο, λόγω 

τραυµατισµού του από δικό της αυτοκίνητο, ανεξάρτητα από το χρόνο του συµβάντος.          .  

δ.  Τα έξοδα που καταβάλλει επιχείρηση για τη νοσηλεία υπαλλήλου της στο εξωτερικό,  

καθώς και τα έξοδα για µετάβασης του άλλου συζύγου – συνοδού. 

���� Σύµφωνα µε την απόφαση 3214 / 1982 του ΣτΕ, η συµπληρωµατική αποζηµίωση για σωµατικές 

βλάβες που καταβάλει επιχείρηση σε τρίτο ο οποίος τραυµατίσθηκε από αυτοκίνητό της, 

χρησιµοποιούµενο στα πλαίσια της επαγγελµατικής της απασχόλησης, εκπίπτει από τα 

ακαθάριστα έσοδά της. 

���� Οι ζηµιές που προκύπτουν από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων παρακολουθούνται µε τους 

τριτοβάθµιους λογαριασµούς “81.02.00 Ζηµίες από εκποίηση ακινήτων”, “81.02.01 Ζηµίες από 

εκποίηση τεχνικών έργων”, “81.02.02 Ζηµίες από εκποίηση µηχανηµάτων – τεχνικών 

εγκαταστάσεων – λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού”, “81.02.03 Ζηµίες από εκποίηση µεταφο-

ρικών µέσων”, “81.02.04 Ζηµίες από εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισµού”. Σε περίπτωση 

πώλησης ακινήτου, η τιµή πώλησης που λήφθηκε υπόψη για τον υπολογισµό της ζηµιάς δεν 

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

φορολογίας µεταβιβάσεως ακινήτων. Τυχόν διαφορά δεν εκπίπτει φορολογικά σύµφωνα µε την 

περίπτωση η, παράγραφος 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 
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���� Επίσης, σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα 

της επιχείρησης η ζηµία που πραγµατοποιήθηκε από φθορά, απώλεια ή υποτίµηση κεφαλαίου. 

Σχετική είναι και η απόφαση του ΣτΕ 2936/1988 σύµφωνα µε την οποία η ζηµία από καταστροφή 

αποθεµάτων, αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως, εφόσον 

βέβαια η ζηµία είναι βεβαιωµένη και δεν καλύπτεται µε ασφαλιστική ή άλλη αποζηµίωση. 

���� Για τη φορολογική µεταχείριση των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων που λαµβάνει επιχείρηση η οποία 

τηρεί βιβλία της Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., για την καταστροφή κτιρίου και µηχανολογικού εξοπ-

λισµού, καθώς και για τις ζηµίες µηχανήµατος που έχει µισθώσει, έχουµε να σηµειώσουµε τα εξής: 

α.  Από τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 

(περίπτωση δ΄) ορίζεται πως τα κέρδη από παρεπόµενες εργασίες που ενεργούνται από την επιχεί-

ρηση παράλληλα µε τον κύριο σκοπό της θεωρούνται ως εισόδηµα από εµπορικές δραστηριότητες. 

β.  Περαιτέρω και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30, ορίζεται πως ως 

ακαθάριστο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις λαµβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων 

εσόδων από τις κάθε είδους εµπορικές συναλλαγές αυτών.                                                  .        

γ.  Επίσης, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 (περίπτωση η΄), ορίζεται πως η 

ζηµιά που πραγµατοποιείται από φθορά, απώλεια ή υποτίµηση κεφαλαίου εκπίπτει από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Όµως, ειδικά η αναπόσβεστη αξία κατεδαφιστέων 

κτιρίων της επιχείρησης δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής.                                       . 

δ.  Επιπλέον και σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 260 / 11.1.1996 γνωµοδότηση του ΕΣΥΛ, σε 

περίπτωση καταστροφής µηχανηµάτων επιχείρησης και εφόσον αυτά είναι ασφαλισµένα και 

δεν έχουν αποσβεστεί ολοκληρωτικά, η επιχείρηση θα πρέπει να καταχωρήσει στη χρέωση του 

λογαριασµού “33.95 Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε ευρώ”, την ασφαλιστική εταιρία µε την 

αναπόσβεστη αξία των µηχανηµάτων και να πιστώσει µε την ίδια αξία το λογαριασµό στον 

οποίο παρακολουθούνται τα συγκεκριµένα µηχανήµατα. Περαιτέρω, όταν η επιχείρηση 

εισπράξει την αποζηµίωση από την ασφαλιστική εταιρία, θα πρέπει να χρεώσει µε το ποσό της 
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αποζηµίωσης τον κατάλληλο λογαριασµό των χρηµατικών διαθεσίµων και να πιστώσει µε το 

ίδιο ποσό τον ως άνω λογαριασµό “33.95 Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε ευρώ”. Το υπόλοιπο 

του τελευταίου λογαριασµού (χρεωστικό ή πιστωτικό), εφόσον η είσπραξη της αποζηµίωσης 

γίνει εντός της χρήσης κατά την οποία καταστράφηκαν τα µηχανήµατα, θα πρέπει να 

µεταφέρθεί στον οικείο υπολογαριασµό του πρωτοβάθµιου λογαριασµού “81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ 

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”, διαφορετικά µεταφέρεται σε υπολογαριασµούς του 

πρωτοβάθµιου λογαριασµού “82. ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ”.     . 

ε.  Τέλος, µε τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης 10 της παραγράφου 2.2.105 

του ΕΓΛΣ, ορίζεται πως τα έξοδα κατεδάφισης παλαιού κτιρίου καταχωρούνται στο 

λογαριασµό “11.03 Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων”, εκτός αν επακολουθεί 

ανέγερση νέου κτιρίου, οπότε τα έξοδα αυτά προσαυξάνουν το κόστος ανέγερσής του.       . 

Από το συνδυασµό όσων προαναφέρθηκαν προκύπτουν τα κάτωθι:                         . 

     Αν η επιχείρηση (η οποία τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.), εισπράττει ασφαλιστική 

αποζηµίωση λόγω καταστροφής ασφαλισµένου µηχανολογικού εξοπλισµού της που δεν έχει 

αποσβεστεί ολοκληρωτικά, το πιστωτικό ή το χρεωστικό υπόλοιπο του προαναφερόµενου λογα-

ριασµού “33.95 Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε ευρώ” (δηλαδή η θετική ή αρνητική διαφορά µεταξύ 

της υπόψη αποζηµίωσης και της αναπόσβεστης αξίας αυτού του εξοπλισµού) συνιστά – αντίστοιχα – 

κέρδος από παρεπόµενες εργασίες της επιχείρησης ή ζηµιά από απώλεια του κεφαλαίου της. Το 

κέρδος αυτό ή η ζηµιά αυτή πραγµατοποιείται κατά τη διαχειριστική περίοδο, κατά τη διάρκεια 

της οποίας η επιχείρηση εισπράττει την ασφαλιστική αποζηµίωση. Στην περίπτωση αυτή το 

κέρδος υπόκειται σε φορολογία µαζί µε τα υπόλοιπα κέρδη που πραγµατοποίησε η επιχείρηση 

µέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο και η ζηµιά εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της κατά 

την ίδια διαχειριστική περίοδο. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τη θετική ή την αρνητική διαφορά 

µεταξύ της αποζηµίωσης την οποία λαµβάνει η επιχείρηση λόγω καταστροφής ασφαλισµένου 

κτιρίου και της αναπόσβεστης αξίας αυτού του κτιρίου. Σηµειώνεται ότι τα αναφερόµενα στην 
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παρούσα περίπτωση εφαρµόζονται ανεξάρτητα από το αν η επιχείρηση, ανάλογα µε την 

περίπτωση, αγοράσει νέο, όµοιο µηχανολογικό εξοπλισµό ή ανεγείρει νέο, όµοιο κτίριο και 

ανεξάρτητα από το πότε θα πραγµατοποιηθεί αυτή η αγορά ή ανέγερση.                   . 

     Αν η επιχείρηση (η οποία τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.), εισπράττει αποζηµίωση 

λόγω ζηµιών που υπέστη µηχάνηµα το οποίο έχει µισθώσει και ασφαλίσει, η αποζηµίωση αυτή 

συνιστά ακαθάριστο έσοδό της. Το ακαθάριστο αυτό έσοδα αποκτάται κατά τη διαχειριστική 

περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας η επιχείρηση εισπράττει την ασφαλιστική αποζηµίωση και 

υπόκειται σε φορολογία µαζί µε τα υπόλοιπα ακαθάριστα έσοδα που πραγµατοποίησε αυτή η 

επιχείρηση κατά τη διάρκεια της ίδιας διαχειριστικής περιόδου. Αυτά εφαρµόζονται 

ανεξάρτητα από το αν η επιχείρηση επισκευάσει το υπόψη µηχάνηµα και αδιάφορα από το πότε 

θα γίνει αυτή η επισκευή.                                                                                                                . 

.     Αν η επιχείρηση (η οποία τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.) κατεδαφίσει κτίριό της το 

οποίο έχει καταστραφεί και στη θέση του αναγείρει νέο κτίριο, οι αποσβέσεις που θα πραγµατο-

ποιεί επί του κόστους ανέγερσης του νέου κτιρίου (στο οποίο θα περιλαµβάνονται και τα έξοδα κα-

τεδάφισης του κτιρίου που καταστράφηκε) εκπίπτουν εξολοκλήρου από τα ακαθάριστα έσοδά της. 

     Άλλες περιπτώσεις έκτακτων ζηµιών παρακολουθούνται µε αντίστοιχους τριτοβάθµιους του 

λογαριασµού “81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”, όπως “81.02.05  Ζηµίες από 

µεταβίβαση δικαιωµάτων και λοιπών ασώµατων ακινητοποιήσεων”, “81.02.06  Ζηµίες από ανεπί-

δεκτες εισπράξεως απαιτήσεις”, “81.02.07 Ζηµίες από καταστροφή ανασφάλιστων αποθεµάτων”, 

“81.02.08 Ζηµίες από απώλεια ή κλοπή ανασφάλιστων αποθεµάτων”, “81.02.10 Ζηµίες από κατά-

στροφή ακατάλληλων αποθεµάτων”. Για τη φορολογική τακτοποίηση των ποσών που έχουν καταχωρηθεί 

στους πιο πάνω λογαριασµούς έχουµε να σηµειώσουµε τα κάτωθι: 

���� Σύµφωνα µε την απόφαση 3035 / 1994 του ΣτΕ, η παράνοµη ιδιοποίηση ποσού από υπάλληλο 

δεν µπορεί να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Θα πρέπει να απαιτηθεί από 

το συγκεκριµένο υπάλληλό και τελικώς να αντιµετωπιστεί ως επισφαλής απαίτηση. 
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���� Σύµφωνα µε την απόφαση 2914 / 1978 του ΣτΕ, όταν από µια επιχείρηση απαλλάσσει το 

προσωπικό της από οφειλές οι οποίες προέρχονται από υπόλοιπα δανείων ή προκαταβολές, τα 

συγκεκριµένα ποσά δεν θεωρούνται ως παραγωγική δαπάνη της επιχείρησης (γιατί δεν αφορούν 

δαπάνες που έχουν σχέση µε το αντικείµενο της επιχείρησης, αλλά δαπάνες από χαριστική 

αιτία) και δεν εκπίπτουν των ακαθαρίστων εσόδων της. 

���� Σύµφωνα µε το άρθρο 31 (παράγραφος 1, περίπτωση η΄) της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος, αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της 

επιχείρησης η ζηµία που πραγµατοποιήθηκε από φθορά, απώλεια ή υποτίµηση κεφαλαίου. 

Σχετική είναι και η απόφαση 2936 / 1988 του ΣτΕ, σύµφωνα µε την οποία η ζηµία από 

καταστροφή αποθεµάτων, αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της 

επιχειρήσεως, εφόσον βέβαια η ζηµία είναι βεβαιωµένη και δεν καλύπτεται µε ασφαλιστική ή 

άλλη αποζηµίωση. 

Τέλος, µε το λογαριασµό “81.02.99 Λοιπές έκτακτες ζηµίες” παρακολουθούνται όλες οι λοιπές 

περιπτώσεις εκτάκτων ζηµιών. Από τις περιπτώσεις αυτές, κατά τη φορολογική αναµόρφωση των 

αποτελεσµάτων των επιχειρήσεων ισχύουν τα κάτωθι:  

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1106 / 24.7.2008 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ.1005 / 2005 Απόφασης του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθά-

ριστα έσοδα των επιχειρήσεων”, δεν εκπίπτει η αποζηµίωση που καταβάλλει µισθώτρια επιχείρηση 

στον εκµισθωτή λόγω καταγγελίας σύµβασης εµπορικής µίσθωσης µετά την πάροδο διετίας από 

την έναρξη αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 34 / 1995 “Κωδικοποί-

ηση διατάξεων νόµων περί εµπορικών µισθώσεων (Φ.Ε.Κ. 30 / τεύχος Α΄ / 10.2.1995).  

���� Σύµφωνα µε την απόφαση 2689 / 1971 του ΣτΕ, η αποζηµίώση που καταβάλλει επιχείρηση σε 

τρίτους, για ζηµιές που προξενήθηκαν σε αυτούς στα πλαίσια της επιχειρηµατικής δραστη-

ριότητάς της, έστω και αν οφείλονται σε αµέλεια των στελεχών και λοιπών εργαζοµένων της, 

εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής. 
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���� Σύµφωνα µε την απόφαση 3214 / 1982 του ΣτΕ, η αποζηµίώση σε οικογένεια θανόντος 

συνεπεία συγκρούσεως του αυτοκινήτου του µε φορτηγό αυτοκίνητο της επιχείρησης εν ώρα 

υπηρεσιακής απασχόλησης, όπως επίσης και η αποζηµίωση για σωµατικές βλάβες λόγω της 

ίδιας αιτίας, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής. 

���� Σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (άρθρο 31, παράγραφος 10) το ποσό της 

αποζηµίωσης που καταβάλλει ασφαλιστική επιχείρηση σε δικαιούχους ασφαλισµένων αυτό-

κινήτων για ζηµιές που προξενήθηκαν στα αυτοκίνητα αυτά, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα 

έσοδά της, αν οι αποζηµιώσεις αυτές δεν καλύπτονται από νόµιµα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ..  

���� Η αποζηµίωση που καταβλήθηκε από Ανώνυµη Εταιρεία προς ασφαλιστική εταιρεία και 

συγγενείς θανόντος, λόγω ατυχήµατος που προκάλεσε υπάλληλός της εταιρείας µε αυτοκίνητο 

ιδιοκτησίας της, εκτός ωραρίου εργασίας, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της. 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1005 / 14.1.2005 “Εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νοµολογία” η αποζηµίωση που 

καταβλήθηκε από επιχείρηση σε άλλη επιχείρηση µετά από δικαστικό συµβιβασµό, λόγω 

καταστροφής ή απώλειας ορισµένων µηχανηµάτων που είχαν παραµείνει σε ακίνητο το οποίο 

περιήλθε στην ιδιοκτησία της, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της. 
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4.1.2 Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ “82. ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ” 

     Στο λογαριασµό “82. ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ” καταχωρούνται – 

κατ' είδος – τα έξοδα και τα έσοδα που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης, ωστόσο 

ο χρόνος και τα αίτια της δηµιουργίας τους ανάγονται σε δραστηριότητες προηγούµενων χρήσεων. 

Στο δευτεροβάθµιο λογαριασµό “82.00 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων” καταχωρούνται τα έξοδα 

που επιβάλλονται για φορολογικές υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν από πράξεις ή παραλείψεις 

προηγούµενων χρήσεων (όπως φόροι, τέλη κ.λπ.) αλλά η αποδοχή της υποχρεώσεως για εξόφλησή 

τους πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, χωρίς να προηγηθεί άσκηση 

προσφυγής στα αρµόδια δικαστήρια. Στον ίδιο λογαριασµό καταχωρούνται και οι φόροι και τα 

τέλη που βεβαιώνονται µετά από οριστικοποίηση αποφάσεων των αρµόδιων δικαστηρίων
38

. Στο 

λογαριασµό “82.01 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων” καταχωρούνται τα έσοδα προηγούµενων 

χρήσεων, όπως οι εισπράξεις από αποσβεσµένες απαιτήσεις, οι επιστροφές αχρεωστήτως καταβλη-

µένων σε προηγούµενες χρήσεις φόρων και τελών (εκτός από τις επιστροφές φόρου εισοδήµατος 

που καταχωρούνται στο λογαριασµό “42.04 ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων 

χρήσεων”, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην περίπτωση 4, της παραγράφου 2.2.403 του 

Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου), οι επιχορηγήσεις, οι επιστροφές δασµών και λοιπών 

επιβαρύνσεων και οι επιστροφές τόκων λόγω εξαγωγών που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. Η 

ανάλυση του λογαριασµού “82. ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ” σε 

δευτεροβάθµιους και τριτοβάθµιους λογαριασµούς – κυρίως υποχρεωτικούς – περιλαµβάνει τις 

κυριότερες γνωστές κατηγορίες εξόδων και εσόδων των προηγούµενων χρήσεων. Η οικονοµική 

µονάδα έχει τη δυνατότητα να δηµιουργεί και άλλους τριτοβάθµιους λογαριασµούς για την 

ιδιαίτερη παρακολούθηση των περιπτώσεων που παρουσιάζονται, οπότε περιορίζεται το περιεχό- 

µενο των προαιρετικών τριτοβάθµιων λογαριασµών “82.00.99 Λοιπά έξοδα προηγούµενων χρήσεων” 
 

και “82.01.99 Λοιπά έσοδα προηγούµενων χρήσεων”. 

                                                 
38

 Στους παραπάνω φόρους δεν περιλαµβάνεται ο φόρος εισοδήµατος που αφορά προηγούµενες χρήσεις. Ο φόρος 

αυτός καταχωρείται στο λογαριασµό “42.04 ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων”, σύµφωνα µε 

όσα καθορίζονται στην περίπτωση 4, της παραγράφου 2.2.403 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. 
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     Εξετάζοντας το φορολογικό χειρισµό των ποσών που κατά τη διάρκεια της χρήσης έχουν κατά-

χωρηθεί στους υπολογιαριασµούς του “82. ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ”, 

έχουµε να επισηµάνουµε τα εξής:  

���� Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος (µε αντικείµενο “Μεταφορά Φορολογητέας Ύλης”), αν φορολογητέα ύλη έχει 

περιληφθεί από το φορολογούµενο σε διαχειριστικό έτος διαφορετικό από αυτό στο οποίο 

ανήκει, ο προϊστάµενος της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας θα πρέπει να προβεί σε ανάλογη 

τροποποίηση των φορολογικών εγγραφών των ετών, τα οποία αφορά. Αν η φορολογική εγγραφή 

του έτους, στο οποίο ανήκει η φορολογητέα ύλη έχει γίνει τελεσίδικη, τότε αυτή δεν τροπο-

ποιείται, αλλά ο κύριος φόρος που αναλογεί προστίθεται στο φόρο του κρινόµενου έτους, αφού 

προσαυξηθεί µε τους τυχόν πρόσθετους φόρους, προσαυξήσεις, ή πρόστιµα, ή κατά περίπτωση 

εκπίπτει από το φόρο του τρέχοντος έτους. Αν τα ποσά που προστίθενται στο κρινόµενο έτος 

αντιπροσωπεύουν δαπάνες, ή εκπτώσεις, ή αφορολόγητα ποσά που ανήκουν σε προηγούµενα 

διαχειριστικά έτη, ή έσοδα τα οποία έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία σε προηγούµενα 

διαχειριστικά έτη, τότε δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, προσαύξηση ή πρόστιµο στο φόρο ο 

οποίος αναλογεί σε αυτά τα ποσά που προστίθενται στο κρινόµενο έτος.                                    .  

.     Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες η φορολογητέα ύλη έχει φορολογηθεί στο όνοµα προσώπου το οποίο σύµφωνα 

µε το νόµο δεν έχει φορολογική υποχρέωση για τη συγκεκριµένη φορολογητέα ύλη. Στην 

περίπτωση αυτή, ο προϊστάµενος της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας εφόσον διαπιστώσει 

την πλάνη, προβαίνει σε νέα εγγραφή στο όνοµα του πραγµατικού υπόχρεου. Η τελεσιδικία της 

νέας εγγραφής, στο όνοµα του πραγµατικού υπόχρεου, αποτελεί λόγο τροποποίησης ή 

ακύρωσης ή – κατά περίπτωση – αναθεώρησης της παλιάς εγγραφής, καθόσον αφορά τη 

φορολογητέα ύλη η οποία περιλήφθηκε στη νέα εγγραφή. 
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���� Ωστόσο, κατά την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων περί µεταφοράς της φορολογητέας ύλης, 

δεν ισχύουν:                                                                                                                                  . 

α. Οι διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για την ενέργεια των οικείων 

φορολογικών εγγραφών.                                                                                                                .  

β. Η προθεσµία που ορίζεται από τις διατάξεις του νόµου περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων 

για την επιστροφή ή το συµψηφισµό φόρων γενικά, που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως. 

���� Σύµφωνα µε την απόφαση 4118 / 1997 του ΣτΕ, οι τόκοι δανείων προηγούµενης χρήσης, το 

ακριβές ύψος των οποίων προέκυψε στην επόµενη χρήση, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα 

της χρήσης στην οποία προσδιορίστηκε το ακριβές ποσό τους.  

���� Επίσης, διαφορές τόκων τραπεζικών δανείων που προέκυψαν λόγω αντιλογισµού των ποσών 

των προβλέψεων που είχε σχηµατίσει επιχείρηση την προηγούµενη χρήση, µε τα ποσά της 

τραπεζικής εκκαθάρισης η οποία προσκοµίσθηκε την επόµενη χρήση, εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα της επόµενης αυτής χρήσης. 

���� Τέλος, σε περίπτωση που φορολογούµενος λαµβάνει αµοιβές από συµµετοχή του σε Ε.Π.Ε., οι 

οποίες αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας και δηλώνονται από των ίδιο ως 

φορολογητέο εισόδηµα, οι αµοιβές αυτές θα πρέπει να προστεθούν και στο δηλούµενο εισόδη-

µα της Ε.Π.Ε., ως λογιστικές διαφορές, προκειµένου να φορολογηθούν στο όνοµα του νοµικού 

προσώπου. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης των 

αµοιβών του εταίρου (εφόσον αυτές είχαν ήδη δηλωθεί από το φορολογούµενο, εταίρο της 

Ε.Π.Ε., ο οποίος σύµφωνα µε το νόµο δεν είχε φορολογική υποχρέωση γι' αυτή τη φορολογητέα 

ύλη) ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. που είναι αρµόδιος για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων του 

εταίρου της Ε.Π.Ε. δύναται να εφαρµόσει τις διατάξεις του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος. Το προηγούµενο άρθρο έχει εφαρµογή ανεξάρτητα από την οριστική περαίωση 

της δήλωσης του εταίρου της Ε.Π.Ε., καθόσον για την µεταφορά της φορολογητέας ύλης, πέραν 

των πραγµατικών περιστατικών, δεν απαιτούνται από τη διάταξη περαιτέρω προϋποθέσεις. 
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4.1.3 Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ “83. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ” 

     Ο λογαριασµός “83. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ” λειτουργεί σε συν-

δυασµό µε το λογαριασµό “44. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ”, όπως και ο λογαριασµός της 6
ης

 οµάδας του 

Ε.Γ.Λ.Σ. “68. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ”
39

 σύµφωνα µε όσα έχουµε ήδη αναφέρει 

στην ενότητα 2.3.4.8. Η έκπτωση της συγκεκριµένης δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων εµφανίζεται στα τηρούµενα βιβλία αυτών, σε ειδικό λογαριασµό µε την ονοµασία 

«Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων». Η σχηµατιζόµενη ως άνω πρόβλεψη χρησι-

µοποιείται για την απόσβεση (διαγραφή) πελατών οι οποίοι είναι ανεπίδεκτοι είσπραξης. Για τους 

πελάτες που διαγράφονται και για τους οποίους δεν έχουν ασκηθεί ένδικα µέσα, η επιχείρηση 

υποχρεούται να τους γνωστοποιεί πως προέβηκε στη διαγραφή της επισφαλούς απαίτησής της, 

εφόσον το ποσό της οφειλής για καθέναν από αυτούς υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ. Επίσης, για 

τους πελάτες των οποίων οι απαιτήσεις διεγράφησαν σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, η 

επιχείρηση υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλλει (σε τρία αντίγραφα) στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., 

                                                 
39

 Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 31 (παράγραφος 1, περίπτωση θ΄) του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ισχύουν 

τα εξής: «Εκπίπτει το ποσό των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης αυτής 

υπολογίζεται σε ποσοστό 0,5% επί της αναγραφόµενης αξίας στα τιµολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών προς 

επιτηδευµατίες, µετά την αφαίρεση: α. των επιστροφών ή εκπτώσεων, β. της αξίας των πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών 

προς το ∆ηµόσιο, ∆ήµους και Κοινότητες, δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και Νοµικά 

Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου. γ. του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών, του φόρου κατανάλωσης καπνού και 

λοιπών φόρων που εµπεριέχονται στην τιµή πώλησης. Οι ανώνυµες χρηµατιστηριακές εταιρείες παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών υπολογίζουν την πρόβλεψη επί της αξίας της προµήθειας που αναγράφεται στα πινακίδια, τα οποία εκδίδουν 

προς επιτηδευµατίες ή ιδιώτες, και µε την προϋπόθεση ότι σε αυτά αναγράφονται τα στοιχεία, που ορίζονται από τις 

διατάξεις του Κ.Β.Σ.». Ειδικά για τις επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τις επιχειρήσεις ύδρευσης και 

αποχέτευσης, τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης συνδροµητικών 

τηλεοπτικών σταθµών, καθώς και τις επιχειρήσεις διανοµής και παροχής φυσικού αερίου, το ποσό της πρόβλεψης 

υπολογίζεται µε ποσοστό 1% επί της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών ή των συνδροµών που αναγράφονται στα 

εκδιδόµενα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. στοιχεία προς επιτηδευµατίες ή ιδιώτες, µε εξαίρεση αυτά που 

εκδίδονται προς το ∆ηµόσιο, ∆ήµους και Κοινότητες, δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς ή επιχειρήσεις κοινής 

ωφέλειας και Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

     Το ποσό των ανωτέρω προβλέψεων για κάθε διαχειριστική χρήση, συναθροιζόµενο µε το ποσό των προβλέψεων 

που πραγµατοποιήθηκαν σε προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις και οι οποίες εµφανίζονται στα τηρούµενα βιβλία 

της επιχείρησης, δεν µπορεί να υπερβεί ποσοστό 30% του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού «30. 

ΠΕΛΑΤΕΣ», όπως αυτό εµφανίζεται στην απογραφή τέλους χρήσης. Για τον υπολογισµό του χρεωστικού υπολοίπου 

των πελατών δεν περιλαµβάνονται τυχόν υπόλοιπα που αφορούν το ∆ηµόσιο, ∆ήµους ή Κοινότητες, δηµόσιες 

επιχειρήσεις, οργανισµούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου.  

     Ειδικά για τον υπολογισµό των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων που εκµεταλλεύονται επιβατικά αυτοκίνητα 

δηµόσιας χρήσης επιτρέπεται για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων πελατών τους να ενεργείται έκπτωση σε ποσοστό 

2% επί των ακαθάριστων εσόδων τους. Τέλος για τις επιχειρήσεις επαγγελµατιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης 

της εταιρείας “Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.” (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.) και της εταιρείας 

“Οργανισµός ∆ιεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδος Α.Ε.” (Ο.∆.Ι.Ε. Α.Ε.), παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης για τις 

πραγµατοποιούµενες πωλήσεις τους, µε κλίµακα ως εξής: Σε ποσοστό 2% για αξίες µέχρι 700.000,00 ευρώ, ποσοστό 

1% για αξίες από 700.001,00 ευρώ έως 1.500.000,00 ευρώ και ποσοστό 0,5% για ποσά άνω των 1.500.001,00 ευρώ, ως 

ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων. 
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συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του κάθε 

πελάτη, το επάγγελµα, η διεύθυνση, η ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία, ο αριθµός φορολογικού του 

µητρώου, καθώς και το διαγραφέν ποσό. Πέραν της σχηµατιζόµενης κατά τα ανωτέρω πρόβλεψης, 

κανένα άλλο ποσό δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση 

επισφαλών απαιτήσεων. Εξαιρετικά, αν σε κάποια διαχειριστική χρήση το ποσό των πράγµατι 

επισφαλών απαιτήσεων – για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα µέσα – είναι µεγαλύτερο 

από εκείνο που προκύπτει από την εφαρµογή του αντίστοιχου ποσοστού πρόβλεψης, το επιπλέον 

ποσό που δεν καλύπτεται από τη σχηµατισθείσα πρόβλεψη, µπορεί να αποσβεσθεί στη 

συγκεκριµένη διαχειριστική χρήση µε οριστικές εγγραφές. Το ποσό της πρόβλεψης που 

εµφανίζεται στο δευτεροβάθµιο λογαριασµό “44.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις” δεν 

υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος, εκτός και αν στο τέλος κάθε πενταετίας – αρχής γενοµένης 

από τη διαχειριστική περίοδο 2005 – υφίσταται στο λογαριασµό αυτό υπόλοιπο, λόγω της µη 

επαληθεύσεως των προβλέψεων µε επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο αυτό ποσό µεταφέρεται 

στα ακαθάριστα έσοδα της επόµενης διαχειριστικής περιόδου, υποκείµενο σε φορολογία µε τις 

γενικές διατάξεις. Κυριότεροι δευτεροβάθµιοι του λογαριασµού “83. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 

ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ” είναι ο “83.10 Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιµήσεων πάγιων 

στοιχείων” και ο “83.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις”. 

���� Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 (περίπτωση θ΄, παράγραφος 1) του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος, και την ΠΟΛ. 1042 / 8.2.1993 “Κοινοποίηση ορισµένων διατάξεων 

του Νόµου 2065 / 1992 που ρυθµίζουν θέµατα φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων”, 

οι επιχειρήσεις µπορούν να προβούν σε απόσβεση των πιο πάνω επισφαλών απαιτήσεών τους 

κατά το µέρος που δεν καλύπτονται µε την εφαρµογή του συντελεστή 0,5% επί των πωλήσεων 

(σχηµατισθείσα πρόβλεψη), εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα µέσα και έχουν τηρηθεί 

όσα έχουν γίνει δεκτά από τη ∆ιοίκηση πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Νόµου 

2065 / 1992 “Αναµόρφωση της άµεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 113 / τεύχος 

Α' / 30.06.1992), διάστηµα κατά το οποίο ίσχυε η απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων µέσω 

οριστικών εγγραφών. 
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���� Ωστόσο, σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1029 / 17.2.2006 “∆απάνες που δεν αναγνωρίζονται προς 

έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη 

δικαστηριακή νοµολογία”, σε περίπτωση που σε µία διαχειριστική χρήση οι πράγµατι 

ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις έστω και αν είχαν προέλθει από τελεσίδικες δικαστικές 

αποφάσεις είναι µεγαλύτερες των προβλέψεων που έχουν σχηµατιστεί, η επιχείρηση δεν έχει τη 

δυνατότητα να εκπέσει φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδά της το µέρος εκείνο των 

απαιτήσεων που δεν µπορεί να καλυφθεί µε τις προβλέψεις.  

���� Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. δεν δύνανται να εκπέσουν από τα 

ακαθάριστα έσοδά τους τις απαιτήσεις που διαγράφηκαν κατ’ εφαρµογή του άρθρου 44 του 

Νόµου 1892 / 1990 “Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 

101 / τεύχος Α΄ / 31.07.1990), παρά το γεγονός ότι η διαγραφή έγινε µε δικαστική απόφαση, 

καθόσον δεν σχηµατίστηκε η οριζόµενη από τις διατάξεις πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων η 

οποία αποτελεί προϋπόθεση για των έκπτωση των ποσών αυτών. 

���� Επίσης, οι επιχειρήσεις δεν δικαιούνται να σχηµατίζουν πρόβλεψη για απόσβεση επισφαλών 

απαιτήσεων επί των εγγυήσεων επιστροφής µη τιµολογηµένων ειδών συσκευασίας που 

ελάµβαναν από τους πελάτες τους.  

���� Το ποσό πρόβλεψης αποτίµησης συµµετοχών σε αλλοδαπή εταιρεία που σχηµάτισε ηµεδαπή 

ανώνυµη εταιρεία, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της.  

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1107 / 24.7.2008 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ.1029 / 17.2.2006 Απόφασης 

του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται 

προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων”, οι εταιρείες πρακτορείας 

επιχειρηµατικών απαιτήσεων του Νόµου 1905 / 1990 “Για τη σύµβαση πρακτορείας επιχειρη-

µατικών απαιτήσεων και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 147 / τεύχος Α’ / 15.11.1990) δεν δικαιούνται 

να υπολογίζουν αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 

(παράγραφος 1, περίπτωση θ’) του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 
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���� Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΠΟΛ 1005 / 14.1.2005 “Εκπιπτόµενες δαπάνες από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή 

νοµολογία” από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν και τα ποσά των επισφαλών 

απαιτήσεων που έχουν αποσβεστεί µε οριστικές εγγραφές. Συγκεκριµένα, για τις επιχειρήσεις 

που έχουν σχηµατίσει ήδη προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων µε βάση τις          

– αντικατασταθείσες από το Νόµο 3091 / 2002 “Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία 

εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 330 / τεύχος Α΄ / 24.12.2002) – 

διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και εµφανίζουν το αναπόσβεστο αυτό υπόλοιπο 

των µη πραγµατοποιηθεισών προβλέψεων στα βιβλία τους, θα µεταφέρουν σε χρέωση του 

λογαριασµού “44. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ” (στο δευτεροβάθµιο λογαριασµό “44.11 Προβλέψεις για 

επισφαλείς απαιτήσεις”), µέχρι πλήρους απόσβεσής τους, τα ποσά των αποδεδειγµένων 

επισφαλών απαιτήσεων που δικαιούνται να αφαιρέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα µε βάση τις 

νέες διατάξεις. Ωστόσο, για την αναγνώριση των αποσβέσεων των επισφαλών απαιτήσεων των 

επιχειρήσεων (βάσει των διατάξεων του Νόµου 3091 / 2002, θα πρέπει να συντρέχουν 

αθροιστικά οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:                                                                      .  

α. Η απαίτηση θα πρέπει να συνδέεται µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης και να θεωρείται 

πράγµατι επισφαλής και ανεπίδεκτη είσπραξης. Η επισφάλεια και το ανεπίδεκτο της είσπραξης, 

ως θέµα πραγµατικό, κρίνεται από την αρµόδια φορολογούσα αρχή και σε περίπτωση 

αµφισβήτησης από τα διοικητικά δικαστήρια.                                                                              . 

β. Το βάρος της απόδειξης για την απώλεια της συγκεκριµένης απαίτησης φέρει η επιχείρηση 

προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μεταξύ των δικαιολογητικών περιλαµβά-

νονται και τα ακόλουθα:  

i. Επίσηµες οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης που οφείλει τη συγκεκριµένη απαίτηση 

 από τις οποίες να προκύπτει η δυσχερής οικονοµική της θέση και η αδυναµία της να εξοφ- 

 λήσει την οφειλή της. 
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ii. Τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου µε την οποία να υποχρεώνεται η οφειλέτιδα επιχείρηση  

 σε εξόφληση της συγκεκριµένης απαίτησης. 

iii. Πιστοποιητικό του οικείου υποθηκοφυλακείου από το οποίο να προκύπτει κατά περίπτωση, 

 η µη ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων της οφειλέτιδας επιχείρησης, ή η ύπαρξή τους µε τα 

 τυχόν βάρη τους. 

γ.  Η απόσβεση θα πρέπει να έχει διενεργηθεί µε οριστική εγγραφή. 

δ.  Η απόσβεση θα πρέπει να διενεργείται για κάθε ένα οφειλέτη χωριστά. 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1133 / 11.12.2003 “Καθορισµός των προϋποθέσεων και των δικαιολο-

γητικών για την αναγνώριση των αποσβέσεων των επισφαλών απαιτήσεων των επιχειρήσεων”, 

σε περίπτωση πραγµατοποίησης εσόδων από πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών επί 

πιστώσει, αναγνωρίζονται προς έκπτωση διαγραφόµενες επισφαλείς µικροαπαιτήσεις µέχρι το 

ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ η κάθε µία. Ο χρόνος έκπτωσης των µικροαπαιτήσεων 

αυτών ορίζεται ως ακολούθως: .                                                                                                    . 

α. Για τις επιχειρήσεις κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, 

ύδρευσης και φυσικού αερίου, η διαχειριστική χρήση εντός της οποίας συµπληρώνονται 

δώδεκα (12) µήνες από την έκδοση του λογαριασµού.                                                                . 

β. Για περιπτώσεις όπου έχει ασκηθεί αγωγή από την επιχείρηση κατά του οφειλέτη, η επόµενη 

διαχειριστική χρήση, από εκείνη µέσα στην οποία ασκήθηκε η συγκεκριµένη αγωγή.                . 

γ. Για περιπτώσεις όπου δεν έχει ασκηθεί αγωγή από την επιχείρηση κατά του οφειλέτη, η 

έκπτωση γίνεται µετά τη συµπλήρωση δύο διαχειριστικών χρήσεων κατά τις οποίες το 

υπόλοιπο της απαίτησης κατά του πελάτη παρέµεινε ανείσπρακτο. 

���� Σε περίπτωση µερικής εξοφλήσεως τιµολογίου αξίας άνω των 150,00 ευρώ, αν η επιχείρηση 

δεν έχει ασκήσει ένδικα µέσα (γιατί δεν το έκρινε σκόπιµο), µε βάση τις διατάξεις του Νόµου 

3091 / 2002 “Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήµατος και κεφαλαίου και 

άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 330 / τεύχος Α’ / 24.12.2002), από το ανεξόφλητο υπόλοιπο αναγνω-
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ρίζεται προς έκπτωση ποσό 150,00 ευρώ χωρίς καµία προϋπόθεση, εφόσον όµως ολόκληρο το 

ποσό της ανεξόφλητης απαίτησης διαγραφεί οριστικά, χωρίς να αναγνωρίζεται φορολογικά 

προς έκπτωση το µέρος της διαγραφείσας ανεξόφλητης απαίτησης που αποµένει µετά την 

αφαίρεση των 150,00 ευρώ. 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1005 / 14.1.2005 “Εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νοµολογία”, η κήρυξη του 

οφειλέτη σε κατάσταση πτωχεύσεως λόγω παύσεως των πληρωµών – στις περιπτώσεις όπου σε 

πτώχευση έχει κηρυχθεί Ανώνυµη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης, ή υποκατάστηµα 

αλλοδαπής επιχείρησης και από τους επίσηµους ισολογισµούς τους προκύπτει ότι οι συγκεκρι-

µένες επιχειρήσεις δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, πάγια, χρεόγραφα κ.λπ.) προκειµένου 

να ικανοποιήσουν τους οφειλέτες τους – επιφέρει από µόνη της απόσβεση της απαίτησης. 

���� Επίσης σύµφωνα µε την ίδια Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, σε 

περίπτωση διενέργειας πλειστηριασµού σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη (είτε κατά τη 

διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, είτε συνεπεία µη επιτεύξεως πτωχευτικού συµβιβασµού), 

η απαίτηση της επιχείρησης θεωρείται πράγµατι επισφαλής και ανεπίδεκτη είσπραξης, εφόσον 

από το εκπλειστηρίασµα δεν κατέστη δυνατή η ικανοποίηση αυτής. Σ’ αυτή την περίπτωση 

πρέπει να προσκοµίζεται αντίγραφο του πίνακα κατάταξης ή διανοµής από συµβολαιογράφο 

που ορίστηκε για τον πλειστηριασµό της περιουσίας του οφειλέτη, από τον οποίο να προκύπτει 

η µη ικανοποίηση του δανειστή από το εκπλειστηρίασµα.  

���� Στο παρελθόν, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να υπολογίζουν προβλέψεις 

για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεών τους – σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 2065 / 

1992 “Αναµόρφωση της άµεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 113 / τεύχος Α΄ / 

30.06.1992) – µόνο για το µέρος των ακαθαρίστων εσόδων που προερχόταν από υπηρεσίες προς 

επιτηδευµατίες, έστω και αν για τις υπηρεσίες αυτές εξέδιδαν Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών 

(βάσει των διατάξεων των άρθρων 10 και 13 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων) και όχι 
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τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Η πρόβλεψη υπολογιζόταν µε την εφαρµογή συντελεστή 0,5% 

στα πιο πάνω ακαθάριστα έσοδα. Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1005 / 14.1.2005 “Εκπιπτόµενες 

δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη 

δικαστηριακή νοµολογία”, εξακολουθούν να το έχουν το παραπάνω δικαίωµα, ακόµα και µε το 

καινούργιο καθεστώς, όπως αυτό ισχύει µετά την έναρξη ισχύος του Νόµου 3296 / 2004 

“Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες 

διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 253 / τεύχος Α΄ /14.12.2004). 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1036 / 2.3.2006 “Κοινοποίηση ορισµένων διατάξεων του Νόµου  3427 / 

2005 (Φ.Ε.Κ. 312 / τεύχος Α΄ / 27.12.2005) που αφορούν στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών 

και νοµικών προσώπων”, επεκτείνεται η δυνατότητα σχηµατισµού πρόβλεψης για την 

απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και στις επιχειρήσεις διανοµής και παροχής φυσικού αερίου. 

Η πρόβλεψη υπολογίζεται µε ποσοστό 1% επί της αξίας που αναγράφεται στους εκδιδόµενους 

προς τους καταναλωτές λογαριασµούς. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί µε 

την ΠΟΛ 1016 / 7.2.2005 “Κοινοποίηση ορισµένων διατάξεων του Νόµου 3296 / 2004 (Φ.Ε.Κ. 

253 / τεύχος Α΄ / 14.12.2004) που αφορούν στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών 

προσώπων”. 

���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1106 / 24.7.2008 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ.1005 / 2005 Α.Υ.Ο.Ο., 

σχετικά µε τις εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων”, oι εταιρείες 

πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring) του Νόµου 1905 / 1990 “Για τη σύµβαση 

πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 147 / τεύχος Α΄ / 

15.11.1990) υπολογίζουν αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων, αποκλειστικά µε βάση τις 

διατάξεις του συγκεκριµένου νόµου. Το ανωτέρω ποσό δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο των 

οριζόµενων ποσοστών από τις διατάξεις του Νόµου 1905 / 1990, ακόµα και αν έχουν 

εξαντληθεί όλα τα ένδικα µέσα, όπως ισχύει για τις υπόλοιπες εταιρείες, βάσει των διατάξεων 

του άρθρου 31 (περίπτωση θ΄, παράγραφος 1) του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.  
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���� Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1133 / 11.12.2003 “Καθορισµός των προϋποθέσεων και των 

δικαιολογητικών για την αναγνώριση των αποσβέσεων των επισφαλών απαιτήσεων των 

επιχειρήσεων”, όταν η απαίτηση απορρέει από την πώληση κινητών πραγµάτων µε τον όρο της 

παρακράτησης της κυριότητας από τον πωλητή µέχρι την αποπληρωµή του τιµήµατος, δεν 

ενεργείται απόσβεση της απαίτησης αυτής πριν από την περαίωση της διαδικασίας διεκδίκησης 

και επιστροφής στην πωλήτρια επιχείρηση του πωληθέντος και µη εξοφληθέντος από τον 

αγοραστή πράγµατος ή πριν την περαίωση της διαδικασίας δικαστικής επιδίωξης για την 

αποπληρωµή του τιµήµατος. 

���� Τέλος, αν και αφορά τις χρήσεις 2004, 2005 και 2006 θεωρούµε πως πρέπει να αναφέρουµε τη 

ρύθµιση που καθορίστηκε µε την ΠΟΛ 1052 / 8.6.2004 “Φορολογική µεταχείριση επισφαλών 

απαιτήσεων που έχουν επιχειρήσεις, κατά πελατών τους µε έδρα την πρώην Γιουγκοσλαβία”  

και αφορά τις απαιτήσεις από συναλλαγές ελληνικών επιχειρήσεων µε αντίστοιχες 

Γιουγκοσλάβικες. Αναφέρεται συγκεκριµένα πως η ζηµία που υπέστησαν ελληνικές 

επιχειρήσεις (κυρίως της Βορείου Ελλάδος) από τη µη είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων 

προερχόµενων από εξαγωγές στην πρώην Γιουγκοσλαβία, οφείλετο σε γεγονός ανωτέρας βίας 

(στις πολεµικές συγκρούσεις που έλαβαν χώρα κατά το προηγούµενο διάστηµα) και γι’ αυτό το 

λόγο γίνεται δεκτό πως εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα ολόκληρο το ποσό της απολεσθείσας 

απαίτησης και όχι ποσό µόνο µέχρι το ύψος της πρόβλεψης που είχαν σχηµατίσει οι υπόψη 

επιχειρήσεις βάσει του άρθρου 31 (παράγραφος 1, περίπτωση θ’) του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος. Η έκπτωση θα διενεργηθεί – κατά το µέρος που υπερβαίνει την πρόβλεψη αυτή – 

ισοµερώς από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων 2004, 2005 και 2006 αντίστοιχα και µε την 

προϋπόθεση ότι η επιχείρηση δεν έχει τύχει αποζηµίωσης µέσω της προγραµµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλη πηγή. 
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4.1.4 Ο ΛΟΓ/ΜΟΣ “85. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ” 

     Στο λογαριασµό “85. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ” καταχωρούνται οι πρόσθετες (ή έκτακτες) αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων, δηλαδή οι αποσβέσεις που δεν ενσωµατώνονται στο λειτουργικό κόστος
40

. Οι πρόσθετες 

(επιταχυνόµενες) αποσβέσεις καθιερώνονται µε ειδικά νοµοθετήµατα σαν φορολογικά κίνητρα για 

την οικονοµική ανάπτυξη ιδιαίτερων περιοχών (όπως αποµακρυσµένα νησιά, παραµεθόριες 

περιοχές κ.λπ.) ή επιχειρήσεων που χρειάζονται ενίσχυση. Οι αποσβέσεις αυτές θεωρούνται 

έκτακτα έξοδα και ως “έκτακτα” δεν µεταφέρονται στο λογαριασµό “80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛ-

ΛΕΥΣΗ”, αλλά στο λογαριασµό “86. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ”. Εξετάζοντας το φορολογικό 

χειρισµό των πρόσθετων αποσβέσεων, έχουµε να επισηµάνουµε πως σε γενικές γραµµές ισχόυν 

όσα έχουν ήδη αναφερθεί στην ενότητα 2.3.4.7, µε θέµα το φορολογικό χειρισµό των τακτικών 

αποσβέσεων. Ωστόσο θα θέλαµε να προσθέσουµε ορισµένες ακόµα περιπτώσεις: 

• Σύµφωνα µε την ΠΟΛ. 1005 / 2005 “Εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νοµολογία”, στην περίπτωση 

διενέργειας αποσβέσεων µε συντελεστή ανώτερο από τον προβλεπόµενο, το τµήµα των 

αποσβέσεων που αντιστοιχεί στο υπερβάλλον ποσοστό δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα.  

• Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1029 / 2006 “∆απάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νοµολογία”, 

oι αποσβέσεις που υπολογίζονται στην υπεραξία που αναλογεί στην αποσβεσθείσα αξία των 

εισφεροµένων από τη µετατρεπόµενη ή συγχωνευόµενη επιχείρηση – µε βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 2, παράγραφος 3, του Ν.∆. 1297 / 1972 “Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την 

     συγχώνευση ή µετατροπή επιχειρήσεων προς δηµιουργία µεγάλων οικονοµικών µονάδων”  

 

     (Φ.Ε.Κ. 217 / τεύχος Α΄ / 8.12.1972) – παγίων περιουσιακών στοιχείων, δεν εκπίπτουν από τα  

 

      ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης που προήλθε από τη µετατροπή ή συγχώνευση  

                                                 
40

  Η ανάλυση του λογαριασµού “85. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ”, 
σε δευτεροβάθµιους, τριτοβάθµιους και τεταρτοβάθµιους, διενεργείται µε τον ίδιο τρόπο που αφορά το λογαριασµό 
“66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ”, όπως έχουµε ήδη αναλύσει σε 
προηγούµενη ενότητα. 
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4.2   ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

     Λογιστικές διαφορές ονοµάζονται τα έξοδα – ή το µέρος των εξόδων – τα οποία ενώ έχουν 

καταχωρηθεί µε επάρκεια και ακρίβεια στα τηρούµενα λογιστικά βιβλία, συγκεντρώνουν δε όλες 

τις λοιπές προϋποθέσεις ως προς την νοµιµότητά τους (δηλαδή είναι βέβαια και εκκαθαρισµένα, 

είναι δεδουλευµένα, αφορούν πραγµατική δαπάνη και όχι εικονική, στηρίζονται σε νόµιµο και 

προσήκον δικαιολογητικό), δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόµενα από τα ακαθάριστα έσοδα της 

επιχείρησης. Η αδυναµία της επιχείρησης να συµπεριλάβει τις συγκεκριµένες δαπάνες µεταξύ των 

εκπιπτόµενων οφείλεται κυρίως σε λόγους που – κατά την άποψη του νοµοθέτη – συνδέονται µε 

την µη παραγωγικότητα των δαπανών. Σε αυτή την περίπτωση, ερευνάται αν το συγκεκριµένο 

έξοδο συµβάλλει στην προσαύξηση της οικονοµικής θέσης της επιχείρησης και οπωσδήποτε αν 

προετοιµάζει τις συνθήκες για την δηµιουργία εισοδήµατος. Συνεπώς, αν η δαπάνη δεν είναι 

παραγωγική, δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.  

     Ωστόσο, επειδή η παραγωγικότητα µιας δαπάνης ενδέχεται να περιέχει, σε ένα βαθµό και 

υποκειµενικά στοιχεία, ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος ορίζει ρητά στην παράγραφο 15, του 

άρθρου 31 πως οι δαπάνες που καλύπτονται από νόµιµα δικαιολογητικά, αλλά δεν πραγµατο-

ποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα 

έσοδά της. Πέραν λοιπόν από τις περιπτώσεις που µε σαφήνεια προκύπτει η µη παραγωγικότητα 

µίας δαπάνης (όπως για παράδειγµα τα έξοδα για την δεξίωση µετά την βάπτιση του παιδιού του 

διευθύνοντος συµβούλου, ή τα έξοδα για οικογενειακό ταξίδι του προέδρου του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου στο εξωτερικό µε τα δικαιολογητικά να εκδίδονται στο όνοµα της εταιρείας), ο 

νοµοθέτης απαριθµεί πλήθος δαπανών που θα πρέπει να αναµορφώνονται φορολογικά, επειδή 

κατατάσσονται στο µη παραγωγικό πεδίο (όπως για παράδειγµα, η δαπάνη που αφορά την κινητή 

τηλεφωνία µιας επιχείρησης
41

). Εκτιµάται πως τουλάχιστον τα µισά από τα έξοδα αυτά δεν 

συντείνουν στην παραγωγική συµπεριφορά της οικονοµικής µονάδας και πρέπει να αναµορφωθούν 

φορολογικά, ως λογιστικές διαφορές.  

                                                 
41

 Οµοίως, η χρησιµοποίηση ενός επιβατικού αυτοκινήτου από τα στελέχη της (του οποίου η άδεια κυκλοφορίας έχει 

εκδοθεί στο όνοµα της επιχείρησης) δηµιουργεί έξοδα, η παραγωγικότητα των οποίων ορίζεται από τη νοµοθεσία µε 

κλιµάκωση, βάσει του κυβισµού της µηχανής του οχήµατος. 
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4.3   ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 

     Την16
η
 Νοεµβρίου 2011, η ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού, της Γενικής Γραµµατείας 

Φορολογικών και Τελωνιακών Θεµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, εξέδωσε το έγγραφο µε 

αριθµό πρωτοκόλλου1156477 και θέµα “Εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 

82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος αναφορικά µε το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται 

από τους Νόµιµους Ελεγκτές ή τα Ελεγκτικά Γραφεία που είναι εγγεγραµµένα στο ∆ηµόσιο 

Μητρώο του Νόµου 3693 / 2008 (Φ.Ε.Κ. Α,174)”. Στο ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονοµικών, στις πέντε πρώτες παραγράφους έχουµε αναφορά σε θέµατα που αφορούν το Ετήσιο 

Πιστοποιητικό και τους νόµιµους ελεγκτές του Νόµου 3693 / 2008 “Εναρµόνιση της Ελληνικής 

νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των 

ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις” 

(Φ.Ε.Κ. 174 / τεύχος Α΄ / 25.08.2008), ενώ στις επόµενες δύο (παράγραφοι έξι και επτά) 

αναλύονται θέµατα φορολογικής αναµόρφωσης των αποτελεσµάτων της επιχείρησης, κυρίως σε 

σχέση µε τα οριζόµενα στην ΠΟΛ 1159 / 22.7.2001 “Καθορισµός της διαδικασίας εφαρµογής της 

παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, αναφορικά µε το Ετήσιο 

Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόµιµους Ελεγκτές, ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραµµένα στο 

∆ηµόσιο Μητρώο του Νόµου 3693 / 2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄, 174)”. Επιπλέον δε, στην παράγραφο 7 

προτείνεται
42

 η χρήση των λογαριασµών τάξεως για την παρακολούθηση των ποσών των µη 

εκπιπτόµενων δαπανών.  

                                                 
42

 Χρησιµοποιούµε τη λέξη «προτείνεται», διότι δεν υπάρχει νοµοθετική ρύθµιση, ως προς την υλοποίηση του 

συγκεκριµένου ζητήµατος. Παραθέτουµε το κείµενο της παραγράφου 7 της ανωτέρω απόφασης: «Τα ποσά των 

δαπανών που δεν αναγνωρίζονται για λόγους παραγωγικότητας, καταχωρούνται από 1.1.2012 και µετά, αναλυτικά σε 

λογαριασµούς τάξεως, είτε άµεσα από τους καταχωρητές των εγγραφών ή το αργότερο µέχρι την οριστικοποίηση των 

λογιστικών εγγραφών κάθε µήνα. Σε περίπτωση που ο Νόµιµος Ελεγκτής ή το Ελεγκτικό Γραφείο διαπιστώσει µετά τη 

λήξη της διαχειριστικής περιόδου και άλλες δαπάνες εκτός των ανωτέρω που δεν αναγνωρίζονται για λόγους παρα-

γωγικότητας, τότε η καταχώρησή τους σε λογαριασµούς τάξεως µπορεί να γίνει µε τις εγγραφές κλεισίµατος ισολογισµού. Για 

όσες εταιρείες η διαχειριστική τους περίοδος λήγει µέχρι 31.12.2011 και είναι υποχρεωτικά ελεγκτέες, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παραγράφου 5, του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, δεν υποχρεούνται στην καταχώρηση 

σε λογαριασµούς τάξεως – ως ανωτέρω – αλλά αντί αυτού παράγουν αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο των δαπανών αυτών, 

το οποίο διαφυλάττουν οι ίδιες και ο Νόµιµος Ελεγκτής ή το Ελεγκτικό Γραφείο». 
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     Οι λογαριασµοί τάξεως (10
η
 Οµάδα του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου), έχουν 

σχηµατισθεί για την απεικόνιση λογιστικών γεγονότων που δεν επιφέρουν – τουλάχιστον άµεση –  

µεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται από τη 

συγκεκριµένη απεικόνιση η ενδεχόµενη περίπτωση να προκύψουν µεταβολές στο µέλλον. Βεβαίως, 

ο αρχικός σκοπός της κίνησης των συγκεκριµένων λογαριασµών είναι καθαρά πληροφοριακός και 

αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο λειτουργούν κατά ζεύγη σε κλειστό κύκλωµα, πάντα εντός 

της 10
ης

 Οµάδας του Ε.Γ.Λ.Σ.. Ενδεικτικά γεγονότα για τα οποία µπορεί να χρησιµοποιηθούν τα 

ζεύγη των λογαριασµών τάξης, όπως αναφέρεται στο Λογιστικό Σχέδιο είναι η διαχείριση ή η 

φύλαξη ξένων περιουσιακών στοιχείων (µε τη χρήση των λογαριασµών “01. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙ-

ΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ” και “05. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ”), 

η παρακολούθηση των εγγυήσεων και των εµπράγµατων ασφαλειών που παραχωρούνται από 

τρίτους στην οικονοµική µονάδα για εξασφάλιση απαιτήσεών της και καλής εκτελέσεως, από 

τρίτους, συµβάσεων που συνάπτονται µε αυτούς (µε τη χρήση των λογαριασµών “02. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ” και “06. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ”), η απεικόνιση των 

συµβάσεων αµφοτεροβαρούς χαρακτήρα (µε τη χρήση των λογαριασµών “03. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 

ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ” και “07. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ”), ενώ για όλες τις λοιπές περιπτώσεις χρησιµοποιούνται οι λογαριασµοί         

“04. ∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ” και “08. ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ”.  

     Κατά την ίδια έννοια, σύµφωνα µε το σκεπτικό της ∆ιοίκησης, είναι δυνατόν να αναπτυχθούν 

διάφοροι υπολογαριασµοί, στο πλαίσιο λειτουργίας του ζεύγους “04. ∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ” και “08. ∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ”, οι οποίοι θα καλύψουν την ανάγκη της απεικόνισης των ποσών των λογιστικών 

διαφορών, κατά την διάρκεια της χρήσης. 
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4.3.1 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ. 

 

α.  Έστω ότι ο λογιστής της επιχείρησης “3Μ Α.Ε.” καλείται να αντιµετωπίσει το παρακάτω γεγονός: 

Εξόφληση λογαριασµών κινητής τηλεφωνίας, για το µήνα Απρίλιο του έτους 2012, συνολικό ποσό 

(µαζί µε το Φ.Π.Α.) 1.230,00 ευρώ. Η λογιστική απεικόνιση είναι η εξής: 

α/α 
ΧΡΕΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 

ΚΑΘΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΑ 

ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΠΟΣΑ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΠΙΣΤΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

1. 
 

.… / …. 
    

  

 
62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

 
1.000,00  

 
62.03  Τηλεπικοινωνίες 1.000,00   

 
62.03.00  Τηλεφωνικά – Τηλεγραφικά 

 
  

 
62.03.00.01  Κινητή τηλεφωνία 

 
  

 
54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ 

 
230,00  

 
54.00 Φ.Π.Α. 230,00   

 
54.00.29 Φ.Π.Α. εισροών – εξόδων 

 
  

 
54.00.29.04  Φ.Π.Α. εξόδων µε 23% 

 
  

 
 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 
 1.230,00 

 
 38.00 Ταµείο 1.230,00   

 
Αιτιολόγηση: Εξόφληση λογαριασµών κινητής τηλεφω-

νίας, για το µήνα Απρίλιο του έτους 2012. 

 

  

 

     Ορθώς καταχωρείται ολόκληρο το ποσό της δαπάνης στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης και 

θα επηρεάσει το λογιστικό αποτέλεσµα της χρήσης, εφόσον καλύπτεται µε νόµιµο παραστατικό το 

οποίο έχει εκδοθεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ενώ 

παράλληλα προκαλείται µείωση σε άλλο περιουσιακό στοιχείο (στο ταµείο). Ωστόσο, επειδή για 

την συγκεκριµένη δαπάνη υπάρχει ρητή αναφορά στον νόµο (σύµφωνα µε την περίπτωση ψ΄, της 

παραγράφου 1, του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος) πως φορολογικά αναγνω-

ρίζεται µόνο το 50% αυτής, θα πρέπει να την αναµορφώσουµε ως προς τη συγκεκριµένη µείωση.  
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     Η διαδικασία προσδιορισµού του αποτελέσµατος που ακολουθείται µέχρι και σήµερα, 

προτάσσει στο τέλος της χρήσης την εξής διαδικασία: Μεταφορά όλων των οργανικών εξόδων στη 

Γενική Εκµετάλλευση (λογαριασµός “80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ”), ώστε να κλείσουν όλοι 

οι λογαριασµοί της κατηγορίας αυτής. Από το λογαριασµό “80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ” θα 

προκύψει αρχικά το καθαρό αποτέλεσµα εκµετάλλευσης, το οποίο στη συνέχεια θα επηρεαστεί από 

τα τυχόν έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα της 8
ης

 οµάδας του Ε.Γ.Λ.Σ., για να καταλήξει ως 

λογιστικό αποτέλεσµα της χρήσης (θετικό ή αρνητικό). 

     Περαιτέρω, κατά την συµπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, ο λογιστής της 

επιχείρησης, θα πρέπει να διενεργήσει τη φορολογική αναµόρφωση του αποτελέσµατος, δηλαδή 

τον προσδιορισµό του φορολογικού αποτελέσµατος, που σε καµία περίπτωση δεν επηρεάζει το ήδη 

προσδιορισθέν – βάσει πραγµατικών γεγονότων – λογιστικό αποτέλεσµα. Το πρόβληµα ωστόσο, 

συνδέεται µε το νέο θεσµικό πλαίσιο στο οποίο προσαρµόστηκε το άρθρο 82 του Κώδικα Φορο-

λογίας Εισοδήµατος, και αφορά το Ετήσιο Πιστοποιητικό σε συνδυασµό µε την προσπάθεια που κατά-

βάλλεται ώστε να ελέγχεται η επιχείρηση από τους νόµιµους ελεγκτές του Νόµου 3693 / 2008 “Εναρ-

µόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006 / 43 / ΕΚ, περί υποχρεωτικών ελέγχων των 

ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78 / 660 / ΕΟΚ και 

83 / 349 / ΕΟΚ του Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84 / 253 / ΕΟΚ του 

Συµβουλίου και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 174 / τεύχος Α΄ / 25.08.2008). Σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία, το “Ετήσιο (Φορολογικό) Πιστοποιητικό”, που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 

82 του ΚΦΕ, αφορά µία νέα διαδικασία φορολογικού ελέγχου στην οποία συµµετέχουν – πέραν των 

µέχρι τώρα γνωστών µερών, όπως η διοίκηση της ελεγχόµενης εταιρείας, ο λογιστής  της ελεγχό-

µενης εταιρείας και οι αρµόδιες φορολογικές αρχές – οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Νόµιµοι 

Ελεγκτές), η ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου)  και η Γ.Γ.Π.Σ (Γενική 

Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων) µε τελικό στόχο την εφαρµογή των φορολογικών δια-

τάξεων και την εµφάνιση του αναµορφωµένου αποτελέσµατος της χρήσης, χωρίς άλλη παρέµβαση.  
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Έτσι η απεικόνιση του παραπάνω λογιστικού γεγονότος – σύµφωνα µε τα ανωτέρω – µπορεί να έχει 

την παρακάτω µορφή:  

α/α 
ΧΡΕΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 

ΚΑΘΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΑ 

ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΠΟΣΑ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΠΙΣΤΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

2. 
 

.… / …. 
    

  

 62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  1.000,00  

 62.03  Τηλεπικοινωνίες 1.000,00   

 62.03.00  Τηλεφωνικά – Τηλεγραφικά    

 62.03.00.01 Κινητή τηλεφωνία 

        (εκπιπτόµενο στη Φορολογία ποσό – 500,00€) 

 

  

 62.03.00.90 Κινητή τηλεφωνία  

   (µη εκπιπτόµενο στη Φορολογία ποσό – 500,00€) 

 

  

 54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ  230,00  

 54.00 Φ.Π.Α. 230,00   

 54.00.29 Φ.Π.Α. εισροών – εξόδων    

 54.00.29.04  Φ.Π.Α. εξόδων µε 23%    

  38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ   1.230,00 

  38.00 Ταµείο 1.230,00   

 Αιτιολόγηση: Εξόφληση λογαριασµών κινητής τηλεφω-

νίας, για το µήνα Απρίλιο του έτους 2012. 
 

  
 

     Με τη συγκεκριµένη µεθοδολογία επιτυγχάνεται η συγκέντρωση – καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης – 

των ποσών που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τη δαπάνη για κινητή τηλεφωνία, στον υπολο-

γαριασµό “62.03.00.90 Κινητή τηλεφωνία (µη εκπιπτόµενο στη Φορολογία ποσό)”, ώστε να 

καθίσταται ευχερής ο έλεγχος, αλλά και η συµπλήρωση των φορολογικών εντύπων και 

καταστάσεων. Εναλλακτικά, θα µπορούσε η επιχείρηση να φτάσει στο ίδιο αποτέλεσµα µε τη 

χρήση των λογαριασµών τάξεως, αλλά θα πρέπει να διενεργηθεί µία επί πλέον λογιστική εγγραφή 

µε την δηµιουργία ζευγών υπολογαριασµών του “04. ∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟ-

ΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ” και του “08. ∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ”, 

όπου θα συγκεντρώνονται όλα εκείνα τα ποσά που αναµορφώνουν το λογιστικό αποτέλεσµα και το 

µετατρέπουν σε φορολογικό. Συνεπώς, µετά την πρώτη λογιστική εγγραφή (εµφανίζεται ήδη στην 

σελίδα), την οποία θα πρέπει να καταχωρήσουµε στα βιβλία ώστε να απεικονίσουµε το πραγµατικό 

γεγονός, θα πρέπει παράλληλα να εµφανίσουµε και την εγγραφή των λογαριασµών τάξεως. 
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α/α 
ΧΡΕΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 

ΚΑΘΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΑ 

ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΠΟΣΑ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΠΙΣΤΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

3. 
 

.… / …. 
    

  

 
04.∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 

 
500,00  

 
04.06 Λογιστικές διαφορές οργ. εξόδων, προς αναµόρφωση 500,00   

 
04.06.62 Λογιστικές διαφορές εξόδων τηλεπικοινωνίας 

 
  

 
04.06.62.90 Κινητή τηλεφωνία 

 
  

 
 08.∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 

 
 500,00 

 
 08.06 Λογιστικές διαφορές αναµορφωµένων οργαν. εξόδων. 500,00   

 
 08.06.62 Λογ. διαφορές εξόδων τηλεπικοινωνίας. 

 
  

 
 08.06.62.90 Κινητή τηλεφωνία    

 
Αιτιολόγηση: Λογισµός λογιστικής διαφοράς εξόδων 

κινητής τηλεφωνίας, για το µήνα Απρίλιο του έτους 2012. 

 

  

      

     Να σηµειώσουµε τέλος, πως επειδή στη σχετική διάταξη για το έξοδο της κινητής τηλεφωνίας, 

υπάρχει πρόσθετος περιορισµός ως προς τον αριθµό των τηλεφωνικών συνδέσεων (ο οποίος δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τον αριθµό των απασχολουµένων στην επιχείρηση, όπως έχουµε επισηµάνει 

σε προηγούµενο κεφάλαιο), θα πρέπει να υπάρξει απολογιστική τακτοποίηση του συγκεντρωθέντος 

ποσού στο παραπάνω ζεύγος των λογαριασµών τάξεως, εφόσον προκύπτει τέτοια υποχρέωση. 

———————————————————————————————————————— 

β.  Έστω ότι σε επιχείρηση, µετά από έλεγχο της αρµόδιας υπηρεσίας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, προέκυψαν 

διαφορές στον υπολογισµό των εισφορών και επιβάλλεται προσαύξηση 1.000,00 ευρώ. Η καταβολή 

είναι πραγµατική, δηλαδή το ταµείο της επιχείρησης µειώθηκε κατά το παραπάνω ποσό. Συνεπώς, 

το λογιστικό της αποτέλεσµα θα επηρεαστεί και το τυχόν κέρδος της χρήσης εµφανίζεται µειωµένο 

κατά 1.000,00 ευρώ. Αυτό που θα προκύψει θα είναι το λογιστικό κέρδος. Επειδή, ωστόσο, 

ανωτέρω προσαύξηση δεν αναγνωρίζεται ως λειτουργική δαπάνη της επιχείρησης, θα πρέπει να 

αναµορφωθεί φορολογικά. Οι λογιστικές εγγραφές που προτείνονται στην περίπτωση αυτή, 

παρατίθενται στη συνέχεια: 
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α/α 
ΧΡΕΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 

ΚΑΘΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΑ 

ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΠΟΣΑ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΠΙΣΤΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

1. 
 

.… / …. 
    

  

 
81.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
1.000,00  

 
81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.000,00   

 
81.00.01 Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταµείων 

 
  

 
81.00.01.00 Προσαυξήσεις εισφορών ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 

 
  

 
 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 
 1.000,00 

 
 38.00 Ταµείο 1.000,00   

 Αιτιολόγηση: Επιβολή προσαύξησης Ι.Κ.Α. εξαιτίας 

ασφαλιστικών διαφορών (σχετικά δικαιολογητικά). 

 

  

 

 

α/α 
ΧΡΕΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 

ΚΑΘΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΑ 

ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΠΟΣΑ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΠΙΣΤΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

2. 
 

.… / …. 
    

  

 
04.∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 

 
1.000,00  

 
04.06 Λογιστ. διαφορές ανόργανων εξόδων, προς αναµόρφωση 1.000,00   

 
04.06.62 Λογιστικές διαφορές προσαυξήσεων εισφορών 

 
  

 
04.06.62.90 Προσαυξήσεις εισφορών ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 

 
  

 
 08.∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 

 
 1.000,00 

 
 08.06 Λογιστικές διαφορές αναµορφωµένων ανόργ. εξόδων. 1.000,00   

 
 08.06.62 Λογ. διαφορές προσαυξήσεων εισφορών. 

 
  

 
 08.06.62.90 Προσαυξήσεις εισφορών ΙΚΑ – ΕΤΑΜ    

 
Αιτιολόγηση: Λογισµός λογιστικής διαφοράς από προσαύξηση εισφορών.   
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γ.  Έστω ότι θέλουµε να καταχωρίσουµε έξοδα κίνησης ιδιωτικής χρήσης, επιβατικού αυτοκινήτου 

της επιχείρησης, µε κυβισµό µηχανής 1.900 κυβικά εκατοστά. Η επιχείρηση έχει λάβει απόδειξη 

λιανικής πώλησης, ποσού 123,00 ευρώ. Στο ποσό αυτό περιέχεται ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 

(23,00 ευρώ), ο οποίος ωστόσο δεν εκπίπτει από τον ΦΠΑ των εκροών (σύµφωνα µε το άρθρο 30, 

του Νόµου 2859 / 2000 “Κύρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας” (Φ.Ε.Κ. 248 / τεύχος 

Α΄ / 07.11.2000). Ωστόσο, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 31 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, η έκπτωση του παραπάνω εξόδου περιορίζεται σε ποσοστό 35%.  

Άρα, το µη εκπιπτόµενο ποσό της δαπάνης, για τα καύσιµα υπολογίζεται: 100,00 € x 65% = 65,00 €, 

ενώ το µη εκπιπτόµενο ποσό για το Φ.Π.Α. υπολογίζεται: 23,00 € x 65 % = 14,95 €. Για την εµφά-

νιση της συναλλαγής θα χρησιµοποιήσουµε λογαριασµούς ουσίας (οµάδα 6 του Ε.Γ.Λ.Σ.), ενώ για 

την απεικόνιση του µη εκπιπτόµενου ποσού της δαπάνης στο συγκεκριµένο παράδειγµα, θα 

κινήσουµε εξαρχής το ζεύγος των λογαριασµών τάξεως. 

 

α/α 
ΧΡΕΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 

ΚΑΘΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΑ 

ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΠΟΣΑ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΠΙΣΤΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

1. 
 

.… / …. 
    

  

 
64.∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α  100,00  

 
64.00 Έξοδα µεταφορών 100,00   

 
64.00.00 Καύσιµα – λιπαντικά – διόδια µεταφορικών 

µέσων ιδιοκτησίας της οικονοµικής µονάδας    

 
63.ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ  23,00  

 
63.98 ∆ιάφοροι φόροι – τέλη 23,00   

 
63.98.08 Φ.Π.Α. εκπ/νος στην φορολογία εισοδήµατος (8,05 €)    

 
63.98.09 Φ.Π.Α. µη εκπ/νος στην φορολογία εισοδήµατος (14,95 €)    

 
 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ   123,00 

 
 38.00 Ταµείο 123,00   

 Αιτιολόγηση: Καύσιµα για το Ε.Ι.Χ. όχηµα της επιχείρη-

σης, µε αριθµό κυκλοφορίας “………”, Α.Λ.Π. ………    
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α/α 
ΧΡΕΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 

ΚΑΘΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΑ 

ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΠΟΣΑ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΠΙΣΤΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

2. 
 

.… / …. 
    

  

 
04.∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 

 
65,00  

 
04.06 Λογιστικές διαφορές οργ. εξόδων προς αναµόρφωση 65,00   

 
04.06.64 Λογιστικές διαφορές εξόδων κίνησης, 

µεταφορικών µέσων (Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης)  

 

  

 
04.06.64.90 Έξοδα κίνησης (καύσιµα – λιπαντικά – διόδια) 

 
  

 
 08.∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 

 
 65,00 

 
 08.06 Λογιστικές διαφορές αναµ/νων οργανικών εξόδων 65,00   

 

 

08.06.64 Λογιστικές διαφορές εξόδων κίνησης, 

µεταφ. µέσων (Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης) 

 

  

 
 08.06.64.90 Έξοδα κίνησης (καύσιµα – λιπαντικά – διόδια)    

 Αιτιολόγηση: Λογισµός λογιστικής διαφοράς των εξόδων κίνησης του Ε.Ι.Χ. 

µεταφορικού µέσου της επιχείρησης µε αριθµό κυκλοφορίας “………”   

     

 

α/α 
ΧΡΕΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 

ΚΑΘΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΑ 

ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΠΟΣΑ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΠΙΣΤΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

3. 
 

.… / …. 
    

  

 

04.∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 

 

14,95  

 

04.06 Λογιστικές διαφορές οργ. εξόδων προς αναµόρφωση 14,95   

 

04.06.63 Λογιστικές διαφορές φόρων – τελών 

 

  

 

04.06.63.90 Φ.Π.Α. µη εκπ/νος στη φορολογία εισοδήµατος 

 

  

 

 08.∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 

 

 14,95 

 

 08.06 Λογιστικές διαφορές αναµ/νων οργανικών εξόδων 14,95   

 

 

08.06.63 Λογιστικές διαφορές εξόδων κίνησης, 

µεταφ. µέσων (Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης) 

 

  

 

 

08.06.63.90 Φ.Π.Α. µη εκπιπτόµενος στην φορολογία 

εισοδήµατος    

 Αιτιολόγηση: Λογισµός λογιστικής διαφοράς των εξόδων κίνησης του Ε.Ι.Χ. 

µεταφορικού µέσου της επιχείρησης µε αριθµό κυκλοφορίας “………”   
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4.4   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ Α.Ε. 

4.4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. 

     Σύµφωνα µε το άρθρο 44
α
  (παράγραφος 2) του Κ.Ν. 2190/1920 “περί Ανωνύµων Εταιρειών”, 

κατά τη διάθεση των κερδών των Ανωνύµων Εταιρειών, το ποσό που θα διανεµηθεί στους 

µετόχους δε µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσµάτων της τελευταίας χρήσης που έχει 

λήξει, προσαυξηµένο µε τα κέρδη που προέρχονται από προηγούµενες χρήσεις και µε τα αποθεµα-

τικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανοµή τους. Στη 

συνέχεια παραθέτουµε µία ενδεικτική σειρά της διάθεσης των κερδών των Ανωνύµων, η οποία 

προκύπτει από το συνδυασµό διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας. 

i. Κάλυψη ζηµιών προηγούµενων χρήσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 44
α
 και την 

παράγραφο 1 του άρθρου 45
α
, του Κ.Ν.2190 / 1920. 

ii. Παρακράτηση ποσού για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού σύµφωνα µε το άρθρο 45, 

παράγραφος 2
α
 του Κ.Ν. 2190 / 1920. Ο υπολογισµός του τακτικού αποθεµατικού διενεργείται 

επί των λογιστικών κερδών της χρήσης, µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος που 

αναλογεί στα κέρδη αυτά. 

iii. Παρακράτηση ποσού για τη διανοµή του πρώτου µερίσµατος στους µετόχους, σύµφωνα µε το 

άρθρο 1, παράγραφος 8 του Νόµου 3220 / 2004 “Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής 

πολιτικής – αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 15 / 

τεύχος Α΄ / 28.01.2004). 

iv. ∆ιάθεση του υπολοίπου των καθαρών κερδών σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο καταστατικό της 

εταιρείας και τις αποφάσεις της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως εξής: 

– Πρόσθετο µέρισµα στους µετόχους. 

– Αµοιβές και ποσοστά µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

– Μέρισµα στο προσωπικό της εταιρείας 

– Σχηµατισµός αποθεµατικών (φορολογηµένων και αφορολόγητων). 
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v. Παρακράτηση ποσού για την κάλυψη του φόρου εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται επί του 

συνόλου των κερδών – διανεµόµενων και µη – όπως αναµορφώθηκαν µε την προσθήκη των 

λογιστικών διαφορών και µειωµένων µε τις ζηµίες των προηγούµενων χρήσεων, τα αφορολό-

γητα αποθεµατικά κ.ο.κ., σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 45
α
, του Κ.Ν. 2190 / 1920. 

Τέλος, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαµβάνονται υπόψη οι απαγορευτικές διατάξεις περί 

διανοµής κερδών του άρθρου 43 (παράγραφος 3, περίπτωση δ’) και του άρθρου 44
α
  (παράγραφοι 1 

και 2) του Κ.Ν. 2190 / 1920 “περί Ανωνύµων Εταιρειών). 

 

4.4.2 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

     H επιχείρηση “3Μ Α.Ε.” είχε ακαθάριστα έσοδα κατά τη χρήση 2012 τα οποία ανέρχονται σε 

10.000.000,00 ευρώ. Τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης ανά λογαριασµό, έχουν ως εξής: 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΤΗΣ “3Μ Α.Ε.” 

Λογαριασµός  “86.99 Αποτελέσµατα Χρήσεως”  2.200.000 € 

Λογαριασµός  “42.04 ∆ιαφορές Φορολογικών Ελέγχων Προηγούµενων Χρήσεων”       70.000 € 

Λογαριασµός  “88.09 Λοιποί Μη Ενσωµατωµένοι στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι”        40.000 € 

Λογαριασµός  “42.02 Υπόλοιπο Ζηµιών Προηγούµενων Χρήσεων” (χρήση 2011)        90.000 € 

Σηµείωση:  

Τα φορολογητέα κέρδη το 2011, µετά τη φορολογική αναµόρφωση είχαν  ανέλθει σε 150.000,00€ 

 

 

Η επιχείρηση εµφάνισε τα κάτωθι ακαθάριστα έσοδα: 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ∆Α ΤΗΣ “3Μ Α.Ε.” 

1.  Έσοδα από τόκους καταθέσεων  50.000,00 € 

     Φόρος επί των εσόδων από καταθέσεις (50.000,00 € x 10% = 5.000,00 €)  5.000,00 € 

2.  Παρακρατηθείς φόρος από πωλήσεις στο ∆ηµόσιο  (600.000,00 € x 4%)     24.000,00 € 

3.  Κέρδη από πώληση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων     200.000,00 € 

4.  Έσοδα από ενοίκια καταστήµατος     60.000,00 € 

5.  Μερίσµατα από συµµετοχή σε ηµεδαπή Α.Ε.     300.000,00 € 

     Φόρος επί των µερισµάτων συµµετοχής στην Α.Ε. (300.000,00 € x 25%) 75.000,00 € 
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Επίσης, µεταξύ των δαπανών της επιχείρησης περιλαµβάνονται: 

 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ “3Μ Α.Ε.” 

1.  Πρόστιµα Ι.Κ.Α. και Κ.Β.Σ.   42.750 ευρώ 

2.  ∆απάνες κινητής τηλεφωνίας     45.000 ευρώ 

3.  ∆απάνες Ε.Ι.Χ. (µε κυβισµό µικρότερο των 1.600 κ.ε.)     55.000 ευρώ 

4.  ∆απάνες Ε.Ι.Χ. (µε κυβισµό µεγαλύτερο των 1.600 κ.ε.)     25.000 ευρώ 

5.  Χρεωστικοί τόκοι     250.000 ευρώ 
 

     Τέλος, για το έτος 2011 είχε αποδοθεί στο ∆ηµόσιο, ποσό ύψους 120.000 €, ως προκαταβολή    
γγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγ 

φόρου για το επόµενο έτος  

______________________________________________________ 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της “3Μ Α.Ε.” κατά τη συνεδρίασή την 20 Απριλίου 2013, πρότεινε προς 

τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τα κάτωθι: 

1. Το σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού σύµφωνα µε το νόµο. 

2. Τη διανοµή του προβλεπόµενου από το νόµο υποχρεωτικού πρώτου µερίσµατος. 

3. Τη χορήγηση αµοιβών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ποσό ύψους 148.000,00 ευρώ. 

4. Τη χορήγηση αµοιβών προς τους εργαζόµενους, ποσό ύψους 180.000,00 ευρώ. 

      Επίσης αποφασίστηκαν τα εξής: 

5. Ο υπολογισµός του φόρου εισοδήµατος µαζί µε την προκαταβολή του, αφού πρώτα προσδιο-

ριστούν οι λογιστικές διαφορές. 

6. Η µεταφορά του υπολοίπου ποσού µετά τη διάθεση των κερδών, να µεταφερθεί σε λογαριασµό 

“Κέρδη Εις Νέο”. 

7. Ο υπολογισµός του παρακρατηθέντος φόρου των µερισµάτων και στη συνέχεια η διενέργεια 

των λογιστικών εγγραφών. 

8. Η σύνταξη του πίνακα διάθεσης των αποτελεσµάτων. 

9. Η καταχώρηση των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών. 

Με βάση τα παραπάνω, από το λογιστήριο της επιχείρησης γίνονται οι παρακάτω ενέργειες: 
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1.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

 

     Σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190 / 1920, σε κάθε έτος το 1 / 20 των κερδών της Ανωνύµου 

διατίθεται για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. Ο σχηµατισµός του τακτικού αποθεµατικού 

είναι υποχρεωτικός µέχρι το σχηµατισµένο ποσό να φτάσει στο 1 / 3 του Εταιρικού Κεφαλαίου. Ο 

σχηµατισµός του τακτικού αποθεµατικού παρακρατείται από τα κέρδη της χρήσης µετά την 

αφαίρεση κάθε ζηµίας και κάθε εταιρικού βάρους (όπως του φόρου εισοδήµατος). Το τακτικό 

αποθεµατικό της “3Μ Α.Ε.” υπολογίζεται ως εξής: 

 Καθαρά λογιστικά κέρδη χρήσεως 
 

2.200.000,00 
 

Μείον: Ζηµιές Προηγούµενης Χρήσης 
 

  ( – ) 90.000,00 
 

Μείον: ∆ιαφορές Φορολογικών Ελέγχων Προηγούµενων Χρήσεων 
 

  ( – ) 70.000,00 
 

Μείον: Λοιποί Μη Ενσωµατωµένοι στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι 
 

  ( – ) 40.000,00 
 

 Υπόλοιπο κερδών: 
 

    2.000.000,00 
 

Μείον: Φόρος Εισοδήµατος (2.000.000,00 x 20%) 
 

( – ) 400.000,00 
 

 Υπόλοιπο κερδών για σχηµατισµό Τακτικού Αποθεµατικού.    1.600.000,00  

 Τακτικό Αποθεµατικό: 1.600.000,00 x 5% = 80.000,00            80.000,00  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ “3Μ Α.Ε.” 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΕΓΛΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΣΟ 

  88.00 (86.99) Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσεως 2.200.000,00 

Μείον : 88.03 (42.01) Ζηµίες προηγουµένης χρήσης προς κάλυψη ( – )  90.000,00 

Μείον : 88.04 (42.01) Ζηµίες προηγούµενων χρήσεων προς κάλυψη ( – )  0,00 

Μείον : 42.04 ∆ιαφορές Φορολογικού ελέγχου ( – )  70.000,00 

Μείον : 88.09 Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι ( – )  40.000,00 

   Υπόλοιπο Κερδών 2.000.000,00 

Μείον : 88.08 Φόρος Εισοδήµατος ( 2.000.000,00 x 20%)  ( – ) 400.000,00 

    Υπόλοιπο Κερδών Μετά Φόρων 1.600.000,00 

Μείον : 41.02 Τακτικό Αποθεµατικό (1.600.000 x 5%) 80.000,00 

    Κέρδη Προς ∆ιανοµή 1.520.000,00 
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2.  ∆ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 

     Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Α.Ν.148 / 1967 “Περί µέτρων προς ενίσχυση της Κεφαλαιαγοράς” 

(Φ.Ε.Κ. 179 / τεύχος Α΄ / 09.10.1967), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Νόµου 876 / 1979 

“Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων αναφεροµένων στην ανάπτυξη της Κεφαλαι-

αγοράς” (Φ.Ε.Κ. 48 / τεύχος Α΄ / 12.03.1979) και το άρθρο 3, παράγραφος 18 του Νόµου 2753 / 1999 

“Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήµατος και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 249 / 

τεύχος Α΄ / 17.11.1999), οι Ανώνυµες Εταιρείες υποχρεούνται να διανέµουν ως πρώτο µέρισµα 

ποσοστό ίσο µε το 35% των καθαρών κερδών της χρήσεως µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθε-

µατικού, των τυχόν ζηµιών προηγουµένων χρήσεων και του φόρου εισοδήµατος και εφόσον το ποσό 

που προκύπτει είναι µεγαλύτερο από το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 45 του Κ.Ν.2190 / 1920. Στην 

περίπτωση που το ποσό του µερίσµατος – µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148 / 1967 – 

είναι µεγαλύτερο από αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190 / 1920, η Γενική 

Συνέλευση της Ανωνύµου µπορεί να αποφασίσει τα εξής: 

α.  Με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η εταιρεία 

µπορεί να µη διανέµει ως µέρισµα το 35% των κερδών, αλλά το πρώτο µέρισµα που προβλέπεται 

από τις διατάξεις της παραγράφου 2β, του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190 / 20. 

β.  Με πλειοψηφία 100% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η εταιρία µπορεί να µη 

διανέµει ούτε το πρώτο, αλλά ούτε και πρόσθετο µέρισµα, µε την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό θα 

διατεθεί για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας και όχι για τη διανοµή αµοιβών ∆.Σ. (Σύµφωνα µε 

την Απόφαση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους 723 / 6.10.1972). 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ “3Μ Α.Ε.” 

(Άρθρο 1 του Νόµου 876 / 1979 “Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως  

διατάξεων αναφεροµένων στην ανάπτυξη της Κεφαλαιαγοράς”) 

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΣΟ 

  Υπόλοιπο καθαρών κερδών για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού 1.600.000,00 

Μείον : Τακτικό Αποθεµατικό ( – ) 80.000,00 

 Υπόλοιπο για σχηµατισµό πρώτου µερίσµατος 1.520.000,00 

  Σχηµατισµός πρώτου µερίσµατος (1.520.000,00 x 35%) 532.000,00 
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3.  ∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ∆ΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

     Συνυπολογίζεται το ποσό που υπολογίστηκε ως πρώτο µέρισµα (532.000,00 ευρώ), το ποσό που 

έχει αποφασιστεί από τη διοίκηση της Ανωνύµου να διανεµηθεί ως αµοιβή των µελών του ∆.Σ. 

(148.000,00 €), καθώς και το ποσό που πρόκειται να διανεµηθεί στους εργαζόµενους (180.000,00 €). 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ ΤΗΣ “3Μ Α.Ε.” 

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΣΟ 

   Σχηµατισµός πρώτου µερίσµατος (1.520.000,00 x 35%) 532.000,00 

Πλέον : Αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 148.000,00 

Πλέον : Αµοιβές από τα κέρδη στους εργαζόµενους 180.000,00 

  ∆ιανεµόµενα Κέρδη της Ανωνύµου Εταιρείας 860.000,00 

 

4.  ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΕΣΟ∆Α 

 

     Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Νόµου 3752 / 2009 “Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και 

άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 40 / τεύχος Α’ / 04.03.2009) τροποποιήθηκαν ορισµένες από τις διατάξεις 

του Νόµου 3299 / 2004 “Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονοµική ανάπτυξη και την 

περιφερειακή σύγκλιση” (Φ.Ε.Κ. 261 / τεύχος Α΄ / 23.12.2004). Μια από τις κυριότερες µεταβολές 

αναφέρεται στην αλλαγή του τρόπου υπολογισµού του αφορολόγητου αποθεµατικού για τις επιχειρή-

σεις που πραγµατοποιούν δαπάνες στα πλαίσια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων ενισχυόµενων από 

κρατικούς φορείς ή από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριµένα, µε βάση τις προηγού-

µενες διατάξεις, η φορολογική απαλλαγή περιοριζόταν στα πλαίσια ενός ορίου, το οποίο αφορούσε 

ποσοστό ή το σύνολο της αξίας της ενισχυόµενης δαπάνης. Το γεγονός αυτό δεν ισχύει πλέον και  

συνεπώς η φορολογική απαλλαγή µπορεί να ξεπεράσει το ύψος της ενισχυόµενης δαπάνης
43

.  

                                                 
43

 Αυτό άλλωστε προκύπτει και από την παρακάτω αντιπαραβολή της προηγούµενης, σε σχέση και τη νέα διάταξη 
(περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Νόµου 3299 / 2004). 

 

Προηγούµενη διάταξη 
 

γ. Φορολογική απαλλαγή ύψους µέχρι ενός ποσοστού ή του συνόλου της αξίας της ενισχυόµενης δαπάνης του επεν-
δυτικού σχεδίου ή και της αξίας της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού 
του οποίου αποκτάται η χρήση. Η ενίσχυση αυτή συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος 
µη διανεµόµενων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την πραγ-
µατοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, µε το σχηµατισµό ισόποσου αφορολόγητου αποθεµατικού. 

 

Νέα διάταξη 
 

γ. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των µη διανεµό-
µενων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την πραγµατοποίηση 
του επενδυτικού σχεδίου, µε το σχηµατισµό ισόποσου αφορολόγητου αποθεµατικού. 
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     Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις, το αφορολόγητο αποθεµατικό υπολογίζεται επί των καθαρών 

κερδών του ισολογισµού που εµφανίζονται στην εµπρόθεσµη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος  

του φορέα, µετά την αφαίρεση των κερδών που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος, των 

κρατήσεων για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού και των κερδών της χρήσης που διανέµονται 

πραγµατικά. Τα εµφανιζόµενα κέρδη αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα – είτε οι 

δραστηριότητες αυτές υπάγονται στο Νόµο 3299 / 2004 “Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την 

οικονοµική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση”, είτε όχι – και ανεξάρτητα από την περιοχή 

στην οποία λαµβάνουν χώρα   

     Για τον υπολογισµό του – κατά τα ανωτέρω – τακτικού αποθεµατικού από αφορολόγητα έσοδα, 

όπως και των διανεµόµενων κερδών, θα πρέπει να γίνει αναγωγή των ποσών µε την προσθήκη του 

αναλογούντος φόρου. Όσον αφορά τα κέρδη που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος, 

αυτά περιλαµβάνουν τα κέρδη που κατά το µέρος που δεν διανέµονται, δεν φορολογούνται και 

καταχωρούνται στο λογαριασµό “41.90 Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα”. 

     Αν δηλαδή η Ανώνυµος Εταιρεία προβεί σε διανοµή των κερδών και µεταξύ αυτών υπάρχουν 

και έσοδα αφορολόγητα (όπως κέρδη από αµοιβαία κεφάλαια κ.λπ.), για τον υπολογισµό του 

αφορολόγητου αποθεµατικού θα πρέπει να αφαιρεθεί από το σύνολο των καθαρών κερδών του 

ισολογισµού, το µέρος που αναλογεί στα κέρδη που δεν διανεµήθηκαν, προσαυξηµένο µε τον 

αναλογούντα φόρο. Το ποσό αυτό θα εµφανισθεί στο λογαριασµό “41.90 Αποθεµατικά από 

απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα”. 

Μέρος Αφορολογήτων Εσόδων που 

αναλογούν στα ∆ιανεµόµενα Κέρδη 
====    

∆ιανεµόµενα Κέρδη x Αφορολόγητα Έσοδα* 
���� 

Καθαρά Κέρδη Χρήσεως 

    

���� 
Μέρος Αφορολογήτων Εσόδων που 

αναλογούν στα ∆ιανεµόµενα Κέρδη 
====    

860.000,00  x  200.000,00 
= 78.181,82€ 

2.200.000,00 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
* Σηµείωση: Στο παράδειγµά µας, αφορολόγητα έσοδα είναι τα “Κέρδη από πώληση µεριδίων 

αµοιβαίων κεφαλαίων”, ποσό ύψους  200.000,00 ευρώ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΕΣΟ∆Α 

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΣΟ 

  Σύνολο αφορολογήτων εσόδων της Ανωνύµου Εταιρείας 200.000,00 

Μείον : Μέρος Αφορολογήτων Εσόδων που αναλογούν στα ∆ιανεµόµενα Κέρδη 78.181,28 

Μείον : Αναλογούν φόρος ( 
78.181,82  x  20% 

= 19.545,45 ) 
19.545,45 0,80 

 Αποθεµατικό από Αφορολόγητα Έσοδα  102.273,27 

  

 

5.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ “3Μ Α.Ε.” 

 

     Σύµφωνα µε την παράγραφο 8, του άρθρου 31 του Νόµου 2238 / 1994 “Κύρωση του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος” (Φ.Ε.Κ.151 / τεύχος Α΄ / 16.9.1994), στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 

στα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης συµπεριλαµβάνονται και έσοδα που απαλλάσσονται από το 

φόρο εισοδήµατος ή φορολογούνται µε ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, ή 

έσοδα από µερίσµατα και κέρδη από συµµετοχή σε ηµεδαπές εταιρίες, τότε για τον υπολογισµό του 

καθαρού κέρδους της επιχείρησης που υπόκειται σε φορολογία, το συνολικό ποσό των δαπανών 

που πρόκειται να εκπεσθεί µειώνεται κατά τα εξής ποσά δαπανών, που βαρύνουν τα πιο πάνω 

ακαθάριστα έσοδα: 

α. Με το ποσό των χρεωστικών τόκων που προκύπτει από τον επιµερισµό των τόκων αυτών µεταξύ 

των υποκείµενων στη φορολογία ακαθάριστων εσόδων και αυτών που αναφέρονται πιο πάνω. 

β.  Σε ποσοστό 5% επί των εσόδων που απαλλάσσονται της φορολογίας, ή φορολογούνται κατά 

ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, ή των εσόδων από µερίσµατα και κέρδη 

από συµµετοχή σε άλλες ηµεδαπές επιχειρήσεις, ως λοιπές δαπάνες. Το ποσό αυτό δεν µπορεί να 

υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) των πάσης φύσεως δαπανών της επιχείρησης.  

     Με βάση τα παραπάνω και µε δεδοµένο ότι στο παράδειγµά µας εµφανίζονται χρεωστικοί τόκοι 

ύψους 250.000,00 €, κέρδη από πώληση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων 200.000,00 € και µερίσµατα 

από συµµετοχή σε ηµεδαπή Α.Ε. 300.000,00 €, οι λογιστικές διαφορές εξευρίσκονται ως εξής: 
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Αναλογία  

χρεωστικών  

τόκων 
====    

Χρεωστικοί Τόκοι x (Αφορολόγητα Έσοδα ++++ Έσοδα φορολ. µε ειδικό τρόπο)* 
���� 

Καθαρά Κέρδη Χρήσεως 

    

���� Αναλογία Χρεωστικών Τόκων ====    
250.000,00  x  500.000,00 

=  12.500,00 
10.000.000,00 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
* Σηµείωση: Στο παράδειγµά µας, αφορολόγητα έσοδα είναι τα “Κέρδη από πώληση µεριδίων 

αµοιβαίων κεφαλαίων” (200.000,00 ευρώ), ενώ τα έσοδα που φορολογούνται µε ειδικό τρόπο είναι 

τα “Μερίσµατα  από Συµµετοχή σε ηµεδαπή Α.Ε.” (300.000,00 ευρώ). Σύνολο: 500.000,00 ευρώ 
 

ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ “3M A.E.” 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΣΟ 

Πρόστιµα Ι.Κ.Α. και Κ.Β.Σ. 42.750,00 

∆απάνες κινητής τηλεφωνίας (45.000 x 50%) 22.500,00 

∆απάνες Ε.Ι.Χ. – κατά το µέρος που δεν Ε.Ι.Χ. κάτω των 1600 κ.ε. (55.000 x 30%) 16.500,00 

εκπίπτουν στη Φορολογία Εισοδήµατος 
Ε.Ι.Χ. άνω των 1600 κ.ε. (25.000 x 65%) 16.250,00 

Αναλογία Χρεωστικών Τόκων (όπως υπολογίστηκαν πιο πάνω) 12.500,00 

∆απάνες που αφορούν τα αφορολόγητα έσοδα, καθώς και τα έσοδα που φορολογούνται  

µε ειδικό τρόπο και δεν εκπίπτουν από τη Φορολογία Εισοδήµατος (500.000,00 € x 5%) 25.000,00 

Σύνολο Λογιστικών ∆ιαφορών 135.500,00 

  

∆εδοµένων όλων των ανωτέρω, θα προσπαθήσουµε να υπολογίσουµε το φόρο της “3Μ Α.Ε.” 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ “3M A.E.” 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΣΟ 

 Καθαρά Λογιστικά Κέρδη Χρήσεως 2.200.000,00 

Πλέον : Λογιστικές ∆ιαφορές 135.500,00 

 Σύνολο 2.335.000,00 

Μείον : Αφορολόγητα 

Έσοδα 

Κέρδη από πώληση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων ( – ) 200.000,00 

Μείον : Μερίσµατα από συµµετοχή σε ηµεδαπή Α.Ε. ( – ) 300.000,00 

Πλέον : Αφορολόγητα έσοδα που αναλογούν στα διανεµόµενα 97.726,73 

 Σύνολο Φορολογητέων Κερδών 1.933.226,73 
   

 α. Υπολογισµός Κύριου Φόρου Εισοδήµατος (1.933.226,73 x 20%) 386.645.35 

Πλέον : β. Υπολογισµός Συµπληρωµατικού Φόρου Εισοδήµατος (60.000,00 x 3%) 1.800,00 

 Σύνολο Κύριου και Συµπληρωµατικού Φόρου Εισοδήµατος 388.445,35 
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Η προκαταβολή του φόρου υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί του συνόλου του κύριου και του 

συµπληρωµατικού φόρου, όπως υπολογίστηκε στον προηγούµενο πίνακα. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ “3M A.E.” 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΣΟ 

 Φόρος Εισοδήµατος x Συντελεστής Προκαταβολής (388.445,46 x 80%) 310.756,37 

Μείον : Παρακρατηµένοι φόροι εισοδήµατος από τόκους καταθέσεων ( – ) 5.000,00 

Μείον : Παρακρατηµένοι φόροι εισοδήµατος από πωλήσεις στο ∆ηµόσιο ( – ) 24.000,00 

 Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος κερδών επόµενης χρήσης 281.756,37 
  

 

 

Στη συνέχεια θα συντάξουµε τον πίνακα εκκαθάρισης του φόρου εισοδήµατος της “3Μ Α.Ε.”. 

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ “3M A.E.” 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΣΟ 

 Φόρος Εισοδήµατος (2) 388.445,46 

Πλέον : Προκαταβολή Φόρου Εισοδήµατος επόµενης χρήσης 281.756,37 

 Σύνολο Φόρου 670.201,83 

Μείον : Προκαταβολή κερδών προηγούµενης χρήσης ( – ) 120.000,00 

Μείον : Παρακρατηµένος φόρος από εισοδήµατα τόκων καταθέσεων ( – ) 5.000,00 

Μείον : Παρακρατηµένος φόρος από εισοδήµατα πωλήσεων στο ∆ηµόσιο ( – ) 24.000,00 

 Σύνολο Καταβλητέου Φόρου 521.201,83 

Πλέον : Χαρτόσηµο εσόδων από ακίνητα (60.000,00 x 3%) 1.800,00 

Πλέον : ΟΓΑ Χαρτοσήµου (1.800,00 x 20%) 360,00 

 Συνολικό Ποσό Προς Καταβολή 523.361,83 
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6.   ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡ∆Η ΤΗΣ “3Μ Α.Ε.” 

 

α.  Ο υπολογισµός των παρακρατηθέντων φόρων µερισµάτων της “3Μ Α.Ε.”, θα γίνει ως εξής: 

860.000€ x 25% = 212.500 € 
      

β.  Ο προσδιορισµός των µερισµάτων από συµµετοχή σε Ανώνυµη Εταιρεία, που συµπεριλαµβά- 

     νονται στα διανεµόµενα κέρδη, θα γίνει ως εξής: 

Μερίσµατα 

συµµετοχής 

σε Α.Ε. 
====    

Έσοδα από µερίσµατα  x  ∆ιανεµόµενα Κέρδη 

==== 

300.000 x 860.000 

==== 117.272,73€ 
Καθαρά Κέρδη Χρήσεως 2.200.000 

 

        Έτσι ο οφειλόµενος φόρος των διανεµόµενων κερδών της “3Μ Α.Ε.”, υπολογίζεται: 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡ∆Η ΤΗΣ “3M A.E.” 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΣΟ 

 Παρακρατηθείς Φόρος ∆ιανεµόµενων Κερδών 212.500,00 

Μείον : Φόρος που ήδη καταβλήθηκε (117.272,73 x 25%) ( – ) 29.318,18 

 Συνολικό Ποσό Φόρου Προς Καταβολή 183.181,82 
 

 

Ειδικό αποθεµατικό µη διανεµόµενων µερισµάτων 

 

300.000€ - 117.272,73 = 182.727,27 € 

      

 

 

Στη συνέχεια η “3Μ Α.Ε.” θα πρέπει να πραγµατοποιήσει Γενική Συνέλευση (µέχρι την 30 Ιουνίου 

2013), να προβεί στην παρακράτηση του φόρου (µέχρι την 31 Ιουλίου 2013) και να αποδώσει το 

φόρο στο ∆ηµόσιο (µέχρι την 31 Αυγούστου 2013). 

 

ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ  

ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΎΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “3M A.E.” 

���� Τακτική Γενική Συνέλευση         ����         Έως 30 Ιουνίου 2013 

���� Η παρακράτηση του Φόρου       ����         Έως 31 Ιουλίου 2013 

���� Η απόδοση του Φόρου               ����         Έως 31 Αυγούστου 2013 
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7.  ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ ΤΗΣ “3M A.E.” 

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ο Πίνακας ∆ιάθεσης Κερδών της “3M A.E.” διαµορφώνεται ως εξής: 

   

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λογαριασµός 88 του Ε.Γ.Λ.Σ.) 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  

ΕΓΛΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΣΟ 

  88.00 Καθαρά Αποτελέσµατα (Κέρδη) Χρήσεως 2.200.000,00 

Μείον : 88.01 Ζηµιές προηγούµενων χρήσεων  ( – )  90.000,00 

  Υπόλοιπο κερδών 2.110.000,00 

Μείον : 88.06 ∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγούµενων Χρήσεων ( – )  70.000,00 

Μείον : 88.09 Λοιποί Μη Ενσωµατωµένοι στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι ( – )  40.000,00 

  Σύνολο 2.000.000,00 

Μείον : 88.08 Φόρος Εισοδήµατος ( – ) 388.445,46 

  Κέρδη Προς ∆ιάθεση 1.611.554,54 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, τα κέρδη της “3Μ Α.Ε.” διανεµήθηκαν ως κάτωθι: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΤΗΣ “3Μ Α.Ε.” 

Α / Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  

ΕΓΛΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΣΟ 

(1) 41.02 Τακτικό Αποθεµατικό 80.000,00 

(2) 53.01 Πρώτο Μέρισµα 532.000,00 

(5) 41.30 Ειδικό Αποθεµατικό Μη ∆ιανεµόµενων Κερδών 182.727,27 

(6α) 41.90 Αποθεµατικό Από Απαλλασσόµενα Της Φορολογίας Έσοδα   102.272,72 

(7α) 53.08 Αµοιβές και Ποσοστά Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου   148.000,00 

(7β) 53.09 Αµοιβές για τους εργαζόµενους 180.000,00 

 42.00 Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέο 386.554,55 

  Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.611.554,54 
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8.  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ “3M A.E.” 

 

Μετά τον προσδιορισµό του τακτικού αποθεµατικού, του µερίσµατος, του φόρου και της 

προκαταβολής του φόρου ακολουθούν οι εγγραφές του φόρου, της προκαταβολής φόρου και της 

∆ιάθεσης Κερδών, που έχουν ως εξής: 

α/α 
ΧΡΕΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 

ΚΑΘΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΑ 

ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΠΟΣΑ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΠΙΣΤΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

1. 
 

.… / …. 
    

  

 
86. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ  2.200.000,00  

 
86.99  Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης    

 
86.99.00  Καθαρά Κέρδη Χρήσης Προς ∆ιάθεση    

 
 88. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ   2.200.000,00 

 
 88.00  Καθαρά Κέρδη Χρήσης    

 
 88.00.00  Κέρδη Χρήσης προς ∆ιάθεση    

 
Αιτ. Κέρδη χρήσης προς διάθεση.    

2. 
 

.… / …. 
 

     

 
88.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ  90.000,00  

 
88.03  Ζηµιές Προηγούµενης Χρήσης Προς Κάλυψη    

 
88.03.00  Ζηµιές Χρήσης 2011 Προς Κάλυψη    

 
 42.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ   90.000,00 

 
 42.02  Υπόλοιπο Ζηµιών Προηγ. Χρήσεων     

 
 42.02.00  Ζηµιές Χρήσης 2011    

 
Αιτ. Ζηµιά 2011, προς συµψηφισµό.    

3. 
 

.… / …. 
 

     

 
88.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ  70.000,00  

 
88.06  ∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων    

 
88.06.00  ∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου Χρήσης 2011    

 
 42.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ   70.000,00 

 
 42.04 ∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων    

 
 42.04.00 ∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου Χρήσης 2011    

 
Αιτ. Φορολογικός έλεγχος 2011.    
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α/α 
ΧΡΕΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 

ΚΑΘΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΑ 

ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΠΟΣΑ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΠΙΣΤΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

4. 
 

.… / …. 
    

  

 88.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ  40.000,00  

 88.09  Λοιποί Μη Ενσ/µένοι Στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι    

 88.09.00 Λοιποί Μη Ενσ/µένοι Στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι    

  63.  ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ   40.000,00 

  63.00  Φόρος Εισοδήµατος Μη Συµψηφιζόµενος    

  63.00.00 Φόρος Εισοδήµατος Μη Συµ/νος Εσωτερικού    

 Αιτ. ΕΤΑΚ, ΦΑΠ κ.λπ.    

5. 
 

.… / …. 
 

     

 88.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ  386.645,46  

 88.08  Φόρος Εισοδήµατος    

 88.08.00  Κύριος Φόρος Εισοδήµατος    

  54.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ   386.645,46 

  54.07 Φόρος Εισοδήµατος Φορολογητέων Κερδών    

  54.07.00 Φόρος Εισοδήµατος Φορολ. Κερδών 2012    

 Αιτ. Προσδιορισµός του κύριου φόρου της “3Μ Α.Ε.”.    

6. 
 

.… / …. 
 

     

 
88.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ  1.800,00  

 
88.08  Φόρος Εισοδήµατος    

 
88.08.01  Συµπληρωµατικός Φόρος Εισοδήµατος    

 
 54.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ   1.800,00 

 
 54.07 Φόρος Εισοδήµατος Φορολογητέων Κερδών    

 
 54.07.00 Φόρος Εισοδήµατος Φορολ. Κερδών 2012    

 
Αιτ. Προσδιορισµός του συµπληρωµατικού φόρου της “3Μ Α.Ε.”.    

7. 
 

.… / …. 
 

     

 54.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ  388.445,46  

 54.07 Φόρος Εισοδήµατος Φορολογητέων Κερδών    

 54.07.00 Φόρος Εισοδήµατος Φορολ. Κερδών 2012    

  54.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ   388.445,46 

 

 

54.08 Λογαριασµός Εκκαθαρίσεως Φόρων – 

Τελών Ετήσιας ∆ήλωσης Φόρου Εισοδήµατος    

 

 
54.08.00 Λογ/σµός Εκκαθαρίσεως Φόρων – Τελών 

Ετήσιας ∆ήλωσης Φόρου Εισοδήµατος Έτους 2012    

 Αιτ. Μεταφορά λογ/µών για την εκκαθάριση του φόρου της “3Μ Α.Ε.”.    
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α/α 
ΧΡΕΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 

ΚΑΘΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΑ 

ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΠΟΣΑ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΠΙΣΤΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

8. 
 

.… / …. 
    

  

 
33.  ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ  281.756,37  

 
33.13 Ελληνικό ∆ηµόσιο. Προκαταβληµένοι  

           και Παρακρατηµένοι Φόροι    

 
33.13.00  Προκαταβολή Φόρου Εισοδήµατος    

 
 54.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ   281.756,37 

 

 

54.08 Λογαριασµός Εκκαθαρίσεως Φόρων – 

Τελών Ετήσιας ∆ήλωσης Φόρου Εισοδήµατος    

 

 
54.08.00 Λογ/σµός Εκκαθαρίσεως Φόρων – Τελών 

Ετήσιας ∆ήλωσης Φόρου Εισοδήµατος Έτους 2012    

 
Αιτ. Προκαταβολή φόρου για το έτος 2012.    

9. 
 

.… / …. 
 

     

 
54.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ  120.000,00  

 
54.08 Λογαριασµός Εκκαθαρίσεως Φόρων – Τελών 

Ετήσιας ∆ήλωσης Φόρου Εισοδήµατος    

 
54.08.00 Λογ/σµός Εκκαθαρίσεως Φόρων – Τελών Ετήσιας 

∆ήλωσης Φόρου Εισοδήµατος Έτους 2012    

 
 33.  ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ   120.000,00 

 

 

33.13  Ελληνικό ∆ηµόσιο. Προκαταβληµένοι  

και Παρακρατηµένοι Φόροι    

 
 33.13.00  Προκαταβολή Φόρου Εισοδήµατος    

 
Αιτ. Προκαταβολή φόρου προηγούµενου έτους 2011.    

10. 
 

.… / …. 
 

     

 
54.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ  29.000,00  

 54.08 Λογαριασµός Εκκαθαρίσεως Φόρων – Τελών 

Ετήσιας ∆ήλωσης Φόρου Εισοδήµατος    

 54.08.00 Λογ/σµός Εκκαθαρίσεως Φόρων – Τελών Ετήσιας 

∆ήλωσης Φόρου Εισοδήµατος Έτους 2012    

 
 33.  ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ   29.000,00 

 

 

33.13  Ελληνικό ∆ηµόσιο. Προκαταβληµένοι  

και Παρακρατηµένοι Φόροι    

 
 33.13.06 5.000,00   

 
 33.13.99 24.000,00   

 
Αιτ. Μεταφορά παρακρατηθέντων φόρων χρήσης    
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Όλοι οι υπολογαριασµοί του “88. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ”, έχουν πλέον µηδενιστεί 

και τα υπόλοιπά τους έχουν µεταφερθεί στο δευτεροβάθµιο “88.99 Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης”, 

προκειµένου να γίνει η διανοµή. 

α/α 
ΧΡΕΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 

ΚΑΘΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΑ 

ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΠΟΣΑ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΠΙΣΤΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

11. 
 

.… / …. 
    

  

 
88. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ  1.611.554,54  

 
88.99  Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης    

 
86.99.00  Καθαρά Κέρδη Χρήσης Προς ∆ιάθεση    

 

 
41. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣ-

ΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   364.999,99 

 
 41.02  Τακτικό Αποθεµατικό    

 
 41.02.00  Σχηµατισµός Τακτικού Αποθεµατικού 2012 80.000,00   

 
 41.03  Αποθεµατικά Καταστατικού    

 
 41.03.00  Αποθεµατικά Μη ∆ιανεµόµενων Κερδών 2012  182.727,27   

 

 
41.90 Αποθεµατικά Από Απαλλασσόµενα της Φορολογίας 

Έσοδα (Απόφ. Υπ. Οικ. 1044770 / 10159 / ΠΟΛ 1117 / 1993)    

 
 41.90.00 Αποθεµατικά Από Απαλ/να Έσοδα 2012   102.272,72   

 
 42.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ   386.554,55 

 
 42.00  Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέο    

 
 42.00.00  Υπόλοιπο Κερδών Χρήσης 2012 Εις Νέο 386.554,55   

 
 53.  ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ   860.000,00 

 
 53.01  Μερίσµατα Πληρωτέα    

 
 53.01.00  Μερίσµατα Πληρωτέα Μελών ∆.Σ. 532.000,00   

 
 53.08  ∆ικαιούχοι Αµοιβών    

 
 53.08.00  Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου 148.000,00   

 
 53.09  ∆ικαιούχοι Χρηµατικών Εγγυήσεων    

 
 53.09.00  Αµοιβές Εργαζοµένων 180.000,00   

 
Αιτ. Εγγραφή ∆ιάθεσης Κερδών.    

 

Με την ανωτέρω εγγραφή, κλείνει και ο δευτεροβάθµιος λογαριασµός “88.99 Καθαρά Αποτελέσµατα 

Χρήσης” και έτσι ολοκληρώνεται η σειρά των εγγραφών διανοµής των κερδών της χρήσης. Ακολου-

θεί ο πίνακας φορολογικής αναµόρφωσης της επιχείρησης, συµπληρωµένος µε υποτιθέµενα ποσά. 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : 
 

Α.Φ.Μ. : 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ : 

 
 

Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (άρθρ. 31 ΚΦΕ) 
 
Συµπληρώνεται σε περίπτωση αναµόρφωσης η στήλη (4) µε τα αντίστοιχα ποσά. 
 

Α/Α 
(1) 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
(2) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
(3) 

ΠΟΣΟ  
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

(4) 

∗1. 
Έξοδα µισθοδοσίας και αµοιβής προσωπικού (Μη καταβολή ή 
βεβαίωση  ασφαλιστικών εισφορών κ.τ.λ.)-( § 1, περ. α υποπ., αα) 

  

2. 
Μισθοί και κάθε είδους απολαβές εταίρων ή µελών Ο.Ε., Ε.Ε., 
Ε.Π.Ε. κ.λπ. δεν αναγνωρίζονται.( §1 υποπ.αα ,περ.α ) 

  

3. 

∆ωρεές – Χορηγίες (µέχρι 10%του συνολικού ποσού καθαρού 
εισοδήµατος  ή των κερδών που προκύπτουν από ισολογισµούς και 
εφόσον έχουν  κατατεθεί στο Παρακαταθηκών &∆ανείων ή σε άλλη 
Τράπεζα.) – (§  1 ,περ.α., υποπ.γγ,) 

  

4. 

Ασφάλιστρα για οµαδική ασφάλιση ζωής εργατοϋπαλληλικού 
προσωπικού (κατά το µέρος που υπερβαίνουν το προβλεπόµενο 
όριο) – (§ 1, περ. α,  υποπ. δδ). 

  

5. 

∆απάνες για την επισκευή και συντήρηση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων είτε 
είναι  ιδιόκτητα ή µισθωµένα ή µε leasing, (πάνω από το προβλε-
πόµενο όριο).  
*Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος πίνακας ΙΙ. ( §1,περ.β). 

  

6. 
Τόκοι δανείων ή πιστώσεων γενικά που δεν αναγνωρίζονται (§ 1, 
,περ.δ.) 

  

7. 
Φόροι – Τέλη – ∆ικαιώµατα(φόρος εισοδήµατος κ.τ.λ.) που δεν 
αναγνωρίζονται ( § 1 , περ. ε). 

  

8. 
Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (πλέον των νοµίµων) 
– ( § 1 , περ.στ.) 

  

9. 
∆απάνες διαφήµισης(µη καταβολή του διαφηµιστικού τέλους υπέρ 
Ο.Τ.Α. κ.τ.λ.) – ( § 1 , περ.ιδ ) 

  

10. 
Μισθώµατα σε εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτων(κατά το 
µέρος που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου) – ( § 1 ,περ.ιστ)  

  

11. Αναµόρφωση δαπανών λόγω ύπαρξης αφορολογήτων εσόδων(§ 8) 

  

 

 



 

 

- 172 -

 

12. 

Έξοδα κινητής τηλεφωνίας για λογαριασµούς που ανήκουν στην  
επιχείρηση (περιορισµός στο 50% και ανάλογα µε τον αριθµό των  
απασχολουµένων υπαλλήλων και εταίρων.) – (§ 1, περ.ψ)  
*Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος πίνακας ΙΙΙ). 

  

13. Ποινικές ρήτρες, πρόστιµα και χρηµατικές ποινές ( §.17.) 

  

14. 

Καταβολή αποζηµιώσεων. Έλεγχος για την κατάθεση στην αρµόδια  
∆.Ο.Υ. αντίγραφου της απόφασης ή του εγγράφου, βάση του 
οποίου καταβάλλεται.)-( §.9) 

  

15. ∆απάνες χωρίς δικαιολογητικά του Κ.Β.Σ. 

  

16. 

Παροχές σε χρήµα ή σε είδος προς εργαζόµενους (δωροεπιταγές- 
διατακτικές- ενοίκια-πιστωτικές κάρτες στελεχών κτλ(εφόσον δεν 
έχουν ενταχθεί στην µισθοδοσία). ∆εν αναγνωρίζονται( § 1, περ.χ.)  

  

17. 

Παραλαβή αγαθών από τρίτο πρόσωπο σε σχέση µε αυτόν που 
τιµολογεί  εφόσον βρίσκεται εκτός Ελλάδος(τριγωνικές συναλλαγές) 
∆εν αναγνωρίζονται για έκπτωση (§ 1 περ. γ). 

  

18. Λοιπές δαπάνες 
  

 ΣΥΝΟΛΟ  (∗∗) 
  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
 

∗ Αν δεν έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές ή δεν έχουν καταλογιστεί ή                     

δεν έχει υποβληθεί Α.Π.∆. προς το ΙΚΑ, ο υπόχρεος υποβάλλει αίτηση προς το οικείο ασφαλιστικό          

ταµείο για την βεβαίωση των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών και στοιχεία της αίτησης αυτής 

συνυποβάλλονται µε την κατάσταση φορολογικής αναµόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή, διατηρείται            

το δικαίωµα αναγνώρισης της δαπάνης µισθοδοσίας, εφόσον συντρέχουν τα προαναφερόµενα. 

 

∗∗ α) για τις ατοµικές επιχειρήσεις και για τους υπόχρεους της παραγρ.4 του άρθρου 2                               

του Κ.Φ.Ε. που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ανάλογα µε την δραστηριότητα, στους κωδικούς 

564, 565 και 566 του υποπίνακα η΄ του πίνακα ΣΤ΄ της 2ης σελίδας του εντύπου Ε3 και .                            . 

β) για τις ατοµικές επιχειρήσεις και για τους υπόχρεους της παραγρ.4 του άρθρου 2 του                         

Κ.Φ.Ε. που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. στις «Σηµειώσεις Φορολογουµένου» , της τέ-      

ταρτης σελίδας του ίδιου εντύπου, θα αναγράφεται το συνολικό ποσό που θα προκύπτει από την κα- 

τάσταση αναµόρφωσης (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: ………….………….       

ΕΥΡΩ ) , µε την σηµείωση ότι για τους τελευταίους (υπόχρεοι παραγρ. 4 άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε.)                  

στη συνέχεια θα µεταφέρεται στον κωδ. 022 της δεύτερης σελίδας του ε-                                               

ντύπου Ε5 . Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να συµπληρωθούν οι υπόλοιποι κωδικοί 

018,019,020,450,021, και 023 της ίδιας σελίδας. 
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II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Α/Α ΓΡΑΜΜ. ΑΡΙΘΜ. ΚΥΒ. ΕΚΑΤ. Α/Α ΓΡΑΜΜ. ΑΡΙΘΜ. ΚΥΒ. ΕΚΑΤ. 

1. 
   

6. 
   

2. 
   

7. 
   

3. 
   

8. 
   

4. 
   

9. 
   

5. 
   

10. 
   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ Ε.Ι.Χ. : 
 
Α. ΜΕΧΡΙ 1600 CC : 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΟΣΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΟΣΟ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ 

 
 

 
 ∗30,00% 

 
 

 
 

 
 
B. ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1600 CC : 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΟΣΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΟΣΟ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ 

 
 

 
 ∗65,00% 

 
 

 
 

 
 
 
III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

 

ΚΩ∆. 
ΠΟΣΟ 

∆ΑΠΑΝΗΣ 
(α) 

ΚΩ∆. 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΙΝΗΤΩΝ 

(β) 
ΚΩ∆. 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛ. 

(γ) 

% 
(δ) 

ΚΩ∆. 
ΠΟΣΟ ΜΗ 

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ 

  
 

  
 ∗50,00% 

 
α – (α x γ x δ : β) ∗ 

  
 

  
 ∗50,00% 

 
(α) x (δ) 

 
 
Ο τύπος  α – (α x γ x δ : β) εφαρµόζεται όταν το (β) είναι µεγαλύτερο του (γ) . 
 

Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α 

 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : 
 

Α.Φ.Μ. : 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ : 

 
 
IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ∆ΟΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ (Φ.Π.Α. κ.τ.λ.) 
 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΦΟΡΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΑΠΟ∆ΟΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΑ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 
ΠΟΣΑ 

Π 
 

Α 
 

Ρ 
 

Α 
 

Κ 
 

Ρ 
 

Α 
 

Τ 
 

Η 
 

Θ 
 

Ε 
 

Ν 
 

Τ 
 

Ε 
 

Σ 

ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΑΡΘΡΟ 57 Κ.Φ.Ε. 

 

    

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ 55 Κ.Φ.Ε. 

 

    

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ  
ΑΡΘΡΟ 58 Κ.Φ.Ε. 

 

    

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ  
ΑΡΘΡΟ 54 Κ.Φ.Ε. 

 

    

 

    

 

    

 Φ.Π.Α. 
    

 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 
    

 ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 
    

  
    

  
    

  
    

 
 
 

Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α 

 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
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5.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

     Στην εποχή που διανύουµε, όλοι οι Έλληνες είµαστε µάρτυρες µίας πρωτοφανούς κρίσης σε 

πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο, µε προεκτάσεις σε όλους τους τοµείς της καθηµερινότητάς µας. Η 

χώρα καλείται να αντιµετωπίσει τα συµπτώµατα της κακοδιαχείρισης του παρελθόντος, αλλά και 

να θέσει της βάσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας και την επίτευξη ανάπτυξης. Στα πλαίσια 

αυτής της προσπάθειας, το Ελληνικό φορολογικό σύστηµα έχει πλέον αποκτήσει πρωτεύουσα 

σηµασία για τον επανασχεδιασµό της δηµοσιονοµικής πολιτικής. Αυτό άλλωστε µπορούµε να  

συµπεράνουµε και από τις συνεχόµενες µεταρρυθµίσεις και αλλαγές των νοµοθετικών διατάξεων 

στις οποίες προβαίνει το Υπουργείο Οικονοµικών προκειµένου να συγκεντρώσει άµεσα έσοδα, να 

αυξήσει τη ρευστότητά του και να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Άλλωστε, αν θεωρήσουµε πως για την 

επιβολή του φόρου εισοδήµατος, τα φορολογικά συστήµατα λαµβάνουν υπόψη διάφορους κοινωνικο-

πολιτικούς και οικονοµικούς παράγοντες, επιδιώκοντας έτσι ένα δίκαιο και αντικειµενικό τρόπο 

φορολόγησης βασισµένο στη φοροδοτική ικανότητα των φορολογουµένων, µπορούµε να υπο-

θέσουµε πως η διοίκηση µε αυτό τον τρόπο επιδιώκει την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της 

οικονοµικής κρίσης και της ύφεσης, συµβάλλοντας έτσι στην οικονοµική ανάκαµψη της χώρας.  

     Για την επιχειρηµατικότητα – που ίσως βρίσκεται στο επίκεντρο της παρούσας συγκυρίας – οι 

εξελίξεις απαιτούν εγρήγορση, δηµιουργία πλάνων ανάπτυξης, σωστό σχεδιασµό και προσεκτικό 

χειρισµό τόσο σε λογιστικό, όσο και σε φορολογικό επίπεδο. Μετά τις ρυθµίσεις του Νόµου 3842 / 

2010 “Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες 

διατάξεις” ο ρόλος των λογιστών και των φοροτεχνικών έχει διευρυνθεί, αφού εκτός από τη 

συνυπευθυνότητά τους σε ότι αφορά την ορθή µεταφορά των οικονοµικών δεδοµένων από τα 

βιβλία και στοιχεία των επιχειρήσεων στα φορολογικά έντυπα των δηλώσεων (ώστε να προκύπτουν 

οι αναγκαίες λογιστικές συµφωνίες), οι ευθύνες τους έχουν επεκταθεί και στις εργασίες που 

αφορούν την ορθή φορολογική αναµόρφωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων των µονάδων για 

τις οποίες υποβάλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος.  
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     Η φορολογική αναµόρφωση των αποτελεσµάτων, αφορά τις διαδικασίες µέσω των οποίων 

προσδιορίζεται το καθαρό κέρδος (ή η καθαρή ζηµία) µιας επιχείρησης, αφού προστεθεί στα 

λογιστικά κέρδη (ή αφαιρεθεί από τις λογιστικές ζηµίες) το ποσό των δαπανών εκείνων, που δεν 

αναγνωρίζονται από τις φορολογικές διατάξεις. Η πρακτική αυτή επιβάλλεται γιατί ο φορολογικός 

νοµοθέτης εκτιµά πως δεν µπορούν όλες οι συναλλαγές να σχετίζονται µε το αντικείµενο 

δραστηριότητας της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, οι δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά, 

χαρακτηρίζονται ως µη παραγωγικές, θεωρείται πως δεν συµβάλλουν στην προώθηση των 

πωλήσεων και θα πρέπει να αντιµετωπιστούν µε διαφορετικό τρόπο. Αν και αποτελεί συχνό 

φαινόµενο – κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης – η καταχώρηση στα βιβλία πράξεων που 

αφορούν έξοδα της επιχείρησης για πραγµατικές, σύννοµες συναλλαγές, στο τέλος της χρήσης και 

κατά τον προσδιορισµό του αποτελέσµατος θα πρέπει να διαχωριστούν οι δαπάνες που 

αναγνωρίζονται φορολογικά και να προσδιοριστούν οι λογιστικές διαφορές.    

     Σύµφωνα µε την 33 / 1989 απόφαση του ΣτΕ, «ως λογιστική διαφορά νοείται η µείωση του 

δηλούµενου εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις, η οποία οφείλεται σε προφανή παραδροµή ή σε 

εσφαλµένο χαρακτηρισµό πραγµατικών περιστατικών ή σε ουσιώδη πλάνη περί το δίκαιο, χωρίς την 

οποία ο φορολογούµενος δεν θα προέβαινε, µε βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, στη 

µείωση του δηλούµενου εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις». Ουσιαστικά, οι λογιστικές 

διαφορές αφορούν τα έξοδα – ή το µέρος των εξόδων – τα οποία, ενώ έχουν καταχωρηθεί µε 

επάρκεια και ακρίβεια, στα τηρούµενα λογιστικά βιβλία και συγκεντρώνουν όλες τις λοιπές 

προϋποθέσεις ως προς τη νοµιµότητά τους, δεν αναγνωρίζονται ως έξοδα εκπιπτόµενα από τα 

ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Το γεγονός της µη αναγνώρισης των δαπανών οφείλεται – κατά 

την άποψη του νοµοθέτη – σε λόγους που συνδέονται µε την µη θεώρηση της δαπάνης ως 

παραγωγικής. Σε αυτήν την περίπτωση ερευνάται αν η δαπάνη ενισχύει την οικονοµική θέση της 

επιχείρησης και συµβάλλει στη δηµιουργία εισοδήµατος. Συνεπώς, αν η δαπάνη δεν είναι 

παραγωγική, δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της. 
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     Στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, επιχειρείται ένας καθορισµός του τρόπου 

µε τον οποίο προσδιορίζεται το καθαρό εισόδηµα, µε την απαρίθµηση – σε γενικές γραµµές – των 

δαπανών που αναγνωρίζονται προς έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδηµα.  Βεβαίως, είναι 

προφανές πως ο επακριβής προσδιορισµός της κάθε δαπάνης δεν είναι εφικτός. Άλλωστε, το 

πλήθος και η διαφορετική φύση των δαπανών, σε συνδυασµό µε το διαφορετικό προσανατολισµό 

της κάθε επιχείρησης, καθιστά αδύνατη την ακριβή αναφορά τους στο φορολογικό νόµο. Για το 

λόγο αυτό, στις διατάξεις του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, έχει προβλεφθεί η 

σύσταση Ειδικής Επιτροπής για την εξέταση των περιπτώσεων των δαπανών, οι οποίες δεν 

αναγνωρίζονται από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων. Οι γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής περιλαµβάνονται σε ιδιαίτερες αποφάσεις του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (πλέον Υπουργός Οικονοµίας) οι οποίες εκδίδονται κάθε 

χρόνο, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ακολουθείται και για τις δαπάνες που αναγνωρίζονται προς 

έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Αυτές οι αποφάσεις περιλαµβάνουν 

συγκεντρωτικά και κατά κατηγορία όλες τις δαπάνες των οποίων η αναγνώριση – ή µη – από το 

φορολογικό έλεγχο είναι υποχρεωτική, εκδίδονται σαν Πολυγραφηµένες Υπουργικές Εγκύκλιοι (ΠΟΛ) 

και αποτελούν τον οδηγό τόσο για τους φοροτεχνικούς, όσο και για τους ελεγκτές. Στις ίδιες 

αποφάσεις περιλαµβάνονται και οι διαχειριστικές περίοδοι στις οποίες αναφέρεται η έκπτωση των 

δαπανών, όπως αυτές έχουν ορισθεί µε προηγούµενες αποφάσεις. Αυτή η απαρίθµηση των 

δαπανών κρίθηκε επιβεβληµένη γιατί, αν δεν καθορίζονταν στο νόµο περιοριστικά οι αναγνω-

ριζόµενες προς έκπτωση δαπάνες, εύλογα θα δηµιουργούνταν αµφισβητήσεις κατά την εφαρµογή 

του νόµου, µε όλες τις δυσµενείς συνέπειες, τόσο για τη φορολογική αρχή όσο και για τους 

φορολογούµενους. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η αναγνώριση των δαπανών ως εκπεστέων από 

τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελµατιών είναι δεσµευτική για τις 

ελεγκτικές υπηρεσίες, όχι όµως και για τους φορολογουµένους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα επί 

µη αναγνωρίσεως κάποιας δαπάνης να προσφύγουν στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια.  
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     Από όσα προηγήθηκαν, καθίσταται σαφής η σηµασία της φορολογικής αναµόρφωσης των 

αποτελεσµάτων, τόσο για τους λογιστές – φοροτεχνικούς, όσο και για τους επιτηδευµατίες. 

Εννοείται πως κρίνεται απαραίτητη η επαρκής γνώση του συνόλου των φορολογικών διατάξεων 

– κυρίως δε του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, αλλά και των αποφάσεων και 

πολυγραφηµένων διαταγών της ∆ιοίκησης – καθώς επίσης και της σχετικής µε το συγκεκριµένο 

θέµα νοµολογίας. Επιπλέον, οι δαπάνες που ήδη έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία, αλλά 

δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης και έκπτωσής τους από τα ακαθάριστα 

έσοδα της επιχείρησης  – σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις – θα πρέπει 

να περιλαµβάνονται σε αναλυτική κατάσταση και να απαριθµούνται, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 

έχουν ληφθεί υπόψη κατά την συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης της οικονοµικής µονάδας.  

Στα παραπάνω πλαίσια ο λογιστής – φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλλει “Κατάσταση 

Φορολογικής Αναµόρφωσης” για κάθε πελάτη του, όπως επίσης και “Κατάσταση Αποδοθέντων και 

Οφειλόµενων (Παρακρατούµενων) Φόρων”. Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

(στο διάστηµα από 1
η
 Ιουλίου έως 31 Ιουλίου κάθε έτους) και αυτό σηµαίνει ότι ο υπεύθυνος 

λογιστής έχει υποχρέωση να εξετάσει ένα προς ένα όλα τα έξοδα που έχουν λογιστικοποιηθεί σε 

λογαριασµούς της 6
ης 
οµάδας (οργανικά έξοδα) και 8

ης
 οµάδας (ανόργανα αποτελέσµατα) του 

Ε.Γ.Λ.Σ. και στη συνέχεια να απορρίψει εκείνα που δεν αναγνωρίζονται, συνυπολογίζοντας τα 

ποσά τους στην φορολογική αναµόρφωση των αποτελεσµάτων. Αναλόγως θα πράξει και στην 

περίπτωση που τηρούνται βιβλία Β’ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Συνέπεια των 

παραπάνω είναι οι επιτηδευµατίες να πρέπει να προσδιορίσουν σε ειδικά σηµεία της φορολογικής 

τους δήλωσης τις δαπάνες εκείνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση και ως εκ τούτου θα 

προστεθούν στα προκύψαντα από τα βιβλία τους κέρδη προκειµένου να προκύψει το φορολογητέο 

εισόδηµά τους. Ασφαλώς, η φορολογική αναµόρφωση των αποτελεσµάτων υπόκειται σε έλεγχο και 

στις περιπτώσεις που οι εξωτερικοί ελεγκτές εκτιµήσουν ανακρίβεια ή ελλιπής αναµόρφωση 

µπορούν να προβούν στις απαιτούµενες παρεµβάσεις. 
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     Η διαδικασία, όπως περιγράφηκε στις προηγούµενες σελίδες, αφορά τη µία πλευρά – τη 

σηµαντικότερη – της φορολογικής αναµόρφωσης των αποτελεσµάτων. Η άλλη πλευρά σχετίζεται 

µε την αφαίρεση από τα κέρδη, των δαπανών που είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία σε προηγούµενη 

χρήση – χωρίς να υπάρχει τότε δικαίωµα έκπτωσης – αλλά στην κλειόµενη χρήση πληρούνται οι 

προϋποθέσεις έκπτωσης αυτών και µπορεί πλέον η επιχείρηση να ασκήσει το εν λόγω δικαίωµα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα της συγκεκριµένης περίπτωσης αφορούν οι προβλέψεις αποζηµίωσης 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, που οι επιχειρήσεις υπό τη µορφή νοµικών προσώπων 

υποχρεούνται να σχηµατίζουν ή να αναπροσαρµόζουν σε κάθε έτος – βάσει της εµπορικής 

νοµοθεσίας – χωρίς όµως να έχουν δικαίωµα έκπτωσης αυτού του ποσού παρά µόνο για το µέρος 

που αφορά την επόµενη της κλειόµενης διαχειριστική χρήση. Κατά συνέπεια, όταν πλέον εκπλη-

ρώνεται η προϋπόθεση έκπτωσης των δαπανών, η επιχείρηση θα αφαιρέσει αυτές από τα λογιστικά 

της κέρδη, κατά τη σύνταξη της φορολογικής της δήλωσης. Επίσης θα αφαιρέσει τα έσοδα που 

προέρχονται από άλλες – παρεπόµενες της κύριας – δραστηριότητές της και υπό προϋποθέσεις είναι 

αφορολόγητα (όπως είναι για παράδειγµα, τα κέρδη από αµοιβαία κεφάλαια ή τα κέρδη από πώληση 

µετοχών εισηγµένων στο χρηµατιστήριο). Τέλος οι προσθαφαιρέσεις ολοκληρώνονται µε τον 

προσδιορισµό της αναλογίας των αφορολόγητων εσόδων στα διανεµόµενα (προκειµένου να 

προστεθούν στα φορολογητέα κέρδη), µε την αφαίρεση αναγνωριζόµενων για µεταφορά ζηµιών 

προηγούµενων χρήσεων, µε την αφαίρεση αφορολόγητων ποσών βάσει ειδικών διατάξεων των 

νόµων ή µε την ειδική έκπτωση ορισµένων κατηγοριών δαπανών που δίνεται µε τη µορφή κινήτρου 

για την πραγµατοποίηση των δαπανών αυτών (όπως είναι αυτές που αφορούν την τεχνολογική 

έρευνα, την απασχόληση ατόµων µε αναπηρία κ.λπ.). 

     Στο σηµείο αυτό εντοπίζουµε ακόµα µία σηµαντική παράµετρο της διαδικασίας, που θα πρέπει 

να αντιµετωπίζεται µε τη δέουσα προσοχή από τους λογιστές – φοροτεχνικούς, αφού η φορολογική 

αναµόρφωση δεν περιορίζεται στο επίπεδο της τρέχουσας χρήσης, αλλά επεκτείνεται τόσο σε 

παρελθούσες, όσο και σε µελλοντικές χρήσεις.       
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     Εν κατακλείδι, διαπιστώνουµε πως αποτελεί βασική αρχή της ∆ιοικητικής των Επιχειρήσεων η 

διενέργεια δαπανών (µε τη µορφή λειτουργικών εξόδων, ή κόστους γενικότερα), ως αναγκαίο και 

απαραίτητο µέσο για τη δηµιουργία των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν στο σχηµατισµό 

εσόδων. Συνεπώς, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων αποφασίζουν και διενεργούν, στα πλαίσια του 

λειτουργιών τους, τις συναλλαγές που θα µεταβάλλουν τα περιουσιακά στοιχεία των οργανισµών 

µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτει θετικό αποτέλεσµα. Η ανάγκη για την λογιστική παρακο-

λούθηση της διαδικασίας αυτής είναι προφανής.  

     Η επιστήµη της Λογιστική δύναται να παράσχει λύσεις σε θέµατα προσαρµογής των συναλ-

λαγών στην φορολογική νοµοθεσία, ιδιαίτερα δε στην σύγχρονη εποχή των λογιστικών προγραµ-

µάτων µηχανογράφησης και αυτοµατοποίησης των διαδικασιών. Η σαφής απεικόνιση των 

λογιστικών γεγονότων (και ιδιαιτέρως των συναλλαγών που αφορούν δαπάνες οι οποίες στη 

συνέχεια θα πρέπει αναµορφωθούν φορολογικά) µπορεί σε σηµαντικό βαθµό να διασφαλίσει, τόσο 

τον προσδιορισµό του πραγµατικού λογιστικού αποτελέσµατος της χρήσης, όσο και την ευχερή 

διαχείριση των λογιστικών διαφορών. Πολύτιµο εργαλείο στη διαδικασία µπορεί να αποδειχθεί 

οποιοδήποτε λογιστικό πρόγραµµα το οποίο δίδει τη δυνατότητα στο χρήστη να ενηµερώνει 

αυτόµατα τους συνδεόµενους, µε κάθε εγγραφή στη Γενική Λογιστική, λογαριασµούς τάξεως µέσω 

των οποίων παρακολουθούνται οι παράλληλες συναλλαγές της οικονοµικής µονάδας. 

     Πέραν τούτων, η φορολογική αναµόρφωση των αποτελεσµάτων απαιτεί επαρκή γνώση της 

φορολογικής νοµοθεσίας, αλλά και της τεχνικών για την ορθή απεικόνιση της διαδικασίας στη 

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος της κάθε επιχείρησης. Προφανώς, αποτελεί µία εργασία που θα 

πρέπει να διεκπεραιώνεται από καταρτισµένους επαγγελµατίες λογιστές – φοροτεχνικούς. Ωστόσο, 

η τελική επιλογή για το ποιες δαπάνες θα αναµορφωθούν, βαρύνει τον επιτηδευµατία (ή την 

επιχείρηση) που έχει και την τελική ευθύνη για την αναµόρφωση. Για το λόγο αυτό, σε πολλές 

περιπτώσεις η αναµόρφωση δεν πραγµατοποιήθηκε ή ήταν ατελής µε προφανή σκοπό να µειωθεί η 

φορολογική επιβάρυνση της επιχείρησης. 
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     Αυτό ασφαλώς που προκύπτει ως τελικό συµπέρασµα, είναι πως µε την εφαρµογή του 

νοµοθετικού πλαισίου, σε συνδυασµό µε την διενέργεια της φορολογικής αναµόρφωσης και την 

είσπραξη των προβλεπόµενων και αναλογούντων στην επιχείρηση φόρων, µεταφέρεται η ευθύνη 

από το κράτος προς το λογιστή – φοροτεχνικό και στον νόµιµο ελεγκτή. Η Πολιτεία περιορίζει το 

κόστος διαχείρισης των φορολογικών ελέγχων, ενδεχοµένως κάνει ακόµα ένα βήµα προς τον 

εξορθολογισµό του συστήµατος, ενώ αποτρέπει σε ουσιαστικό βαθµό τον κίνδυνο παράνοµων 

συναλλαγών φαινοµένων χρηµατισµού µεταξύ επιχειρηµατιών, λογιστών και ελεγκτών. 
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� Σακέλλης Ι. Ε., (2011) Το Έργον του Λογιστή Ελεγκτή στο Τέλος της Χρήσεως – Φορολογία και 

∆ιάθεση των Κερδών και Αποθεµατικών των Εταιριών και των Επιχειρήσεων µε Βιβλία Β' 

Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Αθήνα, Εκδόσεις: «Σακέλλη Ε. και Συνεργάτες Ο.Ε. – Επιστηµονικές 

Εκδόσεις». 

 

� Σγουρινάκης Ν. & Μιχελινάκης Β. (2013) Πρακτικές λύσεις φορολογίας και λογιστικής 2013. 

Αθήνα, Εκδόσεις: «Νοµική Βιβλιοθήκη». 

 

� Σταµατόπουλος ∆. Π. & Καραβοκύρης Α. Γ. (2005) Φορολογία Φυσικών και Νοµικών 

Προσώπων. Αθήνα, Εκδόσεις: «Σταµατόπουλος ∆. – Καραβοκύρης Α. – Σταµούλη Α.Ε.». 
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β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

� Νόµος 2112 / 1920 “Περί υποχρεωτικών καταγγελιών για συµβάσεις εργασίας ιδιωτικών 

υπαλλήλων” (Φ.Ε.Κ. 67 / τεύχος Α΄ / 18.03.1920). 
 

� Βασιλικό ∆ιάταγµα 16 / 1920 “Περί επεκτάσεως του Νόµου 2112 / 1920” (18.07.1920). 
 

� Κανονιστικός Νόµος 2190 / 1920 “Περί Ανωνύµων Εταιρειών”. 
 

� Αναγκαστικός Νόµος 843 / 1948 “Περί καταργήσεων των φόρων επί της κυκλοφορίας των 

αγαθών και αναπληρώσεως των εξ αυτών εσόδων” (Φ.Ε.Κ. 319 / τεύχος Α΄ / 20.12.1948). 
 

� Νόµος 1846 / 1951 “Περί Κοινωνικής Ασφάλισης” (Φ.Ε.Κ. 179 / τεύχος Α΄ / 01.08.1951). 
 

� Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 3026 / 1954 “Κώδικας περί ∆ικηγόρων” (Φ.Ε.Κ. 235 / τεύχος Α΄ / 

08.01.1954). 
 

� Νόµος 4171 / 1961 “Περί λήψεως γενικών µέτρων δια την υποβοήθηση της αναπτύξεως της 

χώρας” (Φ.Ε.Κ. 93 / τεύχος Α΄ / 03.06.1961). 

 

� Αναγκαστικός Νόµος 148 / 1967 “Περί µέτρων προς ενίσχυση της Κεφαλαιαγοράς” (Φ.Ε.Κ. 179 

/ τεύχος Α΄ / 09.10.1967). 

 
� Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 1297 / 1972 “Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή 

µετατροπήν επιχειρήσεων προς δηµιουργίαν µεγάλων οικονοµικών µονάδων” (Φ.Ε.Κ. 217 / 

τεύχος Α΄ / 8.12.1972). 

 
� Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 118 / 1973 “Περί Κώδικα Φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, προικών 

και κερδών εκ λαχείων” (Φ.Ε.Κ. 202 / τεύχος Α΄ / 06.09.1973). 

 
� Νόµος 876 / 1979 “Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων αναφεροµένων στην 

ανάπτυξη της Κεφαλαιαγοράς” (Φ.Ε.Κ. 48 / τεύχος Α΄ / 12.03.1979). 

 
� Προεδρικό ∆ιάταγµα 1123 / 1980 “Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης 

της προαιρετικής εφαρµογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου” (Φ.Ε.Κ. 283 / τεύχος Α΄ / 

15.12.1980). 
 

� Νόµος 1514 / 1985 “Ανάπτυξη της Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας” (Φ.Ε.Κ. 13 / τεύχος 

Α΄ / 05.02.1985).  
 

� Νόµος 1642 / 1986 “Για την εφαρµογή του Φ.Π.Α. και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 125 / τεύχος Α΄ 

/ 21.8.1986). 
 

� Νόµος 1665 / 1986 “Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης” (Φ.Ε.Κ. 194 / τεύχος Α’ / 4.12.1986). 

 

� Νόµος 1892 / 1990 “Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 101 / 

τεύχος Α΄ /  31.07.1990). 

 

� Νόµος 1905 / 1990 “Για τη σύµβαση πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων και άλλες 

διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 147 / τεύχος Α΄ / 15.11.1990). 
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� Νόµος 2065 / 1992 “Αναµόρφωση άµεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 113 / τεύχος 

Α΄ / 30.6.1992). 
 

� Νόµος 2093 / 1992 “∆ιαρρυθµίσεις στην έµµεση φορολογία και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 181 / 

τεύχος Α’ / 25.11.1992). 

 
� Νόµος 2166 / 1993 “Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθµίσεις στην έµµεση και άµεση 

φορολογία και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 137 / τεύχος Α΄/ 24.8.1993). 

 

� Νόµος 2238 / 1994 “Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος” (Φ.Ε.Κ. 151 / τεύχος Α΄  / 

16.09.1994). 
 

� Νόµος 2244 / 1994 “Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και από συµβατικά καύσιµα 

και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 168 / τεύχος Α’ / 07.10.1994). 

 
� Προεδρικό ∆ιάταγµα 34 / 1995 “Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων περί εµπορικών 

µισθώσεων” (Φ.Ε.Κ. 30 / τεύχος Α΄ / 10.2.1995). 

 

� Νόµος 2459 / 1997 “Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις”. (Φ.Ε.Κ. 17 / 

τεύχος Α΄ / 18.8.1997). 

 

� Νόµος 2515 / 1997 “Άσκηση επαγγέλµατος Λογιστή – Φοροτεχνικού” (Φ.Ε.Κ. 154 / τεύχος 

Α΄ / 1997). 

 

� Νόµος 2545 / 1997 “Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 

254 / τεύχος Α΄ / 15.12.1997). 

 
� Νόµος 2601 / 1998 “Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονοµική και περιφερειακή 

ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 81 / τεύχος Α΄ / 15.4.1998). 

 

� Νόµο 2753 / 1999 “Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήµατος και άλλες 

διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 249 / τεύχος Α΄ / 17.11.1999). 

 

� Νόµος 2873 / 2000 “Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 

285 / τεύχος Α΄ / 28.12.2000). 
 

� Νόµος 2859 / 2000 “Κύρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας” (Φ.Ε.Κ. 248 / 

τεύχος Α΄ / 07.11.2000). 

 

� Νόµου 2880 / 2001 “Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 9 / τεύχος Α΄ / 30.01.2001). 

 

� Νόµου 2937 / 2001 “Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια 

των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών 

ιδρυµάτων, ρυθµίσεις ΕΥΑΘ Α.Ε. και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 169 / τεύχος Α΄ / 26.7.2001). 

 

� Νόµος 2939 / 2001 “Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 179 / τεύχος Α΄ / 06.08.2001). 
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� Νόµος 3029 / 2002 “Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης” (Φ.Ε.Κ. 160 / τεύχος 

Α΄ / 11.07.2002). 

 

� Νόµος 3091 / 2002 “Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήµατος και κεφαλαίου και 

άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 330 / τεύχος Α΄ / 24.12.2002). 

 

� Νόµος 3156 / 2003 “Οµολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα 

και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 157 / τεύχος Α΄ / 25.6.2003). 

 

� Π.∆. 299 / 2003 “Περί Αποσβέσεων. Καθορισµός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών 

απόσβεσης” (Φ.Ε.Κ. 255 / τεύχος Α΄ / 04.11.2003). 

 

� Νόµος 3220 / 2004 “Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής – αντικειµενικοποίηση του 

φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 15 / τεύχος Α΄ / 28.01.2004). 

 
� Νόµος 3296 / 2004 “Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί 

έλεγχοι κ.ά. διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 253 / τεύχος Α΄ / 14.12.2004). 

 

���� Νόµος 3299 / 2004 “Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την 

Περιφερειακή Σύγκλιση” (Φ.Ε.Κ. 261 / τεύχος Α’ / 23.12.2004). 

 
� Νόµος 3301 / 2004 “Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, εφαρµογή των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 263 / τεύχος Β΄ / 23.12.2004). 
 
� Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 

∆ηµοσίων Έργων, µε αριθµό Η. Π. 54409 / 2632 / 2004 και θέµα: “Σύστηµα εµπορίας 

δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2003 / 

87 / ΕΚ «σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων 

θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96 / 61 / ΕΚ του 

Συµβουλίου» του Συµβουλίου της 13
ης

 Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 1931 / 

τεύχος Β’ / 27.12.2004). 
 

� Νόµος 3601 / 2007 “Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα, επάρκεια 

ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 178 / τεύχος Α΄ / 1.8.2007). 

 

� Νόµος 3653 / 2008 “Θεσµικό Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 49 / 

τεύχος Α΄ / 21.3.2008). 

 
� Νόµου 3693 / 2008 “Εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί 

υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση 

των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 

84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 174 / τεύχος Α΄ / 25.08.2008). 

 
� Νόµος 3752 / 2009 “Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 40 / τεύχος 

Α’ / 04.03.2009).  
 

� Νόµος 3842 / 2010 “Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής 

και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 58 / τεύχος Α΄ / 23.4.2010). 
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� ΠΟΛ 1093 / 5.5.1992 “∆ιευκρινήσεις για την εφαρµογή του Νόµου 1892 / 1990 περί κινήτρων για 

την πραγµατοποίηση παραγωγικών επενδύσεων και άλλα”. 

 

� ΠΟΛ. 1282 / 30.10.1996 “Κοινοποίηση του προσαρτήµατος της Γνωµάτευσης 270 / 10.7.1996 

του ΕΣΥΛ”. 

 

� ΠΟΛ.1125 / 4.4.2000 “Υποχρέωση καταβολής διαφηµιστικού τέλους υπέρ ∆ήµων και Κοινοτήτων 

για τα µεµονωµένα προϊόντα που διαφηµίζονται επί των υλικών συσκευασίας των πωλουµένων 

από επιχειρήσεις ή καταστήµατα ειδών, καθώς και για τα ένθετα που διανέµονται δωρεάν µαζί µε 

τις εφηµερίδες ή περιοδικά”. 

 

� ΠΟΛ.1168 / 25.5.2000 “Η ζηµία επιχείρησης η οποία προέρχεται από την εκκαθάριση Ανωνύµου 

Εταιρείας της οποίας κατείχε µετοχές, αναγνωρίζεται προς έκπτωση”. 

 

� ΠΟΛ 1147 / 22.5.2001 “Φορολογική µεταχείριση επιχορήγησης για πρόσληψη προσωπικού” .  

 
� ΠΟΛ 1159 / 22.7.2001 “Καθορισµός της διαδικασίας εφαρµογής της παραγράφου 5 του άρθρου 

82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, αναφορικά µε το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα 

εκδίδεται από Νόµιµους Ελεγκτές, ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραµµένα στο ∆ηµόσιο Μητρώο του 

Νόµου 3693 / 2008 (Φ.Ε.Κ. 174 / τεύχος Α΄ / 25.08.2008)”. 

 
� ΠΟΛ 1047 / 04.02.2002 “Περί απόσβεσης της δαπάνης αγοράς εµπορικού σήµατος από 

επιχείρηση” 

 

� ΠΟΛ.1038 / 5.3.2003 “Ερµηνεία των διατάξεων του Νόµου 3091 / 2002 «Απ-λουστεύσεις και 

βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.330 / τεύχος 

Α΄ / 24.12.2002)” 

 

� ΠΟΛ 1122 / 19.11.2003 “Κοινοποίηση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 299 / 2003 «Καθορισµός 

κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης” (Φ.Ε.Κ. 255 / τεύχος Α΄ / 4.11.2003) 

 

� ΠΟΛ 1133 / 11.12.2003 “Καθορισµός των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών για την 

αναγνώριση των αποσβέσεων των επισφαλών απαιτήσεων των επιχειρήσεων”. 

 

� ΠΟΛ 1052 / 8.6.2004 “Φορολογική µεταχείριση επισφαλών απαιτήσεων που έχουν επιχειρήσεις, 

κατά πελατών τους µε έδρα την πρώην Γιουγκοσλαβία”.   

 
� ΠΟΛ. 1005 / 14.1.2005 “Εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων µε 

βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νοµολογία”. 

 

���� ΠΟΛ 1016 / 7.2.2005 “Κοινοποίηση ορισµένων διατάξεων του Νόµου 3296 / 2004 (Φ.Ε.Κ. 253 / 

τεύχος Α΄ / 14.12.2004) που αφορούν στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών 

προσώπων”. 

 
� ΠΟΛ. 1028 / 17.2.2006 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ. 1005 / 2005 Απόφασης του Υπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών – Εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νοµολογία”. 

 

� ΠΟΛ.1029 / 17.02.2006 “∆απάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα 

έσοδα των επιχειρήσεων µε βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νοµολογία”. 
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� ΠΟΛ 1036 / 2.3.2006 “Κοινοποίηση ορισµένων διατάξεων του Νόµου 3427 / 2005 (Φ.Ε.Κ. 312 / 

τεύχος Α΄ / 27.12.2005) που αφορούν στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών 

προσώπων”. 

 

� ΠΟΛ. 1056 / 23.2.2007 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ 1005 / 2005 Απόφασης του Υπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων”. 

 

� ΠΟΛ 1057 / 23.3.2007 “Συµπλήρωση της αρίθµ. 1017621 / 10262 / Β 0012 / ΠΟΛ 1029 / 

17.2.2006 Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις δαπάνες που δεν 

αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων”. 

 

� ΠΟΛ 1106 / 05.09.2007 “Παράταση προθεσµιών υποβολής δηλώσεων τελών χαρτοσήµου και 

άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων” 

 

� ΠΟΛ. 1106 / 24.7.2008 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ. 1005 / 2005 Απόφασης του Υπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων”. 

� ΠΟΛ. 1107 / 24.7.2008 “Συµπλήρωση της ΠΟΛ. 1029 / 17.2.2006 Απόφασης του Υπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από 

τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων”. 

 
� ΠΟΛ 1039 / 14.3.2010 “Τύπος και περιεχόµενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος 

οικονοµικού έτους 2010, των νοµικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος και καθορισµός δικαιολογητικών”. 

 

� ΠΟΛ 1035 / 4.10.2010 “Κοινοποίηση άρθρων του Νόµου 3842 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 58 / τεύχος Α΄ / 

23.4.2010)”. 
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