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[iii] 

Η έγκριση της πτυχιακής εργασίας από το Τµήµα Λογιστικής 

Χρηµατοοικονοµικής / Μεσολογγίου του ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας δεν υποδηλώνει 

απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ µέρους του Τµήµατος.  

  



[iv] 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Η φορολογία εισοδήµατος των επιχειρήσεων, δηλαδή το λογιστικό σύστηµα που 

εφαρµόζει µια επιχείρηση για την νόµιµη και δίκαιη φορολόγησή της, πραγµατεύεται 

λογιστικά αρχεία (ηλεκτρονικά ή φυσικά), βιβλία και παραστατικά, και εφαρµόζεται 

ανάλογα µε το µέγεθος και τη φύση της επιχείρησης (Καραγιώργος, 2015), όπως αναλυτικά 

θα δειχθεί παρακάτω.  

Το λογιστικό σύστηµα της επιχείρησης πρέπει να είναι σύµφωνο, τόσο της 

λογιστικής αξίας όσο και της φορολογική βάσης, όταν είναι διαφορετικές, των στοιχείων των 

εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, µε στόχο τη 

συµµόρφωση της επιχείρησης µε την εκάστοτε φορολογική νοµοθεσία για την υποβολή των 

φορολογικών δηλώσεων (Φλώρος, 2010).  

Με δικαιοδοσία της ∆ιοίκησης της επιχείρησης από το εφαρµοζόµενο λογιστικό 

σύστηµα πρέπει να δίνονται εύκολα, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλες οι πληροφορίες που 

χρειάζονται για να δύναται ευχερής η σύναψη συµφωνιών και επαληθεύσεων / 

διασταυρώσεων κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου (Οικονοµικού ή Λογιστικού).  

Στα λογιστικά στοιχεία / αρχεία καταγράφεται κάθε συναλλαγή και γεγονός της 

επιχείρησης, ανεξάρτητα από την αξία (κόστος). Έτσι, η έννοια του σηµαντικού µεγέθους 

(ποσού) δεν έχει καµία σχέση στην καταγραφή των συναλλαγών και των γεγονότων. 

Οι επιχειρήσεις που υπόκεινται στις ρυθµίσεις του νόµου 4308/2014 είναι τα νοµικά 

πρόσωπα που έχουν τη µορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. καθώς και οι ατοµικές 

επιχειρήσεις. Παράλληλα στις ρυθµίσεις του νόµου αυτού ανήκουν πλέον και οι αστικές 

εταιρείες κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι συνεταιρισµοί, οι 

δικηγορικές εταιρίες, οι κοινοπραξίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση του 

ιδιωτικού τοµέα, που αποκτά εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα (Κοροµηλάς, 

2017).  

Επιπροσθέτως στις διατάξεις του νόµου ανήκουν πλέον και τα Ν.Π.Ι.∆., τα 

σωµατεία, οι σύλλογοι, οι ενώσεις προσώπων και γενικά τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

πρόσωπα, αφού έχουν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα. 



[v] 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγµατεύεται την φορολογία εισοδήµατος των 

επιχειρήσεων σύµφωνα µε τα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) - Η εφαρµογή 

τους στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. 

Γράφτηκε στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Λογιστικής 

& Χρηµατοοικονοµικής της σχολής ∆ιοίκησης & Οικονοµίας του Τεχνολογικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ∆υτικής Ελλάδας από τον φοιτητή Τότση Γεώργιο υπό την 

επίβλεψη του Καθηγητή Γκόλφη Γεώργιου, τον οποίο και θερµά ευχαριστώ για την πολύτιµη 

βοήθειά του, την συµβολή, υποµονή και την υποστήριξη του για την ολοκλήρωση της 

πτυχιακής. 

Τους καθηγητές του τµήµατός µου για τις γνώσεις που µου έδωσαν όλα τα χρόνια 

των σπουδών µου. 

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς µου για την υποµονή τους αλλά και την 

ανιδιοτελή αγάπη τους όλα τα χρόνια των σπουδών µου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τότσης Γεώργιος, 2017 



[vi] 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το θέµα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η φορολογία εισοδήµατος των 

επιχειρήσεων σύµφωνα µε τα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) και η εφαρµογή 

τους στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Αναλύεται ως εξής: 

Αρχικά στο 1
ο
 κεφαλαίο οι: «Γενικές ∆ιατάξεις Φορολογίας Εισοδήµατος 

ν.4172/2013», παρουσιάζονται εισαγωγικές έννοιες και οι γενικές διατάξεις του ν.4172/2013 

(άρθρο 1
ο
 «Πεδίο εφαρµογής», άρθρο 2

ο
 «Ορισµοί», άρθρο 3

ο
 «Υποκείµενα του φόρου», 

άρθρο 4
ο
 «Φορολογική κατοικία», άρθρο 5

ο
 «Εισόδηµα που προκύπτει στην ηµεδαπή», 

άρθρο 6
ο
 «Μόνιµη εγκατάσταση», άρθρο 7

ο
 «Φορολογητέο εισόδηµα», άρθρο 8

ο
 

«Φορολογικό έτος», άρθρο 9
ο
 «Πίστωση φόρου αλλοδαπής»). 

Στο 2
ο
 κεφάλαιο η: «Φορολογία Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων και Νοµικών 

Επιχειρήσεων Ν.4172/2013» καταγράφονται οι γενικές διατάξεις (άρθρο 44
ο
 «Αντικείµενο 

της φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών επιχειρήσεων», άρθρο 45
ο
 

«Υποκείµενα του φόρου», άρθρο 46
ο
 «Απαλλασσόµενα νοµικά πρόσωπα»), το Φορολογητέο 

Εισόδηµα (άρθρο 47
ο
 «Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα», άρθρο 48

ο
 «Απαλλαγή 

ενδοοµιλικών µερισµάτων», άρθρο 49
ο
 «Υποκεφαλαιοδότηση», Άρθρο 50

ο
 «Ενδοοµιλικές 

συναλλαγές», άρθρο 51
ο
 «Μεταφορά λειτουργιών», άρθρο 52

ο
 «Εισφορές ενεργητικού 

έναντι µετοχών», Άρθρο 53
ο
 «Ανταλλαγή µετοχών», άρθρο 54

ο
 «Συγχωνεύσεις και 

διασπάσεις», άρθρο 55
ο 

«Μεταφορά της καταστατικής έδρας µίας SE ή µίας SCE», άρθρο 

56
ο
 «Μη εφαρµογή ευεργετηµάτων», άρθρο 57

ο
 «Εκκαθάριση»), ο Φορολογικός 

Συντελεστής (άρθρο 58
ο
 «Φορολογικός συντελεστής»), η Φορολόγηση στην Πηγή (άρθρο 

59
ο
 «Φορολόγηση στην πηγή», άρθρο 60

ο
 «Φορολογικός συντελεστής»), και η 

Παρακράτηση Φόρου (άρθρο 61
ο
 «Υπόχρεοι σε παρακράτηση», άρθρο 62

ο
 «Πληρωµές 

υποκείµενες σε παρακράτηση», άρθρο 63
ο
 «Απαλλαγή για ορισµένες ενδοοµιλικές 

πληρωµές», άρθρο 64
ο
 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου»). 

 Το θέµα του 3
ου

 κεφαλαίου είναι η: «Φορολογία Εισοδήµατος µε τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα Ν. 4308/2014». Αναλύονται  το Πεδίο Εφαρµογής και οι Κατηγορίες 

Επιχειρήσεων βάσει µεγέθους (άρθρο 1
ο
 «Πεδίο εφαρµογής», άρθρο 2

ο
 «Καθορισµός 

µεγέθους επιχειρήσεων»), τα Λογιστικά Αρχεία (άρθρο 3
ο
 «Λογιστικό σύστηµα και βασικά 

λογιστικά αρχεία», άρθρο 4
ο
 «Άλλα λογιστικά αρχεία», άρθρο 5

ο
 «∆ιασφάλιση αξιοπιστίας 



[vii] 

λογιστικού συστήµατος», άρθρο 6
ο
 «Χρόνος ενηµέρωσης λογιστικών αρχείων», άρθρο 7

ο
 

«∆ιαφύλαξη λογιστικών αρχείων»), τα Παραστατικά Πωλήσεων (άρθρο 8
ο
 «Τιµολόγιο 

πώλησης», άρθρο 9
ο
 «Περιεχόµενο τιµολογίου», άρθρο 10

ο
 «Απλοποιηµένο τιµολόγιο και 

συγκεντρωτικό τιµολόγιο», άρθρο 11
ο
 «Χρόνος έκδοσης τιµολογίου», άρθρο 12

ο
 

«Εκδιδόµενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών», άρθρο 13
ο
 «Χρόνος 

έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης», άρθρο 14
ο
 «Ηλεκτρονικό τιµολόγιο», Άρθρο 15

ο
 

«Αυθεντικότητα του τιµολογίου»), οι Αρχές Σύνταξης Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

(άρθρο 16
ο
 «Ορισµός των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων», άρθρο 17

ο
 «Γενικές αρχές 

σύνταξης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων»), οι «Κανόνες Επιµέτρησης» (άρθρο 18
ο
 

«Ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία», άρθρο 19
ον

 «Χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία», άρθρο 20
ο
 «Επιµέτρηση αποθεµάτων και υπηρεσιών», άρθρο 21

ο
 

«Προκαταβολές δαπανών και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία», άρθρο 

22
ο
 «Υποχρεώσεις», άρθρο 23

ο
 «Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόµενοι φόροι», άρθρο 

24
ο
 «Επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία», άρθρο 25

ο
 

«Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων», άρθρο 26
ο
 «Στοιχεία της καθαρής θέσης», 

άρθρο 27
ο
 «Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόµισµα», άρθρο 28

ο
 «Μεταβολές λογιστικών 

πολιτικών και εκτιµήσεων και διόρθωση λαθών»), το «Προσάρτηµα (Σηµειώσεις) και 

Απαλλαγές» (άρθρο 29
ο
 «Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων», άρθρο 30
ο
 «Απλοποιήσεις και απαλλαγές»), οι Ενοποιηµένες 

Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις (άρθρο 31
ο
 «Κατηγοριοποίηση επιχειρήσεων και οµίλων 

για σκοπούς ενοποίησης», άρθρο 32
ο
 «Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης», άρθρο 33

ο
 

«Κατηγορίες επιχειρήσεων που απαλλάσσονται από ενοποίηση», άρθρο 34
ο
 «Κανόνες 

κατάρτισης ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων», άρθρο 35
ο
 «Μέθοδος της 

καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες», άρθρο 36
ο
 «Σηµειώσεις των ενοποιηµένων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων»). 

Στο 4
ο
 κεφάλαιο: «Παραδείγµατα Φορολογίας Εισοδήµατος Επιχείρησης», 

παρουσιάζεται ο τρόπος σύστασης Ανώνυµης Εταιρείας, τα γεγονότα µε ονόµατα, η 

κατάσταση αποτελεσµάτων, οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και διάφορα παραδείγµατα 

Φορολογίας Εισοδήµατος Επιχείρησης. 

Στο 5
ο
 και τελευταίο κεφάλαιο τα: «Συµπεράσµατα», καταγράφονται τα 

αποτελέσµατα και οι παρατηρήσεις για την φορολογία εισοδήµατος των επιχειρήσεων 



[viii] 

σύµφωνα µε τα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) και η εφαρµογή τους στις 

οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. 
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1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Ν.4172/2013» 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τις φορολογικές διατάξεις πάντα χαρακτήριζαν οι αλλεπάλληλες µεταβολές, µε 

συνέπεια να είναι απαραίτητη η συνεχής ενηµέρωση, η προσεκτική ανάλυση των νέων 

δεδοµένων, σχετικά µε τις φορολογικές επιβαρύνσεις, τόσο επί των εισοδηµάτων που 

αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα, όσο και επί των αποτελεσµάτων που παρουσιάζουν οι 

οικονοµικές µονάδες, επιχειρήσεις, νοµικά πρόσωπα και νοµικές επιχειρήσεις 

(Σταµατόπουλος & Καραβοκύρης, 2017).  

Στην Ελλάδα η τελευταία νοµοθετική διάταξη για τον κώδικα φορολογίας 

εισοδήµατος πραγµατοποιήθηκε µε τον νόµο υπ’ αριθ. 4172 (ΦΕΚ Α 167 23.7.2013). 

Στις διατάξεις του Κεφαλαίου 4 του ν. 4325/2015 «Αποκατάσταση αδικιών - 

Επαναφορά προσωπικού - Κινητικότητα»
1
, εµπίπτουν υπάλληλοι µόνιµοι και µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι τελούν σε καθεστώς διαθεσιµότητας 

σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, ακόµη και εάν έχει παρέλθει ο χρόνος της διαθεσιµότητας 

χωρίς να έχει λυθεί η υπαλληλική τους σχέση. Ο θεσµός της διαθεσιµότητας των άρθρων 80, 

81, 82, 90, 91 και 93 του παρόντος νόµου καταργείται µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

του Κεφαλαίου 4 του ν. 4325/2015 (Τότσης, 2016). 

Όσοι υπάλληλοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιµότητας µε βάση τις διατάξεις του 

παρόντος νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 39 του ν. 4369/2016, ο χρόνος της διαθεσιµότητας 

θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας και λαµβάνεται υπόψη για τη µισθολογική και 

βαθµολογική εξέλιξη. 

Κατά το άρθρο 70 του ν. 4369/2016 όσοι υπάλληλοι έχουν περιληφθεί σε 

οριστικούς πίνακες διάθεσης του παρόντος νόµου, δεν έχουν µεταφερθεί/µεταταχθεί µέχρι 

και τη δηµοσίευση του ν. 4369/2016, σε συσταθείσες θέσεις, οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί 

πλήρως, µπορούν,  µετά από αίτησή τους, η οποία θα κατατεθεί στη ∆ιεύθυνση 

                                                 

1
Νόµος ν.4325/2015: «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 



[2] 

∆ιοικητικού/Προσωπικού του φορέα που ανήκαν οργανικά, να επανέλθουν σε συνιστώµενες 

προσωποπαγείς θέσεις της ειδικότητας που κατείχαν στον ως άνω φορέα µε τον ίδιο βαθµό 

και στο ίδιο µισθολογικό κλιµάκιο το οποίο κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιµότητα 

βάσει του παρόντος νόµου (Κοροµηλάς, 2017), (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος 

(ν.4172/2013), 2014). 

1.2 «ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

Παρακάτω παρατίθενται τα άρθρα των Γενικών ∆ιατάξεων Φορολογίας 

Εισοδήµατος (Σχήµα 1.1) (Σγουρινάκης & Μιχελινάκης, 2017) (Κώδικας Φορολογίας 

Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 2014). 

 

Σχήµα 1.1: Γενικές ∆ιατάξεις Φορολογίας Εισοδήµατος. 

Πηγή: (Σγουρινάκης & Μιχελινάκης, 2017). 

1.2.1 Άρθρο 1
ο
 «Πεδίο Εφαρµογής» 

Με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζεται η φορολογία του 

εισοδήµατος (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 2014):  

a) των φυσικών προσώπων, 

b) των νοµικών προσώπων και των κάθε είδους νοµικών επιχειρήσεων. 

Άρθρο 9ο «Πίστωση φόρου αλλοδαπής»

Αρθρο 8ο «Φορολογικό έτος»

Άρθρο 7ο «Φορολογητέο εισόδηµα»

Άρθρο 6ο «Μόνιµη Εγκατάσταση»

Άρθρο 5ο «Εισόδηµα που προκύπτει στην ηµεδαπή»

Άρθρο 4ο «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 3ο «Υποκείµενα του φόρου»

Άρθρο 2ο «Ορισµοί»

Άρθρο 1ο «Πεδίο Εφαρµογής»
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Επίσης, µε τον Κ.Φ.Ε. ρυθµίζεται ο τρόπος φορολόγησης για τις κατηγορίες 

εισοδηµάτων όπως ορίζονται στον Κ.Φ.Ε, αλλά και ο τρόπος απόδοσης των φόρων µε την 

υποβολή της δήλωσης, την προκαταβολή του φόρου και την παρακράτησή του. 

 

Σχήµα 1.2: Πεδίο Εφαρµογής Κ.Φ.Ε.. 

Πηγή: (Σγουρινάκης & Μιχελινάκης, 2017). 

1.2.2 Άρθρο 2
ο
 «Ορισµοί» 

Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε. οι όροι που χρησιµοποιούνται έχουν την έννοια που 

προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία, εκτός εάν ο Κ.Φ.Ε. ορίζει διαφορετικά. ∆ηλαδή ως 

(Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 2014): 

a)  «φορολογούµενος»: νοείται κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος 

σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., 

b)  «πρόσωπο»: νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κάθε είδους νοµική επιχείρηση,  

c) «νοµικό πρόσωπο»: νοείται κάθε επιχείρηση ή εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα ή 

ένωση επιχειρήσεων ή εταιρειών µε νοµική προσωπικότητα,  

d) «νοµική επιχείρηση»: νοείται κάθε µόρφωµα εταιρικής ή µη οργάνωσης ανεξαρτήτως 

νοµικής προσωπικότητας και κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισµός, οργανισµός, κάθε µορφής εταιρεία 

ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε µορφής ίδρυµα ή οποιοδήποτε µόρφωµα παρόµοιας φύσης, 

κάθε µορφή προσωπικής επιχείρησης, κάθε µορφής κοινή επιχείρηση, κάθε φύσης 

κοινοπραξία, κάθε µορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συµµετοχικές ή αφανείς εταιρείες, 

κοινωνίες αστικού δικαίου, 

e)  «υπόχρεος σε παρακράτηση»: νοείται κάθε πρόσωπο το οποίο έχει υποχρέωση να 

παρακρατά φόρο στην πηγή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.,  

Πεδίο Εφαρµογής Κ.Φ.Ε.

.

Φυσικά πρόσωπα Νοµικά πρόσωπα
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f)  «συγγενικό πρόσωπο»: νοείται ο/η σύζυγος και οι ανιόντες ή κατιόντες σε ευθεία 

γραµµή, 

g)  «συνδεδεµένο πρόσωπο»: νοείται κάθε πρόσωπο, το οποίο συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα 

στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου το οποίο είναι συγγενικό 

πρόσωπο ή µε το οποίο συνδέεται. Ειδικότερα, ως συνδεδεµένα πρόσωπα θεωρούνται: 

a. κάθε πρόσωπο το οποίο κατέχει άµεσα ή έµµεσα µετοχές, µερίδια, ή συµµετοχή στο 

κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία (33%) τοις εκατό, µε βάση την αξία ή τον αριθµό, 

ή δικαιώµατα σε κέρδη ή δικαιώµατα ψήφου,  

b.δύο ή περισσότερα πρόσωπα µε την προϋπόθεση κάποιο τρίτο πρόσωπο να κατέχει 

άµεσα ή έµµεσα µετοχές, µερίδια δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχής στο κεφάλαιο 

τουλάχιστον τριάντα τρία (33%) τοις εκατό, µε βάση την αξία ή τον αριθµό, ή 

δικαιώµατα σε κέρδη ή δικαιώµατα ψήφου, 

c. κάθε πρόσωπο µε το οποίο υπάρχει σχέση άµεσης ή έµµεσης ουσιώδους διοικητικής 

εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης 

καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα 

έχουν σχέση άµεσης ή έµµεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή 

δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο. 

1.2.3 Άρθρο 3
ο
 «Υποκείµενα του φόρου» 

Ο φορολογούµενος ο οποίος έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα 

φορολογείται για το φορολογητέο εισόδηµά του που προκύπτει στην ηµεδαπή και την 

αλλοδαπή, δηλαδή το παγκόσµιο εισόδηµά του και αποκτάται µέσα σε ορισµένο φορολογικό 

έτος. 

Αντίθετα, ο φορολογούµενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα 

φορολογείται για το φορολογητέο εισόδηµά του που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται 

µέσα σε ορισµένο φορολογικό έτος (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 

2014). 

1.2.4 Άρθρο 4
ο
 «Φορολογική κατοικία» 

Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας θεωρείται ένα φυσικό πρόσωπο, εφόσον (Κώδικας 

Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 2014): 
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a) έχει στην Ελλάδα τη µόνιµη ή κύρια κατοικία του, ή τη συνήθη διαµονή του, ή το κέντρο 

των ζωτικών του συµφερόντων δηλαδή τους προσωπικούς, οικονοµικούς ή κοινωνικούς 

δεσµούς του , ή 

b) είναι προξενικός, διπλωµατικός ή δηµόσιος λειτουργός παρόµοιου καθεστώτος ή 

δηµόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή. 

Φορολογικός κάτοικος Ελλάδος για το φορολογικό έτος στη διάρκεια του οποίου 

συµπληρώνεται η δωδεκάµηνη περίοδος θεωρείται ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει 

φυσική παρουσία στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα άνω των εκατόν ογδόντα τριών (183) 

ηµερών εντός οποιασδήποτε δωδεκάµηνης περιόδου, αδιαλείπτως ή µε διαλείµµατα. 

Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος θεωρείται ένα 

νοµικό πρόσωπο ή µία νοµική επιχείρηση, εφόσον: 

a) συστάθηκε ή ιδρύθηκε σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο,  

b) έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα, ή 

c) βρίσκεται στην Ελλάδα ο τόπος άσκησης πραγµατικής διοίκησης οποιαδήποτε περίοδο 

στη διάρκεια του φορολογικού έτους. 

Ο «τόπος άσκησης πραγµατικής διοίκησης» θεωρείται ότι είναι στην Ελλάδα βάσει 

των πραγµατικών περιστατικών και των συνθηκών λαµβάνοντας υπόψη: 

a) τον τόπο άσκησης καθηµερινής διοίκησης, 

b) τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων, 

c) την κατοικία της πλειοψηφίας των µετόχων ή εταίρων, 

d) τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των µετόχων ή εταίρων, 

e) τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων, 

f) τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού 

οργάνου διοίκησης, 

g) την κατοικία των µελών του διοικητικού συµβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού 

οργάνου διοίκησης. 

1.2.5 Άρθρο 5
ο
 «Εισόδηµα που προκύπτει στην ηµεδαπή» 

Κάθε εισόδηµα πηγής Ελλάδας θεωρεί εισόδηµα που προκύπτει στην ηµεδαπή, 

όπως (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 2014):  

a) Το εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις της ηµεδαπής,  
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b) Το εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις της αλλοδαπής και πληρώνεται από το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο,  

c) Το εισόδηµα από υπηρεσίες διοίκησης, συµβουλευτικές και τεχνικές που παρέχονται 

στην ηµεδαπή, 

d) Το εισόδηµα από καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες που παρέχονται στην 

ηµεδαπή, 

e) Το εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα που ασκείται στην ηµεδαπή, 

f) Το εισόδηµα από την µεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων από αλλοδαπό που 

ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα µέσω µόνιµης εγκατάστασης στην ηµεδαπή, 

g) Το εισόδηµα από ακίνητη περιουσία και από λοιπά δικαιώµατα που προκύπτουν από την 

ακίνητη περιουσία, µε την προϋπόθεση τα ακίνητα βρίσκονται στην ηµεδαπή, 

h) Το εισόδηµα από την πώληση ακίνητης περιουσίας στην ηµεδαπή, 

i) Το εισόδηµα από την πώληση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών µεριδίων ή ποσοστών 

συµµετοχής, µετοχών, εισηγµένων ή µη, οµολόγων και παραγώγων χρηµατοοικονοµικών 

προϊόντων,  

j) Το εισόδηµα από µερίσµατα ή λοιπά διανεµόµενα ποσά από νοµικό πρόσωπο που έχει τη 

φορολογική του κατοικία στην ηµεδαπή,  

k) Το εισόδηµα από µερίσµατα ή λοιπά διανεµόµενα ποσά από τις νοµικές επιχειρήσεις που 

έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ηµεδαπή,  

l) Το εισόδηµα από τόκους καταβληθέντες ή πιστωθέντες από κάτοικο Ελλάδας ή 

αλλοδαπής µέσω µόνιµης εγκατάστασης στην ηµεδαπή,  

m) Το εισόδηµα από δικαιώµατα που πιστώνεται ή καταβάλλεται από κάτοικο ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής µέσω µόνιµης εγκατάστασης στην ηµεδαπή. 

1.2.6 Άρθρο 6
ο
 «Μόνιµη Εγκατάσταση» 

«Μόνιµη εγκατάσταση» είναι ο καθορισµένος τόπος επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων µε τον οποίο διεξάγονται συνολικά ή εν µέρει οι δραστηριότητες της 

επιχείρησης (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 2014). 

Ο όρος «µόνιµη εγκατάσταση» περιλαµβάνει κυρίως:  

a) τόπο της διοίκησης, 

b) υποκατάστηµα, 

c) γραφείο,  

d) εργοστάσιο,  



[7] 

e) εργαστήριο, 

f) ορυχείο, µεταλλείο, πηγή πετρελαίου ή αερίου, λατοµείο ή οποιοδήποτε άλλο τόπο 

εξόρυξης φυσικών πόρων. 

Ο όρος «µόνιµη εγκατάσταση», ανεξάρτητα από τις παραπάνω διατάξεις του 

παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι δεν περιλαµβάνει: 

a) τη χρήση εγκαταστάσεων µόνο για το σκοπό της αποθήκευσης, έκθεσης, ή παράδοσης 

των αγαθών ή εµπορευµάτων που ανήκουν στην επιχείρηση,  

b) τη διατήρηση αποθέµατος αγαθών ή εµπορευµάτων της επιχείρησης αποκλειστικά µε 

σκοπό την αποθήκευση, έκθεση ή παράδοση,  

c) τη διατήρηση αποθέµατος αγαθών ή εµπορευµάτων της επιχείρησης µόνο µε σκοπό την 

επεξεργασία από άλλη επιχείρηση, 

d) τη διατήρηση καθορισµένου τόπου επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µόνο µε σκοπό την 

αγορά αγαθών ή εµπορευµάτων ή τη συλλογή πληροφοριών για την επιχείρηση, 

e) τη διατήρηση ενός καθορισµένου τόπου επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µόνο µε 

σκοπό τη διεξαγωγή από την επιχείρηση κάθε άλλης δραστηριότητας 

προπαρασκευαστικού ή βοηθητικού χαρακτήρα,  

f) τη διατήρηση ενός καθορισµένου τόπου επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µόνο µε 

σκοπό το συνδυασµό εργασιών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως ε’, µε την 

προϋπόθεση η συνολική δραστηριότητα του καθορισµένου τόπου επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων που προκύπτει από τον εν λόγω συνδυασµό να έχει προπαρασκευαστικό 

ή βοηθητικό χαρακτήρα. 

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, όταν ένα πρόσωπο, εκτός 

από τον ανεξάρτητο πράκτορα για τον οποίο εφαρµόζεται η παράγραφος 6, ενεργεί για 

λογαριασµό της επιχείρησης και έχει εξουσιοδότηση την οποία ασκεί συνήθως στην ηµεδαπή 

να συνάπτει συµφωνίες στο όνοµα της επιχείρησης, τότε η επιχείρηση αυτή θεωρείται ότι 

έχει τη µόνιµη εγκατάστασή της στην Ελλάδα αναφορικά µε τις δραστηριότητες που το 

πρόσωπο αυτό αναλαµβάνει για λογαριασµό της, εκτός αν οι δραστηριότητες του εν λόγω 

προσώπου περιορίζονται σε εκείνες που ορίζονται στην παράγραφο 4, οι οποίες έστω και αν 

ασκούνται µέσω ενός καθορισµένου τόπου επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, δεν καθιστούν 

τον τόπο αυτό µόνιµη εγκατάσταση κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. 

Μία επιχείρηση δεν θεωρείται ότι έχει µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα αν η 

δραστηριότητά της περιορίζεται στη διεξαγωγή εργασιών µέσω µεσίτη, γενικού 
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αντιπροσώπου µε προµήθεια ή οποιουδήποτε άλλου ανεξάρτητου πράκτορα, εφόσον τα 

πρόσωπα αυτά ενεργούν στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας. 

Το γεγονός ότι µία επιχείρηση που είναι φορολογικός κάτοικος στην Ελλάδα ελέγχει 

ή ελέγχεται από µία άλλη επιχείρηση που είναι κάτοικος άλλου κράτους ή η οποία διεξάγει 

εργασίες µέσω µόνιµης εγκατάστασης ή µε άλλο τρόπο σε αυτό το άλλο κράτος δεν καθιστά 

από µόνο του την πρώτη επιχείρηση µόνιµη εγκατάσταση της δεύτερης. 

1.2.7 Άρθρο 7
ο
 «Φορολογητέο εισόδηµα» 

Το εισόδηµα που αποµένει µετά την αφαίρεση των δαπανών οι οποίες εκπίπτουν 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. από το ακαθάριστο εισόδηµα λέγεται φορολογητέο 

εισόδηµα (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 2014). 

Με τον Κ.Φ.Ε. διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδηµάτων:  

a) εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις, 

b) εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, 

c) εισόδηµα από κεφάλαιο, και 

d) εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου. 

1.2.8 Άρθρο 8
ο
 «Φορολογικό έτος» 

Το φορολογικό έτος ταυτίζεται µε το ηµερολογιακό έτος. Το φορολογικό έτος για τα 

νοµικά πρόσωπα ή τις νοµικές επιχειρήσεις οι οποίες τηρούν διπλογραφικά βιβλία µπορεί να 

λήγει στις 30 Ιουνίου. Όµως σε καµία περίπτωση δεν µπορεί το φορολογικό έτος να 

υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες. 

Ένα νοµικό πρόσωπο ή µια νοµική επιχείρηση που είναι φορολογικός κάτοικος στην 

ηµεδαπή και ανήκει κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδαπό 

νοµικό πρόσωπο ή νοµική επιχείρηση, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, µπορεί να 

χρησιµοποιήσει ως φορολογικό έτος το φορολογικό έτος του αλλοδαπού νοµικού προσώπου 

ή νοµικής επιχείρησης. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος ο φόρος που επιβάλλεται αφορά σε 

εισόδηµα που αποκτήθηκε το αµέσως προηγούµενο φορολογικό έτος. 

Εάν ο φορολογούµενος προβαίνει σε έναρξη ή παύση εργασιών ή δραστηριοτήτων 

στη διάρκεια του φορολογικού έτους, τότε το πρώτο φορολογικό έτος λήγει στις 31 

∆εκεµβρίου και το τελευταίο φορολογικό έτος αρχίζει την 1
η
 Ιανουαρίου, µε την επιφύλαξη 
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του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 

2014). 

1.2.9 Άρθρο 9
ο
 «Πίστωση φόρου αλλοδαπής» 

Εάν ένας φορολογούµενος που έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα αποκτά κατά 

τη διάρκεια του φορολογικού έτους εισόδηµα στην αλλοδαπή, τότε ο καταβλητέος φόρος 

εισοδήµατός του, όσον αφορά στο εν λόγω εισόδηµα, µειώνεται κατά το ποσό του φόρου που 

καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για αυτό το εισόδηµα. Η καταβολή του ποσού του φόρου στην 

αλλοδαπή αποδεικνύεται µε τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στον Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας. 

Η µείωση του φόρου εισοδήµατος που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο 

δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην 

Ελλάδα (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 2014). 
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2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ν.4172/2013» 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Παρακάτω παρατίθενται τα άρθρα των Γενικών ∆ιατάξεων Φορολογίας 

Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων και Νοµικών Επιχειρήσεων του Ν. 4172/2013 (Σχήµα 

2.1) (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 2014), (Σγουρινάκης & 

Μιχελινάκης, 2017). 

 

Σχήµα 2.1: Τα άρθρα του των Γενικών ∆ιατάξεων Φορολογίας Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων και 

Νοµικών Επιχειρήσεων του Ν. 4172/2013. 

Πηγή: (Σγουρινάκης & Μιχελινάκης, 2017). 

2.1.1 Άρθρο 44
ο
 «Αντικείµενο της φορολογίας εισοδήµατος νοµικών 

προσώπων και νοµικών επιχειρήσεων» 

Ο φόρος που επιβάλλεται ετησίως στα κέρδη που πραγµατοποιούν τα νοµικά 

πρόσωπα και οι νοµικές επιχειρήσεις αποτελεί τον «Φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων 

και νοµικών επιχειρήσεων»  (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 2014). 

2.1.2 Άρθρο 45
ο
 «Υποκείµενα του φόρου» 

Στο φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών επιχειρήσεων εντάσσονται 

(Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 2014):  

a) Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.  

b) Οι προσωπικές εταιρείες της ηµεδαπή ή της αλλοδαπής.  

Άρθρο 46ο «Απαλλασσόµενα νοµικά πρόσωπα»

Άρθρο 45ο «Υποκείµενα του φόρου»

Άρθρο 44ο «Αντικείµενο της φορολογίας εισοδήµατος 
νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων»
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c) Τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της 

ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και στα οποία περιλαµβάνονται τα κάθε είδους σωµατεία και 

ιδρύµατα, εκτός και εάν αποκτούν εισοδήµατα από συνδροµές µελών και δωρεές, τα 

οποία απαλλάσσονται από το φόρο.  

d) Οι συνεταιρισµοί και ενώσεις αυτών. 

e) Οι κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή µη κερδοσκοπικές εταιρείες, 

συµµετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα.  

f) Οι κοινοπραξίες. 

g) Οι νοµικές επιχειρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε και δεν περιλαµβάνονται 

σε µια από τις προηγούµενες περιπτώσεις. 

2.1.3 Άρθρο 46
ο
 «Απαλλασσόµενα νοµικά πρόσωπα» 

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος έχουν (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος 

(ν.4172/2013), 2014): 

a) Οι φορείς γενικής κυβέρνησης εκτός και αν αποκτούν εισόδηµα από κεφάλαιο και 

υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου,  

b) Η Τράπεζα της Ελλάδος, 

c) Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε 

κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), 

d) Οι διεθνείς οργανισµοί, µε την προϋπόθεση η απαλλαγή από το φόρο να προβλέπεται 

βάσει διεθνούς συµβάσεως που έχει κυρωθεί στην ηµεδαπή ή τελεί υπό τον όρο της 

αµοιβαιότητας. 

2.2 ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 

Παρακάτω παρατίθενται τα άρθρα του Φορολογητέου Εισοδήµατος Φορολογίας 

Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων και Νοµικών Επιχειρήσεων του Ν. 4172/2013 (Σχήµα 

2.2) (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 2014), (Σγουρινάκης & 

Μιχελινάκης, 2017). 
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Σχήµα 2.2: Τα άρθρα του Φορολογητέου Εισοδήµατος Φορολογίας Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων 

και Νοµικών Επιχειρήσεων του Ν. 4172/2013. 

Πηγή: (Σγουρινάκης & Μιχελινάκης, 2017). 

2.2.1 Άρθρο 47
ο
 «Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα» 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’, του Μέρους ∆εύτερου («Φόρος 

Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων») του Κ.Φ.Ε προσδιορίζεται το κέρδος από 

επιχειρηµατική δραστηριότητα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά στο 

παρόν κεφάλαιο. 

Έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρούνται όλα τα έσοδα που αποκτούν 

τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές επιχειρήσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις του 

άρθρου 45 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 2014). 

Άρθρο 57ο «Εκκαθάριση»

Άρθρο 56ο «Μη εφαρµογή ευεργετηµάτων»

Άρθρο 55ο «Μεταφορά της καταστατικής έδρας µίας SE ή µίας SCE»

Άρθρο 54ο «Συγχωνεύσεις και διασπάσεις»

Άρθρο 53ο «Ανταλλαγή µετοχών»

Άρθρο 52ο «Εισφορές ενεργητικού έναντι µετοχών»

Άρθρο 51ο «Μεταφορά λειτουργιών»

Άρθρο 50ο «Ενδοοµιλικές συναλλαγές»

Άρθρο 49ο «Υποκεφαλαιοδότηση»

Άρθρο 48ο «Απαλλαγή ενδοοµιλικών µερισµάτων»

Άρθρο 47ο «Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα»
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2.2.2 Άρθρο 48
ο
 «Απαλλαγή ενδοοµιλικών µερισµάτων» 

Τα ενδοοµιλικά µερίσµατα ενός νοµικού πρόσωπου ή ενός φορολογικού κάτοικου 

Ελλάδας απαλλάσσονται από το φόρο µε την προϋπόθεση (Κώδικας Φορολογίας 

Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 2014): 

a) Ο λήπτης φορολογούµενος να κατέχει ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον 10% 

της αξίας ή το πλήθος του µετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου 

του νοµικού προσώπου που διανέµει. 

b) Το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής να διακρατείται επί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) 

µήνες.  

c) Το νοµικό πρόσωπο που προβαίνει σε διανοµή κερδών τα οποία υπόκεινται σε φόρο να 

µην έχουν έδρα σε κράτος που περιλαµβάνεται στα µη συνεργάσιµα κράτη σύµφωνα µε 

το άρθρο 65 του Κ.Φ.Ε. 

Η παραπάνω παράγραφος ισχύει και για τα νοµικά πρόσωπα που δεν είναι 

φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, µε την προϋπόθεση το ενδοοµιλικό µέρισµα να συνδέεται µε 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες που διεξάγονται από αυτά τα νοµικά πρόσωπα εντός ή µέσω 

µόνιµης εγκατάστασης στην Ελλάδα. 

Στην περίπτωση που η διανοµή κερδών αναγγέλλεται από το νοµικό πρόσωπο σε 

λήπτη φορολογούµενο που δεν έχει διακρατήσει το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής επί είκοσι 

τέσσερις (24) µήνες, αλλά πληροί την προϋπόθεση γ’ της παραγράφου 1, καθώς και αυτή της 

παραγράφου 2,τότε ο λήπτης φορολογούµενος δύνανται προσωρινά να ζητήσει την 

απαλλαγή που παρέχεται στις συγκεκριµένες παραγράφους, µε την προϋπόθεση να παρέχει 

εγγύηση στη Φορολογική ∆ιοίκηση ίση µε το ποσό του φόρου που θα όφειλε να καταβάλει 

σε περίπτωση µη χορήγησης της απαλλαγής. Η Φορολογική ∆ιοίκηση µπορεί να απαιτήσει 

την υπέρ αυτής κατάπτωση της εγγύησης, µόνο εάν ο λήπτης φορολογούµενος δεν διακρατεί 

το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής επί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις µήνες (24) µήνες. 

Εάν η διανοµή κερδών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 2 προκύπτει από 

συµµετοχή σε άλλο νοµικό πρόσωπο, τότε ο φορολογούµενος δεν µπορεί να εκπέσει τις 

επιχειρηµατικές δαπάνες που συνδέονται µε τη συµµετοχή αυτή. 
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2.2.3 Άρθρο 49
ο
 «Υποκεφαλαιοδότηση» 

Οι δαπάνες τόκων δεν θεωρούνται εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες, στο 

βαθµό που οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) των 

φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA). Τα κέρδη προ τόκων, 

φόρων και αποσβέσεων καθορίζονται βάσει των οικονοµικών καταστάσεων που 

συντάσσονται σύµφωνα µε τους ελληνικούς κανόνες λογιστικής και µε τις φορολογικές 

αναπροσαρµογές που προβλέπονται στον Κ.Φ.Ε. 

Ο όρος «πλεονάζουσες δαπάνες τόκων» πρόκειται για το πλεόνασµα των δαπανών 

τόκων έναντι του εισοδήµατος από τόκους. 

Στους τόκους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν υπάρχουν αυτοί που 

προκύπτουν από τραπεζικά δάνεια, εκτός κι αν πρόκειται για αυτά για τα οποία έχει 

χορηγηθεί οποιασδήποτε µορφής εγγύηση από συνδεδεµένο µε την επιχείρηση µέρος κατά 

την έννοια του άρθρου 2 του παρόντος (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 

2014). 

2.2.4 Άρθρο 50
ο
 «Ενδοοµιλικές συναλλαγές» 

Στα κέρδη της επιχείρησης αρκεί να µη µειώνουν το ποσό του καταβλητέου φόρου 

περιλαµβάνονται οποιαδήποτε κέρδη τα οποία χωρίς τους όρους αυτούς θα είχαν 

πραγµατοποιηθεί από την ηµεδαπή επιχείρηση, αλλά τελικά δεν πραγµατοποιήθηκαν λόγω 

των διαφορετικών όρων (αρχή ίσων αποστάσεων), όταν πραγµατοποιούνται συναλλαγές, µία 

ή περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, µε οικονοµικούς ή εµπορικούς όρους διαφορετικούς 

από εκείνους που θα ίσχυαν µεταξύ µη συνδεδεµένων προσώπων (ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων) κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε ή µεταξύ των συνδεδεµένων 

επιχειρήσεων και τρίτων (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 2014). 

2.2.5 Άρθρο 51
ο
 «Μεταφορά λειτουργιών» 

Κάθε επιχειρηµατική αναδιάρθρωση, η οποία θεωρείται εγχώρια ή διασυνοριακή 

αναδιοργάνωση λειτουργιών, περιουσιακών στοιχείων, κινδύνων ή και επιχειρηµατικών 

ευκαιριών, την οποία πραγµατοποιούν ή στην οποία εµπλέκονται συνδεδεµένα πρόσωπα µε 

συνδεδεµένα κέρδη εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου (Κώδικας 

Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 2014): 
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a)  «Οι λειτουργίες, τα περιουσιακά στοιχεία, οι κίνδυνοι ή και οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες 

που αναδιοργανώνονται, µεταφέρονται ή µεταβιβάζονται» αποτελούν «πακέτο 

µεταβίβασης» για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. 

b) Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω επιχειρηµατικής αναδιάρθρωσης διενεργείται µία 

συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών, οι οποίες συνιστούν µεταβίβαση ή χορήγηση άδειας 

χρήσης υπεραξίας ή άυλων περιουσιακών στοιχείων, τότε η µεταβίβαση αυτή ή η 

χορήγηση άδειας χρήσης πρέπει να γίνεται έναντι αντίτιµου όπως ορίζει η των ίσων 

αποστάσεων, λαµβάνοντας υπόψη τη συνολική αξία των υποκείµενων περιουσιακών 

στοιχείων, καθώς και τις σχετικές λειτουργίες και τους κινδύνους («πακέτο 

µεταβίβασης»). 

c) Οι επιχειρηµατικές αναδιαρθρώσεις των παραπάνω περιπτώσεων δεν συνεπιφέρουν 

καµία αναπροσαρµογή στην περίπτωση που ο φορολογούµενος µπορεί να παράσχει 

αποδεικτικά στοιχεία τα οποία τεκµηριώνουν ότι δεν µεταβιβάστηκαν ούτε χορηγήθηκε 

άδεια χρήσης για ουσιώδη άυλα στοιχεία ή περιουσιακά στοιχεία και ότι καταβλήθηκε 

αντίτιµο σύµφωνα µε την αρχή των ίσων αποστάσεων, κατά τρόπο ώστε η ανάθεση 

κινδύνων και λειτουργιών είναι σύµφωνη µε την αρχή των ίσων αποστάσεων, µε 

συνεκτίµηση άλλων συγκρίσιµων περιπτώσεων. 

d) Στην περίπτωση που ο φορολογούµενος δεν µπορεί να παράσχει τα αποδεικτικά στοιχεία 

που ορίζονται στην περίπτωση γ’ , και δεν υπάρχει άλλη συγκρίσιµη συναλλαγή ή σειρά 

συναλλαγών, τότε καθορίζεται ένα αντίτιµο όπως ορίζει η αρχή των ίσων αποστάσεων 

βάσει της συνολικής αξίας των υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων, λειτουργιών και 

κινδύνων («πακέτου µεταβίβασης») συνεκτιµώντας την αναγόµενη παρούσα αξία 

µελλοντικών κερδών που προσδοκόνται από την µεταβίβαση ως σύνολο και συνδέονται 

µε τη λειτουργία και όλα τα συνδεδεµένα υποκείµενα περιουσιακά στοιχεία. Ο 

φορολογούµενος µπορεί να χρησιµοποιεί οποιαδήποτε άλλη µέθοδο, εάν µπορεί να 

αποδείξει ότι η συναλλαγή είναι σύµφωνη µε την αρχή των ίσων αποστάσεων. 

2.2.6 Άρθρο 52
ο
 «Εισφορές ενεργητικού έναντι µετοχών» 

«Εισφορά ενεργητικού» είναι κάθε πράξη µέσω της οποίας η εταιρεία (εφεξής η 

«εισφέρουσα εταιρεία»), χωρίς να λυθεί, µεταβιβάζει έναν ή περισσότερους κλάδους 

δραστηριότητας σε άλλη υφιστάµενη εταιρεία (εφεξής η «λήπτρια εταιρεία»). «Κλάδος 

δραστηριότητας» είναι το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού ενός 
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τµήµατος µιας επιχείρησης, τα οποία συνιστούν από οργανωτική άποψη αυτόνοµη 

εκµετάλλευση, δηλαδή ένα σύνολο ικανό να λειτουργήσει αυτοδύναµα. 

Η εισφορά ενεργητικού, κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, δεν συνεπάγεται 

καµία φορολογία των υπεραξιών οι οποίες υπολογίζονται µε βάση τη διαφορά µεταξύ της 

πραγµατικής αξίας των µεταβιβαζοµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της 

φορολογητέας αξίας τους. «Φορολογητέα αξία» είναι η αξία βάσει της οποίας θα είχε 

υπολογισθεί κάθε κέρδος ή ζηµία ώστε να φορολογηθεί η υπεραξία της εισφέρουσας 

εταιρείας, εάν αυτά τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού πωλούνταν κατά την εισφορά 

ενεργητικού αλλά ανεξάρτητα από αυτή. 

Η λήπτρια εταιρεία, κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, πραγµατοποιεί τις 

αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού σύµφωνα µε τους κανόνες που θα ίσχυαν για την 

εισφέρουσα εταιρεία, εάν δεν είχε γίνει η εισφορά ενεργητικού. 

Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µόνον εάν οι εισφέρουσες και οι λήπτριες εταιρείες 

έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 

2014): 

a) στην εισφορά ενεργητικού, µε την προϋπόθεση η εισφέρουσα και η λήπτρια εταιρεία να 

είναι και οι δύο φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας,  

b) στην εισφορά ενεργητικού, µε την προϋπόθεση η εισφέρουσα εταιρεία να είναι 

φορολογικός κάτοικος άλλου κράτους µέλους της ΕΕ και η λήπτρια εταιρεία να είναι 

φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, και εφόσον µετά τη µεταβίβαση τα στοιχεία του 

ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, τα αποθεµατικά, οι προβλέψεις και οι ζηµίες που 

µεταβιβάζονται να µην αποδίδονται σε µόνιµη εγκατάσταση εκτός Ελλάδας της λήπτριας 

εταιρείας, 

c) στην εισφορά ενεργητικού, µε την προϋπόθεση η λήπτρια εταιρεία να είναι κάτοικος 

άλλου Κράτους Μέλους της ΕΕ και η εισφέρουσα εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος 

Ελλάδας ή άλλου κράτους µέλους της ΕΕ µε µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, και µε 

την προϋπόθεση ότι µετά τη µεταβίβαση, τα στοιχεία του ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, 

τα αποθεµατικά, οι προβλέψεις και οι ζηµίες που µεταβιβάζονται αποδίδονται σε µόνιµη 

εγκατάσταση που τηρεί στην Ελλάδα η λήπτρια εταιρεία. 
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Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου εµπίπτουν τα νοµικά πρόσωπα που: 

a) περιλαµβάνονται στους τύπους που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α της 

Οδηγίας 2009/133/ΕΚ, όπως ισχύει,  

b) είναι φορολογικοί κάτοικοι κράτους µέλους της ΕΕ σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του 

κράτους αυτού και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός ΕΕ κατ’ 

εφαρµογή όρων σύµβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί µε αυτό το 

τρίτο κράτος, 

c) υπόκεινται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που 

αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Β της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ ή σε οποιοδήποτε 

άλλο φόρο ενδεχοµένως στο µέλλον αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς. 

2.2.7 Άρθρο 53
ο
 «Ανταλλαγή µετοχών» 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε µέτοχο ή εταίρο ο οποίος µέσω ανταλλαγής 

µετοχών ή εταιρικών µεριδίων, αποκτά τίτλους µιας εταιρείας σε αντάλλαγµα τίτλων άλλης 

εταιρείας, εφόσον ζητηθεί από τον µέτοχο ή εταίρο και πληρούνται οι προϋποθέσεις του 

παρόντος άρθρου. 

«Ανταλλαγή µετοχών», λοιπόν, είναι κάθε πράξη µε την οποία ένα νοµικό πρόσωπο 

(εφεξής: «η αποκτώσα εταιρεία») αποκτά τίτλους άλλου νοµικού προσώπου (εφεξής: «η 

αποκτώµενη εταιρεία») σε αντάλλαγµα για την έκδοση ή τη µεταβίβαση τίτλων αυτής προς 

τους µετόχους ή εταίρους της αποκτώµενης εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι ύστερα από 

την ανταλλαγή µετοχών η αποκτώσα εταιρεία θα κατέχει τουλάχιστον την πλειοψηφία των 

δικαιωµάτων ψήφου της αποκτώµενης εταιρείας ή το πενήντα τοις εκατό (50%) και µία 

µετοχή τουλάχιστον της αξίας του µετοχικού κεφαλαίου της αποκτώµενης εταιρείας.  

Όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, στην περίπτωση της ανταλλαγής µετοχών, η 

αποκτώσα εταιρεία µπορεί να προβεί σε χρηµατική καταβολή έναντι της έκδοσης ή 

µεταβίβασης τίτλων, υπό την προϋπόθεση η χρηµατική καταβολή να µην υπερβαίνει το δέκα 

(10%) της ονοµαστικής αξίας, ή, αν δεν υπάρχει ονοµαστική αξία, το δέκα τοις εκατό (10%) 

της λογιστικής αξίας των τίτλων. 

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται υπό την προϋπόθεση ότι η 

αποκτώσα και η αποκτώµενη εταιρεία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και/ ή άλλου 

κράτους µέλους της ΕΕ και (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 2014): 

a) ο µέτοχος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, ή 
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b) ο µέτοχος δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και κατέχει τόσο τους αρχικούς 

τίτλους όσο και τους νέους τίτλους µέσω µόνιµης εγκατάστασης που διατηρεί στην 

Ελλάδα. 

2.2.8 Άρθρο 54
ο
 «Συγχωνεύσεις και διασπάσεις» 

Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων και διασπάσεων, όπως ορίζονται στις παραγράφους 

2, 3 και 4ο εφαρµόζεται το παρόν άρθρο, εφόσον ζητηθεί από την εισφέρουσα και τη 

λήπτρια εταιρεία ή εταιρείες, ή εφόσον ζητηθεί από µέτοχο της εισφέρουσας εταιρείας, και 

πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις ακόλουθες παραγράφους. 

Σύµφωνα µε το παρόν άρθρο «συγχώνευση» είναι κάθε πράξη µε την οποία 

(Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 2014): 

a) ένα ή περισσότερα νοµικά πρόσωπα (εφεξής οι «εισφέρουσες εταιρείες»), κατά τη 

διάλυσή τους χωρίς να τεθούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης, µεταβιβάζουν όλα τα στοιχεία 

του ενεργητικού και του παθητικού τους σε άλλο υφιστάµενο νοµικό πρόσωπο (εφεξής η 

«λήπτρια» εταιρεία) µε αντάλλαγµα για την έκδοση ή µεταβίβαση στους µετόχους της 

εισφέρουσας εταιρείας τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου της λήπτριας εταιρείας, 

b) δύο ή περισσότερα νοµικά πρόσωπα (εφεξής οι «εισφέρουσες εταιρείες»), κατά τη 

διάλυσή τους χωρίς να τεθούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης, µεταβιβάζουν όλα τα στοιχεία 

του ενεργητικού και του παθητικού τους σε νοµικό πρόσωπο που συστήνουν (εφεξής η 

«λήπτρια εταιρεία») µε αντάλλαγµα την έκδοση ή τη µεταβίβαση στους µετόχους της 

εισφέρουσας εταιρείας τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου της λήπτριας εταιρείας. 

Σύµφωνα µε το παρόν άρθρο «διάσπαση» είναι κάθε πράξη µε την οποία: 

a) ένα νοµικό πρόσωπο (εφεξής, η «εισφέρουσα εταιρεία»), κατά τη διάλυσή της χωρίς να 

τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, µεταβιβάζει όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού της σε δύο ή περισσότερα υφιστάµενα ή νέα νοµικά πρόσωπα (εφεξής: οι 

λήπτριες εταιρείες) µε αντάλλαγµα την κατ’ αναλογία (pro rata) έκδοση ή µεταβίβαση 

στους µετόχους της τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου των ληπτριών εταιρειών, 

b) ένα νοµικό πρόσωπο (εφεξής η «εισφέρουσα εταιρεία») µεταβιβάζει έναν ή 

περισσότερους κλάδους δραστηριότητας σε νοµικό πρόσωπο που συστήνει (εφεξής η 

«λήπτρια εταιρεία»), αφήνοντας τουλάχιστον έναν κλάδο δραστηριότητας στην 

εισφέρουσα εταιρεία, µε αντάλλαγµα την έκδοση ή µεταβίβαση στους µετόχους του ή 

στο ίδιο το νοµικό πρόσωπο τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου της λήπτριας εταιρείας. Ως 
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κλάδος δραστηριότητας θεωρείται το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και 

παθητικού ενός τµήµατος µιας εταιρείας, τα οποία συνιστούν από οργανωτική άποψη 

αυτόνοµη εκµετάλλευση, δηλαδή ένα σύνολο ικανό να λειτουργήσει αυτοδύναµα. 

Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται για τα νοµικά πρόσωπα που: 

a) περιλαµβάνονται στους τύπους που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α της 

Οδηγίας 2009/133/ΕΚ, όπως ισχύει,  

b) είναι φορολογικοί κάτοικοι κράτους µέλους της ΕΕ όπως προκύπτει από τη νοµοθεσία 

του κράτους αυτού και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός ΕΕ 

κατ’ εφαρµογή όρων σύµβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί µε αυτό 

το τρίτο κράτος 

c) υπόκεινται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που 

αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Β της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ ή σε οποιοδήποτε 

άλλο φόρο ενδεχοµένως στο µέλλον αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς. 

Σύµφωνα µε τους κανόνες που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρεία η λήπτρια 

εταιρεία διενεργεί αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού, εάν δεν είχε λάβει χώρα η 

συγχώνευση ή η διάσπαση. 

Η λήπτρια εταιρεία, κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, µπορεί να µεταφέρει 

τα αποθεµατικά και τις προβλέψεις που σχηµατίστηκαν από την εισφέρουσα εταιρεία, µε τις 

φορολογικές απαλλαγές και τους όρους που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρεία, εφόσον 

η µεταβίβαση δεν είχε λάβει χώρα.  

Επίσης, η λήπτρια εταιρεία µπορεί, κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, να 

µεταφέρει τις ζηµίες της εισφέρουσας εταιρείας, υπό τους ίδιους όρους που θα ίσχυαν για την 

εισφέρουσα εταιρεία, εάν η συγχώνευση ή η διάσπαση δεν είχε λάβει χώρα. 

Τέλος, αν η λήπτρια εταιρεία, κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, συµµετέχει 

στο εταιρικό κεφάλαιο της εισφέρουσας εταιρείας απαλλάσσεται από το φόρο για κάθε 

υπεραξία που προκύπτει λόγω της ακύρωσης αυτής της συµµετοχής. 

Οι διατάξεις του άρθρου εφαρµόζονται για τη µεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού 

και παθητικού: 

a) στη µεταβίβαση κλάδου ή κλάδων δραστηριότητας της Ελλάδας ή άλλου κράτους µέλους 

της ΕΕ, µε την προϋπόθεση η εισφέρουσα και η λήπτρια εταιρεία να είναι και οι δύο 

φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας,  
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b) εφόσον η εισφέρουσα εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος άλλου κράτους µέλους της 

ΕΕ, και η λήπτρια εταιρεία είναι κάτοικος Ελλάδας, στο βαθµό που µετά τη συγχώνευση 

ή τη διάσπαση τα στοιχεία του ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, τα αποθεµατικά, οι 

προβλέψεις και οι ζηµίες που µεταβιβάζονται δεν αποδίδονται σε εκτός Ελλάδος µόνιµη 

εγκατάσταση της λήπτριας εταιρείας,  

c) εφόσον η λήπτρια εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε. 

και η εισφέρουσα εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ή άλλου κράτους µέλους 

της Ε.Ε., στο βαθµό που µετά τη συγχώνευση ή τη διάσπαση τα στοιχεία του 

ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, τα αποθεµατικά, οι προβλέψεις και οι ζηµίες που 

µεταβιβάζονται αποδίδονται σε µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα της λήπτριας 

εταιρείας. 

Ο µέτοχος ή εταίρος της εισφέρουσας εταιρείας, κατά την εφαρµογή του παρόντος 

άρθρου, δεν υπόκειται σε φόρο για την υπεραξία που αποκτά λόγω της συγχώνευσης ή της 

διάσπασης, µε εξαίρεση το τµήµα που αντιστοιχεί, κατ’ αναλογία, σε τυχόν χρηµατική. 

Επίσης, ο µέτοχος ή εταίρος, κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, δεν 

αποδίδει στους τίτλους που λαµβάνει ως αντάλλαγµα, µεγαλύτερη φορολογητέα αξία από 

την αξία που είχαν οι ανταλλασσόµενοι τίτλοι αµέσως πριν την ανταλλαγή µετοχών.  

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου µπορεί να εφαρµοστούν σε µέτοχο ο οποίος, σε 

περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης, ανταλλάσσει τίτλους της εισφέρουσας εταιρείας µε 

τίτλους της λήπτριας εταιρείας, εφόσον: 

a) ο µέτοχος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, ή 

b) ο µέτοχος δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και διακρατεί τόσο τίτλους της 

εισφέρουσας όσο και αυτούς της λήπτριας εταιρείας µέσω µόνιµης εγκατάστασης που 

διατηρεί στην Ελλάδα. 

2.2.9 Άρθρο 55
ο
 «Μεταφορά της καταστατικής έδρας µίας SE ή µίας SCE» 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών 2157/2001 του Συµβουλίου της 8ης 

Οκτωβρίου 2001 (ΕΕΚ L 294/1/10.11.2001) και 435/2003 του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 

2003 (ΕΕΚ L 207/1/18.8.2003) αντίστοιχα, η µεταφορά από την Ελλάδα σε άλλο κράτος 

µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της καταστατικής έδρας µίας ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) ή 

µία ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (SCE), χωρίς λύση της εταιρείας ή σύσταση νέου 

νοµικού προσώπου, δεν συνεπάγεται φορολογία των υπεραξιών που υπολογίζονται σύµφωνα 
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µε την παράγραφο 8 του άρθρου 54 των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της 

SE ή της SCE, τα οποία προσαρτώνται σε µόνιµη εγκατάσταση αυτής στην Ελλάδα.  

Η µόνιµη εγκατάσταση που δηµιουργείται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της 

προηγούµενης παραγράφου, εξακολουθεί να υπολογίζει αποσβέσεις επί της αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων που προσαρτώνται σε αυτή, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 

ως εάν δεν είχε γίνει η µεταφορά της καταστατικής έδρας. 

Οι προβλέψεις ή τα αποθεµατικά που είχε σχηµατίσει η ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) ή 

η ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία (SCE) πριν από τη µεταφορά της καταστατικής έδρας 

της σε άλλο κράτος µέλος και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος και δεν 

προκύπτουν από µόνιµη εγκατάσταση αυτής στην αλλοδαπή, δεν υπόκεινται σε φορολογία 

κατά το χρόνο της µεταφοράς της καταστατικής έδρας στο όνοµα της SE ή της SCE, µε την 

προϋπόθεση ότι συνεχίζουν να εµφανίζονται αυτούσια στα βιβλία της δηµιουργούµενης 

µόνιµης εγκατάστασής της στην Ελλάδα. ∆ιαφορετικά, υπόκειται σε φορολογία σύµφωνα µε 

τις γενικές διατάξεις. 

Η µόνιµη εγκατάσταση διατηρεί τυχόν δικαίωµα µεταφοράς ζηµίας από 

παρελθούσες χρήσεις της SE ή της SCE, που µετέφερε την καταστατική της έδρα σε άλλο 

κράτος - µέλος σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος 

(ν.4172/2013), 2014). 

2.2.10 Άρθρο 56
ο
 «Μη εφαρµογή ευεργετηµάτων» 

Όταν κάποια από τις πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 52, 53, 54 και 55 έχει ως 

κύριο στόχο ή ως έναν από τους κύριους στόχους τη φοροδιαφυγή ή τη φοροαποφυγή, τότε 

αίρονται ολικά ή µερικά τα ευεργετήµατα που προβλέπονται σε αυτά τα άρθρα. Επειδή η 

πράξη δεν πραγµατοποιείται για οικονοµικά θεµιτούς λόγους, όπως είναι η αναδιάρθρωση ή 

η ορθολογικότερη οργάνωση των δραστηριοτήτων των εταιρειών που ενέχονται στη σχετική 

πράξη, αυτό µπορεί να αποτελέσει τεκµήριο ότι κύριος ή ένας από τους κύριους στόχους της 

πράξης αυτής είναι η φοροδιαφυγή ή η φοροαποφυγή (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος 

(ν.4172/2013), 2014). 

2.2.11 Άρθρο 57
ο
 «Εκκαθάριση» 

∆ιανοµή κέρδους κατά το φορολογικό έτος εντός του οποίου ολοκληρώθηκε η 

εκκαθάριση του νοµικού προσώπου ή της νοµικής επιχείρησης θεωρείται το προϊόν της 
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εκκαθάρισης, στο βαθµό που το εν λόγω προϊόν υπερβαίνει το καταβεβληµένο κεφάλαιο 

(Σγουρινάκης & Μιχελινάκης, 2017). 

2.3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

Παρακάτω παρατίθενται το µοναδικό άρθρο του Φορολογικού Συντελεστή 

Φορολογίας Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων και Νοµικών Επιχειρήσεων του Ν. 

4172/2013 (Σχήµα 2.3) (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 2014), 

(Σγουρινάκης & Μιχελινάκης, 2017). 

 

Σχήµα 2.3: Το µοναδικό άρθρο του Φορολογικού Συντελεστή Φορολογίας Εισοδήµατος Νοµικών 

Προσώπων και Νοµικών Επιχειρήσεων του Ν. 4172/2013. 

Πηγή: (Σγουρινάκης & Μιχελινάκης, 2017). 

2.3.1 Άρθρο 58
ο
 «Φορολογικός συντελεστής» 

Με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%) φορολογούνται τα κέρδη από 

επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν οι εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. 

Όταν οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β’, δ’, ε’ και στ’ του άρθρου 45 τηρούν απλογραφικά 

βιβλία τα κέρδη που αποκτούν από επιχειρηµατική δραστηριότητα φορολογούνται σύµφωνα 

µε την κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 29. 

Με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%) φορολογούνται τα κέρδη από 

επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισµοί και οι οµάδες 

παραγωγών. 

Ο φορολογούµενος του οποίου το εισόδηµα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 

σύµφωνα µε το άρθρο 62, περιλαµβάνει το εισόδηµα αυτό στα φορολογητέα κέρδη του πριν 

την αφαίρεση του παρακρατούµενου φόρου. Ο πληρωτέος από το φορολογούµενο φόρος σε 

σχέση µε το εν λόγω εισόδηµα µειώνεται κατά το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε 

(Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 2014). 

Άρθρο 58ο «Φορολογικός συντελεστής»
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2.4 ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ 

Παρακάτω παρατίθενται τα άρθρα της Φορολόγησης στην Πηγή της Φορολογίας 

Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων και Νοµικών Επιχειρήσεων του Ν. 4172/2013 (Σχήµα 

2.4) (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 2014), (Σγουρινάκης & 

Μιχελινάκης, 2017). 

 

Σχήµα 2.4: Τα άρθρα του των Γενικών ∆ιατάξεων Φορολογίας Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων και 

Νοµικών Επιχειρήσεων του Ν. 4172/2013. 

Πηγή: (Σγουρινάκης & Μιχελινάκης, 2017). 

2.4.1 Άρθρο 59
ο
 «Φορολόγηση στην πηγή» 

Τα παρακάτω πρόσωπα έχουν την υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύµφωνα µε 

το σύστηµα φορολόγησης στην πηγή (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 

2014): 

a) Κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα ή νοµικό 

πρόσωπο ή νοµική επιχείρηση που διενεργεί πληρωµές ή δίνει παροχές σε είδος στους 

εργαζοµένους τους. 

b)  Κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική επιχείρηση που καταβάλλει συντάξεις σε φυσικά 

πρόσωπα. 

c) Τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης ή παρόµοιες επιχειρήσεις που διενεργούν πληρωµές 

στους ασφαλισµένους τους. 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, το πρόσωπο το οποίο καταβάλλει εισόδηµα 

για µισθωτή εργασία σύµφωνα µε το άρθρο 12, ευθύνεται για την παρακράτηση φόρου και 

απόδοσή του στο κράτος. Ο υπόχρεος οφείλει, εάν δεν διενεργείται παρακράτηση, να 

καταβάλλει το φόρο που δεν παρακρατήθηκε, καθώς και τυχόν πρόστιµα και ποινές που 

προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία. 

Άρθρο 60ο «Φορολογικός συντελεστής»

Άρθρο 59ο «Φορολόγηση στην πηγή»
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2.4.2 Άρθρο 60
ο
 «Φορολογικός συντελεστής» 

Σε παρακράτηση φόρου µε βάση την κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 

µετά από προηγούµενη αναγωγή του σε ετήσιο υπόκειται το µηνιαίο εισόδηµα από µισθωτή 

εργασία και συντάξεις, συµπεριλαµβανοµένων των παροχών σε είδος όπως και των εφάπαξ 

παροχών. 

Ο τρόπος αναγωγής του µηνιαίου εισοδήµατος της παραγράφου 1 σε ετήσιο, καθώς 

και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού καθορίζεται 

µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 

2014). 

2.5 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 

Παρακάτω παρατίθενται τα άρθρα της Παρακράτησης Φόρου της Φορολογίας 

Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων και Νοµικών Επιχειρήσεων του Ν. 4172/2013 (Σχήµα 

2.5) (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 2014), (Σγουρινάκης & 

Μιχελινάκης, 2017). 

 

Σχήµα 2.5: Τα άρθρα της Παρακράτησης Φόρου της Φορολογίας Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων και 

Νοµικών Επιχειρήσεων του Ν. 4172/2013. 

Πηγή: (Σγουρινάκης & Μιχελινάκης, 2017). 

2.5.1 Άρθρο 61
ο
 «Υπόχρεοι σε παρακράτηση» 

Όπως ορίζεται στο άρθρο 64 κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική επιχείρηση ή φυσικό 

πρόσωπο που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του 

Άρθρο 64ο «Συντελεστές παρακράτησης φόρου»

Άρθρο 63ο «Απαλλαγή για ορισµένες ενδοοµιλικές πληρωµές»

Άρθρο 62ο «Πληρωµές υποκείµενες σε παρακράτηση»

Άρθρο 61ο «Υπόχρεοι σε παρακράτηση»
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στην Ελλάδα, οι φορείς γενικής κυβέρνησης, ή κάθε φορολογούµενος που δεν έχει τη 

φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται µέσω µόνιµης 

εγκατάστασης στην Ελλάδα, και προβαίνει σε πληρωµές σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 

άρθρο 62 έχει την υποχρέωση παρακράτησης φόρου (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος 

(ν.4172/2013), 2014). 

2.5.2 Άρθρο 62
ο
 «Πληρωµές υποκείµενες σε παρακράτηση» 

Σε παρακράτηση φόρου υπόκειται οι ακόλουθες πληρωµές (Κώδικας Φορολογίας 

Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 2014):  

a) Τα µερίσµατα  

b) Οι τόκοι 

c) Τα δικαιώµατα (royalties) 

d) Οι αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές 

υπηρεσίες και άλλες αµοιβές για παρόµοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν 

παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αµοιβής είναι φυσικό πρόσωπο 

e) Το ασφάλισµα που καταβάλλεται εφάπαξ ή µε τη µορφή περιοδικά καταβαλλόµενης 

παροχής στο πλαίσιο οµαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συµβολαίων. 

∆εν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του 

άρθρου 64, τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές επιχειρήσεις που έχουν τη φορολογική 

κατοικία τους στην Ελλάδα και λαµβάνουν αµοιβές για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην 

περίπτωση δ’ της παραγράφου 1. 

Σε παρακράτηση φόρου υπόκειται κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική επιχείρηση που 

δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα και λαµβάνει αµοιβές για τεχνικές 

υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές υπηρεσίες ή και αµοιβές για 

παρόµοιες υπηρεσίες. Στην περίπτωση που το ως άνω νοµικό πρόσωπο ή νοµική επιχείρηση 

επιλέξει να φορολογηθεί ως εάν το εν λόγω εισόδηµα να είχε αποκτηθεί κατά την άσκηση 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας µέσω µόνιµης εγκατάστασης στην Ελλάδα ο 

παρακρατηθείς φόρος πιστώνεται έναντι του οφειλόµενου φόρου εισοδήµατος νοµικών 

προσώπων και νοµικών επιχειρήσεων. 



[26] 

2.5.3 Άρθρο 63
ο
 «Απαλλαγή για ορισµένες ενδοοµιλικές πληρωµές» 

∆εν παρακρατείται καθόλου φόρος, ανεξάρτητα από το άρθρο 61, από µερίσµατα 

και παρόµοιες πληρωµές που διανέµονται σε νοµικό πρόσωπο το οποίο περιλαµβάνεται στο 

Παράρτηµα της Οδηγίας 90/435/ΕΟΚ σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο 

ισχύει για τις µητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών µελών, όπως αυτή 

ισχύει, µε την προϋπόθεση (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013), 2014): 

a) το νοµικό πρόσωπο που εισπράττει να κατέχει µετοχές, µερίδια ή συµµετοχή τουλάχιστον 

δέκα τοις εκατό (10%), µε βάση την αξία ή τον αριθµό, στο µετοχικό κεφάλαιο ή 

δικαιώµατα σε κέρδη δικαιώµατα ψήφου του φορολογούµενου που προβαίνει στη 

διανοµή,  

b) το ελάχιστο ποσοστό κατοχής µετοχών ή µεριδίων ή συµµετοχής να διακρατείται για 

τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) µήνες,  

c) το νοµικό πρόσωπο που εισπράττει: 

a. να περιλαµβάνεται στους τύπους απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α της 

Οδηγίας 2009/133/ΕΚ, όπως ισχύει,  

b. να είναι φορολογικός κάτοικος κράτους µέλους της ΕΕ σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 

του κράτους αυτού και να µην θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους 

εκτός ΕΕ κατ’ εφαρµογή όρων σύµβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει 

συναφθεί µε αυτό το τρίτο κράτος,  

c. να υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους 

φόρους που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Β της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ ή 

σε οποιοδήποτε άλλο φόρο ενδεχοµένως στο µέλλον αντικαταστήσει έναν από 

τους φόρους αυτούς. 

∆εν παρακρατείται φόρος, ανεξάρτητα από το άρθρο 61, από τόκους και δικαιώµατα 

(royalties) που καταβάλλονται σε νοµικό πρόσωπο που αναφέρεται στο Παράρτηµα της 

Οδηγίας 2003/49/ΕΚ για την καθιέρωση κοινού συστήµατος φορολόγησης των τόκων και 

των δικαιωµάτων που καταβάλλονται µεταξύ συνδεδεµένων προσώπων διαφορετικών 

κρατών µελών, όπως αυτή ισχύει, µε την προϋπόθεση: 

a) το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική επιχείρηση που εισπράττει να κατέχει µετοχές, µερίδια ή 

συµµετοχή τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%), µε βάση την αξία ή τον αριθµό, στο 

µετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώµατα ψήφου του φορολογούµενου που προβαίνει στην 

καταβολή,  
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b) το ελάχιστο ποσοστό κατοχής µετοχών ή µεριδίων ή συµµετοχής να διακρατείται για 

τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) µήνες, και 

c) το νοµικό πρόσωπο που εισπράττει: 

a. να περιλαµβάνεται στους τύπους που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α 

της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ, όπως ισχύει, και 

b. να είναι φορολογικός κάτοικος κράτους µέλους της ΕΕ σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 

του κράτους αυτού και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός 

ΕΕ κατ’ εφαρµογή όρων σύµβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει 

συναφθεί µε αυτό το τρίτο κράτος, και 

c. να υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους 

φόρους που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Β της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ ή 

σε οποιοδήποτε άλλο φόρο ενδεχοµένως στο µέλλον αντικαταστήσει έναν από 

τους φόρους αυτούς. 

Εάν ένας φορολογούµενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα 

διανείµει µέρισµα, καταβάλλει τόκους ή δικαιώµατα σε νοµικό πρόσωπο που δεν έχει 

συµπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) µήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού κατοχής 

µετοχών ή µεριδίων ή συµµετοχής, αλλά πληροί τους όρους των παραγράφων 1 και 2, τότε ο 

υπόχρεος σε παρακράτηση που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα µπορεί 

προσωρινά να µην προβεί σε παρακράτηση φόρου, µε την προϋπόθεση να καταθέσει 

(τραπεζική) εγγύηση στη Φορολογική ∆ιοίκηση ποσού ίσου προς: 

���������ή�	
����ά�����

�	 −/−	���������ή�	
����ά�����
× ��������έ�	ή	�������έ�	
��ό 

Η Φορολογική ∆ιοίκηση έχει το δικαίωµα να απαιτήσει κατάπτωση της εγγύησης 

στην περίπτωση που το νοµικό πρόσωπο που εισέπραξε τα ποσά δεν διακράτησε το ελάχιστο 

ποσοστό κατοχής µετοχών ή µεριδίων ή συµµετοχής για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) 

µήνες. Η απαλλαγή από την υποχρέωση παρακράτηση φόρου καθίσταται οριστική, και η 

εγγύηση λήγει την ηµεροµηνία κατά την οποία συµπληρώνονται είκοσι τέσσερις (24) µήνες 

διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού κατοχής µετοχών ή µεριδίων ή συµµετοχής. 

2.5.4 Άρθρο 64
ο 
«Συντελεστές παρακράτησης φόρου» 

Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος 

(ν.4172/2013), 2014):  
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a) για µερίσµατα είναι δέκα τοις εκατό (10%) 

b) για τόκους είναι δεκαπέντε τοις εκατό (15%) 

c) για δικαιώµατα (royalties) και λοιπές πληρωµές είναι είκοσι τοις εκατό (20%)  

d) για αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές 

υπηρεσίες και άλλες αµοιβές για παρόµοιες υπηρεσίες είναι είκοσι τοις εκατό (20%).  

e) για το ασφάλισµα που καταβάλλεται µε τη µορφή περιοδικά καταβαλλόµενης παροχής 

είναι δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 

Οι φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προµήθεια κάθε είδους αγαθών ή 

υπηρεσιών από νοµικά πρόσωπα, έχουν την υποχρέωση, κατά την καταβολή ή την έκδοση 

της σχετικής εντολής πληρωµής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήµατος, ο 

οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών µε συντελεστή: 

a) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιµα και τα προϊόντα καπνοβιοµηχανίας.  

b) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά 

c) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.  

Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι υπόχρεοι του πρώτου εδαφίου:  

a) όταν προµηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύµβαση, 

στην περίπτωση που η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των 

εκατόν πενήντα (150) ευρώ, 

b) όταν λαµβάνουν υπηρεσίες ή προµηθεύονται ηλεκτρικό ρεύµα, τηλεφωνικές 

συνδιαλέξεις, τηλεγραφήµατα, γραµµατόσηµα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά, 

c) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για το ίδιο 

έσοδο και 

d) όταν προµηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεµικές βιοµηχανίες 

ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΘΟ, καθώς και από το Κέντρο Επιχειρηµατικής 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) και την Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας 

(ΑΝ.Ε.Μ.). 

Η παρακράτηση φόρου εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση σε περίπτωση που 

αυτός που λαµβάνει την πληρωµή, εκτός από τις αµοιβές που αναφέρονται στην περίπτωση 

δ’ της παραγράφου 1, η οποία υπόκειται σε παρακράτηση φόρου είναι φυσικό πρόσωπο που 

έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική επιχείρηση που 

δεν έχει τη φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα. 
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Σε περίπτωση που η παρακράτηση φόρου δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση ο 

παρακρατηθείς φόρος πιστώνεται έναντι του οφειλόµενου φόρου εισοδήµατος από 

επιχειρηµατική δραστηριότητα ή του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών 

επιχειρήσεων, κατά περίπτωση.  
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3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ν. 4308/2014» 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δηλαδή ο Ν. 4308/2014 παρουσιάζονται στο 

παρόν κεφάλαιο (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις).  

Με τον Ν. 4308/2014 αντιµετωπίζονται δύο αντικείµενα (Eλληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 2014):  

A. Οι κανόνες τήρησης λογιστικών αρχείων και στοιχείων  (άρθρα 3-15) (Πρόκειται για τα 

θέµατα που κάλυπταν προηγουµένως  ο  Κ.Β.Σ. - Κ.Φ.Α.Σ.).  

B. Το πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων (άρθρα 16-36) 

(Πρόκειται για τα θέµατα που κάλυπταν προηγουµένως  το  Ε.Γ.Λ.Σ. και  οι σχετικές 

διατάξεις Κ.Ν. 2190/1920). 

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα αποτελούνται από 8 κεφάλαια και 44 άρθρα 

σύµφωνα µε το παρακάτω Σχήµα 2.1 (Νιφορόπουλος, 2015), (Κοροµηλάς, 2017): 

 

Σχήµα 3.1: Κεφάλαια Ελληνικών Λογιστικών Πρότυπων. 

Πηγή: (Κοροµηλάς, 2017). 

Κεφάλαιο 8: Πρώτη εφαρµογή και µεταβατικές διατάξεις (άρθρα 37 έως 44)

Κεφάλαιο 7: Ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (άρθρα 31 έως 36)

Κεφάλαιο 6: Προσάρτηµα και απαλλαγές (άρθρα 29 και 30)

Κεφάλαιο 5: Κανόνες επιµέτρησης (άρθρα 18 έως 28)

Κεφάλαιο 4: Αρχές σύνταξης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (άρθρα 16 και 17)

Κεφάλαιο 3: Παραστατικά πωλήσεων (άρθρα 8 έως 15)

Κεφάλαιο 2: Λογιστικά αρχεία (άρθρα 3 έως 7)

Κεφάλαιο 1: Πεδίο εφαρµογής και κατηγορίες οντοτήτων ( άρθρα 1 και 2) 
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Επίσης έχουν τέσσερα παραρτήµατα (Κοροµηλάς, 2017):  

1. Παράρτηµα Α: Ορισµοί  (οι παρατιθέµενοι ορισµοί στο παράρτηµα Α λαµβάνονται 

υποχρεωτικά υπόψη για την εφαρµογή των ρυθµίσεων του νόµου).   

2. Παράρτηµα Β: Υποδείγµατα χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Καλύπτουν τις εξής 

περιπτώσεις
2
:   

a. Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε 

κόστος κτήσης), 

b. Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην 

εύλογη αξία),  

c. Ατοµικές (Συνοπτικές) χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις πολύ µικρών 

επιχειρήσεων, 

d. Ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

στο κόστος), 

e. Ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

στην εύλογη αξία) και  

f. Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις οργανισµών επενδύσεων σε κινητές αξίες 

(ΟΣΕΚΑ).    

3. Παράρτηµα Γ: Σχέδιο λογαριασµών (Προτεινόµενο και όχι υποχρεωτικό).    

4. Παράρτηµα ∆: Σύνδεση σχεδίου λογαριασµών µε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

3.2 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

Παρακάτω παρατίθενται τα άρθρα του Πεδίου Εφαρµογής και Κατηγορίες 

Επιχειρήσεων Βάσει Μεγέθους της Φορολογίας Εισοδήµατος µε τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα του Ν. 4308/2014 (Σχήµα 3.2) (Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις 

και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 2014). 

                                                 

2
 Συνολικά υπάρχουν: 16 υποδείγµατα καταστάσεων. 
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Σχήµα 3.2: Τα άρθρα του Πεδίου Εφαρµογής και Κατηγορίες Επιχειρήσεων Βάσει Μεγέθους της 

Φορολογίας Εισοδήµατος µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν. 4308/2014. 

Πηγή: (Κοροµηλάς, 2017). 

3.2.1 Άρθρο 1
ο
 «Πεδίο εφαρµογής» 

Οι ορισµοί του παραρτήµατος Α’ λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη για την 

εφαρµογή των ρυθµίσεων αυτού του νόµου (Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς 

ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 2014). 

Με τις παρακάτω επιχειρήσεις εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις αυτού του νόµου
3
: 

a) Τα νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή της ανώνυµης εταιρείας, της εταιρείας περιορισµένης 

ευθύνης, της ετερόρρυθµης κατά µετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής 

εταιρείας. 

b) Τα νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή της οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας, όταν όλοι 

οι άµεσοι ή έµµεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισµένη ευθύνη καθώς 

µπορεί να είναι είτε νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου ή 

άλλου νοµικού τύπου συγκρίσιµου µε τα νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής. 

c) Η ετερόρρυθµη εταιρεία, η οµόρρυθµη εταιρεία, η ατοµική επιχείρηση και κάθε άλλη 

επιχείρηση που υποχρεούται στην εφαρµογή αυτού του νόµου από φορολογική ή άλλη 

νοµοθετική διάταξη. 

                                                 

3
 Η φράση «του ιδιωτικού τοµέα» της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 διαγράφτηκε µε την παράγραφο 1α του 

άρθρου 41 του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ Α’ 141/03-08-2016) από τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, ήτοι από 03/08/2016, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του ιδίου νόµου.  

Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1β του άρθρου 41 του 

ν. 4410/2016 (ΦΕΚ Α’ 141/03-08-2016) και ισχύει από τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, ήτοι από 03/08/2016, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του ιδίου νόµου. 

Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 2, τέθηκε όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 1γ του άρθρου 41 του 

ν. 4410/2016 (ΦΕΚ Α’ 141/03-08-2016) και ισχύει από τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, ήτοι από 03/08/2016, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του ιδίου νόµου. 

Άρθρο 2ο «Καθορισµός µεγέθους οντοτήτων»

Άρθρο 1ο «Πεδίο εφαρµογής»
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d) Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) οι οποίοι 

µέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος είχαν την υποχρέωση εφαρµογής του Π.∆. 

1123/1980 (Α’ 283).  

e) Οι φορείς του δηµοσίου τοµέα του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 εκτός Γενικής 

Κυβέρνησης οι οποίοι µέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος είχαν την υποχρέωση 

εφαρµογής του Π.∆. 1123/1980. 

Οι κατηγορίες επιχειρήσεων που ακολουθούν έχουν υποχρέωση σύνταξης των 

χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάµει του 

Κανονισµού 1606/2002 (∆.Π.Χ.Α. – υποχρεωτική εφαρµογή ∆.Π.Χ.Α.), για τις ατοµικές και 

ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις
4
:  

a) Οι επιχειρήσεις δηµοσίου ενδιαφέροντος, όπως ορίζονται στο παράρτηµα αυτού του 

νόµου. 

b) Τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα της περίπτωσης 26 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού 

(ΕΕ) αριθµ. 575/2013, εφόσον υπόκεινται σε απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας. 

c) Οι ανώνυµες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών του ν. 3606/2007 (Οδηγία 

2004/39/ΕΚ). 

d) Οι ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ν. 3371/2005.   

e) Οι ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν. 2778/1999.   

f) Οι ανώνυµες εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών του ν. 2367/1995.   

g) Οι ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 4099/2012 (Οδηγία 

2009/65/ΕΚ). 

h) Οι επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου. 

i) Οι επιχειρήσεις που έχουν αυτή την υποχρέωση βάσει άλλης νοµοθετικής διάταξης.  

Με απόφαση της διοίκησής της, κάθε άλλη επιχείρηση υποκείµενη στον παρόντα 

νόµο, µπορεί να εφαρµόζει προαιρετικά τα ∆.Π.Χ.Α., όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (προαιρετική εφαρµογή ∆.Π.Χ.Α.). Η εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α. στην 

                                                 

4
 Η περίπτωση β’ της παραγράφου 3 καταργήθηκε µε την παράγραφο 1δ του άρθρου 41 του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ 

Α’ 141/03-08-2016) από τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 03/08/2016, 

σύµφωνα µε το άρθρο 69 του ιδίου νόµου. 
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περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική για πέντε συνεχόµενες ετήσιες περιόδους από την πρώτη 

εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α.. 

Οι επιχειρήσεις οι οποίες επιλέγουν να συντάξουν τις ατοµικές 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους µε κριτήριο τις ∆.Π.Χ.Α., συντάσσουν και τις 

ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους µε βάση τα ίδια πρότυπα, στην 

περίπτωση που είναι υποχρεωµένες να συντάξουν ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις.   

Μόνο τα άρθρα 3 έως και 15 και την παρ. 32 του άρθρου 29 του παρόντος νόµου 

εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις που, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, συντάσσουν τις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους βάσει των ∆.Π.Χ.Α..  

Μόνο τα άρθρα 3 έως και 15 του παρόντος νόµου, πλην των διατάξεων των 

παραγράφων 8 έως 12 του άρθρου 3 και των διατάξεων που αφορούν την κατάρτιση 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
5
 εφαρµόζουν οι φορείς του δηµόσιου τοµέα του άρθρου 

14 του ν. 4270/2014 οι οποίοι από άλλη διάταξη νόµου υποχρεώνονταν σε εφαρµογή του 

Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών της Υποπαραγράφου Ε1 της παρ. Ε’ του 

άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όταν δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 2. 

Τις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 15, πλην της παρ. 14 του άρθρου 5 του 

παρόντος νόµου εφαρµόζει η Τράπεζα της Ελλάδας, στο µέτρο που δεν αντιβαίνουν το 

Καταστατικό της. Η ίδια επιχείρηση συντάσσει Ισολογισµό (κατάσταση χρηµατοοικονοµικής 

θέσης), Κατάσταση αποτελεσµάτων και Προσάρτηµα (σηµειώσεις), µε κριτήριο τους 

κανόνες και τα υποδείγµατα που ορίζονται από τις λογιστικές αρχές του Ευρωσυστήµατος.   

Οι οργανισµοί επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) του 

ν. 4099/2012 (Οδηγία 2009/65/ΕΚ) είτε λειτουργούν µε τη µορφή αµοιβαίου κεφαλαίου είτε 

µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας επενδύσεων µεταβλητού κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ): 

a) Επιµετρούν το ενεργητικό τους που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 59 

του ν. 4099/2012 (παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 50 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ) στην 

                                                 

5
Η παράγραφος 7, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1ε του άρθρου 41 του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ 

Α’ 141/03-08-2016) και ισχύει από τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 

03/08/2016, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του ιδίου νόµου. 
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εύλογη αξία του. Ο προσδιορισµός των εύλογων αξιών και οι σχετικές γνωστοποιήσεις 

γίνονται µε βάση τις ∆.Π.Χ.Α.. 

b) Επιµετρούν τις διαφορές του κατεχόµενου, στο τέλος της περιόδου, ενεργητικού του 

σηµείου (α) αυτής της παραγράφου καταχωρούνται, στην Κατάσταση Εξέλιξης των 

Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων. 

c) Εφαρµόζουν τα άρθρα 3 έως και 15 του παρόντος νόµου, καθώς και τα άρθρα 16 έως και 

30 και 37 έως και 40 του παρόντος νόµου για τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, 

υποχρεώσεις, έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζηµιές, κατά περίπτωση. 

Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (ισολογισµό) του υποδείγµατος Β.11 και 

Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου του υποδείγµατος Β.12 

συντάσσουν οι επιχειρήσεις της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου.  

Στο άρθρο 30 του παρόντος νόµου ρυθµίζονται θέµατα άλλων απλοποιήσεων και 

απαλλαγών ανά κατηγορία επιχειρήσεων, σε ό, τι αφορά στις ατοµικές χρηµατοοικονοµικές 

τους καταστάσεις.  

3.2.2 Άρθρο 2
ο
 «Καθορισµός µεγέθους επιχειρήσεων» 

Στις παρακάτω κατηγορίες των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου 

κατατάσσονται οι επιχειρήσεις µε βάση το µέγεθός τους (Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 2014).   

� Πολύ µικρές επιχειρήσεις 

Πρόκειται για τις επιχειρήσεις οι οποίες κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:  

a) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων) 350.000 ευρώ. 

b) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 700.000 ευρώ. 

c) Μέσος όρος απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της περιόδου 10 άτοµα. 

Συγκεκριµένα, οι επιχειρήσεις της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 εντάσσονται 

στην κατηγορία των πολύ µικρών επιχειρήσεων µόνο εάν ο κύκλος εργασιών τους δεν 

υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ.   

� Μικρές επιχειρήσεις 
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Πρόκειται για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι πολύ µικρές επιχειρήσεις και 

κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από 

τα ακόλουθα τρία κριτήρια: 

a) Σύνολο ενεργητικού 4.000.000 ευρώ. 

b) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 8.000.000 ευρώ. 

c) Μέσος όρος απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της περιόδου 50 άτοµα. 

� Μεσαίες επιχειρήσεις 

Πρόκειται για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι πολύ µικρές ή µικρές 

επιχειρήσεις και οι οποίες κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού τους δεν υπερβαίνουν τα 

όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: 

a) Σύνολο ενεργητικού 20.000.000 ευρώ. 

b) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 40.000.000 ευρώ. 

c) Μέσος όρος απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της περιόδου 250 άτοµα.  

� Μεγάλες επιχειρήσεις 

Πρόκειται για τις επιχειρήσεις οι οποίες κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του 

ισολογισµού τους υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: 

a) Σύνολο ενεργητικού 20.000.000 ευρώ. 

b) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 40.000.000 ευρώ. 

c) Μέσος όρος απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της περιόδου 250 άτοµα.   

Το ποσό του κονδυλίου «Σύνολο ενεργητικού» και το καθαρό ποσό του 

κονδυλίου «Κύκλος εργασιών» αποτελούν εκείνα τα αντίστοιχα κονδύλια των υποδειγµάτων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, ως εξής:   

a) «Σύνολο ενεργητικού» είναι το ποσό του κονδυλίου «Σύνολο ενεργητικού» του 

υποδείγµατος ισολογισµού Β.1.1 ή Β.1.2 ή Β.5, αναλόγως.  

b) «Κύκλος εργασιών» είναι το ποσό του κονδυλίου «Κύκλος εργασιών (καθαρός)» του 

υποδείγµατος της Κατάστασης αποτελεσµάτων Β.2.1 ή Β.2.2 ή Β.6, αναλόγως. 

Ο κύκλος εργασιών για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση 

περιόδου διαφορετικής του δωδεκάµηνου, υπολογίζεται κατ’ αναλογία σε ετήσια βάση. 

Στην περίπτωση που η επιχείρηση υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει τα όρια δύο 

εκ των τριών κριτηρίων των παραγράφων 2 και 4 έως 6 ή το κριτήριο της παραγράφου 3 του 
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παρόντος άρθρου για δύο διαδοχικές περιόδους, τότε για τους σκοπούς εφαρµογής των 

ρυθµίσεων αυτού του νόµου η αλλαγή κατηγορίας µεγέθους ενεργοποιείται από την περίοδο 

που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών περιόδων.   

3.3 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 

Παρακάτω παρατίθενται τα άρθρα των Λογιστικών Αρχείων της Φορολογίας 

Εισοδήµατος µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν. 4308/2014 (Σχήµα 3.3) (Eλληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 

2014). 

 

Σχήµα 3.3: Τα άρθρα των Λογιστικών Αρχείων της Φορολογίας Εισοδήµατος µε τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα του Ν. 4308/2014. 

Πηγή: (Κοροµηλάς, 2017). 

3.3.1 Άρθρο 3
ο
 «Λογιστικό σύστηµα και βασικά λογιστικά αρχεία» 

Η επιχείρηση ως µέρος του λογιστικού συστήµατός της, τηρεί αρχείο κάθε 

συναλλαγής και γεγονότος που πραγµατοποιείται στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 

καθώς και των προκυπτόντων πάσης φύσεως εσόδων, κερδών, εξόδων, ζηµιών, αγορών και 

πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεων και επιστροφών, φόρων, τελών και των 

πάσης φύσεως εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισµούς (Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 2014). 

Με το λογιστικό σύστηµα της επιχείρησης παρακολουθείται σε αρχείο κάθε 

στοιχείο του ισολογισµού, καθώς και κάθε µεταβολή αυτού.   

Άρθρο 7ο «∆ιαφύλαξη λογιστικών αρχείων»

Άρθρο 6ο «Χρόνος ενηµέρωσης λογιστικών αρχείων»

Άρθρο 5ο «∆ιασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήµατος»

Άρθρο 4ο «Άλλα λογιστικά αρχεία»

Άρθρο 3ο «Λογιστικό σύστηµα και βασικά λογιστικά αρχεία»
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Για το λογιστικό σύστηµα της επιχείρησης είναι απαραίτητο να παρακολουθείται 

η λογιστική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, 

υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, µε σκοπό την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων της επιχείρησης. Επίσης, είναι απαραίτητο να παρακολουθείται και η 

φορολογική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, 

υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, µε σκοπό τη συµµόρφωση µε τη 

φορολογική νοµοθεσία και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.   

Τα λογιστικά αρχεία τηρούνται µε ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο τρόπο και πρέπει 

να ορίζεται µε σαφήνεια το νόηµά τους όταν στην τήρηση των αρχείων χρησιµοποιούνται 

συντοµεύσεις ή σύµβολα.  

Στην περίπτωση που η επιχείρηση συντάσσει ισολογισµό, χρησιµοποιεί ένα 

κατάλληλο διπλογραφικό σύστηµα για την παρακολούθηση των στοιχείων των παραγράφων 

1 και 2 του παρόντος άρθρου και τηρεί: 

a) Αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός (ηµερολόγιο). 

b) Αρχείο µε τις µεταβολές κάθε τηρούµενου λογαριασµού (αναλυτικό καθολικό).  

c) Σύστηµα συγκέντρωσης του αθροίσµατος των αυξήσεων και µειώσεων (χρεώσεων και 

πιστώσεων), καθώς και το υπόλοιπο κάθε τηρούµενου λογαριασµού (ισοζύγιο). 

Όταν, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις αυτού του νόµου, η επιχείρηση δεν συντάσσει 

ισολογισµό, έχει τη δυνατότητα, αντί του λογιστικού συστήµατος της παραγράφου 10, να 

χρησιµοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστηµα (βιβλία εσόδων – εξόδων) για 

την παρακολούθηση των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία 

συµπεριλαµβάνουν: 

a) Κάθε είδους έσοδα διακεκριµένα σε έσοδα από πώληση εµπορευµάτων, από πώληση 

προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα. 

b) Κάθε είδους κέρδη. 

c) Κάθε είδους αγορές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριµένα σε αγορές εµπορευµάτων, 

υλικών (πρώτων ή βοηθητικών υλών), παγίων και αγορές λοιπών περιουσιακών 

στοιχείων. 

d) Κάθε είδους έξοδα, διακεκριµένα σε αµοιβές προσωπικού συµπεριλαµβανοµένων 

εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, αποσβέσεις, έξοδα από τη λήψη λοιπών 

υπηρεσιών και λοιπά έξοδα. 
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e) Κάθε είδους ζηµίες. 

f) Κάθε είδους φόρους και τέλη, ξεχωριστά κατά είδος. 

3.3.2 Άρθρο 4
ο
 «Άλλα λογιστικά αρχεία» 

Πέραν των αρχείων του άρθρου 3, η επιχείρηση τηρεί κατά περίπτωση, τα αρχεία 

(βιβλία) που περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους, µε ηµεροµηνία αναφοράς την 

ηµεροµηνία τέλους της περιόδου αναφοράς (ηµεροµηνία του ισολογισµού) (Σχήµα 3.4) 

(Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 

4308), 2014). 

 
Σχήµα 3.4: Αρχεία (βιβλία) που τηρεί κατά περίπτωση η επιχείρηση, µε ηµεροµηνία αναφοράς την 

ηµεροµηνία τέλους της περιόδου αναφοράς (ηµεροµηνία του ισολογισµού). 

Πηγή: (Κοροµηλάς, 2017). 

1. Αρχείο ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Με τήρηση 

αναλυτικής µερίδας, στο αρχείο αυτό, παρακολουθείται η αξία κτήσης κατά την αρχική 

αναγνώριση, καθώς και κάθε επακόλουθη µεταβολή, µε ένδειξη των σωρευτικών ποσών 

και των ποσών που αφορούν την περίοδο αναφοράς. Επίσης, στο αρχείο αυτό 

παρακολουθούνται και τα πλήρως αποσβεσµένα πάγια τα οποία εξακολουθούν να 

πληρούν τον ορισµό του παγίου περιουσιακού στοιχείου, είτε εξακολουθούν να είναι σε 

λειτουργία είτε όχι.  

Αρχείο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα

Αρχείο λογαριασµών υποχρεώσεων

Αρχείο λογαριασµών καθαρής θέσης

Αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων

Αρχείο αποθεµάτων τρίτων

Αρχείο ιδιόκτητων αποθεµάτων

Αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτλους καθαρής θέσης και λοιπούς 
τίτλους

Αρχείο ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
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2. Αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτλους καθαρής θέσης και λοιπούς 

τίτλους. Στο συγκεκριµένο αρχείο καταχωρούνται κατά τίτλο τα υπάρχοντα στοιχεία µε 

σύντοµη περιγραφή και αναφορά της ποσότητας και της λογιστικής αξίας τους. 

3. Αρχείο ιδιόκτητων αποθεµάτων: Εδώ καταχωρούνται:   

a. Τα ποσοτικά δεδοµένα της φυσικής απογραφής (σύντοµη περιγραφή είδους, 

µονάδα µέτρησης και ποσότητα), κατά είδος και διακεκριµένα για κάθε 

αποθηκευτικό χώρο. 

b. Η κατά µονάδα αξία επιµέτρησης, όπως και η συνολική αξία επιµέτρησης του 

κάθε είδους. 

c. Ο προσδιορισµός της ποσότητας των αποθεµάτων µπορεί να γίνεται µε έµµεσες 

τεχνικές που είναι αξιόπιστες και κατάλληλα τεκµηριωµένες. 

d. Αναλώσιµα υλικά αγαθά τα οποία δεν είναι σηµαντικά µπορούν να µην 

απογράφονται.  

4. Αρχείο αποθεµάτων τρίτων. Μια επιχείρηση η οποία κατέχει αποθέµατα κυριότητας 

άλλης επιχείρησης τηρεί αρχείο στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά τα σχετικά 

αποθέµατα, κατά είδος και ποσότητα και διακεκριµένα κατά αποθηκευτικό χώρο, 

σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α’ και γ’ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. 

5. Αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Στο συγκεκριµένο αρχείο καταχωρούνται 

αναλυτικά κατά είδος τα υπάρχοντα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, µε σύντοµη περιγραφή 

και αναφορά της ποσότητας, όπου συντρέχει περίπτωση, και της λογιστικής τους αξίας.   

6. Αρχείο λογαριασµών καθαρής θέσης. Εδώ καταχωρούνται αναλυτικά κατά είδος οι 

λογαριασµοί καθαρής θέσης.  

7. Αρχείο λογαριασµών υποχρεώσεων. Σε αυτό το αρχείο καταχωρούνται αναλυτικά κατά 

είδος οι υποχρεώσεις, µε αναφορά της ποσότητας (όταν συντρέχει περίπτωση) και της 

λογιστικής τους αξίας. 

8. Αρχείο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα. Εδώ 

παρακολουθείται η ποσότητα των µονάδων του ξένου νοµίσµατος για τα επιµέρους 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που εκφράζονται στο νόµισµα αυτό. 

3.3.3 Άρθρο 5
ο
 «∆ιασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήµατος» 

Η διοίκηση της επιχείρησης ευθύνεται για την τήρηση αξιόπιστου λογιστικού 

συστήµατος και κατάλληλων λογιστικών αρχείων για τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων και άλλων πληροφοριών, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου ή, 
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σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., κατά περίπτωση. Ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασµατικά στα 

επιµέρους συστατικά τους εξετάζονται το λογιστικό σύστηµα και τα λογιστικά αρχεία, σε ό, 

τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους για τους σκοπούς του νόµου (Eλληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 

2014). 

Τα λογιστικά αρχεία, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 1: 

a) Τηρούνται µε τάξη, πληρότητα και ορθότητα ως προς τον εντοπισµό, την καταγραφή και 

την επεξεργασία των λογιστικών δεδοµένων που προκύπτουν από τις συναλλαγές και τα 

γεγονότα της επιχείρησης. 

b) Συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις αυτού του νόµου.  

c) Υποστηρίζουν τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις αυτού του νόµου. 

Το λογιστικό σύστηµα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σε ένα πρόσωπο, το οποίο 

διαθέτει τις απαιτούµενες γνώσεις και εµπειρία, να κατανοεί τη δοµή και τη λειτουργία του, 

τα τηρούµενα αρχεία στα οποία καταχωρούνται οι συναλλαγές και τα γεγονότα της 

επιχείρησης, καθώς και η χρηµατοοικονοµική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η 

επιχείρηση. 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις κάθε επιχείρησης που υπόκεινται στον 

παρόντα νόµο, πριν από την έκδοσή τους, εγκρίνονται κατά περίπτωση από το αρµόδιο 

όργανο διοίκησης της επιχείρησης και υπογράφονται από το εξουσιοδοτηµένο µέλος του και 

τον κατά το νόµο υπεύθυνο λογιστή για τη σύνταξη αυτών, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία. 

Με τα κατάλληλα παραστατικά (τεκµήρια) τεκµηριώνεται κάθε συναλλαγή και 

γεγονός που αφορά την επιχείρηση. Τα συγκεκριµένα παραστατικά εκδίδονται είτε από την 

επιχείρηση είτε από τους συναλλασσόµενους µε αυτήν είτε από τρίτους σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο νόµο αυτόν. Στα παραστατικά αναφέρονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες 

για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε µίας συναλλαγής ή γεγονότος. 

Η επιχείρηση κατά την κρίση της εφαρµόζει κατάλληλες δικλίδες για: 

a) Τη διασφάλιση ότι υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιµη αλληλουχία τεκµηρίων (ελεγκτική 

αλυσίδα) για κάθε συναλλαγή ή γεγονός, από το χρόνο που προέκυψαν µέχρι το 

διακανονισµό τους. 
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b) Τη δηµιουργία αξιόπιστης και ελέγξιµης αλληλουχίας τεκµηρίων, που διασφαλίζει την 

ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων µε τα λογιστικά αρχεία και τις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

c) Την επίτευξη εύλογης διασφάλισης ως προς την αυθεντικότητα των παραστατικών 

(τεκµηρίων) της προηγούµενης παραγράφου και την ακεραιότητα του περιεχοµένου τους, 

µε σκοπό την επιβεβαίωση της προέλευσης αυτών και την τεκµηρίωση της συναλλαγής. 

Πιο συγκεκριµένα, η επιχείρηση µε κατάλληλες δικλίδες παρακολουθεί τα 

παραλαµβανόµενα και αποστελλόµενα αποθέµατα είτε έχουν τιµολογηθεί είτε όχι. Με τον 

ίδιο τρόπο παρακολουθεί τα αποθέµατά της σε χώρους τρίτων ή τα αποθέµατα τρίτων σε 

δικούς της χώρους. Κατ’ ελάχιστο, για τις διακινήσεις αυτές παρακολουθούνται: 

a) η πλήρης επωνυµία ή το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση και ο Αριθµός Φορολογικού 

Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του εµπλεκόµενου µέρους, 

b) η ποσότητα και το είδος των διακινούµενων αγαθών, και 

c) η ηµεροµηνία που έγινε η διακίνηση. 

Όλα τα δεδοµένα και πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η 

διενέργεια συµφωνιών και επαληθεύσεων κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου πρέπει 

να παρέχονται ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη από το τηρούµενο λογιστικό σύστηµα. 

Η ηµεροµηνία έκδοσης ή λήψης του σχετικού παραστατικού καταχωρείται στα 

τηρούµενα λογιστικά αρχεία (βιβλία). 

Μετά την οριστικοποίηση των καταχωρήσεων των δεδοµένων των συναλλαγών ή 

γεγονότων στα λογιστικά αρχεία, αλλαγή µπορεί να γίνει µόνο εφόσον είναι εφικτό να 

προσδιοριστεί µε ασφάλεια το αρχικό περιεχόµενο των αρχείων (δεδοµένα των συναλλαγών 

ή γεγονότων) καθώς και η ηµεροµηνία που έγινε η αλλαγή. 

Μία µητρική επιχείρηση που έχει θυγατρική και δεν υπόκειται στο νόµο αυτόν, 

πρέπει να λαµβάνει τα ενδεδειγµένα µέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι η θυγατρική τηρεί 

λογιστικά αρχεία µε τρόπο που παρέχει τη δυνατότητα στη µητρική να συµµορφώνεται µε τις 

απαιτήσεις αυτού του νόµου. 

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις συνενώνονται σε µία ή σε 

περίπτωση αλλαγής του νοµικού τύπου της επιχείρησης, η νέα επιχείρηση ευθύνεται για τη 

συµµόρφωση των προηγούµενων επιχειρήσεων µε τις ρυθµίσεις αυτού του νόµου. 
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Όταν η επιχείρηση χρησιµοποιεί τρίτο πρόσωπο για την εκπλήρωση 

οποιασδήποτε υποχρέωσης, το τρίτο µέρος έχει, στην περίπτωση οποιουδήποτε ελέγχου, τις 

ίδιες υποχρεώσεις συνεργασίας µε το ελεγκτικό όργανο (ελεγκτής) όπως η επιχείρηση. Μη 

συνεργασία του τρίτου µέρους µε το ελεγκτικό όργανο δεν απαλλάσσει την επιχείρηση από 

οποιαδήποτε υποχρέωση προβλέπεται από τον παρόντα νόµο. 

3.3.4 Άρθρο 6
ο
 «Χρόνος ενηµέρωσης λογιστικών αρχείων» 

Τα λογιστικά αρχεία (βιβλία) ενηµερώνονται ως εξής (Eλληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 2014): 

a) Όταν µια επιχείρηση συντάσσει ισολογισµό, τότε η ενηµέρωση για τα εκδιδόµενα ή 

λαµβανόµενα παραστατικά του κάθε µήνα γίνεται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα το 

αργότερο. 

b) Όταν µια επιχείρηση δεν συντάσσει ισολογισµό, τότε η ενηµέρωση για τα εκδιδόµενα ή 

λαµβανόµενα παραστατικά του κάθε ηµερολογιακού τριµήνου γίνεται µέχρι το τέλος του 

επόµενου µήνα από τη λήξη του τριµήνου το αργότερο. 

c) Σε κάθε περίπτωση, η ενηµέρωση γίνεται εντός του χρόνου που απαιτείται για την 

έγκαιρη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Ο προσδιορισµός της ποσότητας αποθεµάτων διενεργείται σε κατάλληλο χρόνο 

που διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδοµένων σε σχέση µε την ηµεροµηνία αναφοράς των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης. 

Η κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της περιόδου 

ολοκληρώνεται στο συντοµότερο χρόνο από: 

a) έξι µήνες από τη λήξη της περιόδου ή  

b) το χρονικό όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη 

φορολογική ή άλλη νοµοθεσία της χώρας. 

3.3.5 Άρθρο 7
ο
 «∆ιαφύλαξη λογιστικών αρχείων» 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του νόµου, το σύνολο των λογιστικών αρχείων 

που η επιχείρηση τηρεί διαφυλάσσονται για το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από (Eλληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 

2014): 

a) Πέντε (5) έτη από τη λήξη της περιόδου. 
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b) Το χρόνο που ορίζεται από άλλη νοµοθεσία. 

Τα λογιστικά αρχεία µπορούν να διαφυλάσσονται σε οποιαδήποτε µορφή, 

εφόσον υπάρχει σύστηµα αναζήτησης, εµφάνισης και εκτύπωσης ή αναπαραγωγής αυτών, 

για τη διευκόλυνση οποιουδήποτε ελέγχου. 

Ειδικά για κάθε τιµολόγιο, διαφυλάσσονται επιπλέον τα δεδοµένα που 

διασφαλίζουν την αυθεντικότητα και την ακεραιότητα του περιεχοµένου του, σύµφωνα µε τις 

παραγράφους (1) και (2) του παρόντος άρθρου. 

3.4 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Παρακάτω παρατίθενται τα άρθρα των Παραστατικών Πωλήσεων της Φορολογίας 

Εισοδήµατος µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν. 4308/2014 (Σχήµα 3.5) (Eλληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 

2014), (Κοροµηλάς, 2017). 

 

Σχήµα 3.5: Τα άρθρα των Παραστατικών Πωλήσεων της Φορολογίας Εισοδήµατος µε τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα του Ν. 4308/2014. 

Πηγή: (Κοροµηλάς, 2017). 

• «Τιµολόγιο πώλησης»
Άρθρο 8ο

• «Περιεχόµενο τιµολογίου»
Άρθρο 9ο

• «Απλοποιηµένο τιµολόγιο και 
συγκεντρωτικό τιµολόγιο»

Άρθρο 10ο

• «Χρόνος έκδοσης τιµολογίου»
Άρθρο 11ο

• «Εκδιδόµενα στοιχεία για λιανική 
πώληση αγαθών ή υπηρεσιών»

Άρθρο 12ο

• «Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής 
πώλησης»

Άρθρο 13ο

• «Ηλεκτρονικό τιµολόγιο»
Άρθρο 14ο

• «Αυθεντικότητα του τιµολογίου»
Άρθρο 15ο
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3.4.1 Άρθρο 8
ο
 «Τιµολόγιο πώλησης» 

Το τιµολόγιο αποτελεί το στοιχείο το οποίο εκδίδεται από την υποκείµενη σε 

αυτόν το νόµο επιχείρηση για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας 

ή άλλης χώρας µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς άλλη χώρα, αλλά και σε κάθε 

συναλλαγή που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), µε βάση την ισχύουσα 

νοµοθεσία (Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος 

Υπ’ Αριθ. 4308), 2014). 

 

Εικόνα 3.1: Τιµολόγιο πώλησης. 

Πηγή: (Σταµατόπουλος & Καραβοκύρης, 2017). 

Τιµολόγιο θεωρείται κάθε έγγραφο το οποίο περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες 

που είναι απαραίτητες για το τιµολόγιο, εφόσον ο παραλήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών που 

υπόκεινται σε τιµολόγηση αποδέχεται το έγγραφο αυτό. 

Μια επιχείρηση που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες ευθύνεται για τη διασφάλιση 

έκδοσης τιµολόγιου για κάθε πώληση. Το τιµολόγιο πώλησης εκδίδει ο πωλητής αγαθών ή 

υπηρεσιών. Εναλλακτικά, ο πωλητής µπορεί µε προηγούµενη συµφωνία να διασφαλίσει την 

έκδοση τιµολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών ή από τρίτο πρόσωπο εξ 

ονόµατος και για λογαριασµό του πωλητή. 
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Το τιµολόγιο που εκδίδεται για κάθε περίπτωση εκπτώσεων, επιστροφών ή 

άλλων διαφορών είναι πιστωτικό τιµολόγιο. 

Μέρος των λογιστικών αρχείων της επιχείρησης αποτελούν τα εκδιδόµενα ή 

λαµβανόµενα τιµολόγια.  

Το ∆ηµόσιο, οι περιφέρειες, οι νοµαρχίες, οι δήµοι και κοινότητες και οι λοιποί 

οργανισµοί δηµοσίου δικαίου δεν υποχρεούνται να εκδίδουν τιµολογίο για τις 

δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγµατοποιούν ως δηµόσια εξουσία, ακόµα κι αν 

εισπράττουν δικαιώµατα, τέλη, εισφορές ή άλλες επιβαρύνσεις. 

Οι επιχειρήσεις που υπόκεινται στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου όταν 

συναλλάσσονται ως αγοραστές µε πρόσωπα µη υπόχρεα στην έκδοση τιµολογίου, εκδίδουν 

σχετικό παραστατικό προς τεκµηρίωση και αναγνώριση της συναλλαγής. Σε αυτό το 

παραστατικό αναφέρεται: 

a) Η ηµεροµηνία έκδοσης. 

b) Η επωνυµία, η διεύθυνση και ο αριθµός φορολογικού µητρώου του αντισυµβαλλόµενου. 

c) Η ποσότητα και το είδος των παραδιδόµενων αγαθών ή η έκταση και το είδος των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. 

d) Η ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών 

ή η παροχή υπηρεσιών. 

e) Η αξία µονάδας αγαθού ή υπηρεσίας, κατά περίπτωση, και το συνολικό ποσό της 

συναλλαγής. 

f) Το είδος και το ποσό τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων. 

3.4.2 Άρθρο 9
ο
 «Περιεχόµενο τιµολογίου» 

Υποχρεωτικά στο τιµολόγιο πρέπει να υπάρχουν οι ακόλουθες ενδείξεις 

(Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 

4308), 2014): 

a) Η ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου. 

b) Ο αύξων αριθµός για µία ή περισσότερες σειρές τιµολογίων, ο οποίος χαρακτηρίζει το 

τιµολόγιο µε µοναδικό τρόπο. 

c) Ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), βάσει του οποίου ο πωλητής 

πραγµατοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. 
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d) Ο Α.Φ.Μ. του πελάτη, βάσει του οποίου έλαβε χώρα η παράδοση των αγαθών ή η 

παροχή των υπηρεσιών. 

e) Η πλήρης επωνυµία και η πλήρης διεύθυνση του πωλητή και του πελάτη που αποκτά τα 

αγαθά ή λαµβάνει τις υπηρεσίες. 

f) Η ποσότητα και το είδος των παραδιδόµενων αγαθών ή η έκταση και το είδος των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, εκτός εάν η έκταση και το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών 

προκύπτει από άλλα έγγραφα στα οποία παραπέµπει το τιµολόγιο. 

g) Η ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών 

ή η παροχή υπηρεσιών, εφόσον η ηµεροµηνία αυτή δεν συµπίπτει µε την ηµεροµηνία 

έκδοσης του τιµολογίου. 

h) Η αξία αγαθών ή υπηρεσιών ανά συντελεστή Φ.Π.Α., η αξία που απαλλάσσεται Φ.Π.Α., 

η αξία µονάδας αγαθού ή υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α., καθώς και η αξία κάθε έκπτωσης ή 

επιστροφής, εάν δεν συµπεριλαµβάνονται στην τιµή µονάδας. 

i) Ο συντελεστής Φ.Π.Α. που εφαρµόζεται. 

j) Το ποσό του οφειλόµενου Φ.Π.Α., εκτός εάν εφαρµόζεται ειδικό καθεστώς, σύµφωνα µε 

το οποίο η πληροφορία αυτή παραλείπεται. 

k) Ο όρος «Αυτο-τιµολόγηση», όταν το τιµολόγιο εκδίδεται από τον λήπτη των αγαθών ή 

των υπηρεσιών. 

l) Στην περίπτωση που η πράξη απαλλάσσεται από Φ.Π.Α., η διάταξη της εθνικής 

νοµοθεσίας (ν. 2859/2000) ή η διάταξη της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή άλλη διάταξη, 

σύµφωνα µε την οποία η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το 

φόρο αυτόν. 

m) Στην περίπτωση που ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του Φ.Π.Α., η αναφορά 

«Αντίστροφη επιβάρυνση». 

n) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου µεταφορικού µέσου, τα στοιχεία που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία περί Φ.Π.Α., βάσει της Οδηγίας 

2006/112/ΕΚ. 

o) Στην περίπτωση που εφαρµόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους των 

πρακτορείων ταξιδίων, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου – Ταξιδιωτικά πρακτορεία». 

p) Ο όρος «Καθεστώς περιθωρίου – Μεταχειρισµένα αγαθά» ή «Καθεστώς περιθωρίου – 

Έργα τέχνης» ή «Καθεστώς περιθωρίου – Αντικείµενα συλλεκτικής και αρχαιολογικής 

αξίας», όταν εφαρµόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα που ισχύουν στον τοµέα των 
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µεταχειρισµένων αγαθών και των αντικειµένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και 

αρχαιολογικής αξίας, αντίστοιχα. 

q) Στην περίπτωση που ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικός αντιπρόσωπος κατά την 

έννοια της ισχύουσας νοµοθεσίας περί Φ.Π.Α. και της σχετικής Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, 

τα πλήρη στοιχεία του εν λόγω προσώπου, καθώς και τον Αριθµό Φορολογικού 

Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αυτού. 

3.4.3 Άρθρο 10
ο
 «Απλοποιηµένο τιµολόγιο και συγκεντρωτικό τιµολόγιο» 

Η έκδοση απλοποιηµένου τιµολογίου επιτρέπεται στις παρακάτω δύο 

περιπτώσεις (Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος 

Υπ’ Αριθ. 4308), 2014): 

a) όταν το ποσό του τιµολογίου δεν ξεπερνά το ποσό των 100 ευρώ, ή 

b) όταν το εκδιδόµενο τιµολόγιο είναι έγγραφο της παρ. 3 του άρθρου 8. 

 Υποχρεωτικά το απλοποιηµένο τιµολόγιο έχει τις ακόλουθες ενδείξεις: 

a) Την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου. 

b) Τον προσδιορισµό της επιχείρησης που πωλεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. 

c) Τον προσδιορισµό των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρονται. 

d) Το ποσό του Φ.Π.Α. που οφείλεται ή τις απαιτούµενες πληροφορίες για τον υπολογισµό 

του. 

e) Στην περίπτωση έκδοσης τιµολογίου, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8, αναφορά στο 

αρχικό τιµολόγιο και τις συγκεκριµένες ενδείξεις (δεδοµένα) που τροποποιούνται. 

3.4.4 Άρθρο 11
ο
 «Χρόνος έκδοσης τιµολογίου» 

Ένα τιµολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που πραγµατοποιείται η αποστολή ή 

παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών.   

Ο χρόνος έκδοσης τιµολογίου καθορίζεται ως εξής (Eλληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 2014):  

a) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, το τιµολόγιο εκδίδεται το πολύ 

µέχρι τη 15
η
 ηµέρα του επόµενου µήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της 

ολοκλήρωσης της υπηρεσίας. 

b) Σε περίπτωση συνεχιζόµενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το 

τιµολόγιο εκδίδεται µέχρι τη 15
η
 ηµέρα του επόµενου µήνα από την περίοδο στην οποία 
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απαιτείται µέρος της σχετικής αµοιβής για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν 

παρασχεθεί ή το µέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί.   

c) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώµατος λήψης υπηρεσίας, µε την απόκτηση του 

δικαιώµατος αυτού. 

d) Στην περίπτωση έκδοσης συγκεντρωτικού τιµολογίου της παρ. 3 του άρθρου 10, το 

συγκεντρωτικό τιµολόγιο εκδίδεται το πολύ µέχρι τη 15
η
 του επόµενου µήνα από το µήνα 

εντός του οποίου πραγµατοποιήθηκε το πρώτο γεγονός πώλησης αγαθών ή παροχής 

υπηρεσιών που συµπεριλαµβάνεται στο συγκεντρωτικό τιµολόγιο. 

e) Όταν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι το ∆ηµόσιο ή νοµικό πρόσωπο 

δηµοσίου δικαίου, το τιµολόγιο µπορεί να εκδίδεται µέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου 

µέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των 

υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δηµόσιων έργων ή η οριστικοποίηση της συναλλαγής από 

τον αγοραστή, κατά περίπτωση.   

3.4.5 Άρθρο 12
ο
 «Εκδιδόµενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή 

υπηρεσιών» 

 Στοιχείο λιανικής πώλησης µπορεί να εκδίδεται για κάθε πώληση αγαθών ή 

υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, αντί έκδοσης τιµολογίου του άρθρου 8.  

Υποχρεωτικά το στοιχείο λιανικής πώλησης έχει τις ακόλουθες ενδείξεις (Eλληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 

2014):   

a) Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

b) Τον αύξοντα αριθµό για µία ή περισσότερες σειρές στοιχείων λιανικής πώλησης, ο 

οποίος χαρακτηρίζει το στοιχείο αυτό µε µοναδικό τρόπο. 

c) Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), µε βάση τον οποίο ο πωλητής 

πραγµατοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. 

d) Το πλήρες όνοµα και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή των αγαθών ή υπηρεσιών.  

e) Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρµόζεται και τη µικτή αξία πώλησης που αυτός αφορά.   

Πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης εκδίδεται στην περίπτωση εκπτώσεων ή 

επιστροφών. Για κάθε εκδιδόµενο πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης άνω των 50 ευρώ 

τηρείται από τον πωλητή αρχείο µε το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του πελάτη. 
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Με στοιχείο λιανικής πώλησης εξοµοιώνεται κάθε άλλο έγγραφο που περιλαµβάνει 

τα δεδοµένα του στοιχείου λιανικής πώλησης και αντίτυπο αυτού παραδίδεται, αποστέλλεται 

ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη. 

Η επιχείρηση που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες σε ιδιώτες καταναλωτές ευθύνεται για 

τη διασφάλιση έκδοσης στοιχείου λιανικής πώλησης ή εναλλακτικά τιµολόγιου, για κάθε 

σχετική πώληση. ∆ιαφορετικά, η επιχείρηση µπορεί µε προηγούµενη συµφωνία να 

διασφαλίσει την έκδοση παραστατικού από τρίτο πρόσωπο εξ’ ονόµατος και για λογαριασµό 

της, χωρίς να απαλλάσσεται από τη νόµιµη υποχρέωση να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί 

σχετικό παραστατικό, καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη, σύµφωνα µε αυτόν το νόµο.   

Οι επιχειρήσεις µπορούν να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης 

χρησιµοποιώντας υπηρεσίες παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης, 

αντί της χρήσης φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών της παραγράφου 8. 

Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, κατόπιν δηµοσίευσης 

αξιολόγησης των διοικητικών βαρών για τις υποκείµενες επιχειρήσεις σε σχέση µε το 

αναµενόµενο φορολογικό όφελος, επιτρέπεται η απαλλαγή ορισµένων κατηγοριών 

επιχειρήσεων από την υποχρέωση της παραγράφου 8.  

η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης µε χειρόγραφο τρόπο ή µε άλλο τεχνικό µέσο 

επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, αντί της εφαρµογής των παραγράφων 8 ή 10 του παρόντος 

άρθρου, για περιστασιακές λιανικές πωλήσεις.   

Η επιχείρηση µπορεί να εκδίδει παραστατικά λιανικής πώλησης µε χειρόγραφο 

τρόπο σε περίπτωση που διακοπεί το σύστηµα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας ή διακοπεί η 

λειτουργία του µέσου έκδοσης παραστατικών, λόγω τεχνικού προβλήµατος.  

Η επιχείρηση που εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης µε τη χρήση φορολογικών 

ηλεκτρονικών µηχανισµών της παραγράφου 8, εντός δέκα (10) ηµερών από την έναρξη ή την 

παύση της χρήσης του εν λόγω µέσου στη ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών 

διαβιβάζει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

a) Τον τύπο και το σειριακό αριθµό (κωδικό) του κατασκευαστή του χρησιµοποιούµενου 

µέσου που απαιτείται για την ταυτοποίηση του εν λόγω µέσου.   

b) Την ηµεροµηνία απόκτησης και την ηµεροµηνία οριστικής παύσης της χρήσης του 

µέσου. 
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Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιµολόγησης όπως 

και οι διαδικασίες ελέγχου των τιµολογίων και των στοιχείων λιανικής πώλησης που 

εκδίδονται και αυθεντικοποιούνται µε την χρήση υπηρεσιών των Παρόχων Ηλεκτρονικής 

Τιµολόγησης καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται µετά 

από πρόταση του ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων. 

3.4.6 Άρθρο 13
ο
 «Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης» 

Το στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη ή τιµολόγιο) εκδίδεται (Eλληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 

2014): 

a) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της αποστολής. 

b) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, µε την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας. 

c) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώµατος λήψης υπηρεσίας, µε την απόκτηση του 

δικαιώµατος αυτού. 

d) Σε περίπτωση συνεχιζόµενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το 

παραστατικό της πώλησης εκδίδεται όταν απαιτείται µέρος της αµοιβής για το µέρος της 

υπηρεσίας ή του έργου που έχει ολοκληρωθεί και σε κάθε περίπτωση µε την 

ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή του έργου.   

3.4.7 Άρθρο 14
ο
 «Ηλεκτρονικό τιµολόγιο» 

Το τιµολόγιο µπορεί να εκδίδεται σε µορφή ηλεκτρονική ή έντυπη.   

Οποιοδήποτε τιµολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον παρόντα 

νόµο και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική µορφή αποτελεί ηλεκτρονικό 

τιµολόγιο.   

Οι επαναλαµβανόµενες ενδείξεις στα διάφορα τιµολόγια µπορούν να παρατίθενται 

µία µόνο φορά, όταν είναι εφικτή η πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών κάθε 

τιµολογίου, στην περίπτωση που πλήθος ηλεκτρονικών τιµολογίων αποστέλλονται ή τίθενται 

συγκεντρωτικά στη διάθεση του ίδιου προσώπου που αποκτά αγαθά ή λαµβάνει υπηρεσίες 

(Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 

4308), 2014). 
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3.4.8 Άρθρο 15
ο
 «Αυθεντικότητα του τιµολογίου» 

Η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχοµένου και η 

αναγνωσιµότητα του τιµολογίου που λαµβάνεται ή εκδίδεται από την επιχείρηση, έντυπα ή 

ηλεκτρονικά, διασφαλίζεται από το χρόνο της έκδοσής του έως τη λήξη της περιόδου 

διαφύλαξής του.   

Στη συνέχεια ακολουθούν οι τρόποι µε τους οποίους ενδεικτικά διασφαλίζεται η 

αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχοµένου ενός ηλεκτρονικού 

τιµολογίου. Αυτοί είναι (Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες 

διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 2014): 

a) Χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής που έχει δηµιουργηθεί από έναν µηχανισµό 

δηµιουργίας ασφαλών ηλεκτρονικών υπογραφών και στηρίζεται σε πιστοποιητικό 

εγκεκριµένου φορέα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του π.δ.150/2001 (Α’125). 

b) Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (EDI), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

σύστασης 1994/820/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 1994 (Επίσηµη Εφηµερίδα 

Ε.Κ. EL 388/28.12.1994), εφόσον η συµφωνία σχετικά µε αυτήν την ανταλλαγή 

προβλέπει τη χρησιµοποίηση διαδικασιών που εγγυώνται τη γνησιότητα της προέλευσης 

και την ακεραιότητα των δεδοµένων. 

c) Εκκαθάριση συναλλαγών πωλήσεων µέσω ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωµών που τελεί 

υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύµφωνα µε το ν. 3862/2010. 

d) Χρήση των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών, σύµφωνα µε τις παραγράφους 8 

και 9 του άρθρου 12. 

3.5 ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ακολουθούν τα άρθρα των Αρχών Σύνταξης Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

της Φορολογίας Εισοδήµατος µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν. 4308/2014 (Σχήµα 

3.6) (Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ 

Αριθ. 4308), 2014), (Κοροµηλάς, 2017). 
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Σχήµα 3.6: Τα άρθρα των Αρχών Σύνταξης Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της Φορολογίας 

Εισοδήµατος µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν. 4308/2014. 

Πηγή: (Κοροµηλάς, 2017). 

3.5.1 Άρθρο 16
ο
 «Ορισµός των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων» 

Όλες οι συναλλαγές και όλα τα γεγονότα που καταχωρούνται στα λογιστικά 

αρχεία ενσωµατώνονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της περιόδου, µε βάση τις 

διατάξεις του παρόντος νόµου. 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι ένα ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν τα 

αναγνωριζόµενα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία 

εσόδων, εξόδων, κερδών και ζηµιών, καθώς και τις χρηµατοροές της εκάστοτε περιόδου, 

κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου (Eλληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 2014). 

Στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των µεγάλων επιχειρήσεων του άρθρου 2, 

περιλαµβάνεται: 

a) Ο Ισολογισµός ή η Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης (Πίνακας). 

b) Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων (Πίνακας). 

c) Η Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας). 

d) Η Κατάσταση Χρηµατοροών (Πίνακας). 

e) Το Προσάρτηµα (Σηµειώσεις). 

Στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των µεσαίων επιχειρήσεων  του άρθρου 2, 

περιλαµβάνεται: 

a) Ο Ισολογισµός ή η Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης (Πίνακας). 

b) Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων (Πίνακας). 

c) Η Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας). 

d) Το Προσάρτηµα (Σηµειώσεις). 

Άρθρο 17ο «Γενικές αρχές σύνταξης χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων»

Άρθρο 16ο «Ορισµός των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων»
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Στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων  

του άρθρου 2, περιλαµβάνεται: 

a) Ο Ισολογισµός ή η Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης (Πίνακας). 

b) Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων (Πίνακας). 

c) Το Προσάρτηµα (Σηµειώσεις). 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων  καταρτίζονται, κατά 

περίπτωση, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα του Παραρτήµατος Β: υπόδειγµα Β.1.1 ή Β.1.2 

(Ισολογισµός), Β.2 (Κατάσταση Αποτελεσµάτων, Β.2.1 ή Β.2.2), Β.3 (Κατάσταση 

Μεταβολών Καθαρής Θέσης) και Β.4 (Κατάσταση Χρηµατοροών). 

Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις  µπορούν να καταρτίζουν συνοπτικό Ισολογισµό του 

υποδείγµατος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων του υποδείγµατος Β.6, εφόσον 

δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νοµοθεσία. 

Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις  της παρ. 2(γ) του άρθρου 1 του παρόντος νόµου έχουν 

τη δυνατότητα, να καταρτίζουν µόνο την Κατάσταση Αποτελεσµάτων του υποδείγµατος Β.6, 

εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νοµοθεσία. 

Ακολουθούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται  απόκλιση από τη δοµή και 

το περιεχόµενο των υποδειγµάτων του Παραρτήµατος Β’: 

a) Περαιτέρω ανάλυση των κονδυλίων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µόνο εάν 

τηρείται η διάρθρωση των υποδειγµάτων. 

b) Νέα κονδύλια µπορούν να προστίθενται, εφόσον το περιεχόµενό τους δεν 

περιλαµβάνεται σε άλλο κονδύλι προβλεπόµενο στα υποδείγµατα. 

c) Τα κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µπορούν να συγχωνεύονται όταν: 

a. τα ποσά τους δεν είναι σηµαντικά σε σχέση µε τους σκοπούς της εύλογης 

παρουσίασης της παρ. 2 του άρθρου 16 ή και 

b. η συγχώνευση παρέχει µεγαλύτερη σαφήνεια. 

3.5.2 Άρθρο 17
ο
 «Γενικές αρχές σύνταξης χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων» 

Σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις παραδοχές του δουλευµένου και της συνέχισης της 

δραστηριότητας καθώς και τις ακόλουθες γενικές αρχές οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
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συντάσσονται µε σαφήνεια. ∆ηλαδή (Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και 

άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 2014): 

a) Οι λογιστικές πολιτικές χρησιµοποιούνται µε συνέπεια από περίοδο σε περίοδο, ώστε να 

διασφαλίζεται η συγκρισιµότητα των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών.  

b) Όταν τα ποσά της προηγούµενης περιόδου δεν συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα της 

τρέχουσας περιόδου, τα ποσά της προηγούµενης περιόδου (περιόδων) προσαρµόζονται 

αναλόγως, ώστε να γίνουν συγκρίσιµα. 

c) Η αναγνώριση και η επιµέτρηση των στοιχείων του ισολογισµού και της κατάστασης 

αποτελεσµάτων γίνεται µε σύνεση και ξεχωριστά για κάθε στοιχείο. ∆εν επιτρέπονται 

συµψηφισµοί µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή µεταξύ εξόδων και 

εσόδων, εκτός εάν τέτοιος συµψηφισµός προβλέπεται από τον παρόντα νόµο. 

d) Στην περίοδο που λαµβάνουν χώρα αναγνωρίζονται όλες οι αρνητικές προσαρµογές της 

αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, ανεξάρτητα από το εάν το 

αποτέλεσµα της περιόδου είναι κέρδος ή ζηµία. 

e) Όλα τα στοιχεία του ισολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων που προκύπτουν 

στην τρέχουσα περίοδο αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή µε βάση την αρχή του 

δουλευµένου. 

f) Αναγνωρίζονται στην τρέχουσα περίοδο, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του παρόντος νόµου, 

όλα τα στοιχεία του ισολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων που προέκυψαν σε 

προηγούµενη περίοδο, αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί κατάλληλα µε βάση τις προβλέψεις 

του παρόντος νόµου. 

g) Τα υπόλοιπα έναρξης του ισολογισµού σε κάθε περίοδο συµφωνούν µε τα αντίστοιχα 

υπόλοιπα λήξης της προηγούµενης περιόδου, µε την επιφύλαξη του άρθρου 28 του 

παρόντος νόµου. 

h) Η παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας αξιολογείται τουλάχιστον για διάστηµα 

12 µηνών µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

i) ∆εν αναγνωρίζονται κέρδη που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού µε την επιφύλαξη του άρθρου 24 του παρόντος νόµου. 

Τα κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων παρακολουθούνται λογιστικά 

και παρουσιάζονται σύµφωνα µε την οικονοµική ουσία των συναλλαγών ή γεγονότων. 

Σύµφωνα µε το πλαίσιο που καθορίζεται στον παρόντα νόµο, οι επιχειρήσεις  που 

καταρτίζουν τις χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις, µπορούν να αναζητούν ερµηνευτική 
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καθοδήγηση από τα σχετικά ∆.Π.Χ.Α., στο βαθµό που οι ρυθµίσεις των προτύπων αυτών 

συµβαδίζουν µε τον παρόντα νόµο. 

Όταν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται βάσει της θεµελιώδους 

παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα 

στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιµετρώνται, σύµφωνα µε το κεφάλαιο 

5 του παρόντος νόµου. 

Όταν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις δεν συντάσσονται βάσει της θεµελιώδους 

παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 

τότε: 

a) Τα περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται στις καθαρές ρευστοποιήσιµες αξίες τους. 

b) Οι υποχρεώσεις µαζί µε τις προβλέψεις, επιµετρώνται στα ποσά που αναµένεται να 

απαιτηθούν για το διακανονισµό τους. 

3.6 «ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ» 

Ακολουθούν τα άρθρα των Κανόνων Επιµέτρησης της Φορολογίας Εισοδήµατος µε 

τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν. 4308/2014 (Σχήµα 3.7) (Eλληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 2014), 

(Κοροµηλάς, 2017). 
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Σχήµα 3.7: Τα άρθρα των Κανόνων Επιµέτρησης της Φορολογίας Εισοδήµατος µε τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα του Ν. 4308/2014. 

Πηγή: (Κοροµηλάς, 2017). 

3.6.1 Άρθρο 18
ο
 «Ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία» 

Τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και κατόπιν 

επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως. Αναλυτικότερα, µεταξύ άλλων, στα πάγια 

περιλαµβάνονται (Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις 

(Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 2014): 

a) Η υπεραξία, ως άυλο στοιχείο. 

b) Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων. 

c) Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, µόνο όταν εµπίπτουν στον ορισµό του 

περιουσιακού στοιχείου. 

d) Οι δαπάνες ανάπτυξης, οι οποίες αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο εφόσον 

πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 

Άρθρο 28ο «Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιµήσεων και διόρθωση 
λαθών»

Άρθρο 27ο «Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόµισµα»

Άρθρο 26ο «Στοιχεία της καθαρής θέσης»

Άρθρο 25ο «Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων»

Άρθρο 24ο «Επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην 
εύλογη αξία»

Άρθρο 23ο «Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόµενοι φόροι»

Άρθρο 22ο «Υποχρεώσεις»

Άρθρο 21ο «Προκαταβολές δαπανών και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία»

Άρθρο 20ο «Επιµέτρηση αποθεµάτων και υπηρεσιών»

Άρθρο 19ο «Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία»

Άρθρο 18ο «Ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία»
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a. Υπάρχει πρόθεση και τεχνική δυνατότητα από την επιχείρηση να ολοκληρώσει τα 

σχετικά στοιχεία, προκειµένου να είναι διαθέσιµα προς χρήση ή διάθεση. 

b. Εκτιµάται ως πιθανό ότι τα στοιχεία αυτά θα αποφέρουν µελλοντικά οικονοµικά 

οφέλη. 

c. Υπάρχει αξιόπιστο σύστηµα επιµέτρησης των αποδοτέων σε αυτά ποσών 

κόστους
6
. 

e) Το κόστος αποσυναρµολόγησης, αποµάκρυνσης ή αποκατάστασης ενσώµατων πάγιων 

στοιχείων, όταν η σχετική υποχρέωση γεννάται για την επιχείρηση ως αποτέλεσµα της 

εγκατάστασης του παγίου ή της χρήσης του στη διάρκεια µιας συγκεκριµένης περιόδου, 

για σκοπούς άλλους από την παραγωγή αποθεµάτων στη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

Σχετικά µε τα Ιδιοπαραγόµενα πάγια στοιχεία: 

a) Στο κόστος κτήσης ενός ιδιοπαραγόµενου παγίου περιλαµβάνεται το σύνολο των 

δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση λειτουργίας για την 

οποία προορίζεται. 

b) Στο κόστος ενός ιδιοπαραγόµενου παγίου περιλαµβάνεται το κόστος πρώτων υλών, 

αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άµεσα µε το εν λόγω 

πάγιο στοιχείο. 

c) Στο κόστος ενός ιδιοπαραγόµενου παγίου περιλαµβάνεται µια εύλογη αναλογία 

σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το συγκεκριµένο πάγιο 

στοιχείο, στο βαθµό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής. 

d) Στο κόστος ενός ιδιοπαραγόµενου παγίου µακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής 

µπορεί να υπάρχει επιβάρυνση µε τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το µέρος που 

αναλογούν σε αυτό. 

e) Στο κόστος που έχουν απορροφήσει κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού επιµετρώνται 

ηµιτελή ιδιοπαραγόµενα πάγια στοιχεία. 

f) ∆εν αναγνωρίζονται, συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας, εσωτερικώς δηµιουργούµενα 

άυλα στοιχεία µε την εξαίρεση των δαπανών ανάπτυξης της παραγράφου 1. 

3.6.2 Άρθρο 19
ον

 «Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία» 

Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος. 

                                                 

6
 Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται ως έξοδο, σύµφωνα µε το άρθρο 25. 
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Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία επιµετρώνται στο 

κόστος κτήσεως µείον ζηµίες αποµείωσης. 

Ειδικότερα, τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται στο 

αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή µε τη σταθερή µέθοδο, εάν η 

µέθοδος του αποσβέσιµου κόστους έχει σηµαντική επίπτωση στα ποσά των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. κατά την επιµέτρηση έντοκων χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων χρησιµοποιείται µόνο η µέθοδος του αποσβέσιµου κόστους κτήσης.  

Τα στοιχεία εκείνα που τεκµαίρεται ότι εµπεριέχουν σηµαντικά ποσά τόκων 

θεωρούνται  ως έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, έστω και εάν αυτό δεν 

ορίζεται ρητά. 

Όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις, τότε τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης. 

Ενδείξεις αποµείωσης θεωρείται ότι υφίστανται όταν: 

a) Υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες του εκδότη ή του 

υπόχρεου των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ή 

b) Η λογιστική αξία είναι πολύ υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων (όταν 

η εύλογη αξία υπάρχει) ή 

c) Οι δυσµενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης 

βασικών δεσµεύσεων που απορρέουν από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

Όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το ποσό που η 

επιχείρηση εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό, τότε προκύπτει  ζηµία 

αποµείωσης. 

Η επιχείρηση εκτιµά ότι το ποσό που θα ανακτήσει από ένα χρηµατοοικονοµικό 

περιουσιακό στοιχείο είναι το µεγαλύτερο από: 

a) Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 

υπολογιζόµενη µε τη χρήση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου ή 

b) Την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πώλησης. 

Η επιχείρηση δεν αναγνωρίζει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο 

εφόσον: 

a) Εκπνεύσουν τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή 
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b) Μεταβιβάσει όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του 

στοιχείου αυτού. 

Ανάλογα µε τις προθέσεις της διοίκησης της επιχείρησης και το συµβατικό ή 

εκτιµώµενο χρόνο διακανονισµού τους, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

παρουσιάζονται στον ισολογισµό ως µη κυκλοφορούντα ή ως κυκλοφορούντα. 

3.6.3 Άρθρο 20
ο
 «Επιµέτρηση αποθεµάτων και υπηρεσιών» 

Αρχικά τα αποθέµατα αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης. 

Στο κόστος κτήσης των αποθεµάτων περιλαµβάνεται το σύνολο των δαπανών που 

απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. 

Επίσης, το κόστος παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας προσδιορίζεται µε µία από τις 

γενικά αποδεκτές µεθόδους κοστολόγησης και περιλαµβάνει (Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 2014): 

a) Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που έχουν 

άµεση σχέση µε το εν λόγω στοιχείο  

b) Μία εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων που έχουν έµµεση σχέση µε το 

εν λόγω στοιχείο, στο βαθµό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. 

Τα αποθέµατα, µετά την αρχική αναγνώριση, επιµετρώνται στην κατ’ είδος 

χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. 

Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέµατος: 

a) Προσδιορίζεται, σύµφωνα µε τη µέθοδο «Πρώτο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (FIFO) ή 

τη µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου ή άλλη τεκµηριωµένα γενικά αποδεκτή µέθοδο. Η 

χρήση της µεθόδου «Τελευταίο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (LIFO) δεν επιτρέπεται. 

b) Χρησιµοποιείται η ίδια µέθοδος για όλα τα αποθέµατα που έχουν παρόµοια φύση και 

χρήση από την επιχείρηση.  

c) Το κόστος αποθεµάτων που δεν είναι συνήθως αντικαταστατά, καθώς και των αγαθών ή 

υπηρεσιών που παράγονται και προορίζονται για ειδικά έργα, προσδιορίζεται µε τη 

µέθοδο του εξατοµικευµένου κόστους. 
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3.6.4 Άρθρο 21
ο
 «Προκαταβολές δαπανών και λοιπά µη 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία» 

Αρχικά  οι προκαταβολές αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης (καταβαλλόµενα 

ποσά). Κατόπιν επιµετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, εκτός από τα χρησιµοποιηθέντα 

ποσά µε βάση την αρχή του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµείωσης. 

Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αρχικά  αναγνωρίζονται στο 

κόστος κτήσης και κατόπιν επιµετρώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και 

ανακτήσιµης αξίας (Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις 

(Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 2014). 

3.6.5 Άρθρο 22
ο
 «Υποχρεώσεις» 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόµενο ποσό 

τους και κατόπιν της αρχικής αναγνώρισης ο επιµετρώνται στα οφειλόµενα ποσά. 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις  αντί της εφαρµογής των παραγράφων 1 έως 3 

του παρόντος άρθρου,  αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται ύστερα στο αποσβέσιµο 

κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη σταθερή µέθοδο, µε την προϋπόθεση η 

επιµέτρηση µε τον κανόνα της παρούσας παραγράφου να έχει σηµαντική επίπτωση στα ποσά 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου για την επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, η αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων γίνεται στο καθαρό ποσό που αναλαµβάνεται. 

Η επιχείρηση παύει να αναγνωρίζει µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση από τη 

στιγµή που η συµβατική δέσµευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

Αρχικά οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται και κατόπιν 

µετρώνται στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. 

Αρχικά οι προβλέψεις αναγνωρίζονται και κατόπιν µετρώνται στο ονοµαστικό ποσό 

που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. 

∆ιαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό 

των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων, 

αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν (Eλληνικά 
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Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 

2014). 

3.6.6 Άρθρο 23
ο
 «Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόµενοι φόροι» 

Αρχικά οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία 

αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που 

καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Στη 

συνέχεια, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται µε τη µεταφορά τους στα αποτελέσµατα 

ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και µε τρόπο αντίστοιχο της µεταφοράς στα αποτελέσµατα της 

λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. 

Αρχικά οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται ως 

υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η 

έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν.  

Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους. Αντίθετα, οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι σφόδρα πιθανό και τεκµηριωµένο ότι θα υπάρχουν 

φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων οι εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν (Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις 

(Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 2014). 

3.6.7 Άρθρο 24
ο
 «Επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

στην εύλογη αξία» 

Εναλλακτικά των οριζόµενων στα άρθρα 18 έως 23 παρέχεται η δυνατότητα τα 

περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου να µετρώνται µετά από την 

αρχική τους αναγνώριση στην εύλογη αξία τους. 

Για τα επενδυτικά ακίνητα (Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και 

άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 2014): 

a) Οι διαφορές από την επιµέτρηση των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία τους 

θεωρούνται κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν. 

b) Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων τουλάχιστον κάθε δυο χρόνια προσδιορίζεται 

και όταν οι συνθήκες της αγοράς υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία του στοιχείου 

διαφέρει σηµαντικά από την εύλογη αξία του. 
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c) Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων εκτιµάται κανονικά από επαγγελµατία 

εκτιµητή που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, λαµβάνοντας υπόψη δεδοµένα της 

αγοράς και σύµφωνα µε τις αρχές των προτύπων του κλάδου της εκτιµητικής. 

d) Όταν τα επενδυτικά ακίνητα µετρώνται στην εύλογη αξία δεν υπόκεινται σε απόσβεση. 

Για τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία: 

a) Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία όταν εφαρµόζεται επιµέτρηση στην εύλογη αξία, 

µετρώνται στην εύλογη αξία τους εκτός από το κόστος που απαιτείται για τη διάθεσή 

τους. 

b) Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που µετρώνται στην εύλογη αξία τους δεν υπόκεινται 

σε απόσβεση. 

c) ∆ιαφορές από την επιµέτρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 

τους αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµιές στα αποτελέσµατα της περιόδου που 

προκύπτουν. 

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία: 

a) Ως στοιχείο (διαφορά) της καθαρής θέσης, στην περίοδο που προκύπτουν 

αναγνωρίζονται οι διαφορές από την επιµέτρηση των διαθεσίµων για πώληση 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων στην εύλογη αξία τους (κέρδη ή ζηµίες). 

b) Όταν τα εν λόγω στοιχεία διαγραφούν ή όταν υπάρχουν αντικειµενικά τεκµήρια ότι τα 

περιουσιακά στοιχεία έχουν µειωθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 19, τότε 

το κονδύλι της καθαρής θέσης της περίπτωσης α’ µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 

c) Όταν οι λόγοι που τις προκάλεσαν παύουν να ισχύουν, τότε οι ζηµίες αποµείωσης της 

περίπτωσης β’ αναστρέφονται στα αποτελέσµατα. 

Ακολουθεί ο ορισµός της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων: 

a) Η αγοραία αξία, όταν υπάρχουν χρηµατοοικονοµικά στοιχεία για τα οποία υπάρχει αγορά 

που δηµιουργεί αξιόπιστες τιµές. 

b) Η εύλογη αξία µπορεί να προσδιοριστεί από τα συστατικά στοιχεία ή το παρόµοιο 

στοιχείο, εάν η αγοραία αξία δεν είναι άµεσα διαθέσιµη για ένα στοιχείο, αλλά µπορεί να 

εντοπιστεί για συστατικά του στοιχείου ή για ένα παρόµοιο στοιχείο. 

c) Στην περίπτωση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων για τα οποία δεν µπορεί να εντοπιστεί 

µια αξιόπιστη αγορά, η αξία που προκύπτει από γενικά αποδεκτά µοντέλα και τεχνικές 
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µέτρησης, υπό τον όρο ότι αυτά τα µοντέλα και οι τεχνικές διασφαλίζουν µια εύλογη 

εκτίµηση της αγοραίας αξίας. 

3.6.8 Άρθρο 25
ο
 «Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων» 

Τα στοιχεία του παρόντος άρθρου αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

στο ενδεδειγµένο κατά περίπτωση κονδύλι και βάσει των παραγράφων 2 έως 14 κατωτέρω. 

Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν (Eλληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 2014): 

a) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε 

την κυριότητά τους. 

b) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

c) Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να επιµετρηθούν αξιόπιστα και 

θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην επιχείρηση. 

Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 

από τρίτους αναγνωρίζονται ως εξής: 

a) Οι τόκοι µε βάση τη χρονική αναλογία µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη 

σταθερή µέθοδο. 

b) Τα µερίσµατα ή παρόµοιας φύσης εισόδηµα από τη συµµετοχή στην καθαρή θέση άλλων 

επιχειρήσεων όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανοµή τους. 

c) Τα δικαιώµατα µε βάση τους σχετικούς συµβατικούς όρους. 

Τα κέρδη από επιµετρήσεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων των κερδών από αναστροφές προβλέψεων και αποµειώσεων, 

αναγνωρίζονται µε κριτήριο τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου. 

Τα κέρδη παρουσιάζονται κατάλληλα στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε το 

καθαρό ποσό τους. 

Τα έξοδα περιλαµβάνουν: 

a) Τα έξοδα ίδρυσης. 

b) Το κόστος κτήσης ή κόστος παραγωγής, κατά περίπτωση, των πωληθέντων αγαθών ή 

υπηρεσιών. 

c) Τις πάσης φύσεως δαπάνες µισθοδοσίας εργαζοµένων, περιλαµβανοµένων των 

προβλέψεων για µελλοντικές παροχές. 
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d) Τα έξοδα έρευνας. 

e) Τα έξοδα ανάπτυξης. 

f) Τις επισκευές και συντηρήσεις. 

g) Τις αποσβέσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων. 

h) Τις προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους και έξοδα. 

i) Τους τόκους και τα συναφή έξοδα. 

j) Τα έξοδα και τις ζηµίες που προκύπτουν από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. 

k) Τις ζηµίες που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων. 

l) Τις λοιπές προκύπτουσες ζηµίες που παρουσιάζονται µε το καθαρό ποσό τους. 

m) Το φόρο εισοδήµατος της περιόδου, τρέχοντα και αναβαλλόµενο, κατά περίπτωση. 

n) Κάθε άλλο έξοδο που έχει προκύψει και δεν περιλαµβάνεται στις προηγούµενες 

κατηγορίες. 

Το σχετικό ποσό είναι πιθανόν να ενσωµατώνει τόκο όταν συµφωνίες για αγορά ή 

πώληση περιλαµβάνουν όρους για αναβολή της πληρωµής. Το αντίστοιχο έσοδο ή κόστος 

µετράται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη σταθερή 

µέθοδο, αντί της επιµέτρησης στο ονοµαστικό ποσό, µόνο όταν το αποσβέσιµο κόστος 

εκτιµάται ότι έχει σηµαντική επίπτωση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

3.6.9 Άρθρο 26
ο
 «Στοιχεία της καθαρής θέσης» 

Τα στοιχεία της καθαρής θέσης περιλαµβάνουν (Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 2014): 

a) Το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο της επιχείρησης, όπου συµπεριλαµβάνεται: 

a. Το υπέρ του άρτιου ποσού αυτού και 

b. Οποιαδήποτε εισφορά των ιδιοκτητών εφόσον υπάρχει ανέκκλητη δέσµευση 

κεφαλαιοποίησής της και υποχρέωση της επιχείρησης για έκδοση µετοχών ή 

άλλων συµµετοχικών τίτλων προς τους συνεισφέροντες εντός δώδεκα (12) 

µηνών από την ηµεροµηνία της εισφοράς. 

b) Τα αποθεµατικά τα οποία σχηµατίζονται µε κριτήριο διατάξεις της φορολογικής ή άλλης 

νοµοθεσίας ή του καταστατικού. 

c) Τα αποτελέσµατα εις νέον. 

d) Τις διαφορές από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην 

εύλογη αξία τους. 
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e) Τους ιδίους τίτλους καθαρής θέσης της επιχείρησης, όταν συντρέχει περίπτωση που 

παρουσιάζονται ως ξεχωριστό στοιχείο αφαιρετικά της καθαρής θέσης. 

f) Κέρδη και ζηµίες από τη διάθεση ή ακύρωση ιδίων τίτλων καθαρής θέσης, όταν 

συντρέχει περίπτωση, που αναγνωρίζονται κατευθείαν στην καθαρή θέση ως ξεχωριστό 

στοιχείο, προσθετικά ή αφαιρετικά αναλόγως. 

Εφόσον είναι σηµαντικό για τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις το κόστος που 

σχετίζεται άµεσα µε στοιχείο της καθαρής θέσης, τότε παρακολουθείται αφαιρετικά του 

στοιχείου αυτού της καθαρής θέσης. 

3.6.10 Άρθρο 27
ο
 «Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόµισµα» 

Κατά την αρχική αναγνώριση µία συναλλαγή σε ξένο νόµισµα µετατρέπεται  στο 

νόµισµα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης µε 

την ισχύουσα συναλλαγµατική ισοτιµία κατά τη συναλλαγή (Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 2014). 

Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: 

a) Τα νοµισµατικά στοιχεία µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος της ηµεροµηνίας 

του ισολογισµού. 

b) Τα µη νοµισµατικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και επιµετρώνται στο 

ιστορικό κόστος, µετατρέπονται µε την ισοτιµία της αρχικής αναγνώρισης. 

c) Τα µη νοµισµατικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και επιµετρώνται στην 

εύλογη αξία, µετατρέπονται µε την ισοτιµία της ηµέρας στην οποία η εύλογη αξία 

προσδιορίστηκε. 

Στα αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν αναγνωρίζονται οι 

συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισµό νοµισµατικών στοιχείων ή 

από τη µετατροπή τους µε ισοτιµία διαφορετική από την ισοτιµία µετατροπής κατά την 

αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

3.6.11 Άρθρο 28
ο
 «Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιµήσεων και 

διόρθωση λαθών» 

Οι µεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών αναγνωρίζονται 

αναδροµικά όταν διορθωθούν (Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες 

διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 2014): 
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a) Οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής 

θέσης, για τη σωρευτική επίδραση της µεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της 

συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και 

b) Τα έσοδα, τα κέρδη, τα έξοδα και οι ζηµίες, όσον αφορά την επίδραση επί των 

λογιστικών µεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 

3.7  «ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ» 

Ακολουθούν τα άρθρα του Προσαρτήµατος (Σηµειώσεις) και Απαλλαγών της 

Φορολογίας Εισοδήµατος µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν. 4308/2014 (Σχήµα 3.8) 

(Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 

4308), 2014), (Κοροµηλάς, 2017). 

 

Σχήµα 3.8: Τα άρθρα του Προσαρτήµατος (Σηµειώσεις) και Απαλλαγών της Φορολογίας Εισοδήµατος µε 

τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν. 4308/2014. 

Πηγή: (Κοροµηλάς, 2017). 

3.7.1 Άρθρο 29
ο
 «Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων» 

Για την κατάρτιση του προσαρτήµατος των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

ακολουθούνται οι παρακάτω αρχές (Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και 

άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 2014): 

a) Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τις πληροφορίες µιας 

παραγράφου του παρόντος άρθρου µπορούν να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες 

προαιρετικά. Στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες 

σε πλήρη συµφωνία µε τα οριζόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο αυτού του άρθρου. 

b) Οι πληροφορίες επί των κονδυλίων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων παρατίθενται 

µε τη σειρά µε την οποία τα κονδύλια αυτά παρουσιάζονται στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις. 

Άρθρο 30ο «Απλοποιήσεις και απαλλαγές»

Άρθρο 29ο «Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων»



[68] 

c) Όταν γίνεται χρήση συντοµεύσεων, διαγραµµάτων ή συµβόλων στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις, γίνονται πιο σαφείς οι απαιτούµενες για την κατανόησή τους πληροφορίες. 

d) Όταν πληροφορίες του παρόντος άρθρου παρατίθενται στους πίνακες των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, τότε οι πληροφορίες αυτές µπορεί να µην 

επαναλαµβάνονται στο προσάρτηµα. 

Στο προσάρτηµα περιλαµβάνονται οι επεξηγηµατικές πληροφορίες και 

αναλύσεις των παραγράφων 3 έως 34 του παρόντος άρθρου, εκτός και εάν προβλέπεται 

απαλλαγή. 

Οι πληροφορίες έχουν σχέση µε: 

a) Την επωνυµία της επιχείρησης. 

b) Το νοµικό τύπο της επιχείρησης. 

c) Την περίοδο αναφοράς. 

d) Τη διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης. 

e) Το δηµόσιο µητρώο στο οποίο είναι εγγεγραµµένη η επιχείρηση ή αντίστοιχες 

πληροφορίες, κατά περίπτωση. 

f) Το εάν η επιχείρηση λειτουργεί µε την παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. 

g) Το εάν η επιχείρηση είναι υπό εκκαθάριση. 

h) Την κατηγορία της επιχείρησης (πολύ µικρή, µικρή, µεσαία, µεγάλη, δηµοσίου 

συµφέροντος), σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. 

i) Τη δήλωση ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 

συµφωνία µε τον παρόντα νόµο. 

Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιµήσεων ή 

διόρθωσης λαθών, αναφέρεται το γεγονός, οι λόγοι που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη 

διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή µία υποχρέωση σχετίζεται µε περισσότερα από 

ένα κονδύλια του ισολογισµού, τότε γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού µε τα 

σχετιζόµενα κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Ακολουθεί πίνακας ο οποίος παρουσιάζει κάθε κονδύλι των ενσώµατων και άυλων 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων, όπως: 
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a) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη αξία (του άρθρου 24) σε 

περίπτωση που έχει εφαρµοστεί επιµέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος 

της περιόδου για κάθε κονδύλι. 

b) Τις προσθήκες, τις µειώσεις και τις µεταφορές µεταξύ των κονδυλίων των παγίων κατά 

τη διάρκεια της περιόδου. 

c) Τις αποσβέσεις και αποµειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο. 

d) Τις σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου. 

e) Τις λοιπές µεταβολές των σωρευµένων αποσβέσεων και αποµειώσεων κατά τη διάρκεια 

της περιόδου. 

f) Το ποσό µε το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω 

κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο, σύµφωνα µε την παράγραφο 2δ του άρθρου 18. 

g) Λοιπές µεταβολές. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 24, σε περίπτωση επιµέτρησης στην εύλογη αξία 

παρατίθεται: 

a) Σαφής δήλωση ότι έχει χρησιµοποιηθεί η δυνατότητα επιµέτρησης στην εύλογη αξία, 

καθώς και τα κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που έχουν επιµετρηθεί 

στην εύλογη αξία. 

b) Περιγραφή των σηµαντικών υποθέσεων όπου βασίζονται τα υποδείγµατα και οι τεχνικές 

επιµέτρησης. 

c) Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισµού: η εύλογη αξία, οι µεταβολές της που έχουν 

αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα, καθώς και οι µεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί 

απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές εύλογης αξίας). 

d) Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη 

διάρκεια της περιόδου, µε ανάλυση σε µικτό ποσό και αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος, 

όταν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογία. 

e) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων, πληροφορίες για την 

έκταση και τη φύση τους, συµπεριλαµβανόµενων των όρων και των συνθηκών που 

µπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την πιθανότητα µελλοντικών χρηµατοροών. 

f) Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον 

ισολογισµό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν επιµετρηθεί στην εύλογη αξία τους, 

σύµφωνα µε το άρθρο 24. 
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Για τους απασχολούµενους στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια περιόδου παρέχονται 

οι εξής πληροφορίες: 

a) Ο µέσος όρος των απασχολούµενων. 

b) Η ανάλυση του µέσου όρου των απασχολούµενων ανά κατηγορία. 

c) Αν δεν αναφέρονται χωριστά στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων οι δαπάνες για παροχές 

σε εργαζόµενους της περιόδου, γνωστοποιούνται αναλυτικά τα συνολικά ποσά των εξής 

κατηγοριών αυτών των δαπανών: 

a. Μισθοί και ηµεροµίσθια. 

b. Κοινωνικές επιβαρύνσεις. 

c. Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία. 

Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα µέλη διοικητικών, 

διαχειριστικών και εποπτικών συµβουλίων, µε µνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και 

των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς 

και τις δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασµό τους, µε οποιαδήποτε εγγύηση. Τα 

στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών. 

3.7.2 Άρθρο 30
ο
 «Απλοποιήσεις και απαλλαγές» 

Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 που κάνουν, 

σύµφωνα µε το νόµο, χρήση της επιλογής της παραγράφου 8 του άρθρου 16 (Eλληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 

2014): 

a) Μπορούν να µην εφαρµόζουν τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 3 περί σχεδίου 

λογαριασµών. 

b) Μπορούν να µην εφαρµόζουν τις παραγράφους 6 έως και 8 του άρθρου 4. 

c) ∆εν εφαρµόζουν τις παραγράφους 11 και 12 του άρθρου 16 περί απόκλισης από τα 

υποδείγµατα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

d) Μπορούν να µην εφαρµόζουν την παράγραφο 6 του άρθρου 17 περί λογιστικής 

παρακολούθησης και παρουσίασης των συναλλαγών και γεγονότων λαµβάνοντας υπόψη 

την οικονοµική τους ουσία. 

e) Μπορούν να µην εφαρµόζουν την παράγραφο 9 του άρθρου 17 περί δυνατότητας 

απόκλισης από τις διατάξεις αυτού του νόµου για την επίτευξη της εύλογης παρουσίασης 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
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f) Μπορούν να µην εφαρµόζουν την παράγραφο 2γ του άρθρου 18 περί προσαύξησης, µε 

έµµεσο κόστος, του κόστους κτήσης ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων. 

g) Χρησιµοποιούν τις µεθόδους απόσβεσης παγίων στοιχείων της φορολογικής νοµοθεσίας 

και δεν εφαρµόζουν τις σχετικές ρυθµίσεις των παραγράφων 3(α)(1) έως και 3(α)(4) του 

άρθρου 18. 

h) ∆εν εφαρµόζουν την παράγραφο 3(α)(6) του άρθρου 18 περί µη απόσβεσης της 

υπεραξίας και άλλων άυλων στοιχείων µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή. Τα εν λόγω 

στοιχεία, εφόσον υπάρχουν, αποσβένονται µε τον τρόπο που ορίζει η φορολογική 

νοµοθεσία. 

i) ∆εν εφαρµόζουν την παράγραφο 3β του άρθρου 18 περί αποµείωσης των ενσώµατων και 

άυλων πάγιων στοιχείων, αλλά ακολουθούν τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές 

ρυθµίσεις. 

j) Αντιµετωπίζουν λογιστικά όλες τις συµβάσεις µίσθωσης, σύµφωνα µε τη φορολογική 

νοµοθεσία. 

k) ∆εν εφαρµόζουν την παράγραφο 3 του άρθρου 19 περί χρήσης της µεθόδου του 

πραγµατικού επιτοκίου ή της σταθερής µεθόδου κατά την επιµέτρηση 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων στο αποσβέσιµο κόστος. 

l) Αναγνωρίζουν ζηµίες αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µε 

βάση τη φορολογική νοµοθεσία και δεν εφαρµόζουν τις παραγράφους 4 έως και 8 του 

άρθρου 19. 

m) ∆εν εφαρµόζουν τις παραγράφους 3β και 5 του άρθρου 20 περί προσαύξησης, µε έµµεσο 

κόστος και τόκους, του κόστους παραγωγής αποθεµάτων. 

n) ∆εν εφαρµόζουν την παράγραφο 4 του άρθρου 22 περί χρήσης της µεθόδου του 

πραγµατικού επιτοκίου ή της σταθερής µεθόδου κατά την επιµέτρηση 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων στο αποσβέσιµο κόστος. 

o) Αναγνωρίζουν προβλέψεις, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία και δεν 

εφαρµόζουν τις παραγράφους 11 έως και 14 του άρθρου 22. 

p) Αναγνωρίζουν τις κρατικές επιχορηγήσεις, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία και 

δεν εφαρµόζουν τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 23. 

q) ∆εν εφαρµόζουν τις παραγράφους 3 έως και 5 του άρθρου 23 περί δυνατότητας 

αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογίας. 

r) ∆εν εφαρµόζουν το άρθρο 24 του παρόντος νόµου περί επιµέτρησης στην εύλογη αξία. 
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s) Μπορούν να µην εφαρµόζουν τις παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου 28 περί 

αναδροµικής διόρθωσης των επιπτώσεων από αλλαγές λογιστικών πολιτικών και 

αναγνώριση λαθών και αναγνωρίζουν τις σχετικές επιπτώσεις στα ποσά των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων στην περίοδο που η αλλαγή λογιστικής πολιτικής 

πραγµατοποιείται ή το λάθος εντοπίζεται. 

Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 1 που κάνουν 

χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16: 

a) ∆εν εφαρµόζουν την παράγραφο 9 του άρθρου 17 περί δυνατότητας απόκλισης από τις 

διατάξεις αυτού του νόµου για την επίτευξη της εύλογης παρουσίασης των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

b) ∆εν εφαρµόζουν το άρθρο 24 του παρόντος νόµου περί επιµέτρησης στην εύλογη αξία. 

c) Μπορούν να µην εφαρµόζουν τις παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου 28 περί 

αναδροµικής διόρθωσης των επιπτώσεων από αλλαγές λογιστικών πολιτικών και 

αναγνώριση λαθών και αναγνωρίζουν τις σχετικές επιπτώσεις στα ποσά των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων στην περίοδο που η αλλαγή λογιστικής πολιτικής 

πραγµατοποιείται ή το λάθος εντοπίζεται. 

Οι παρακάτω επιχειρήσεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 µπορούν να συντάξουν 

µόνο συνοπτική κατάσταση αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε το υπόδειγµα Β.6 και παρέχουν τις 

πληροφορίες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου: 

a) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα µε βάση τους νόµους 

89/1967 και 378/1968. 

b) Τα υποκαταστήµατα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην 

Ελλάδα και απαλλάσσονται φόρου εισοδήµατος µε τον όρο της αµοιβαιότητας. 

c) Ο εκµεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 27/1975. 

Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων υπάρχει η δυνατότητα να 

καθορίζονται ειδικές απλουστεύσεις και απαλλαγές σε ό, τι αφορά στην τήρηση λογιστικών 

αρχείων (βιβλίων) και στην έκδοση λογιστικών στοιχείων (παραστατικών) για κατηγορίες 

επιχειρήσεων µε κριτήρια το µέγεθος ή το είδος της δραστηριότητας ή τον τρόπο ή τον τόπο 

άσκησης αυτής και εφόσον διασφαλίζεται ο προσδιορισµός της φορολογητέας ύλης. 
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3.8 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   

Ακολουθούν τα άρθρα των Ενοποιηµένων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της 

Φορολογίας Εισοδήµατος µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν. 4308/2014 (Σχήµα 3.7) 

(Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 

4308), 2014), (Κοροµηλάς, 2017). 

 

Σχήµα 3.9: Τα άρθρα των Ενοποιηµένων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της Φορολογίας 

Εισοδήµατος µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν. 4308/2014. 

Πηγή: (Κοροµηλάς, 2017). 

3.8.1 Άρθρο 31
ο
 «Κατηγοριοποίηση επιχειρήσεων και οµίλων για σκοπούς 

ενοποίησης» 

Μικροί θεωρούνται οι όµιλοι οι οποίοι αποτελούνται από µία µητρική και 

θυγατρικές επιχειρήσεις προς υπαγωγή σε ενοποίηση και δεν υπερβαίνουν τα όρια 

τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια (Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς 

ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 2014): 

a) Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ. 

b) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ. 

Άρθρο 36ο «Σηµειώσεις των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων»

Άρθρο 35ο «Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες»

Άρθρο 34ο «Κανόνες κατάρτισης ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων»

Άρθρο 33ο «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση»

Άρθρο 32ο «Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης»

Άρθρο 31ο «Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και οµίλων για σκοπούς ενοποίησης»
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c) Μέσος όρος απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτοµα. 

Μεσαίοι θεωρούνται οι όµιλοι, οι οποίοι αποτελούνται από µια µητρική και 

θυγατρικές επιχειρήσεις προς υπαγωγή σε ενοποίηση και δεν υπερβαίνουν τα όρια 

τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: 

a) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ. 

b) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ. 

c) Μέσος όρος απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτοµα. 

Μεγάλοι θεωρούνται οι όµιλοι οι οποίοι αποτελούνται από µία µητρική και 

θυγατρικές επιχειρήσεις προς υπαγωγή σε ενοποίηση και υπερβαίνουν τα όρια τουλάχιστον 

δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: 

a) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ. 

b) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ. 

c) Μέσος όρος απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτοµα. 

3.8.2 Άρθρο 32
ο
 «Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης» 

Τις ρυθµίσεις των άρθρων 32 έως 36 εφαρµόζουν οι εξής επιχειρήσεις (Eλληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 

2014): 

a) Οι µητρικές των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος 

νόµου. 

b) Κάθε άλλη επιχείρηση όταν επιλέγει ή υποχρεώνεται από άλλη νοµοθεσία, να συντάσσει 

ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

Μια µητρική επιχείρηση συντάσσει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

για την ίδια και κάθε άλλη επιχείρηση, εάν για την συγκεκριµένη µητρική επιχείρηση ισχύει 

οποιοδήποτε από τα παρακάτω «(α) έως (ε)»: 

a) Έχει τα περισσότερα δικαιώµατα ψήφου των µετόχων, εταίρων ή µελών της άλλης 

επιχείρησης (θυγατρική επιχείρηση). 

b) Μπορεί να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των µελών του διοικητικού, 

διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της άλλης επιχείρησης (θυγατρική επιχείρηση) και 

ταυτόχρονα είναι µέτοχος, εταίρος ή µέλος αυτής της επιχείρησης. 
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c) ∆ύνανται να ασκεί κυριαρχική επιρροή στην άλλη επιχείρηση (θυγατρική επιχείρηση), 

της οποίας είναι µέτοχος, εταίρος ή µέλος. 

d) Είναι µέτοχος, εταίρος ή µέλος της άλλης επιχείρησης και είτε: 

a. ελέγχει από µόνη της εταίρους ή µέλη της επιχείρησης αυτής (θυγατρική 

επιχείρηση), την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων, εταίρων 

ή µελών της είτε 

b. ισχύουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

i. Η πλειοψηφία των µελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή 

εποπτικών οργάνων της επιχείρησης αυτής (θυγατρικής επιχείρησης) 

που είχαν τη διοίκηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, 

καθώς και κατά την προηγούµενη περίοδο και µέχρι την κατάρτιση 

των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, έχει διοριστεί 

µόνο ως αποτέλεσµα της άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου αυτής. 

ii. Τα δικαιώµατα ψήφου που κατέχονται από τη µητρική επιχείρηση 

αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 20% των συνολικών δικαιωµάτων 

ψήφου στη θυγατρική επιχείρηση. 

iii. Κανένα τρίτο µέρος δεν έχει τα δικαιώµατα που αναφέρονται στα 

σηµεία α’, β’ ή γ’ της παρούσας παραγράφου, αναφορικά µε αυτή την 

επιχείρηση (θυγατρική επιχείρηση). 

e) Μπορεί να ασκεί ή πράγµατι ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο στην άλλη επιχείρηση 

(θυγατρική επιχείρηση). 

Τα δικαιώµατα ψήφου, διορισµού και παύσης της πλειοψηφίας των µελών του 

διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου κάθε θυγατρικής επιχείρησης για την 

εφαρµογή των στοιχείων α’, β’ και δ’ της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, αλλά και τα 

δικαιώµατα κάθε προσώπου που ενεργεί στο όνοµά του αλλά για λογαριασµό της µητρικής 

επιχείρησης ή µιας άλλης θυγατρικής επιχείρησης, προστίθενται σε εκείνα της µητρικής 

επιχείρησης. 

Μια µητρική επιχείρηση και όλες οι θυγατρικές της επιχειρήσεις 

ενοποιούνται ανεξαρτήτως της έδρας των θυγατρικών επιχειρήσεων. 

Κάθε επιχείρηση που υπάγεται στην ελληνική νοµοθεσία συντάσσει ενοποιηµένες 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, εάν αυτή η επιχείρηση και µία άλλη(ες) επιχείρηση(εις) µε 
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την(τις) οποία(ες) δεν συνδέεται µε τις σχέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5 του 

παρόντος άρθρου, διοικούνται σε ενιαία βάση, σύµφωνα µε: 

a) Τη σύµβαση που έχει υπογραφεί µε την άλλη επιχείρηση, ή 

b) Τις προβλέψεις στο ιδρυτικό έγγραφο ή το καταστατικό της άλλης επιχείρησης. 

Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 6 και 7 και όλες οι θυγατρικές 

τους επιχειρήσεις ενοποιούνται, στην περίπτωση που µία ή περισσότερες από αυτές τις 

επιχειρήσεις εµπίπτουν στις κατηγορίες των επιχειρήσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις 

α’ ή β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου. 

Η παράγραφος 6 του παρόντος άρθρου και οι παράγραφοι 1, 6 και 7 του άρθρου 33 

και τα άρθρα 34 έως 36 εφαρµόζονται στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη των κατωτέρω 

αναφεροµένων: 

a) αναφορές σε µητρικές επιχειρήσεις εκλαµβάνονται ως αναφερόµενες σε όλες τις 

επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, και 

b) τα διάφορα κονδύλια καθαρής θέσης που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι τα συνολικά ποσά των αντίστοιχων κονδυλίων 

που αναλογούν σε καθεµία επιχείρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του παρόντος 

άρθρου. 

3.8.3 Άρθρο 33
ο
 «Κατηγορίες επιχειρήσεων που απαλλάσσονται από 

ενοποίηση» 

Οι µικροί και οι µεσαίοι όµιλοι δεν έχουν υποχρέωση σύνταξης ενοποιηµένων 

χρηµατοοιοκονοµικών καταστάσεων, εκτός και εάν κάποια από τις επιχειρήσεις του οµίλου 

είναι δηµοσίου συµφέροντος. 

Μια µητρική επιχείρηση δεν υποχρεούται να συντάξει ενοποιηµένες 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, εάν αυτή η µητρική επιχείρηση είναι επίσης θυγατρική 

επιχείρηση µιας άλλης επιχείρησης, η οποία υπόκειται στο δίκαιο ενός κράτους-µέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και (Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες 

διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 2014): 

a) Η µητρική επιχείρηση της απαλλασσόµενης επιχείρησης έχει όλες τις µετοχές της 

απαλλασσόµενης επιχείρησης. Οι µετοχές στην απαλλασσόµενη επιχείρηση που 



[77] 

κατέχονται από µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων βάσει 

νοµικής δέσµευσης ή δέσµευσης στο ιδρυτικό έγγραφό της ή στο καταστατικό της, δεν 

λαµβάνονται υπόψη για το σκοπό της απαλλαγής, ή 

b) η µητρική επιχείρηση της απαλλασσόµενης επιχείρησης, έχει το 90% ή περισσότερο των 

µετοχών της απαλλασσόµενης και οι υπόλοιποι µέτοχοι ή µέλη αυτής έχουν εγκρίνει την 

απαλλαγή. 

Στην απαλλαγή που αναφέρεται στην παράγραφο 2 πρέπει να πληρούνται όλες οι 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια: 

a) Η απαλλασσόµενη επιχείρηση και, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος 

άρθρου, όλες οι θυγατρικές της επιχειρήσεις ενοποιούνται στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις ενός µεγαλύτερου συνόλου επιχειρήσεων, η µητρική επιχείρηση του οποίου 

διέπεται από το δίκαιο κράτους-µέλους. 

b) Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α’ 

της παρούσας παραγράφου του µεγαλύτερου συνόλου επιχειρήσεων συντάσσονται από 

την µητρική επιχείρηση αυτού του συνόλου, σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους-µέλους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπει αυτή τη µητρική επιχείρηση, σύµφωνα µε 

την Οδηγία 2013/34/EΕ, ή τα ∆.Π.Χ.Α. που έχουν υιοθετηθεί βάσει του Κανονισµού 

1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

c) Αναφορικά µε την απαλλασσόµενη επιχείρηση, τα κατωτέρω στοιχεία δηµοσιεύονται µε 

τον τρόπο που απαιτείται από το δίκαιο της χώρας µέλους στο οποίο υπόκειται η εν λόγω 

επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 30 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ: 

a. Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που αναφέρονται στην 

περίπτωση α’ της παρούσας παραγράφου. 

b. Η έκθεση ελέγχου. 

d) Οι σηµειώσεις των ετησίων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της απαλλασσόµενης 

επιχείρησης γνωστοποιούν τα παρακάτω: 

a. την επωνυµία και την έδρα της µητρικής επιχείρησης που συντάσσει τις 

ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που αναφέρονται στην 

περίπτωση α’ της παρούσας παραγράφου, και 

b. την απαλλαγή από την υποχρέωση σύνταξης ενοποιηµένων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
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Μια µητρική επιχείρηση δεν υποχρεούται να συντάξει ενοποιηµένες 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, εάν η εν λόγω µητρική επιχείρηση είναι θυγατρική µιας 

άλλης µητρικής επιχείρησης η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο ενός κράτους-µέλους, 

εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

a) Η απαλλασσόµενη επιχείρηση και, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 6, όλες οι 

θυγατρικές της επιχειρήσεις ενοποιούνται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ενός 

µεγαλύτερου συνόλου επιχειρήσεων. 

b) Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α’ 

της παρούσας παραγράφου, συντάσσονται: 

a. σύµφωνα µε την Οδηγία 2013/34/EΕ ή 

b. σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. ή 

c. µε τρόπο ισοδύναµο των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

που συντάσσονται βάσει της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ ή 

d. µε τρόπο ισοδύναµο των ∆.Π.Χ.Α., όπως αυτός καθορίζεται, σύµφωνα µε τον 

Κανονισµό της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1569/2007 της 21
ης

 

∆εκεµβρίου 2007 που καθιερώνει το µηχανισµό για τον προσδιορισµό της 

ισοδυναµίας των λογιστικών προτύπων που εφαρµόζονται από τρίτες χώρες 

που εκδίδουν τίτλους βάσει των Οδηγιών 2003/71/EΚ και 2004/109/EΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 

c) Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α’ 

ανωτέρω, έχουν ελεγχθεί από έναν ή περισσότερους νόµιµους ελεγκτές ή ελεγκτικές 

εταιρείες (ελεγκτικά γραφεία), που έχουν αδειοδοτηθεί για να διενεργούν ελέγχους 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, βάσει της εθνικής νοµοθεσίας η οποία διέπει την 

επιχείρηση που συντάσσει αυτές τις καταστάσεις. 

d) Οι περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου 3 πρέπει να εφαρµόζονται. 

3.8.4 Άρθρο 34
ο
 «Κανόνες κατάρτισης ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων» 

Σύµφωνα µε τα υποδείγµατα Β.7 έως και Β.10 του Παραρτήµατος Β’ του 

παρόντος νόµου καταρτίζονται οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

Τα άρθρα 16 έως 29 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται αναφορικά µε τις 

ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις ουσιώδεις 
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προσαρµογές που προκύπτουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενοποιηµένων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων συγκριτικά µε τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις. 

Οι λογιστικές αξίες των µετοχών στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων που 

περιλαµβάνονται στην ενοποίηση συµψηφίζονται έναντι της αναλογίας που 

αντιπροσωπεύουν στην καθαρή θέση εκείνων των επιχειρήσεων, ως εξής (Eλληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις (Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 

2014): 

a) Εκτός της περίπτωσης µετοχών στο κεφάλαιο της µητρικής επιχείρησης που κατέχονται 

είτε από την ίδια την επιχείρηση είτε από άλλη επιχείρηση που περιλαµβάνεται στην 

ενοποίηση, οι οποίες αντιµετωπίζονται ως ίδιες µετοχές, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, 

ο εν λόγω συµψηφισµός γίνεται µε βάση τις λογιστικές αξίες που υπάρχουν κατά την 

ηµεροµηνία που εκείνες οι επιχειρήσεις περιελήφθησαν στην ενοποίηση για πρώτη φορά.  

b) ∆εν εφαρµόζονται οι προβλέψεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α’ και η 

περίπτωση β’ της παρούσας παραγράφου όταν η µητρική και η θυγατρική ελέγχονται 

τελικά από το ίδιο µέρος τόσο πριν όσο και µετά την ενοποίηση, και εφόσον ο έλεγχος 

δεν είναι προσωρινός. 

Ιδιαίτερα,  απαλείφονται από τις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

τα παρακάτω: 

a) Υποχρεώσεις και απαιτήσεις µεταξύ των επιχειρήσεων. 

b) Έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζηµίες που σχετίζονται µε συναλλαγές µεταξύ των 

επιχειρήσεων. 

c) Κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από συναλλαγές µεταξύ των επιχειρήσεων, όταν 

περιλαµβάνονται στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων. 

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στην 

ενοποίηση επιµετρώνται µε τις ίδιες µεθόδους και, σύµφωνα µε τα άρθρα 16 έως 29 του 

παρόντος νόµου. 

Όταν τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στις 

ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν επιµετρηθεί µε τη χρήση 

διαφορετικών λογιστικών πολιτικών από αυτές που χρησιµοποιούνται για σκοπούς της 
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ενοποίησης, τα συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τις 

µεθόδους που χρησιµοποιούνται στην ενοποίηση, επαναµετρώνται. 

Όταν η θυγατρική µιας µητρικής επιχείρησης καταρτίζει τις χρηµατοοικονοµικές 

της καταστάσεις σε ένα νόµισµα άλλο από το νόµισµα στο οποίο καταρτίζονται οι 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της µητρικής επιχείρησης, τότε τα στοιχεία των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της θυγατρικής µετατρέπονται στο νόµισµα στο οποίο 

καταρτίζονται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της µητρικής επιχείρησης. 

3.8.5 Άρθρο 35
ο
 «Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και 

κοινοπραξίες» 

Το 35
ο
 άρθρο περιλαµβάνει την ενοποίηση µιας επιχείρησης που έχει µια 

συµµετοχή σε συγγενή ή κοινοπραξία, και η συµµετοχή αυτή  εµφανίζεται στον ενοποιηµένο 

ισολογισµό σε ιδιαίτερο κονδύλι µε τον τίτλο «συµµετοχή σε συγγενή ή και 

κοινοπραξία», βάσει της µεθόδου της καθαρής θέσης. 

Έτσι η µέθοδος της καθαρής θέσης, δηλαδή µια συγγενής ή 

κοινοπραξίας αναγνωρίζεται κατά την απόκτησή της στο κόστος κτήσης. 

Εν συνεχεία το ποσό που αντιστοιχεί στην αναλογία της καθαρής θέσης της 

συγγενούς ή της κοινοπραξίας, και προκύπτει από την εφαρµογή των παραπάνω 

παραγράφων του παρόντος άρθρου, αυξοµειώνεται ανάλογα µε το ποσό της µεταβολής της 

καθαρής θέσης της κατά τη διάρκεια της περιόδου που αντιστοιχεί στα συµµετοχικά 

δικαιώµατα της επιχείρησης (επενδυτής) και µειώνεται µε το ποσό των εισπραττόµενων 

µερισµάτων που αναλογούν σε αυτά τα συµµετοχικά δικαιώµατα. 

Αλλά η θετική διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης και της αναλογίας της 

καθαρής θέσης που αποκτήθηκε δεν µπορεί να συσχετισθεί µε κάποια κατηγορία 

περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων, αντιµετωπίζεται ως «υπεραξία», σύµφωνα µε την 

παράγραφο 3(α) (6) ή 3(α) (7), κατά περίπτωση, του άρθρου 18. 

Αυτή η αναλογία των αποτελεσµάτων των συγγενών ή των κοινοπραξιών που 

αποδίδεται στα συµµετοχικά δικαιώµατα της επιχείρησης εµφανίζεται στα ενοποιηµένα 

αποτελέσµατα ως ξεχωριστό κονδύλι µε τον τίτλο «αποτέλεσµα από συγγενείς και 

κοινοπραξίες» (Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις 

(Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 2014). 
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3.8.6 Άρθρο 36
ο
 «Σηµειώσεις των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων» 

Οι λεγόµενες «σηµειώσεις» των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων περικλείουν όλες τις πληροφορίες, µε τρόπο που διευκολύνεται η αξιολόγηση 

της χρηµατοοικονοµικής θέσης των επιχειρήσεων, σε σύγκριση µε τις ετήσιες. Πιο 

συγκεκριµένα (Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις 

(Nόµος Υπ’ Αριθ. 4308), 2014): 

a) Με την αναγγελία των διαφόρων συναλλαγών µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, οι συναλλαγές 

µεταξύ των µερών που συµπεριλαµβάνονται στην ενοποίηση και έχουν απαλειφθεί, 

διαγράφονται. 

b) Με την αναγγελία του αριθµού των εργαζοµένων που εργάστηκαν στη διάρκεια της 

περιόδου, γίνεται ξεχωριστή αναγγελία για τον αριθµό των εργαζοµένων που εργάστηκαν 

σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες της επιχείρησης. 

c) Με την αναγγελία των ποσών των αποζηµιώσεων, των προκαταβολών και των 

πιστώσεων που δίνονται σε µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 

συµβουλίων, ανακοινώνονται µόνο τα ποσά που δίνονται σε µέλη αυτών των 

συµβουλίων της µητρικής επιχείρησης, από την ίδια και τις θυγατρικές της. 

Οι «σηµειώσεις» των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, εκτός 

των πληροφοριών που απαιτούνται, εντάσσουν: 

a) Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην ενοποίηση: 

a. Τις επωνυµίες και την έδρα των επιχειρήσεων. 

b. Την συγκεκριµένη αναλογία στο κεφάλαιο αυτών των επιχειρήσεων από 

άλλες επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκτός της µητρικής 

επιχείρησης ή από πρόσωπα που ενεργούν στο όνοµά τους αλλά για 

λογαριασµό των εν λόγω επιχειρήσεων, και 

c. Η αναγγελία µπορεί να µην αναφέρεται όταν η αντιστοιχία στο κεφάλαιο και 

στα δικαιώµατα ψήφου είναι η ίδια. 

d. ∆ίνεται πληροφόρηση για την εξαίρεση των επιχειρήσεων που 

αναφέρονται στο άρθρο 33. 

b) Τις επωνυµίες και την έδρα των συγγενών επιχειρήσεων που ανήκουν στην ενοποίηση 

και την αναλογία του κεφαλαίου τους που δίνεται από επιχειρήσεις που συµµετέχουν 
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στην ενοποίηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 ή από πρόσωπα που ενεργούν στο όνοµά 

τους αλλά για λογαριασµό αυτών των επιχειρήσεων. 

c) Τις επωνυµίες και τα µητρώα εγγραφής των κοινοπραξιών και των από κοινού 

συγκεκριµένων ενεργειών, τους παράγοντες που βασίζεται η κοινή διοίκηση (έλεγχος) 

και η αναλογία του κεφαλαίου τους που ελέγχεται από επιχειρήσεις που ανήκουν στην 

ενοποίηση ή από πρόσωπα που ενεργούν στο όνοµά τους αλλά για λογαριασµό αυτών 

των επιχειρήσεων. 

d) Έτσι µε κάθε επιχείρηση, που ανήκουν στην ενοποίηση, είτε οι ίδιες είτε µέσω 

προσώπων που ενεργούν στο όνοµά τους αλλά για λογαριασµό αυτών των επιχειρήσεων, 

έχουν συµµετοχικά δικαιώµατα, όπως: 

a. Τις επωνυµίες και την έδρα αυτών των επιχειρήσεων. 

b. Την αναλογία του κατεχόµενου κεφαλαίου. 

c. Το ποσό της καθαρής θέσης και των αποτελεσµάτων για την πιο πρόσφατη 

περίοδο της υπό αναφορά επιχείρησης για την οποία έχουν εγκριθεί 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

e) Οι πληροφορίες για την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της περίπτωσης δ’ µπορούν 

να µην υπολογίζονται όταν η εν λόγω επιχείρηση δεν δηµοσιεύει τις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις της. 

Οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι για τον υπολογισµό του ποσού της υπεραξίας και 

της κάθε µεταβολής της σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αναλύονται στις σηµειώσεις 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
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4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» 

4.1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η ανώνυµη εταιρεία µπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να 

καταστεί µονοπρόσωπη µε τη συγκέντρωση όλων των µετοχών σε ένα µόνο πρόσωπο. Τα 

ιδρυτικά µέλη της ανώνυµης εταιρείας µπορεί να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

Το ελάχιστο ύψος µετοχικού κεφαλαίου που απαιτεί ο νόµος για την σύσταση µιας 

ΑΕ είναι 24.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που ο νόµος απαιτεί πολύ µεγαλύτερο 

ποσό κεφαλαίου. 

Το κεφάλαιο πρέπει να είναι καταβεβληµένο κατά την σύστασή της. ∆εν είναι 

απαραίτητο να είναι σε µετρητά, µπορεί να είναι και εισφορά σε είδος, δηλαδή εισφορά 

περιουσιακού στοιχείου στην εταιρεία (πχ ακίνητο). Όµως στην περίπτωση που µέρος ή το 

σύνολο του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου καλύπτεται µε εισφορά σε είδος θα πρέπει να έχει 

προηγηθεί αποτίµηση µέχρι του ύψους του κεφαλαίου (Πετράκης, 2015).  

Η ευθύνη είναι της εταιρείας µε την περιουσία της, όχι των εταίρων. 

4.2 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΑ 

Γεγονότα: 

1. Αγορά εµπορευµάτων 

2. Αγορά παγίων 

3. Πληρωµή Μισθών 

4. Πληρωµή Προµηθευτών 

5. Είσπραξη από πώληση υπηρεσιών 

6. Είσπραξη από λήψη δανείου 

7. Είσπραξη από πώληση εµπορευµάτων 

8. Είσπραξη αρχικού κεφαλαίου από τους εταίρους 

9. Είσπραξη από προµήθειες 

10. Είσπραξη ενοικίου 
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4.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισµό, χρησιµοποιεί ένα κατάλληλο διπλογραφικό 

σύστηµα για την παρακολούθηση των στοιχείων που τηρεί: 

a) Αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός (ηµερολόγιο). 

b) Αρχείο µε τις µεταβολές κάθε τηρούµενου λογαριασµού (αναλυτικό καθολικό). 

c) Σύστηµα συγκέντρωσης του αθροίσµατος των αυξήσεων και µειώσεων (χρεώσεων και 

πιστώσεων), καθώς και το υπόλοιπο κάθε τηρούµενου λογαριασµού (ισοζύγιο). 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατάσταση αποτελεσµάτων: 

Πίνακας 4.1: Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 

Οµάδα 6 Οµάδα 6 

Έξοδα και ζηµιές Οργανικά Έξοδα κατ’ είδος 

Οµάδα 7 Οµάδα 7 

Έσοδα και κέρδη Οργανικά Έσοδα κατ’ είδος 

Οµάδα 8 Οµάδα 8 

Ιδιοπαραγωγή, υποκαταστήµατα και 

αποτελέσµατα περιόδου 
Λογαριασµοί Αποτελεσµάτων 

 

4.4 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν:  

1. Τον Ισολογισµό ή Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης (Πίνακας),  

2. Την Κατάσταση Αποτελεσµάτων (Πίνακας),  

3. Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας),  

4. Την Κατάσταση Χρηµατοροών (Πίνακας),  

5. Το Προσάρτηµα (Σηµειώσεις). 
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4.5 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Πρώτο παράδειγµα.  Εισπράττω από πελάτη µου 100 ευρώ µετρητά, για την εξόφληση 

τιµολογίου που του είχα εκδόσει. 

 

ΧΡΕΩΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (ΛΟΓ. 38.00) 100 ΕΥΡΩ 

ΠΙΣΤΩΣΗ: ΠΕΛΑΤΕΣ (ΛΟΓ. 30.00)                                     100 ΕΥΡΩ 

 

∆εύτερο παράδειγµα. Πληρώνω στον προµηθευτή µου 100 ευρώ µετρητά για 

εξόφληση τιµολογίου που µου είχε εκδόσει. 

 

ΧΡΕΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(ΛΟΓ. 50.00)    100 ΕΥΡΩ 

ΠΙΣΤΩΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (ΛΟΓ. 38.00)                                      100 ΕΥΡΩ 

 

Τρίτο παράδειγµα. Αγοράζω µετρητοίς από τον προµηθευτή µου, εµπορεύµατα αξίας 100 

ευρώ πλέον ΦΙΊΑ 24% ( άρα πληρώνω). 

 

ΧΡΕΩΣΗ: ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΠΑ 24% (ΛΟΓ. 20.01.00.0024)                          

                                                                                                   100 ΕΥΡΩ 

ΧΡΕΩΣΗ: ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 24% (ΛΟΓ. 54.00.20.0024)  

                                                                                                   100 ΕΥΡΩ 

ΠΙΣΤΩΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ ( ΛΟΓ. 38.00):                                                             100 ΕΥΡΩ 

 

Τέταρτο παράδειγµα. Πουλάω εµπορεύµατα αξίας 100 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% 

µετρητοίς σε πελάτη µου (άρα εισπράττω). 

 

ΧΡΕΩΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ (ΛΟΓ. 38.00)                       124 ΕΥΡΩ 



[86] 

ΠΙΣΤΩΣΗ: ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% (ΛΟΓ. 

70.00.00.0024)                                                                                                            100 ΕΥΡΩ 

ΠΙΣΤΩΣΗ: ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 24% (ΛΟΓ. 54.00.70.0024) 24 ΕΥΡΩ 

 

4.6 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Η βασική λογική που διέπει την διαδικασία είναι η εξής: 

� ΠΑΙΡΝΩ = ΧΡΕΩΝΩ 

� ∆ΙΝΩ = ΠΙΣΤΩΝΩ 

 

Πρώτο παράδειγµα. Αγορά επί πιστώσει εµπορευµάτων αξίας 1000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 % 

240 ευρώ από τον προµηθευτή µας (ΑΓΟΡΑ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ). 

ΧΡΕΩΣΗ: ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ 24% (ΛΟΓ. 20.01.00.0024)            1000 ΕΥΡΩ 

ΧΡΕΩΣΗ: ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 24% (ΛΟΓ. 54.00.20.0024)  240 ΕΥΡΩ 

ΠΙΣΤΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΛΟΓ. 50.00)                          1240 ΕΥΡΩ 

 

Η βασική λογική που διέπει την διαδικασία είναι η εξής:  

ΠΑΙΡΝΩ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ = ΧΡΕΩΝΩ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

∆εύτερο παράδειγµα. Πώληση εµπορευµάτων επί πιστώσει αξίας 1000 ευρώ, πλέον 

ΦΠΑ 24% 240 ευρώ σε πελάτη µας (ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ). 

ΧΡΕΩΣΗ: ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΛΟΓ. 30.00)    1240 ΕΥΡΩ 

ΠΙΣΤΩΣΗ: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΠΑ 24% (ΛΟΓ. 70.00.00.0024)  

                                                                                         1000 ΕΥΡΩ 

ΠΙΣΤΩΣΗ: ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 24% (ΛΟΓ.  54.00.70.0024)         240 ΕΥΡΩ 

Η βασική λογική που διέπει την διαδικασία είναι η εξής:  
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∆ΙΝΩ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ = ΠΙΣΤΩΝΩ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Τρίτο παράδειγµα. Πελάτης µας, µας εξοφλεί Τιµολόγιο δικό µας µε επιταγή 

µεταχρονολογηµένη δική του 500 ευρώ (ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ). 

ΧΡΕΩΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ (ΛΟΓ. 33.90)  

                                                                                          500 ΕΥΡΩ 

ΠΙΣΤΩΣΗ: ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΛΟΓ. 30.00)                         500 ΕΥΡΩ 

Η βασική λογική που διέπει την διαδικασία είναι η εξής:  

ΠΑΙΡΝΩ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ = ΧΡΕΩΝΩ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 

 

Τέταρτο παράδειγµα. Εξοφλώ προµηθευτή µου µε επιταγή µεταχρονολογηµένη δική 

µου αξίας 800 ευρώ (ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ). 

ΧΡΕΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΛΟΓ. 50.00) 800 ΕΥΡΩ 

ΠΙΣΤΩΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ METΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ (ΛΟΓ. 53.90) 800 

ΕΥΡΩ 

Η βασική λογική που διέπει την διαδικασία είναι η εξής:  

∆ΙΝΩ ΕΠΙΤΑΓΗ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ = ΠΙΣΤΩΝΩ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 
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5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ» 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγµατεύεται την φορολογία εισοδήµατος των 

επιχειρήσεων σύµφωνα µε τα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) - Η εφαρµογή 

τους στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. 

Σύµφωνα µε τις τελευταίες ρυθµίσεις του φορολογικού νόµου 4308/2014 οι 

επιχειρήσεις που υπόκεινται σε αυτόν είναι τα νοµικά πρόσωπα που έχουν τη µορφή Α.Ε., 

Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και τέλος οι ατοµικές επιχειρήσεις. παράλληλα στις ρυθµίσεις του 

τελευταίου φορολογικού νόµου που ισχύει στην Ελλάδα εντάσσονται και οι αστικές 

εταιρείες κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι συνεταιρισµοί, οι 

δικηγορικές εταιρίες, οι κοινοπραξίες, και επιπλέον οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση του 

ιδιωτικού τοµέα, που αποκτά εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα.  

Ακόµη οι διατάξεις του φορολογικού νόµου 4308/2014 επηρεάζουν και τα 

Ν.Π.Ι.∆., τα σωµατεία, τους συλλόγους, τις ενώσεις προσώπων και γενικά τα µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα, εφόσον έχουν εισόδηµα από επιχειρηµατική 

δραστηριότητα. 

Αλλά δεν έχουν υποχρέωση εφαρµογής του φορολογικού νόµου 4308/2014:  

• οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. 

• τα φυσικά πρόσωπα τα οποία –µερικές φορές- ως δευτερεύουσα απασχόληση 

(ευκαιριακή παρεπόµενη δραστηριότητα)
7
, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, και 

εφόσον το εισόδηµα που αποκτούν από τις συναλλαγές αυτές δεν ξεπερνά τις 10.000 € 

ετησίως. 

Ο φορολογικός νόµος 4308/2014 δηµιουργεί ένα νέο σχέδιο λογαριασµών το 

οποίο πλέον χρησιµοποιείται ως µέρος του λογιστικού συστήµατος της επιχείρησης, δηλαδή 

για το περιεχόµενο και την ονοµατολογία των λογαριασµών καθώς και το βαθµό ανάλυσης 

και συγκέντρωσης αυτών. Τα βασικά στοιχεία για τη δοµή και το περιεχόµενο του σχεδίου 

                                                 

7
 Ως ευκαιριακή παρεπόµενη δραστηριότητα (δευτερεύουσα απασχόληση) νοείται η δραστηριότητα που δεν 

ασκείται συνεχόµενα και αποδεικνύεται από τα πραγµατικά περιστατικά. Πραγµατικά περιστατικά είναι ιδίως η 

συνέχεια ή µη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελµατικής εγκατάστασης, η 

ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισµού και µηχανικών µέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών. 
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λογαριασµών που δηµιουργεί ο φορολογικός νόµος 4308/2014 σε σύγκριση µε το σχέδιο 

λογαριασµών του Ε.Γ.Λ.Σ. έχει ως εξής:  

Πλέον όλοι οι λογαριασµοί κατηγοριοποιούνται σε 8 οµάδες ανάλογα της φύσης 

των λογιστικών γεγονότων που καταχωρούνται σε αυτούς. Αναλυτικότερα:  

� οι οµάδες 1 έως 3 καλύπτουν τα περιουσιακά στοιχεία,  

� η οµάδα 4 την καθαρή θέση και  

� η οµάδα 5 τις υποχρεώσεις µιας επιχείρησης.  

� Οι οµάδες 6 και 7 καλύπτουν τους αποτελεσµατικούς λογαριασµούς και πιο 

συγκεκριµένα η οµάδα 6 περιλαµβάνει τα λειτουργικά έξοδα καθώς και τα έκτακτα και 

ανόργανα έξοδα ενώ η οµάδα 7 καλύπτει τα λειτουργικά έσοδα καθώς και τα έκτακτα και 

ανόργανα έσοδα.  

� Τέλος η οµάδα 8 καλύπτει τα έξοδα σε ιδιοπαραγωγή, τους δοσοληπτικούς λογαριασµούς 

των υποκαταστηµάτων και τα αποτελέσµατα της χρήσης.  

Άξιο παρατήρησης αποτελεί το γεγονός ότι φορολογικός νόµος 4308/2014, δεν 

επιτάσσει το υποχρεωτικό κλείσιµο των βιβλίων µέσω των ειδικών εγγραφών της οµάδας 8 

που ίσχυε σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ.  

Άρα δεν είναι επιτακτική  η χρήση των κωδικών του προτεινόµενου σχεδίου 

λογαριασµών. Έτσι οι επιχειρήσεις, µε δική τους επιλογή, µπορούσαν να συνεχίσουν να 

χρησιµοποιούν το υπάρχον σχέδιο λογαριασµών που ήταν σε ισχύ κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 

2014, δηλαδή το σχέδιο λογαριασµών του Π.∆. 1123/80 ή του Π.∆. 148/1984 περί 

εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ή του Π.∆. 

384/1992 περί εφαρµογής Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών, κατά περίπτωση. Πλέον 

όµως οφείλουν να πράξουν τις απαραίτητες διαδικασίες/εργασίες/προσαρµογές και 

προσθήκες στο σχέδιο λογαριασµών που τηρούν για την κάλυψη των απαιτήσεων του 

παρόντος νόµου και των πληροφοριακών τους αναγκών.  

Ουσιαστικά η µετάβαση από τον παλιό φορολογικό νόµο στον νέο έγινε δίχως 

σοβαρά προβλήµατα, έτσι οι επιχειρήσεις µπορούσαν να συνεχίσουν να τηρούν το σχέδιο 

λογαριασµών του Ε.Γ.Λ.Σ. όσο αφορά τη χρήση των κωδικών και έτσι δεν προκληθήκαν 

προβλήµατα από τη µεταβίβαση στο νέο λογιστικό πλαίσιο. 
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