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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα 

Λογιστική̋ και Χρηματοοικονομική̋ του ΤΕΙ Δυτική̋ Ελλάδα̋ για την ολοκλήρωση τη̋ 

Πτυχιακή̋ Εργασία̋.  

Για την συγγραφή τη̋ εργασία̋ πραγματοποιήθηκε εκτενή̋ μελέτη σε βιβλία και 

επιστημονικά άρθρα δημοσιευμένα σε έγκριτα διεθνή περιοδικά καθώ̋ και σε επίσημου̋ 

διαδικτυακού̋ ιστότοπου̋. Η εργασία αποτελείται από εννέα (9) κεφάλαια. Στο 1
ο
 Κεφάλαιο 

περιγράφεται αναλυτικά η έννοια τη̋ φορολόγηση̋. Αρχικά αναλύονται βασικοί όροι που 

σχετίζονται με τον φόρο και τη φορολογία, όπω̋ το αντικείμενο και το υποκείμενο του 

φόρου, ο φορολογικό̋ συντελεστή̋, κ.λπ. ενώ παρουσιάζονται και οι βασικέ̋ λειτουργίε̋ του 

φόρου καθώ̋ και οι βασικέ̋ αρχέ̋ τη̋ φορολογία̋. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στη 

φορολογία εισοδήματο̋, στου̋ φόρου̋ που προέρχονται από φορεί̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ 

καθώ̋ και στο ελληνικό φορολογικό σύστημα. 

Στο 2
ο
 Κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια γενικά στοιχεία των εταιρειών. Αναφέρεται ο 

ορισμό̋ τη̋ εταιρεία̋ καθώ̋ και οι τύποι των εταιρειών (ατομικέ̋ ή εταιρικέ̋ επιχειρήσει̋). 

Γίνεται επίση̋ αναφορά στο λογιστικό σύστημα των επιχειρήσεων, το οποίο απαρτίζεται από 

τα λογιστικά αρχεία, το σχέδιο λογαριασμών καθώ̋ και από τι̋ μεθόδου̋ λογιστικού 

συστήματο̋. 

Στα Κεφάλαια 3 και 4 αναλύονται ο ορισμό̋, τα γενικά χαρακτηριστικά καθώ̋ και η 

φορολογία των νομικών μορφών τη̋ Ομόρρυθμη̋ και Ετερόρρυθμη̋ Εταιρεία̋. Η Ανώνυμη 

Εταιρεία και η Εταιρεία Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ παρουσιάζονται στα Κεφάλαια 5 και 6, 

αντιστοίχω̋. Στο Κεφάλαιο 7 γίνεται αναφορά στην νομική μορφή τη̋ Ιδιωτική̋ 

Κεφαλαιουχική̋ Εταιρεία̋ και στο λογιστικό σύστημα που εφαρμόζει. Στο Κεφάλαιο 8 

περιγράφονται οι Εταιρείε̋ μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και το φορολογικό καθεστώ̋ που 

ισχύει σε αυτέ̋. Σε όλε̋ τι̋ ανωτέρω περιπτώσει̋ παρατίθεται και ένα παράδειγμα όπου 

υπολογίζεται ο φόρο̋ εισοδήματο̋ σε κάθε νομική μορφή ο οποίο̋ αποτυπώνεται με 

τεταρτοβάθμιου̋ λογαριασμού̋ και λογιστικέ̋ εγγραφέ̋. Τέλο̋, στο Κεφάλαιο 9 

παρατίθενται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εγχώριε̋ επιχειρήσει̋ και αναφέρονται 

προτάσει̋ και λύσει̋ για την βελτίωση και αναμόρφωση του φορολογικού συστήματο̋.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στα πλαίσια τη̋ εθνική̋ οικονομία̋ νέε̋ εξελίξει̋ προκύπτουν διαρκώ̋ οι οποίε̋ 

απασχολούν τόσο την ερευνητική κοινότητα όσο και τον επιχειρηματικό τομέα. Ένα από τα 

θέματα που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για όλου̋ του̋ πολίτε̋ είναι η φορολογία καθώ̋ 

πρόκειται για μία έννοια που ακολουθεί κάθε πολίτη σε όλη την διάρκεια τη̋ ενήλικη̋ ζωή̋ 

και δραστηριότητά̋ του. Αποτελεί μια αναγκαστική εισφορά που το κράτο̋ έχει επιβάλλει με 

σκοπό να συλλέξει χρήματα για να καλύψει τι̋ ανάγκε̋ και τα έξοδά του. Μέσω τη̋ 

φορολογία̋ οι εκάστοτε κυβερνήσει̋ χρηματοδοτούν το κυβερνητικό του̋ έργο 

προσφέροντα̋ κάποιε̋ υπηρεσίε̋ στου̋ πολίτε̋. 

Ένα θέμα που θα παραμένει πάντοτε σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία των 

επιχειρήσεων είναι η φορολογία εισοδήματο̋ καθώ̋ μπορεί να καθορίσει την ευημερία και 

εξέλιξή του̋. Από την φορολογία εξαρτάται το καθαρό κέρδο̋ των επιχειρήσεων αλλά και το 

καθαρό ατομικό εισόδημα των εργαζομένων με το οποίο θα καλυφθούν βασικέ̋ του̋ 

ανάγκε̋. Ωστόσο, όσο σημαντική και αν είναι η φορολογία σαν μέτρο για το κράτο̋ δεν 

παύει να αποτελεί δυσβάστακτο μέσο τόσο για τι̋ ατομικέ̋ όσο και τι̋ εταιρικέ̋ επιχειρήσει̋ 

καθώ̋ οι μεταβαλλόμενε̋ εξελίξει̋ του φορολογικού συστήματο̋ τα τελευταία χρόνια έχουν 

πλήξει ανεπανόρθωτα την οικονομική του̋ πορεία. 

Οι φόροι μπορούν να διακριθούν σε διάφορε̋ κατηγορίε̋ ανάλογα με την φορολογική του̋ 

βάση, τον αναλογικό του̋ χαρακτήρα, τον τρόπο προσδιορισμού τη̋ φορολογητέα̋ ύλη̋ και 

εκκαθάριση̋ τη̋ φορολογική̋ υποχρέωση̋, κ.ά. Βασική διάκριση των φόρων είναι εκείνη σε 

άμεσου̋ και έμμεσου̋ φόρου̋. Ο σημαντικότερο̋ άμεσο̋ φόρο̋ είναι ο Φόρο̋ Εισοδήματο̋ 

Φυσικών και Νομικών Προσώπων ενώ βασικό̋ έμμεσο̋ φόρο̋ είναι ο Φόρο̋ Προστιθέμενη̋ 

Αξία̋. 

Σκοπό̋ τη̋ παρούσα̋ πτυχιακή̋ εργασία̋ είναι να μελετηθεί η φορολογία εισοδήματο̋ των 

νομικών προσώπων στην Ελλάδα και ο τρόπο̋ φορολόγηση̋ των διαφορετικών νομικών 

μορφών. Συγκεκριμένα θα μελετηθούν οι νομικέ̋ μορφέ̋ Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), 

Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), Εταιρεία 

Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) και Νομικά Πρόσωπα μη 

Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα ω̋ προ̋ τα γενικά του̋ στοιχεία και τον τρόπο φορολόγηση̋ 

που ισχύει σε κάθε μορφή. Θα συζητηθούν επίση̋ τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

εταιρείε̋ τα τελευταία δέκα χρόνια όσον αφορά στη φορολογία εισοδήματο̋ και θα 

παρατεθούν πιθανοί τρόποι αντιμετώπιση̋ των προβλημάτων αυτών. 

 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

- Φορολογία Εισοδήματο̋ 

- Νομική μορφή 

- Λογιστικό σύστημα 

- Φορολογικό̋ συντελεστή̋ 

- Εταιρικέ̋ επιχειρήσει̋ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το φορολογικό σύστημα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα είναι αρκετά πολύπλοκο και συχνά 

προκαλεί τη δυσαρέσκεια των φορολογούμενων πολιτών είτε πρόκειται για φυσικά είτε για 

νομικά πρόσωπα. Έχουν πραγματοποιηθεί αρκετέ̋ επιστημονικέ̋ έρευνε̋ προκειμένου να 

αναλυθεί η φορολογία και οι ισχύουσε̋ νομοθετικέ̋ διατάξει̋, ενώ στην βιβλιογραφία είναι 

διαθέσιμα αρκετά δοκίμια και συγγράμματα που επιχειρούν να αναλύσουν τη φορολογία με 

τρόπο κατανοητό καθώ̋ τα νομοθετικά διατάγματα διαδέχονται το ένα το άλλο.
1
 

Μέσω τη̋ φορολόγηση̋ το κράτο̋ επιβάλλει στου̋ πολίτε̋ (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να 

αποδίδουν μέρο̋ των εσόδων του̋ υπέρ αυτού. Το φορολογικό σύστημα επιδρά σε πολλέ̋ 

βασικέ̋ λειτουργίε̋ όπω̋ την κατανάλωση, την αποταμίευση ενώ είναι δυνατόν να έχει 

αντίκτυπο στι̋ επενδύσει̋ που μπορούν να λάβουν χώρα σε ένα κράτο̋. Η φορολογία 

αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα σε όλε̋ τι̋ χώρε̋ του κόσμου, και ιδιαίτερα στι̋ 

περισσότερο αναπτυγμένε̋, καθώ̋ με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται το μεγαλύτερο μέρο̋ 

των εσόδων του̋ (το ποσοστό είναι δυνατόν να ξεπεράσει και το 90%).
2
 Η φορολογία και 

γενικά το φορολογικό σύστημα που επικρατεί σε κάθε κράτο̋ μπορεί να επηρεάζει τόσο το 

ίδιο όσο και τα υπόλοιπα κράτη. 

Η διαμόρφωση του φορολογικού συστήματο̋ είναι μία διαδικασία αρκετά περίπλοκη στην 

οποία συμμετέχουν οικονομικοί, πολιτικοί, διοικητικοί και νομικοί παράγοντε̋. Επιπλέον, το 

φορολογικό σύστημα έχει σημαντική επίδραση στο οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο ενό̋ 

κράτου̋. Ο καθορισμό̋ των φορολογικών συντελεστών, η φορολογική βάση, η επιβολή των 

άμεσων και έμμεσων φόρων, η λειτουργία του φορολογικού συστήματο̋ και οι εκάστοτε 

φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ είναι βασικέ̋ αποφάσει̋ που λαμβάνονται από κάθε κράτο̋ με 

απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των εθνικών συμφερόντων.  

Η μεταβολή του φορολογικού βάρου̋, στην Ελλάδα, ιδίω̋ μετά την οικονομική κρίση, 

αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα τον τομέα των επιχειρήσεων. Η 

οικονομική θέση τη̋ Ελλάδα̋ δυσχεραίνει ολοένα και περισσότερο. Το δημόσιο χρέο̋ και η 

ανάγκη στήριξη̋ από το Διεθνέ̋ Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.) (International Monetary Fund, 

I.M.F.) είχαν σαν αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν αρκετέ̋ μεταρρυθμίσει̋ σε πολλού̋ 

τομεί̋ τη̋ ελληνική̋ οικονομία̋ μεταξύ αυτών και η φορολόγηση. Η αύξηση τη̋ φορολογία̋ 

εισοδήματο̋, των συντελεστών έμμεση̋ φορολογία̋ και η θεσμοθέτηση του φόρου ακίνητη̋ 

περιουσία̋ σε όλα τα ακίνητα, κτίσματα, οικόπεδα και αγροτεμάχια, σε συνδυασμό με τη 

μείωση των εισοδημάτων, έχει οδηγήσει στην αύξηση τη̋ επιβάρυνση̋ σε όλα τα 

εισοδηματικά στρώματα. Οι συχνέ̋ αλλαγέ̋ που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια και που 

συνεχίζουν να συμβαίνουν στην ελληνική φορολόγηση αποτρέπουν την προσέλκυση 

επενδύσεων που θα οδηγήσουν στην οικονομική ανάπτυξη. 

 

 

                                                           
1
 Τάτσο̋, Ν. Θεωρία των φόρων και φορολογική πολιτική. Εκδόσει̋ Κριτική, Αθήνα, 2012. 

2
 Γεωργακόπουλο̋, Θ., Πάσχο̋, Π. Εισαγωγή στη Φορολογία, Εκδόσει̋ Μπένου, Αθήνα 2003. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Η φορολογία δεν είναι φαινόμενο του σύγχρονου κράτου̋, κάνει την εμφάνισή τη̋ στα 

αρχαία χρόνια όπου οι άνθρωποι υποχρεούνταν να καταβάλλουν αντικείμενα ή προϊόντα 

αξία̋ στου̋ τοπικού̋ άρχοντε̋ και τα κράτη.
3
 Συγκεκριμένα, οι εισφορέ̋ αποδίδονταν σε 

έναν γαιοκτήμονα ή έναν άρχοντα με στρατιωτική ή πολιτική εξουσία με τελικό αποδέκτη 

την ανώτατη κρατική αρχή. Στην Ελλάδα την εποχή του Βυζαντίου τι̋ εισφορέ̋ δεν 

εισέπραττε κάποιο̋ άρχοντα̋ αλλά η κοινότητα η οποία τι̋ απέδιδε τελικά στο κράτο̋. Στον 

Μεσαίωνα συναντώνται και περιπτώσει̋ όπου ο φορολογούμενο̋ δεν είναι ένα̋ πολίτη̋ 

αλλά ένα κράτο̋, το οποίο υποχρεούται να καταβάλλει τι̋ εισφορέ̋ σε ένα άλλο κράτο̋ μετά 

από συμφωνία που έχει πραγματοποιηθεί μεταξύ του̋. Οι εισφορέ̋ αρχικά μπορεί να ήταν 

ένα μέρο̋ τη̋ σοδειά̋ το οποίο αργότερα αντικαταστάθηκε με χρήματα. Ο υπολογισμό̋ του 

φόρου που έπρεπε να καταβάλλει ο κάθε πολίτη̋ γινόταν με βάση τα κτήματα που ανήκαν 

στον κάθε φορολογούμενο μέχρι και τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε πολλά κράτη. 

Η επιβολή τη̋ φορολογία̋ οδήγησε και στην ανάπτυξη του φαινομένου τη̋ φοροδιαφυγή̋. 

Για την αποφυγή του φαινομένου αυτού και την είσπραξη των φόρων δημιουργήθηκαν 

ειδικέ̋ οργανώσει̋ οι οποίε̋ είχαν το δικαίωμα να επιβάλλουν και ποινέ̋ στου̋ 

φοροφυγάδε̋. 

Η φορολογία δεν αποτελεί πάντα τη μοναδική πηγή εσόδων για ένα κράτο̋. Είναι δυνατόν το 

κράτο̋ να ελέγχει μερικά μονοπώλια, όπω̋ παρατηρήθηκε στα χρόνια του Όθωνα όπου το 

Ελληνικό κράτο̋ είχε τον έλεγχο των ορυχείων τη̋ Χαλκιδική̋. Οι νόμοι που ίσχυαν για τη 

φορολόγηση στην Ελλάδα ήταν απομεινάρια τη̋ τουρκοκρατία̋ που ίσχυαν τα λεγόμενα 

«χαράτσια». 

Επί Καποδίστρια και Όθωνα το χαράτσι αντικαταστάθηκε από τη φορολόγηση σε είδο̋ (10% 

στην ακαθάριστη πρόσοδο τη̋ αγροτική̋ παραγωγή̋). Ο φόρο̋ αυτό̋ σε συνδυασμό με το 

ενοίκιο των καλλιεργητών των κτημάτων, αποτελούσαν την κυριότερη πηγή εσόδων του 

νεοσύστατου ελληνικού κράτου̋. 

Πρόταση τη̋ Κυβέρνηση̋ Κουμουνδούρου ήταν το 1876 η «σύσταση στρατιωτικού 

ταμείου», όπου θα περιλαμβανόταν και ο «φόρο̋ εισοδήματο̋ φυσικών προσώπων».  

Η Κυβέρνηση Δεληγιάννη εφάρμοσε το σύστημα φορολογία̋ με κλιμάκια, το οποίο 

κατήργησε η Κυβέρνηση Τρικούπη. Το 1919 θεσπίζονται νέοι νόμοι, μεταξύ αυτών και ο 

νόμο̋ Ν.1640 «Περί φορολογία̋ καθαρών προσόδων», ο οποίο̋ στηριζόταν στην αναλυτική 

φορολόγηση, δηλαδή υπήρχε ξεχωριστή φορολόγηση για κάθε καθαρή πρόσοδο από όπου 

και αν προερχόταν (οικοδομέ̋, αγροτική γη, κινητέ̋ αξίε̋, κέρδη από επιχειρήσει̋, αμοιβέ̋ 

μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών).
4
 

Η ισχύ̋ του συγκεκριμένου νόμου ήταν τριάντα πέντε περίπου χρόνια και ονομαζόταν 

αναλυτική φορολογία εισοδήματο̋, καθώ̋ για κάθε εισόδημα γινόταν υποβολή ξεχωριστή̋ 

                                                           
3
 Χουμανίδη, Λ. Η Οικονομική Ιστορία και η Εξέλιξη των Οικονομικών Θεωριών, Εκδόσει̋ Παπαζήση ΑΕΒΕ, 

Αθήνα, 1980. 
4
 Γκίνογλου, Δ. Λογιστική Εταιρειών: Φορολογία Εισοδήματο̋ Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Εκδόσει̋ 

Rosili, 2004. 
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δήλωση̋. Αυτό σημαίνει πω̋ όποιο̋ είχε εισόδημα και από μισθού̋ και από επιχειρήσει̋, 

υπέβαλε δύο φορολογικέ̋ δηλώσει̋, ενώ αν είχε εισόδημα και από τρίτη πηγή, θα υπέβαλε 

και τρίτη φορολογική δήλωση. 

Το νομοσχέδιο είχε τα εξή̋ χαρακτηριστικά γνωρίσματα:  

1. Φόρο̋ εισοδήματο̋ εξ οικοδομών  

2. Φόρο̋ επί του εισοδήματο̋ εκμισθώσεω̋ γαιών  

3. Φόρο̋ επί του εισοδήματο̋ κινητών αξιών  

4. Φόρο̋ επί του εισοδήματο̋ εμπορικών επιχειρήσεων  

5. Φόρο̋ επί του εισοδήματο̋ γεωργικών επιχειρήσεων  

6. Φόρο̋ επί του εισοδήματο̋ μισθωτών υπηρεσιών  

7. Φόρο̋ επί του εισοδήματο̋ ελεύθερων επαγγελμάτων.  

Με τον νόμο αυτό επικράτησε και η αρχή τη̋ παρακράτηση̋ του φόρου στην πηγή. Για την 

επεξήγηση του όρου πηγή εισοδήματο̋ χρησιμοποιείται ο εξή̋ παραλληλισμό̋: το εισόδημα 

είναι σαν τα προϊόντα των δέντρων η συγκομιδή των οποίων γίνεται χωρί̋ να προκαλείται 

καταστροφή στο δέντρο.  

Επίση̋, υπάρχει σύνδεση τη̋ συγκεκριμένη̋ έννοια̋ με τη δημοσιονομική θεωρία του 

εισοδήματο̋, βάση τη̋ οποία̋ τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήματο̋ είναι τα κάτωθι:  

i. Η περιοδικότητα 

ii. Η ύπαρξη μόνιμη̋ πηγή̋ εισοδήματο̋ 

iii. Η διαρκή̋ εκμετάλλευση τη̋ πηγή̋ με σκοπό την εξασφάλιση εισοδήματο̋.  

Ωστόσο η Μικρασιατική Καταστροφή καθώ̋ και η οικονομική κρίση που οδήγησε σε 

πτώχευση το 1932, δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των φορολογικών μεταρρυθμίσεων. Η 

επόμενη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματο̋ έγινε από την πρώτη Κυβέρνηση του 

Κ. Καραμανλή το 1955, όπου θεσπίστηκε ο «ενιαίο̋ φόρο̋ εισοδήματο̋» βάση του 

νομοθετικού διατάγματο̋ 3323 καθώ̋ και η «Φορολογία εισοδήματο̋ νομικών προσώπων» 

με τον νόμο Ν.3843/58. 

Το 1958 προετοιμάστηκε και το νομοσχέδιο για τα νομικά πρόσωπα και οριστικοποιήθηκε το 

ν.δ. 3843/58, το οποίο ρύθμιζε την φορολογία εισοδήματο̋ των νομικών προσώπων.
4
 

Στη συνέχεια, το 1989, τριάντα ένα χρόνια μετά την ψήφισή του̋, τα παραπάνω νομοθετικά 

διατάγματα κωδικοποιήθηκαν σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο, τον «Κώδικα Φορολογία̋ 

Εισοδήματο̋» (Κ.Φ.Ε.), με το προεδρικό διάταγμα 129/89. Η φορολογία εισοδήματο̋ 

φυσικών προσώπων περιγραφόταν στα άρθρα 1-58, ενώ η φορολογία εισοδήματο̋ νομικών 

προσώπων αφορούσε στα άρθρα 86-104. Σύμφωνα με τον νόμο Ν.2238/94 προέκυψε ο 

κωδικοποιημένο̋ νόμο̋ φορολογία̋ εισοδήματο̋ φυσικών και νομικών προσώπων στην 

Ελλάδα στον οποίο τα άρθρα 1-97 αναφέρονται στη φορολογία εισοδήματο̋ φυσικών 

προσώπων, ενώ τα άρθρα 98-108 στη φορολογία εισοδήματο̋ νομικών προσώπων. 
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Εν συνεχεία, μέσα στο ίδιο έτο̋ ο νόμο̋ Ν.1828/89 προέβλεπε την μείωση των πηγών 

εισοδήματο̋ από 7 σε 6 με αναρρύθμιση των υπολοίπων. Η αλλαγή αυτή ωστόσο 

δημιούργησε προβλήματα στην ορθή εφαρμογή του νόμου. Έτσι, ακολούθησε ο νόμο̋ 

Ν.2065/92 περί αναμόρφωση̋ τη̋ άμεση̋ φορολογία̋ και άλλε̋ διατάξει̋ (ΦΕΚ 13/Α’/30-6-

1992), μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε τροποποίηση των προηγούμενων και επαναφορά 

των πηγών στην παλαιά αρίθμηση, η οποία ίσχυε για περίπου 70 έτη. Επίση̋, ο νόμο̋ 

προχώρησε και στην συνένωση των δύο πρώτων πηγών χρησιμοποιώντα̋ την ονομασία 

εισοδήματα από ακίνητα. Μέσω του συγκεκριμένου νόμου εισήχθη η φορολόγηση των 

εταιριών Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., με το άρθρο 7, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 16 του νόμου 

Ν.3323/55. Αυτό αποτέλεσε μια καινοτομία του νόμου καθώ̋ πριν από αυτόν φορολογούνταν 

μόνο οι εταίροι και όχι οι εταιρίε̋. Επίση̋, με τα άρθρα 20-27 του συγκεκριμένου νόμου 

καθιερώθηκε ανά τετραετία η αναπροσαρμογή τη̋ αξία̋ των ακινήτων των επιχειρήσεων, 

ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσει̋ να δείξουν την περιουσία του̋ σε «τρέχουσε̋ αξίε̋». 

Στον μισό αιώνα που ακολούθησε το φορολογικό σύστημα υπέστη πολλέ̋ αλλαγέ̋ από 

διαφορετικέ̋ κυβερνήσει̋. Η καθιέρωση του νόμου Ν.2065/1992, οδήγησε στην εδραίωση 

τη̋ φορολογία̋ του συνόλου των φορολογητέων κερδών για τι̋ ανώνυμε̋ εταιρείε̋, ενώ με 

κάποιε̋ παραλλαγέ̋, ίσχυε και για τι̋ προσωπικέ̋ εταιρείε̋ και τι̋ εταιρείε̋ περιορισμένη̋ 

ευθύνη̋.  

Τέλο̋, με τον νόμο Ν.2238/1994 «Κύρωση του κώδικα φορολογία̋ εισοδήματο̋», 

πραγματοποιήθηκε κωδικοποίηση των νομοθετικών διαταγμάτων (Ν.Δ. 3323/1955 και 

Ν.Δ.3843/1958) σε ένα ενιαίο κείμενο. Με αυτόν τον νόμο καθιερώθηκε και ο υφιστάμενο̋ 

κώδικα̋ φορολογία̋ εισοδήματο̋, ο οποίο̋ μέχρι σήμερα, έχει δεχθεί αρκετέ̋ τροποποιήσει̋, 

ανάλογα με τι̋ ανάγκε̋ του φορολογικού συστήματο̋ τη̋ χώρα̋. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

1.1 Φόρο̋ και Φορολόγηση 

Όπω̋ προαναφέρθηκε, για να μπορέσει το κράτο̋ να καλύπτει τι̋ δαπάνε̋ του και να 

διαθέτει τα δημόσια αγαθά δωρεάν στο κοινωνικό σύνολο, επιβάλλει στου̋ πολίτε̋ την 

καταβολή χρηματικών ποσών γνωστά ω̋ φόροι. Όπω̋ αναφέρεται και στην βιβλιογραφία, 

σύμφωνα με τον G. Jeze, ω̋ φόρο̋ ορίζεται «η άμεση και αναγκαστική παροχή των ιδιωτών 

προ̋ το κράτο̋ υπό μορφή οριστική και χωρί̋ ειδικό αντάλλαγμα με σκοπό την κάλυψη των 

δημοσίων βαρών».
5
 

Οι φόροι έχουν δύο βασικά γνωρίσματα:
6
 

i. Είναι ένα μέσο το οποίο έχει αναγκαστικό χαρακτήρα και υποχρεώνει τη μετάθεση 

πόρων από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα. 

ii. Είναι ένα μονομερέ̋ μέσο, κατά το οποίο γίνεται παροχή από του̋ ιδιωτικού̋ προ̋ 

του̋ δημόσιου̋ φορεί̋ μόνο, χωρί̋ αντίστοιχη ειδική αντιπαροχή αντιστρόφω̋. 

Το ποσό του φόρου που πληρώνει κάθε πολίτη̋ (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) εξαρτάται από 

τη φορολογική του βάση και το φορολογικό συντελεστή.
5
 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο φορολογείται για την ακίνητη περιουσία του καλείται 

υποκείμενο του φόρου.
7
 Πρέπει να βρίσκεται εντό̋ τη̋ χώρα̋ και φορολογείται από την 1

η
 

Ιανουαρίου κάθε φορολογικού έτου̋. Η φορολογία διενεργείται ανεξάρτητα από την 

ιθαγένεια, την κατοικία ή την έδρα του προσώπου αυτού, ενώ δεν επηρεάζεται από μεταβολέ̋ 

που πιθανόν να πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του εκάστοτε φορολογικού έτου̋. 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πω̋ το πρόσωπο που ορίζεται από τον νόμο ω̋ υπόχρεο̋ μπορεί να 

μην είναι τελικά αυτό̋ που θα επιβαρυνθεί με τον φόρο. Ο Φόρο̋ Προστιθέμενη̋ Αξία̋ 

(Φ.Π.Α.) αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώ̋ ενώ πρέπει να αποδοθεί από πρόσωπα 

που ασκούν μια συγκεκριμένη δραστηριότητα τελικά καταλήγει να επιβαρύνει του̋ 

καταναλωτέ̋. 

Φορολογική βάση καλείται το μέγεθο̋ βάσει του οποίου πραγματοποιείται ο υπολογισμό̋ 

τη̋ φορολογική̋ υποχρέωση̋ του κάθε πολίτη, δηλαδή το ποσό του φόρου που θα πρέπει να 

καταβάλει στο κράτο̋. Ιστορικά ω̋ φορολογική βάση μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

οποιοδήποτε χαρακτηριστικό γνώρισμα των φορολογουμένων, είτε αυτό ήταν οικονομικό 

είτε μη οικονομικό. Ωστόσο, στη σημερινή εποχή έχει επικρατήσει η χρησιμοποίηση των 

οικονομικών χαρακτηριστικών του φορολογούμενου (το εισόδημα, η περιουσία, η δαπάνη 

και ειδικότερα η καταναλωτική δαπάνη) ω̋ φορολογική βάση.
8
 

Ο φορολογικό̋ συντελεστή̋ ορίζεται ω̋ ο φόρο̋ που αντιστοιχεί σε κάθε μονάδα 

φορολογική̋ βάση̋
9
 και μπορεί να διακριθεί σε μέσο φορολογικό συντελεστή και οριακό 

φορολογικό συντελεστή. Μέσο̋ φορολογικό̋ συντελεστή̋ είναι ο λόγο̋ του συνολικού 

φόρου που καταβάλλεται προ̋ τη συνολική αξία τη̋ φορολογική̋ βάση̋. Οριακό̋ 

                                                           
5
 Στασινόπουλο̋, Μ. Μαθήματα Δημοσιονομικού Δικαίου, Αθήνα, 1966. 

6
 Βελέτζα̋, Γ.Ε. Οικονομικό Φορολογικό Δίκαιο. Γενικέ̋ Αρχέ̋ -Θεμελιώδει̋ Έννοιε̋ - Θεμελιώδη 

Προβλήματα - Είδη φορολογία̋ Εκδόσει̋ IuS, (ανατύπωση 2005), 2004.  
7
 Γεωργακόπουλο̋, Θ.Α., Πατσουράτη̋, Β.Α. Δημόσια Οικονομική, Εκδόσει̋ Σμπίλια̋, Αθήνα, 1995. 

8
 Φορτσάκη̋, Θ.Π. Φορολογική Νομοθεσία, 10

η
 Έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2017. 

9
Θεοχαρόπουλο̋, Λ. Φορολογικό Δίκαιο Γενικό, Εκδόσει̋ Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 2002.  
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φορολογικό̋ συντελεστή̋ είναι ο επιπλέον φόρο̋ που πρέπει να καταβληθεί για κάθε μονάδα 

αύξηση̋ τη̋ φορολογική̋ βάση̋. Στην αναλογική φορολογία ο μέσο̋ και ο οριακό̋ 

φορολογικό̋ συντελεστή̋ συμπίπτουν, ενώ στην προοδευτική φορολογία, ο οριακό̋ 

φορολογικό̋ συντελεστή̋ είναι μεγαλύτερο̋ από τον μέσο και στην αντίστροφα προοδευτική 

φορολογία, ο οριακό̋ συντελεστή̋ είναι μικρότερο̋ του μέσου. 

 

Σχήμα 1.1.1. Υπολογισμό̋ φόρου εισοδήματο̋. 

 

Πίνακα̋ 1: Φορολογικοί Συντελεστέ̋ για νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά και 

διπλογραφικά λογιστικά συστήματα βάση των νόμων Ν.4172/2013 και Ν.4387/2016.
12

 

Νομική μορφή 

Φορολογικοί συντελεστέ̋  

(Νόμο̋ 4172/2013) 

Φορολογικοί συντελεστέ̋ 

(Νόμο̋ 4387/2016) 

Απλογραφικό 

Λογιστικό 

Σύστημα 

Διπλογραφικό 

Λογιστικό 

Σύστημα 

Απλογραφικό 

Λογιστικό 

Σύστημα 

Διπλογραφικό 

Λογιστικό 

Σύστημα 

Ο.Ε., Ε.Ε. (εκτό̋ 

τραπεζών) 
26/33 26 26/33 29 

Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. - 26 - 29 

Νομικά Πρόσωπα μη 

Κερδοσκοπικού 

Χαρακτήρα, σωματεία 

και ιδρύματα 

26 26 29 29 

 

Σύμφωνα με τον νόμο Ν.4172/2013
10

 ο φορολογικό̋ συντελεστή̋ για τα νομικά πρόσωπα 

που χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα είναι 26% για εισοδήματα έω̋ 50.000€ 

και 33% για εισοδήματα μεγαλύτερα των 50.000€. Τα Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού 

Χαρακτήρα, τα σωματεία και τα ιδρύματα έχουν ενιαίο συντελεστή ο οποίο̋ είναι 26%. Για 

τα νομικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα ο νόμο̋ 

Ν.4172/2013 προβλέπει φορολογικό συντελεστή τη̋ τάξεω̋ του 26%.
11,12 

Το 2016 με τον 

                                                           
10

www.hfsf.gr/files/legal/21.L4172am17.pdf 
11

www.forin.gr 
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νόμο Ν.4387/2016 ο φόρο̋ για όλα τα νομικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν διπλογραφικό 

λογιστικό σύστημα ορίζεται ω̋ 29%. Το ίδιο καθεστώ̋ ισχύει και για τα Νομικά Πρόσωπα 

μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, τα σωματεία και τα ιδρύματα είτε τηρούν απλογραφικό ή 

διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
13

 

Ο χρόνο̋ επιβολή̋ του φόρου ορίζεται, βάση του Άρθρου 3, ω̋ το διαχειριστικό έτο̋ που 

αρχίζει από την 1
η
 Ιανουαρίου και λήγει την 31

η
 Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτου̋ 

κατά το οποίο αποκτάται το εισόδημα. Η δήλωση φορολογία̋ εισοδήματο̋ υποβάλλεται κάθε 

χρόνο για το αμέσω̋ προηγούμενο διαχειριστικό έτο̋. 

 

1.2 Διάκριση του Φόρου 

Η διάκριση του φόρου μπορεί να γίνει με διάφορα κριτήρια, όπω̋ η φορολογική του βάση 

καθώ̋ και η αναλογικότητα ή μη του φόρου. 

Σύμφωνα λοιπόν με τη φορολογική του̋ βάση οι φόροι μπορεί να διακριθούν ω̋ εξή̋: 

1 Φόροι Εισοδήματο̋ (Άμεσοι Φόροι) 

Για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματο̋ λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του 

φορολογούμενου προσώπου, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, είτε για νομικό πρόσωπο. Ο 

προσδιορισμό̋ του εισοδήματο̋, επί του οποίου καταβάλλεται ο φόρο̋, υπολογίζεται δίχω̋ 

να παραλείπονται απαλλαγέ̋, εκπτώσει̋ κ.ά. που ενδεχομένω̋ να υπάρχουν. 

2 Φόροι Περιουσία̋ 

Για τον προσδιορισμό του φόρου περιουσία̋ λαμβάνεται υπόψη η καθαρή αξία τη̋ 

περιουσία̋. Επιπλέον, φόρο̋ περιουσία̋ μπορεί να καταβληθεί και σε περιπτώσει̋ 

μεταβίβαση̋ περιουσία̋ λόγω κληρονομιά̋, δωρεά̋, κτλ. 

3 Φόροι Δαπάνη̋ (Έμμεσοι Φόροι) 

Ω̋ φόρο̋ δαπάνη̋ ορίζεται το ποσό που πληρώνει ένα̋ αγοραστή̋, κατά την αγορά ενό̋ 

προϊόντο̋. Στο εν λόγω προϊόν επιβάλλεται συγκεκριμένο̋ φόρο̋ με αποτέλεσμα την αύξηση 

τη̋ τελική̋ τιμή̋ του προϊόντο̋. Σε αυτήν την κατηγορία φόρων περιλαμβάνονται και οι 

δασμοί, οι οποίοι είναι φόροι που επιβάλλονται στα εισαγόμενα προϊόντα, εκ των οποίων όσα 

χαρακτηρίζονται ω̋ πολυτελή συνοδεύονται από αρκετά μεγάλο δασμό. 

 

Με βάση την αναλογικότητα ή μη του φόρου μπορούμε να διακρίνουμε τι̋ κάτωθι 

κατηγορίε̋:
14

 

                                                                                                                                                                                     
12

www.taxheaven.gr 
13

https://www.e-

forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=26E8D03BD3CDF000.1D031AEA53&version=2017/11/21 
14

 Σταματόπουλο̋, Δ., Καραβοκύρη̋, Α. Φορολογία Εισοδήματο̋ Φυσικών & Νομικών Προσώπων, Β Έκδοση, 

Εκδόσει̋ forin Σταματόπουλο̋, Αθήνα, 2017. 
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1. Αναλογικοί Φόροι 

Αναλογικοί ονομάζονται οι φόροι στου̋ οποίου̋ ο φορολογικό̋ συντελεστή̋ παραμένει 

ίδιο̋, ανεξάρτητα από το μέγεθο̋ τη̋ φορολογική̋ βάση̋. Αυτό πρακτικά σημαίνει πω̋ η 

αναλογία φόρου εισοδήματο̋ είναι σταθερή ανεξάρτητα από ενδεχόμενη αύξηση ή μείωση 

του εισοδήματο̋. 

Π.χ.: Αν ο φορολογικό̋ συντελεστή̋ είναι 12% και το φορολογούμενο εισόδημα είναι 500€, 

1000€ και 1500€, ο συνολικό̋ φόρο̋ είναι 60, 120 και 180€, αντίστοιχα. 

2. Προοδευτικοί Φόροι 

Σε αντίθεση με του̋ αναλογικού̋ φόρου̋, στου̋ προοδευτικού̋ φόρου̋ ο φορολογικό̋ 

συντελεστή̋ δεν παραμένει σταθερό̋, αλλά αυξάνεται αυξανομένη̋ τη̋ φορολογική̋ βάση̋. 

Π.χ.: Ο φορολογικό̋ συντελεστή̋ του εισοδήματο̋ είναι: 

8% για τα πρώτα 100€ 

12% για τα επόμενα 100€ και  

18% για τα επόμενα 100€. 

Έτσι, ο φόρο̋ είναι 8€ εάν το συνολικό εισόδημα είναι 100€,  

Αν το εισόδημα είναι 200€, ο φόρο̋ θα είναι 8€ για τα πρώτα 100€ και 12€ για τα επόμενα, 

δηλ. συνολικά 20€.  

Αν το εισόδημα είναι 300€ ο φόρο̋ θα είναι 8€ για τα πρώτα 100€, 12€ για τα επόμενα 100 

και 18€ για τα τελευταία 100, δηλ. συνολικά 38€.  

Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε πω̋ το άτομο που έχει εισόδημα 100€ θα πληρώσει φόρο 8€, 

δηλ. ποσοστό 8% του εισοδήματό̋ του. Το άτομο που έχει εισόδημα 200€ θα πληρώσει 20€ 

φόρο, δηλ. το 10% του εισοδήματό̋ του, ενώ το άτομο που έχει εισόδημα 300€ πληρώνει 38€ 

φόρο, δηλ. 12,7% του εισοδήματό̋ του.  

3. Αντίστροφα προοδευτικοί Φόροι 

Στον αντίστροφα προοδευτικό φόρο ο φορολογικό̋ συντελεστή̋ μειώνεται αυξανομένη̋ τη̋ 

φορολογική̋ βάση̋. Οι φόροι αυτού του είδου̋ δεν είναι συνηθισμένοι. 

Ανάλογα με τον τρόπο προσδιορισμού τη̋ φορολογητέα̋ ύλη̋ και εκκαθάριση̋ τη̋ 

φορολογική̋ υποχρέωση̋ οι φόροι διακρίνονται στι̋ κάτωθι κατηγορίε̋: 

1. Ειδικοί φόροι 

Σε αυτήν την κατηγορία πραγματοποιείται ποσοτικό̋ προσδιορισμό̋ τη̋ βάση̋, κατά αριθμό 

μονάδων, ή κατά μονάδα βάρου̋, όγκου, επιφάνεια̋ ή έκταση̋ (π.χ. κατανάλωση̋). 

2. Φόροι κατ' αξίαν 

Στου̋ φόρου̋ αυτού̋ η αποτίμηση τη̋ αξία̋ πραγματοποιείται είτε πραγματικά ή τεκμαρτά 

σε χρήμα (Φ.Π.Α., ΕΝ.Φ.Ι.Α., κ.λπ.). 

Συγκεκριμένα, για την επιβολή τη̋ συγκεκριμένη̋ κατηγορία̋ φόρων λαμβάνεται υπόψη η 

πραγματική αξία του πωλούμενου αγαθού και συνυπολογίζεται το πραγματικό ποσό του 

πραγματοποιηθέντο̋ εισοδήματο̋, τη̋ πραγματοποιηθείσα̋ υπεραξία̋ ή η πραγματική 
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υπεραξία των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο των φόρων κληρονομιά̋, 

γονικών παροχών, δωρεών. 

Μια άλλη κατηγορία φόρων περιλαμβάνει την ταξινόμησή του̋ σε άμεσου̋ ή έμμεσου̋: 

1. Στην άμεση φορολογία, η καταβολή των εισφορών γίνεται άμεσα από του̋ πολίτε̋ προ̋ 

το κράτο̋. Διενεργείται διάκριση των προσώπων, φυσικών ή νομικών, σε εισοδηματικέ̋ 

τάξει̋ και το ποσοστό φορολόγηση̋ αυξάνεται αυξανομένου συνήθω̋ του εισοδήματο̋. 

Στην ουσία άμεσοι φόροι είναι όσοι επιβάλλονται στο παραγόμενο εισόδημα και στην 

περιουσία. Ο σημαντικότερο̋ άμεσο̋ φόρο̋ είναι ο φόρο̋ εισοδήματο̋. 

2. Στην έμμεση φορολόγηση η καταβολή των εισφορών γίνεται με μη άμεσο τρόπο και τα 

έσοδα λαμβάνονται από όλε̋ τι̋ κοινωνικέ̋ ομάδε̋ ανεξαρτήτω̋ εισοδήματο̋. 

Στηρίζεται στο σκεπτικό άντληση̋ εσόδων σε περιπτώσει̋ που δεν είναι αυτό εφικτό ή 

εύκολο μέσω των κλιμάκων τη̋ άμεση̋ φορολόγηση̋. Οι έμμεσοι φόροι επιβάλλονται 

στι̋ συναλλαγέ̋, συμπτωματικέ̋ ή μεταβατικέ̋. Χαρακτηριστικό παράδειγμα έμμεση̋ 

φορολόγηση̋ είναι ο Φόρο̋ Προστιθέμενη̋ Αξία̋ (Φ.Π.Α.). 

 

Οι φόροι διακρίνονται επίση̋ σε διανεμητικού̋ και ποσοστιαίου̋, όταν για την εύρεση του 

φόρου εφαρμόζονται πάνω στη φορολογική ύλη οι συντελεστέ̋ του φόρου, είτε με τη μέθοδο 

του επιμερισμού, είτε με τη μέθοδο τη̋ ποσοστιαία̋ κλίμακα̋: 

1. Διανεμητοί είναι οι φόροι στου̋ οποίου̋ το συνολικό ύψο̋ προκαθορίζεται ανά έτο̋ 

από το νομοθετικό όργανο και κατανέμεται εν συνεχεία μεταξύ των φορολογουμένων. 

2. Ποσοστιαίοι είναι οι φόροι στου̋ οποίου̋ οι συντελεστέ̋ ορίζονται εκ των προτέρων 

και μπορούν να διακριθούν σε πάγιου̋, αναλογικού̋ και προοδευτικού̋. 

Οι πάγιοι φόροι εκφράζονται από το νόμο σε χρηματική αξία. 

Οι αναλογικοί φόροι εκφράζονται σε επί τοι̋ εκατό (%) ποσοστό τη̋ φορολογητέα̋ ύλη̋, 

ενώ στου̋ προοδευτικού̋ φόρου̋ υπάρχει κλιμακωτή αύξηση στου̋ συντελεστέ̋ στο μέτρο 

που αυξάνει η βάση επιβολή̋ του φόρου. 

 

Τέλο̋, οι φόροι ανάλογα με τον τρόπο είσπραξή̋ του̋ διακρίνονται σε: 

1. Άμεσα καταβαλλόμενου̋ είναι οι φόροι, η γενεσιουργό̋ αιτία και το απαιτητό των 

οποίων συμπίπτουν χρονικά. 

2. Βεβαιούμενου̋ φόρου̋ για την είσπραξη των οποίων προηγείται διαδικασία βεβαίωση̋ 

τη̋ βάση̋ επιβολή̋ και του οφειλόμενου φόρου, και μετά την ολοκλήρωσή του̋ οι φόροι 

γίνονται απαιτητοί. 
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1.5 Οι Βασικέ̋ Λειτουργίε̋ των Φόρων 

Όπω̋ προαναφέρθηκε οι φόροι είναι ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεση̋ πόρων από τον 

ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα, με σκοπό οι δημόσιοι φορεί̋ να παρέχουν δωρεάν υπηρεσίε̋ 

στο κοινωνικό σύνολο. Με την επιβολή των φόρων από το κράτο̋ δηλαδή υποκαθίσταται η 

ιδιωτική δαπάνη με δημόσια. Οι φόροι αποτελούν ένα βασικό μέσο για το κράτο̋ το οποίο 

του επιτρέπει την επίτευξη όλων των στόχων του. Οι λειτουργίε̋ των φόρων μπορούν να 

διακριθούν σε τρει̋ βασικέ̋ κατηγορίε̋:
15

 

1. Την ταμιευτική λειτουργία, η οποία αποτελεί την βασικότερη λειτουργία των 

φόρων, γνωστή και ω̋ ταμιευτικό̋ σκοπό̋ των φόρων. Οι πόροι που χρειάζεται το 

κράτο̋ για να καλύψει τι̋ δαπάνε̋ του προέρχονται από τη φορολόγηση μέσω τη̋ 

οποία̋ εξασφαλίζει συνήθω̋ περισσότερο από το 90% των συνολικών τρεχόντων 

εσόδων. 

2. Την οικονομική λειτουργία των φόρων, η οποία χρησιμοποιεί την φορολογία ω̋ 

μέσο για την άσκηση οικονομική̋ πολιτική̋ και όχι κατά αποκλειστικότητα για 

ταμιακού̋ σκοπού̋, όπω̋ την καταπολέμηση τη̋ ανεργία̋ και του πληθωρισμού, την 

προώθηση τη̋ οικονομική̋ ανάπτυξη̋ μια̋ χώρα̋, την σταθεροποίηση τη̋ 

οικονομία̋ σε επίπεδο πλήρου̋ απασχόληση̋, κ.ά. 

3. Την κοινωνική λειτουργία των φόρων, κατά την οποία οι φόροι χρησιμοποιούνται 

ω̋ μέσο άσκηση̋ κοινωνική̋ πολιτική̋, π.χ. με την αναδιανομή του εισοδήματο̋ και 

την βοήθεια των ασθενέστερων τάξεων. Αρκετοί οικονομολόγοι είχαν επισημάνει τη 

δυνατότητα του κράτου̋ να χρησιμοποιεί του̋ φόρου̋ ω̋ μέσο ρύθμιση̋ τη̋ 

κατανομή̋ του εθνικού εισοδήματο̋. Η κοινωνικοπολιτική αυτή τακτική εφαρμόζεται 

κατά πολύ από τι̋ κυβερνήσει̋ των συγχρόνων κρατών. 

 

1.6 Φορολογικό Δίκαιο 

Το φορολογικό δίκαιο είναι πολύ σημαντικό για κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο καθώ̋ ο 

φόρο̋ συνδέεται με την ύπαρξη και τη λειτουργία του̋ εφόσον υπάρχει κάποιο εισόδημα ή 

κάποιο κεφάλαιο ή αν οι ενέργειέ̋ του̋ προκαλούν δαπάνε̋. Ω̋ φορολογικό δίκαιο 

μπορούμε να θεωρήσουμε το σύνολο των νομικών κανόνων που καθορίζουν το φορολογικό 

δικαίωμα που έχει το κράτο̋ αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ασκεί το δικαίωμα αυτό.
16

 

Το Φορολογικό δίκαιο μπορεί να διακριθεί στι̋ κάτωθι κατηγορίε̋: 

1. Ουσιαστικό φορολογικό δίκαιο, το οποίο αφορά στο υποκείμενο και αντικείμενο 

του φόρου, τι̋ φορολογικέ̋ απαλλαγέ̋, τα ποσοστά φορολόγηση̋, τι̋ φορολογικέ̋ 

εξαιρέσει̋, κ.λπ., ασχολείται δηλαδή με το φορολογικό δικαίωμα του κράτου̋. Το 

                                                           
15

 Χέβα̋, Δ.Λ. Θέματα φορολογική̋ λογιστική̋, Εκδόσει̋ Μπένου, Αθήνα 2017.  
16

 Φινοκαλιώτη̋, Κ. Φορολογικό δίκαιο - Ουσιαστικό μέρο̋ - Φορολογική διαδικασία - Φορολογική δικονομία, 

Ε' έκδοση, Εκδόσει̋ Σάκκουλα, Αθήνα, 2014, σελ. 110. 
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ουσιαστικό φορολογικό δίκαιο αποτελείται από κανόνε̋ δικαίου οι οποίοι 

εφαρμόζονται κατά το διοικητικό στάδιο τη̋ φορολογική̋ ενοχή̋. 

2. Δικονομικό φορολογικό δίκαιο, μέσω του οποίου καθορίζεται το φορολογικό 

δικαίωμα του κράτου̋ και η απονομή φορολογική̋ δικαιοσύνη̋. Αποτελείται από 

κανόνε̋ δικαίου οι οποίοι εφαρμόζονται κατά το δικαστικό στάδιο τη̋ φορολογική̋ 

ενοχή̋, όταν δηλαδή υπάρξει διαφορά μεταξύ του κράτου̋ που επιβάλλει την 

φορολογία και του φορολογούμενου. 

3. Ποινικό φορολογικό δίκαιο, μέσω του οποίου προσδιορίζεται η εκάστοτε ποινή κατά 

περίπτωση φορολογική̋ παράβαση̋. 

Πρωτογενή̋ πηγή του φορολογικού δικαίου είναι το Σύνταγμα, στο οποίο καθορίζονται οι 

βασικέ̋ φορολογικέ̋ αρχέ̋ που πρέπει να τηρεί ο νομοθέτη̋ και ο εφαρμοστή̋ του Δικαίου 

ω̋ προ̋ του̋ φορολογικού̋ νόμου̋. Στα άρθρα 4 (παράγραφο̋ 1 και 5), 20 (παράγραφο̋ 1), 

36 (παράγραφο̋ 2), 73 (παράγραφο̋ 5), 76 (παράγραφο̋ 7), και 78 του Συντάγματο̋ 

1975/1986/2001 τίθενται τα θεμέλια του φορολογικού δικαίου. Μέσω των νομοθετικών 

αυτών αρχών τίθενται τα θεμέλια του κράτου̋ δικαίου μέσα στην πολιτεία.
17,18,19

 

Οι βασικέ̋ ωστόσο πηγέ̋ του φορολογικού διακαίου παρουσιάζονται παρακάτω: 

i. Το Σύνταγμα του Κράτου̋ 

ii. Οι τυπικοί νόμοι 

iii. Τα νομοθετικά διατάγματα 

iv. Τα κανονιστικά και προεδρικά διατάγματα νομοθετικού περιεχομένου 

v. Οι κανονιστικέ̋ πράξει̋ των διαφόρων αρχών 

vi. Οι διεθνεί̋ συνθήκε̋ και 

vii. Το Κοινοτικό Δίκαιο 

 

1.7 Βασικέ̋ αρχέ̋ φορολογία̋ 

Για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία ενό̋ φορολογικού συστήματο̋ υπάρχουν κάποιοι 

κανόνε̋ οι οποίοι έχουν θεσπιστεί από την πολιτεία. Οι κανόνε̋ αυτοί πρέπει να συμφωνούν 

με ορισμένε̋ βασικέ̋ αρχέ̋ που προκύπτουν από το Σύνταγμα και αναλύονται παρακάτω:
20,21

 

õ Η αρχή τη̋ νομιμότητα̋ του φόρου (άρθρο 78 Συντάγματο̋): Σύμφωνα με την αρχή αυτή 

κανένα̋ φόρο̋ δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρί̋ τυπικό νόμο με τον οποίο θα 

καθορίζεται το υποκείμενο και το εισόδημα, το είδο̋ τη̋ περιουσία̋, οι δαπάνε̋ και οι 

συναλλαγέ̋ στι̋ οποίε̋ επιβάλλεται ο φόρο̋. 

                                                           
17

 Κόντου̋-Μάναλη̋, Λ.Α. Ελληνικό Φορολογικό Δίκαιο, Εκδόσει̋ Σάκκουλα, Αθήνα, 2002, σελ.37-39. 
18

 Κόρσου, Μ.Ε. Δημοσιονομικό Δίκαιο, Τόμο̋ Β, Εκδόσει̋ Σάκκουλα, Αθήνα, 1981, σελ.16. 
19

 Γέροντα̋, Δ., Ψάλτη, Α. Δημοσιονομικό Δίκαιο, Εκδόσει̋ Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1998, σελ.21.  
20

 Κυπραίο̋, Μ.Γ. Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου, Αθήνα, 1980, σελ.54-56. 
21

 Γκίνογλου, Δ. Φορολογική Λογιστική, Εκδόσει̋ Ανικούλα, Θεσσαλονίκη 2004. 
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õ Η αρχή τη̋ ισότητα̋ του φόρου: Έγκειται στην ίση μεταχείριση και την χωρί̋ 

διακρίσει̋ συνεισφορά των Ελλήνων πολιτών στα δημόσια βάρη μη επιτρέποντα̋ κάθε 

αυθαίρετη διάκριση, ευνοϊκή ή δυσμενή για ορισμένου̋ φορολογούμενου̋ ή κατηγορίε̋ 

αυτών. Η αρχή τη̋ ισότητα̋ του φόρου αναλύεται στην αρχή τη̋ καθολικότητα̋ και την 

αρχή τη̋ φορολογική̋ δικαιοσύνη̋. 

õ Η αρχή τη̋ φορολογική̋ δικαιοσύνη̋: Σύμφωνα με την αρχή τη̋ 

φορολογική̋ δικαιοσύνη̋ ένα̋ φόρο̋ είναι δίκαιο̋ όταν η κατανομή του 

φορολογικού βάρου̋ ανάμεσα στου̋ πολίτε̋ ενό̋ κράτου̋ είναι δίκαιη και 

επιβάλλεται με τρόπο θεμιτό. 

õ Η αρχή τη̋ καθολικότητα̋ του φόρου: Σύμφωνα με αυτήν την αρχή ο φόρο̋ 

επιβάλλεται σε όλου̋ του̋ πολίτε̋ που κατοικούν ή αποκτούν εισόδημα σε ένα 

κράτο̋, είτε είναι ημεδαποί είτε αλλοδαποί. Εξαίρεση στον κανόνα αποτελούν 

ορισμένε̋ απαλλαγέ̋ λόγω μικρών εισοδημάτων. 

õ Η αρχή τη̋ μη αναδρομικότητα̋ του φόρου (άρθρο 78 παρ. 2 Συντάγματο̋): σύμφωνα 

με την οποία δεν μπορεί να επιβληθεί φόρο̋ ή οποιοδήποτε άλλο οικονομικό βάρο̋ 

αναδρομικά, πέρα από το οικονομικό έτο̋ το προηγούμενο εκείνου κατά το οποίο 

επιβλήθηκε. Σύμφωνα με την διάταξη αυτή απαγορεύεται η αναδρομική επιβολή ή επαύξηση 

φόρου, επιτρέπεται όμω̋ η αναδρομική ισχύ̋ διατάξεων που προβλέπουν απαλλαγή ή 

μείωση φόρου  

õ Η αρχή τη̋ παραγωγικότητα̋ του φόρου: Ο φόρο̋ θεωρείται παραγωγικό̋ όταν (i) 

υπάρχει δικαιοσύνη στα ποσοστά του φόρου με σκοπό να αποφεύγεται η φοροδιαφυγή, 

(ii) αποφεύγονται οι απαλλαγέ̋, (iii) η είσπραξη του φόρου πραγματοποιείται με 

λιγότερα δυνατά έξοδα και (iv) υπάρχει σαφήνεια και κατανόηση στου̋ σχετικού̋ 

νόμου̋ καθώ̋ και διαχρονικότητα στην εφαρμογή του̋. 

õ Η αρχή τη̋ απλότητα̋ του φόρου: Ο φορολογούμενο̋ θα πρέπει να είναι σε θέση να 

κωδικοποιεί τι̋ φορολογικέ̋ διατάξει̋ και να κατανοεί τι̋ φορολογικέ̋ του υποχρεώσει̋ 

απέναντι στο κράτο̋. 

õ Η αρχή τη̋ βεβαιότητα̋ και τη̋ σταθερότητα̋: Οι πολίτε̋ πρέπει να μπορούν να 

υπολογίσουν τον φόρο και να γνωρίζουν τον τρόπο υπολογισμού του έτσι ώστε να 

διευκολύνεται η εξόφλησή του. Η συγκεκριμένη αρχή βασίζεται στην απλότητα και τη 

διαχρονικότητα τη̋ φορολογική̋ νομοθεσία̋. 

õ Η αρχή τη̋ καταλληλότητα̋ του φόρου: Ο φόρο̋ πρέπει να απαιτείται από το κράτο̋ 

(i) στον κατάλληλο χρόνο, όταν πλησιάζει η πραγματοποίηση του εισοδήματο̋ του 

φορολογούμενου, (ii) στον κατάλληλο τόπο, τον τόπο κατοικία̋ ή διαμονή̋ του ή τον 

τόπο τη̋ επαγγελματική̋ του δραστηριότητα̋ και (iii) με τον κατάλληλο τρόπο να 

υπάρχουν δηλαδή διευκολύνσει̋ για τον φορολογούμενο, π.χ. δόσει̋. 

õ Η αρχή του ελάχιστου ορίου συντήρηση̋: Με βάση την αρχή αυτή υπάρχει ένα 

ελάχιστο όριο συντήρηση̋ το οποίο αντιστοιχεί σε ένα ποσό από το εισόδημα του 

φορολογούμενου. Το ποσό αυτό δεν υπόκειται στη φορολογία έτσι ώστε να μπορέσει ο 

φορολογούμενο̋ πολίτη̋ να καλύψει τι̋ δικέ̋ του βασικέ̋ ανάγκε̋ αλλά και των μελών 

τη̋ οικογένειά̋ του. 
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õ Η αρχή του διαφορισμού των εισοδημάτων: Η φοροδοτική ικανότητα κάθε πολίτη 

διαμορφώνεται ανάλογα με την προέλευση του εισοδήματό̋ του. Έτσι ο 

φορολογούμενο̋ που έχει εισόδημα από κεφάλαιο φορολογείται με διαφορετικό τρόπο 

από εκείνον που αποκτά εισόδημα από προσωπική εργασία. Γίνεται λοιπόν μια διάκριση 

μεταξύ των εισοδημάτων με βάση την προέλευσή του̋ και αναλόγω̋ κατανέμεται το 

φορολογικό βάρο̋. 

õ Η αρχή τη̋ αποφυγή̋ τη̋ διπλή̋ φορολογία̋: Διπλή φορολογία συμβαίνει όταν ένα̋ 

πολίτη̋ υποβάλλεται δύο φορέ̋ στον ίδιο φόρο και για το ίδιο αντικείμενο μέσα στο ίδιο 

κράτο̋ ή μεταξύ διαφορετικών κρατών. Η διπλή φορολόγηση είναι κάτι που πρέπει να 

προβλεφθεί και να αντιμετωπιστεί από το φορολογικό σύστημα διότι διαφορετικά μπορεί 

να οδηγήσει σε φοροδιαφυγή και φορολογικέ̋ ανισότητε̋ καθώ̋ και να εξασθενήσει την 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Για την αποφυγή τη̋ διπλή̋ φορολογία̋ εφαρμόζονται διεθνώ̋ οι παρακάτω μέθοδοι: 

ü Η μέθοδο̋ τη̋ έκπτωση̋ του φόρου, σύμφωνα με την οποία ο φόρο̋ που 

καταβάλλεται από έναν πολίτη σε ένα ξένο κράτο̋ αφαιρείται από τον φόρο που 

καταβάλλεται στο κράτο̋ καταγωγή̋ από όπου προκύπτει και το φορολογητέο 

εισόδημα. Η μέθοδο̋ αυτή ακολουθείται από την ελληνική φορολογική 

νομοθεσία όσον αναφορά στο εισόδημα (Ν.2238/94 περί φορολογία̋ 

εισοδήματο̋ φυσικών και νομικών προσώπων). 

ü Η μέθοδο̋ τη̋ εξαίρεση̋ ή τη̋ απαλλαγή̋. Η μέθοδο̋ αυτή προβλέπει πω̋ όταν 

στην επικράτεια ενό̋ κράτου̋ αποκτάται εισόδημα από πρόσωπο που κατοικεί 

σε άλλη χώρα, είτε φορολογείται για το συγκεκριμένο εισόδημα είτε 

απαλλάσσεται από την φορολογία. 

ü Η μέθοδο̋ τη̋ διαίρεση̋ ή κατανομή̋, με βάση την οποία το φορολογητέο 

εισόδημα χωρίζεται σε δύο μέρη εκ των οποίων το ένα μέρο̋ καταβάλλεται στο 

κράτο̋ που κατοικεί ο φορολογούμενο̋ ενώ το άλλο μέρο̋ στο κράτο̋ όπου 

αποκτήθηκε το εισόδημα. 

 

1.8 Σκοποί των Φόρων 

Οι φόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό τη μείωση τη̋ εισοδηματική̋ ανισότητα̋ 

τόσο με κατασταλτικό όσο και με προληπτικό σκοπό.  

Ω̋ κατασταλτικό φορολογικό μέσο μπορεί να θεωρηθεί ο φόρο̋ εισοδήματο̋, ο οποίο̋ 

καθορίζεται ανάλογα με το εισόδημα του φορολογούμενου. Συγκεκριμένα, ο φορολογικό̋ 

συντελεστή̋ αυξάνεται με την αύξηση του εισοδήματο̋. 

Ω̋ προληπτικό φορολογικό μέσο ενεργούν οι φόροι που επιβάλλονται με σκοπό να 

μειώσουν την εισοδηματική ανισότητα, όπω̋ π.χ. ο φόρο̋ πολυτελεία̋ που επιβάλλεται στα 

είδη που δεν καλύπτουν βασικέ̋ ανάγκε̋. 
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Ο φόρο̋ κληρονομιά̋ ανήκει σε αυτήν την κατηγορία καθώ̋ φορολογείται η 

κληρονομηθείσα περιουσία και όχι η περιουσία που προήλθε από την αποταμίευση του 

φορολογηθέντα. 

 

1.9 Φορολογία εισοδήματο̋ 

Από την στιγμή που ο άνθρωπο̋ ενηλικιώνεται συνηθίζεται να τον ακολουθεί ο φόρο̋ ο 

οποίο̋ αποτελεί το βάρο̋ των δημοσίων δαπανών που αναλογεί σε κάθε πολίτη. Συνολικά 

αποτελεί για το κράτο̋ έσοδο με το οποίο καλύπτει τα έξοδά του. Είναι το μέρο̋ του εθνικού 

εισοδήματο̋ που μέσω του κράτου̋, φτάνει στα χέρια των δημόσιων οργανισμών για να 

αποτελέσει για αυτού̋ μέσο κάλυψη̋ των αναγκών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση 

των δραστηριοτήτων του̋. Επίση̋ κάθε χώρα χρησιμοποιεί του̋ φόρου̋ για διάφορου̋ 

λόγου̋, για να αυξήσει τα έσοδα για την χρηματοδότηση των κρατικών υπηρεσιών, για την 

ενθάρρυνση ή αποθάρρυνση ορισμένων συμπεριφορών, για την διόρθωση των ατελειών στην 

αγορά και για να αλλάξει η κατανομή του εισοδήματο̋ ή πλούτου. Ωστόσο, ο κύριο̋ λόγο̋ 

σε θεμελιώδε̋ επίπεδο είναι να κατανεμηθεί το κόστο̋ τη̋ Κυβέρνηση̋ με κάποιο δίκαιο 

τρόπο.
22

 

Η επιβολή του φόρου διενεργείται: 

(α) Στο συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή, από κάθε φυσικό 

πρόσωπο ανεξαρτήτω̋ ιθαγένεια̋ και τόπου κατοικία̋ ή διαμονή̋, ή  

(β) Στο συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, στην περίπτωση 

που το φυσικό πρόσωπο κατοικεί στην Ελλάδα.  

Με τον όρο συνολικό καθαρό εισόδημα νοείται το εισόδημα που προέρχεται από την 

εργασία, το κεφάλαιο και το έδαφο̋ μέσα σε μια διαχειριστική περίοδο, η οποία αντιστοιχεί 

στο αμέσω̋ προηγούμενο οικονομικό έτο̋ από αυτό που γίνεται η δήλωση φορολογία̋ 

εισοδήματο̋. Το συνολικό καθαρό εισόδημα προκύπτει από το ακαθάριστο εισόδημα αφού 

αφαιρεθούν οι δαπάνε̋ απόκτησή̋ του.  

Σύμφωνα λοιπόν με τι̋ παραπάνω πηγέ̋ (εργασία, κεφάλαιο, έδαφο̋) το εισόδημα 

ταξινομείται σε:
23

 

o Εισόδημα από ακίνητα (έδαφο̋ - κεφάλαιο)  

o Εισόδημα από κινητέ̋ αξίε̋ (κεφάλαιο)  

o Εισόδημα από εμπορικέ̋ επιχειρήσει̋ (κεφάλαιο - εργασία)  

o Εισόδημα από γεωργικέ̋ επιχειρήσει̋ (κεφάλαιο - εργασία)  

o Εισόδημα από μισθωτέ̋ υπηρεσίε̋ (εργασία)  

                                                           
22

 Δίκαιο̋, Κ. Φορολογική Λογιστική, Αθήνα, 2006. 
23

 http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7  
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o Εισόδημα από υπηρεσίε̋ ελεύθερων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή 

(εργασία). 

Για τον προσδιορισμό του εισοδήματο̋ αρχικά αθροίζονται τα παραπάνω επιμέρου̋ 

εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί το προηγούμενο οικονομικό έτο̋. Εν συνεχεία, 

συμψηφίζονται τα κέρδη (θετικά στοιχεία) και οι ζημίε̋ (αρνητικά στοιχεία). Στην περίπτωση 

που οι ζημίε̋ είναι μεγαλύτερε̋ από τα κέρδη, μεταφέρονται για να συμψηφιστούν τα 

επόμενα πέντε έτη. 

Επιπλέον, όταν οι ζημίε̋ αντιστοιχούν σε πηγή που βρίσκεται στην αλλοδαπή ο 

συμψηφισμό̋ γίνεται μόνο με τα κέρδη των εισοδημάτων που προκύπτουν στην αλλοδαπή. 

 

1.9.1 Κώδικα̋ Φορολογία̋ Εισοδήματο̋ 

Βάση του νόμου Ν.4173/2003,
24

 ο Κώδικα̋ Φορολογία̋ Εισοδήματο̋ (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη 

φορολογία του εισοδήματο̋: 

α) για τα φυσικά πρόσωπα, 

β) για τα νομικά πρόσωπα και τι̋ νομικέ̋ οντότητε̋. 

Επιπλέον, μέσω του Κ.Φ.Ε. ρυθμίζεται ο τρόπο̋ φορολόγηση̋ για τι̋ διάφορε̋ κατηγορίε̋ 

εισοδήματο̋, ο τρόπο̋ απόδοση̋ των φόρων με την υποβολή τη̋ δήλωση̋, καθώ̋ και η 

προκαταβολή και παρακράτηση του φόρου.
25

 

Ω̋ φόρο̋ εισοδήματο̋ φυσικών προσώπων καλείται ο φόρο̋ που επιβάλλεται κάθε χρόνο 

στο εισόδημα ενό̋ ατόμου. Ο φόρο̋ αυτό̋ είναι προοδευτικό̋ και αυξάνεται αυξανομένου 

του εισοδήματο̋ του ατόμου. Το ακαθάριστο εισόδημα το οποίο προέρχεται από μισθωτή 

εργασία ή σύνταξη περιλαμβάνει όλα τα εισοδήματα που αποκτά ένα άτομο, είτε υπό μορφή 

χρήματο̋ είτε υπό μορφή είδου̋, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εργασιακή̋ σχέση̋ μπορεί 

να έχει κατά την παρούσα φάση αλλά και κατά  το παρελθόν ή το μέλλον. 

Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, ω̋ κέρδο̋ νοούνται τα έσοδα που προκύπτουν από τι̋ 

επιχειρηματικέ̋ δραστηριότητε̋ τη̋ εκάστοτε εταιρεία̋, αφού αφαιρεθεί το ποσό των 

επιχειρηματικών δαπανών, των δαπανών επιστημονική̋ έρευνα̋, των αποσβέσεων και των 

προβλέψεων για επισφαλεί̋ απαιτήσει̋. 

 

1.9.2 Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματο̋ 

Η προκαταβολή φόρου βασίζεται στην παραδοχή, ότι τον επόμενο χρόνο, τα φυσικά και 

νομικά πρόσωπα θα αποφέρουν τα ίδια ή και περισσότερα εισοδήματα από τον προηγούμενο 

χρόνο. Για αυτόν τον λόγο το κράτο̋ κρίνει απαραίτητο για την ταμειακή του διευκόλυνση 

να εισπράξει μια προκαταβολή του φόρου τη̋ επόμενη̋ χρονιά̋.  

                                                           
24

www.hfsf.gr/files/legal/21.L4172am17.pdf 
25

http://www.publicrevenue.gr/kpi/static/doc/egkuglioi_n4172/kvdikasforologiaseisodimatos.html 
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Σύμφωνα με το άρθρο 69 η προκαταβολή φόρου για του̋ παλαιού̋ ελεύθερου̋ 

επαγγελματίε̋ και ατομικέ̋ επιχειρήσει̋ αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με το 55% του φόρου 

που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτου̋. Π.χ. αν σε έναν 

επαγγελματία βεβαιωθεί φόρο̋ 1.000€ προ̋ καταβολή για το 2016, τότε η προκαταβολή του 

φόρου θα είναι: 1.000€ * 55% = 550€. Επομένω̋ το τελικό πληρωτέο ποσό θα είναι: 1.000 + 

550 = 1.550€. Ο υπολογισμό̋ τη̋ προκαταβολή̋ του φόρου εισοδήματο̋ νομικών προσώπων 

και οντοτήτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο 

ή η νομική οντότητα καθώ̋ και του̋ λοιπού̋ τίτλου̋ βεβαίωση̋ που προβλέπονται στον 

Κώδικα Φορολογική̋ Διαδικασία̋. Συγκεκριμένα, όπω̋ αναφέρεται στο άρθρο 71 για τα 

νομικά πρόσωπα προβλέπεται ότι σύμφωνα με την οριστική δήλωση του νομικού προσώπου 

ή τη̋ νομική̋ οντότητα̋ ή τον οριστικό τίτλο, η Φορολογική Διοίκηση βεβαιώνει ποσό ίσο 

με το 80% του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα του φορολογικού έτου̋ που έληξε. Το 

ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 100% όταν πρόκειται για τραπεζικέ̋ ημεδαπέ̋ ανώνυμε̋ 

εταιρείε̋ και για υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 

Ελλάδα. 

Το ποσό τη̋ προκαταβολή̋ υπολογίζεται ω̋ ποσοστό επί του φόρου που αναλογεί στο 

εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτου̋. Για νεοϊδρυόμενα νομικά πρόσωπα και 

νομικέ̋ οντότητε̋, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ισχύει μειωμένη προκαταβολή φόρου 

κατά 50%. Η μείωση αυτή του ποσοστού προκαταβολή̋ του φόρου εφαρμόζεται μόνο για τα 

τρία πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξη̋ εργασιών των νέων νομικών προσώπων. 

Η μείωση δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από μετατροπή ή 

συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων. 

 

1.9.3 Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματο̋ 

Η παρακράτηση φόρου εισοδήματο̋ από εμπορικέ̋ επιχειρήσει̋ λαμβάνει χώρα: 

1. Στον μισθό που προέρχεται από ανώνυμη εταιρία στα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου τη̋ (αφού προηγηθεί η αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και των 

αναλογούντων τελών χαρτοσήμου) όπου γίνεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 

40%. 

2. Στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευή̋ κάθε είδου̋ τεχνικών έργων και 

ενοικιαστών δημόσιων, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων με συντελεστή 3%. 

3. Στα εισοδήματα αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών, κ.λπ. που προέρχονται από 

συμβάσει̋ προμήθεια̋ από αλλοδαπά εργοστάσια με συντελεστή 15%. 

4. Στα κέρδη των συνεταιρισμών, των ημεδαπών Εταιρειών Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋, 

των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 

αλλοδαπά, ενώσει̋ προσώπων ή ομάδε̋ περιουσία̋, με συντελεστή 10%. 

5. Στα εισοδήματα που προέρχονται από αμοιβέ̋ ή προμήθειε̋ λόγω διαμεσολάβηση̋ 

για πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων γίνεται παρακράτηση 20%. 
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6. Στα κέρδη των φυσικών προσώπων που κατοικούν στην Ελλάδα από αλλοδαπή 

Εταιρία Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ υπάρχει παρακράτηση 10%. 

7. Σε δημόσιε̋ υπηρεσίε̋, οργανισμού̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋, κοινωφελή ιδρύματα, 

οργανισμού̋ και επιχειρήσει̋ κοινή̋ ωφέλεια̋, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, 

δημόσιε̋ επιχειρήσει̋, τράπεζε̋, πιστωτικά ιδρύματα, συνεταιρισμού̋ και συλλόγου̋ 

γίνεται παρακράτηση φόρου 20%. 

8. Σε δημόσιε̋ υπηρεσίε̋, οργανισμού̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋, κοινωφελή ιδρύματα 

και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου κατά την προμήθεια αγαθών ή την παροχή 

υπηρεσιών από επιχειρήσει̋, γίνεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή: 

α) 1% για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανία̋  

β) 4% για τα λοιπά αγαθά και 

γ) 8% για την παροχή υπηρεσιών. 

Από την παρακράτηση φόρου μπορούν να εξαιρεθούν οι εξή̋ κατηγορίε̋: 

α) Όσοι προμηθεύονται αγαθά ή του̋ παρέχονται υπηρεσίε̋ (χωρί̋ την απαίτηση σύμβαση̋) 

όταν η καθαρή αξία δεν είναι μεγαλύτερη των 150€. 

β) Όσοι λαμβάνουν υπηρεσίε̋ όπω̋ ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικέ̋ συνδιαλέξει̋, 

τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια. 

γ) Όταν προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για το ίδιο 

έσοδο. 

δ) Όσοι προμηθεύονται αγαθά ή του̋ παρέχονται υπηρεσίε̋ από τι̋ πολεμικέ̋ βιομηχανίε̋ 

ΕΑΒ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΒΟ, από το Κέντρο Επιχειρηματική̋ Πολιτιστική̋ Ανάπτυξη̋ 

(Κ.Ε.Π.Α.) και την Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονία̋ (ΑΝ.Ε.Μ.). 

 

1.10 Φόροι από Φορεί̋ Κοινωνική̋ Ασφάλιση̋ 

Οι φόροι που προέρχονται από φορεί̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ οφείλονται στι̋ αποδοχέ̋ των 

εργαζομένων από έναν εργοδότη. Εξαιρούνται βεβαίω̋ οι έκτακτε̋ παροχέ̋ κοινωνικού 

χαρακτήρα, όπω̋ τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, το επίδομα αδεία̋, κ.λπ. Οι φόροι 

κοινωνική̋ ασφάλιση̋ υποβάλλονται στο ταμείο ασφάλιση̋ του κάθε εργαζομένου. 

 

1.10.1 Εισφορέ̋ Ι.Κ.Α. 

Κάθε εργοδότη̋ που απασχολεί προσωπικό είναι υποχρεωμένο̋ να το ασφαλίσει στο Ίδρυμα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), όπου κάθε μήνα θα καταβάλλει τι̋ αντίστοιχε̋ 

ασφαλιστικέ̋ εισφορέ̋ οι οποίε̋ υπολογίζονται με βάση τι̋ πραγματικέ̋ αποδοχέ̋ των 

εργαζομένων. Ανάλογα με το είδο̋ εργασία̋ υπάρχουν διαφορετικοί συντελεστέ̋ 

συνεισφορά̋ τόσο του εργαζομένου όσο και του εργοδότη. Οι εργοδότε̋ υποχρεούνται να 
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καταβάλλουν τι̋ εισφορέ̋ στο Ι.Κ.Α. μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρέχοντο̋ 

μήνα, οι εισφορέ̋ όμω̋ αφορούν στον προηγούμενο μήνα. 
26

 

 

1.10.2 Εισφορέ̋ Ε.Φ.Κ.Α. 

Με την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματο̋ και την ψήφιση του νέου νόμου 

πραγματοποιείται η σύσταση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνική̋ Ασφάλιση̋ (Ε.Φ.Κ.Α), η 

λειτουργία του οποίου ξεκίνησε από την 1.1.2017. Οι εργαζόμενοι εντάσσονται πλέον στον 

νέο φορέα. Οι στόχοι του νέου ασφαλιστικού οργανισμού είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των 

ασφαλισμένων και η καταπολέμηση τη̋ γραφειοκρατία̋ μέσω τη̋ αξιοποίηση̋ νέων 

τεχνολογιών. Την ευθύνη του νέου ταμείου έχει το Υπουργείο Εργασία̋ Κοινωνική̋ 

Ασφάλιση̋ και Κοινωνική̋ Αλληλεγγύη̋ και όλα τα έσοδα καθώ̋ και τα περιουσιακά 

στοιχεία οδηγούνται στο νέο φορέα. Απώτερο̋ σκοπό̋ αυτή̋ τη̋ μεταρρύθμιση̋ είναι η 

δημιουργία και εφαρμογή κανόνων που θα είναι κοινοί για όλου̋ του̋ ασφαλισμένου̋ όσον 

αφορά στι̋ εισφορέ̋ και τι̋ παροχέ̋.
27

 

 

1.11 Το Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα 

Το ελληνικό φορολογικό σύστημα απαρτίζεται από μία μεγάλη γκάμα φόρων, οι οποίοι 

μπορεί να βασίζονται στο εισόδημα, την περιουσία ή την δαπάνη (κυρίω̋ την καταναλωτική 

δαπάνη). Οι φόροι επιβάλλονται με σκοπό να ενισχυθεί το κράτο̋ και ειδικότερα οι 

Οργανισμοί Κοινωνική̋ Ασφάλιση̋. Από του̋ πιο σημαντικού̋ φόρου̋, όσον αφορά στα 

έσοδα προ̋ το κράτο̋, είναι ο φόρο̋ προστιθεμένη̋ αξία̋, ο οποίο̋ αποφέρει σχεδόν το 60% 

των εσόδων από έμμεσου̋ φόρου̋. Ο φόρο̋ εισοδήματο̋ αποτελεί επίση̋ μία σημαντική 

πηγή εσόδων αποφέροντα̋ περίπου το 26% των εσόδων του κράτου̋ από άμεσου̋ φόρου̋, 

με τον φόρο εισοδήματο̋ φυσικών προσώπων να αποφέρει το 17%. Την τρίτη θέση κατέχει ο 

ειδικό̋ φόρο̋ κατανάλωση̋ ενεργειακών προϊόντων που αποφέρει το 16% των εσόδων του 

κράτου̋ από έμμεσου̋ φόρου̋. Ακολουθούν ο ειδικό̋ φόρο̋ κατανάλωση̋ καπνού, 

οινοπνεύματο̋ κ.ά. καθώ̋ και ο φόρο̋ εισοδήματο̋ νομικών προσώπων. 

Στην Ελλάδα οι φορολογικοί συντελεστέ̋ είναι από του̋ υψηλότερου̋ σε όλο τον κόσμο, 

ενώ η καταβολή των φόρων παραμένει στον μέσο όρο ή και χαμηλότερα. Διενεργούνται 

διαρκώ̋ μεταβολέ̋ στι̋ φορολογικέ̋ παραμέτρου̋ οι οποίε̋ όμω̋ δεν έχουν κάποιο θετικό 

αποτέλεσμα στην είσπραξη των φόρων. Συγκριτικά με άλλε̋ χώρε̋ ο Έλληνα̋ 

φορολογούμενο̋ υφίσταται την μεγαλύτερη έκτακτη επιβάρυνση, ενώ ο συντελεστή̋ Φ.Π.Α. 

είναι πολύ υψηλό̋ θέτοντα̋ την χώρα μα̋ στην 5
η
 θέση των χωρών με του̋ υψηλότερου̋ 

συντελεστέ̋ φορολογία̋ εισοδήματο̋ για επιχειρήσει̋. 

 

                                                           
26

 www.forin.gr  
27

 https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23414  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

2.1 Ορισμό̋ τη̋ εταιρεία̋ 

Εταιρεία καλείται οποιαδήποτε ένωση Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την επίτευξη ενό̋ 

κοινού σκοπού. Η εταιρεία δεν εξυπηρετεί πάντα κάποια οικονομική σκοπιμότητα, μπορεί να 

έχει θρησκευτικό, πολιτικό, φιλανθρωπικό ή άλλο χαρακτήρα. Οι εταιρικέ̋ επιχειρήσει̋ είναι 

αποτέλεσμα τη̋ συνεργασία̋ δύο ή περισσότερων φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία 

υποχρεώνονται αμοιβαία στην επιδίωξη με κοινέ̋ εισφορέ̋, κοινού σκοπού ιδίω̋ 

οικονομικού. 
28

 

Με τον όρο επιχείρηση ορίζεται μια παραγωγική-οικονομική μονάδα η οποία συνδυάζει 

διάφορου̋ συντελεστέ̋ παραγωγή̋ (εργασία – έδαφο̋ – κεφάλαιο – επιχειρηματικότητα) 

προκειμένου να παράγει προϊόντα ή/και υπηρεσίε̋ τα οποία θα διαθέσει μέσω του 

μηχανισμού τη̋ αγορά̋ για την κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων.
29

 Η επιχείρηση είναι 

δηλαδή ένα̋ οργανισμό̋ που παράγει αγαθά τα οποία ικανοποιούν ανθρώπινε̋ ανάγκε̋, έχει 

καθορισμένη θέση μέσα στην κοινωνία, και προστατεύεται από τη νομοθεσία. 

Για την ίδρυση μια̋ εταιρεία̋ πρέπει να τηρούνται ορισμένε̋ προϋποθέσει̋ οι οποίε̋ 

αποτελούν και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εταιρειών. Συγκεκριμένα, μια εταιρεία θα 

πρέπει να πληροί τα εξή̋: 

Ø Να αποτελεί μια οικονομική μονάδα η οποία να προϋποθέτει μόνιμο συνδυασμό 

συντελεστών παραγωγή̋. 

Ø Να είναι μια μονάδα αυτοτελή̋. 

Ø Το καταναλωτικό κοινό στο οποίο θα απευθύνεται η παραγωγή τη̋ εταιρεία̋ θα 

πρέπει να είναι άγνωστο. 

Ø Να μην είναι πρωτογενή̋, αλλά να διαμορφώνεται σε ορισμένο κοινωνικο-οικονομικό 

περιβάλλον χαρακτηριζόμενο με στόχο την επιδίωξη κέρδου̋. 

 

2.2 Τύποι εταιρειών 

Οι επιχειρήσει̋ διακρίνονται με βάση τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται, το μέγεθο̋ 

και τη νομική του̋ μορφή. Ανάλογα με τη νομική του̋ μορφή διακρίνονται σε ατομικέ̋ και 

εταιρικέ̋, όπω̋ φαίνεται και στο παρακάτω Σχήμα (Σχήμα 2.2.1.). 

 

2.2.1 Ατομικέ̋ επιχειρήσει̋ 

Η μορφή τη̋ ατομική̋ επιχείρηση̋ χαρακτηρίζεται ω̋ η παλαιότερη μορφή η οποία 

διακρίνεται και για το απλό τη̋ σχήμα. Συγκεκριμένα, μπορεί να ιδρυθεί από ένα άτομο το 

                                                           
28

 Τερζίδη̋, Κ.Π. Μάνατζμεντ Στρατηγική Προσέγγιση, Αθήνα, 2004, σελ. 54. 
29

O'Sullivan, A., Steven, M.S. (2003).Economics: Principles in action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: 

Pearson Prentice Hall. 
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οποίο φέρει εξολοκλήρου την ευθύνη τη̋ επιχείρηση̋ καθώ̋ είναι ο μοναδικό̋ ιδιοκτήτη̋ 

και αποφασίζει για την πορεία τη̋ επιχείρηση̋. Η ατομική επιχείρηση εμφανίζεται πολύ 

συχνά λόγω του ότι δεν απαιτείται από τον νόμο κάποιο ελάχιστο πόσο ω̋ κεφάλαιο για την 

ίδρυσή τη̋. Η συγκεκριμένη μορφή επιχείρηση̋ παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα όπω̋ το 

ότι η σύστασή τη̋ είναι εύκολη, γρήγορη και ανέξοδη, οι αποφάσει̋ λαμβάνονται γρήγορα 

καθώ̋ διοικείται από ένα άτομο, ο ιδιοκτήτη̋ έχει προσωπική επαφή με του̋ πελάτε̋ του, 

και υπάρχει προσαρμοστικότητα στι̋ αλλαγέ̋ τη̋ αγορά̋. Ωστόσο, παρουσιάζει και 

μειονεκτήματα όπω̋ το ότι υπάρχουν μικρά κεφάλαια, δεν υπάρχει εξειδίκευση, ενώ ο 

επιχειρηματικό̋ κίνδυνο̋ αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τον επιχειρηματία.
30

 

Σχήμα 2.2.1. Διάκριση επιχειρήσεων. 

2.2.2 Εταιρικέ̋ επιχειρήσει̋ 

Οι εταιρικέ̋ επιχειρήσει̋ είναι αποτέλεσμα τη̋ συνεργασία̋ δύο ή περισσοτέρων ατόμων, 

που συνάπτουν μεταξύ του̋ εταιρικό δεσμό.
31

 Υπάρχουν πολλέ̋ μορφέ̋ εταιρικών 

επιχειρήσεων, όπω̋ η Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), η Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), η 

Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), κ.λπ., οι οποίε̋ θα αναλυθούν λεπτομερώ̋ στη συνέχεια. Μερικά 

από τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν σε σχέση με τι̋ ατομικέ̋ επιχειρήσει̋ είναι η λήψη 

αποφάσεων ενδεχομένω̋ με πιο ορθό τρόπο λόγω τη̋ συνεργασία̋ των ατόμων και η 

ευκολότερη συγκέντρωση κεφαλαίων, ενώ στα μειονεκτήματα συγκαταλέγονται η δύσκολη 

προσαρμοστικότητα στι̋ αλλαγέ̋ τη̋ αγορά̋ και πολλέ̋ φορέ̋ η καθυστέρηση στη λήψη 

                                                           
30

 Bartholdy, J., Mateus, C. Debt and taxes for private firms, International Review of Financial Analysis, 20, 

2011, p. 177-189. 
31

 Καραγιώργο̋, Θ. Λογιστική εταιριών και φορολογία εισοδήματο̋, Εκδόσει̋: Αφοί Θεοφάνη Καραγιώργου, 

Αθήνα, 2015. 
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αποφάσεων. Οι εταιρικέ̋ επιχειρήσει̋ διακρίνονται: σε εταιρείε̋ προσωπικέ̋ και εταιρείε̋ 

κεφαλαίου (κεφαλαιουχικέ̋) οι οποίε̋ αναλύονται παρακάτω. 

 

2.2.2.1 Προσωπικέ̋ Εταιρείε̋ 

Οι προσωπικέ̋ εταιρείε̋ στηρίζονται κατά κύριο λόγο στην προσωπικότητα των εταίρων η 

οποία συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη και διατήρηση τη̋ αξιοπιστία̋ τη̋ εταιρεία̋. Οι 

εταίροι δεν συνεισφέρουν μόνο κεφάλαιο, αλλά η προσωπική του̋ εργασία, η εμπειρία και οι 

γνώσει̋ του̋ αποτελούν τη βάση για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τη̋ εταιρεία̋. Οι 

αποφάσει̋ παίρνονται ομόφωνα από όλου̋ του̋ εταίρου̋ οι οποίοι συμμετέχουν στη 

διοίκηση τη̋ εταιρεία̋ καθώ̋ η παρουσία του̋ είναι πιο σημαντική από το ύψο̋ του 

κεφαλαίου τη̋ εταιρεία̋. Για τη λειτουργία τη̋ εταιρεία̋ αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό 

στο οποίο θα αναγράφονται οι αρμοδιότητε̋ και οι ευθύνε̋ των εταίρων, θα γίνεται η 

κατανομή των εργασιών και η διανομή των κερδών. Η απλότητα, τα σχετικά χαμηλά έξοδα 

και τα κίνητρα των εταίρων αποτελούν τα βασικά πλεονεκτήματα των προσωπικών 

εταιρειών. Ωστόσο δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε και τα προβλήματα τα οποία πιθανόν 

να παρουσιαστούν λόγω διαφωνιών και συγκρούσεων μεταξύ των εταίρων τα οποία έχουν ω̋ 

αποτέλεσμα διαταραχέ̋ στη διοίκηση τη̋ εταιρεία̋. Οι προσωπικέ̋ εταιρείε̋ διακρίνονται 

σε: Ομόρρυθμε̋, Ετερόρρυθμε̋, Εταιρείε̋ Συμπλοιοκτησία̋ και σε Συμμετοχικέ̋ ή Αφανεί̋ 

Εταιρείε̋.
32

 

 

2.2.2.2 Εταιρείε̋ Κεφαλαίου (Κεφαλαιουχικέ̋) 

Στι̋ εταιρείε̋ αυτή̋ τη̋ μορφή̋ κυριαρχεί το εταιρικό κεφάλαιο και όχι το προσωπικό 

στοιχείο. Τα βασικά χαρακτηριστικά του̋ είναι όμοια με εκείνα των μεγάλων Εταιρικών 

Επιχειρήσεων και υπάρχει η εύνοια του κράτου̋ για την ίδρυσή του̋. Η πλειοψηφία στη 

διοίκηση των εταιρειών αυτών καθορίζεται σύμφωνα με την πλειοψηφία των μετοχικών ή 

εταιρικών κεφαλαίων και όχι με βάση το πρόσωπο. Σε αυτήν τη μορφή εταιρειών η ευθύνη 

των εταίρων εξαρτάται από το ποσό τη̋ εισφορά̋ του̋ και δεν αναγνωρίζεται η προσωπική 

εργασία. Οι κεφαλαιουχικέ̋ εταιρείε̋, σε αντίθεση με τι̋ προσωπικέ̋, έχουν εμπορικό 

χαρακτήρα ανεξάρτητα από το αν ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Στι̋ εταιρείε̋ κεφαλαίου 

συγκαταλέγονται η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε) και η Εταιρεία Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ 

(Ε.Π.Ε.).
33

 

2.3 Λογιστικό Σύστημα Επιχειρήσεων 

Στο λογιστικό σύστημα μια̋ επιχείρηση̋ περιλαμβάνονται τα λογιστικά αρχεία δηλαδή τα 

βιβλία και τα παραστατικά. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να τηρεί αρχείο στο οποίο θα 

                                                           
32

 Νεγκάκη̋, Χ.Ι. Λογιστική Εταιρειών Θεωρεία-Εφαρμογέ̋, Αθήνα, 2006, σελ. 27. 
33

 Burbidge, J., Cuff, K., Leach, J. Tax competition with heterogeneous firms, Journal of Public Economics, 90, 

2006, p 533-549. 
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αναγράφεται κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται στη διάρκεια τη̋ περιόδου, καθώ̋ και 

τα έσοδα-έξοδα, τα κέρδη, οι ζημίε̋, οι αγοραπωλησίε̋ περιουσιακών στοιχείων, οι 

εκπτώσει̋ και επιστροφέ̋ φόρων, τελών καθώ̋ και οι εισφορέ̋ σε ασφαλιστικού̋ 

οργανισμού̋. Το λογιστικό σύστημα τη̋ επιχείρηση̋ πρέπει να ενημερώνεται για τη 

φορολογική νομοθεσία για την υποβολή τη̋ φορολογική̋ δήλωση̋. Τα λογιστικά αρχεία 

μπορεί να είναι ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα και πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα. Τα λογιστικά στοιχεία, παραστατικά και τιμολόγια πώληση̋, μπορούν να 

συντάσσονται και σε άλλη γλώσσα εκτό̋ από την ελληνική.  

 

2.3.1 Λογιστικά Αρχεία 

Στα λογιστικά αρχεία καταχωρούνται όλε̋ οι συναλλαγέ̋ τη̋ επιχείρηση̋ ανεξάρτητα από 

την αξία του̋. Ορισμένα παραδείγματα λογιστικών αρχείων αναφέρονται ενδεικτικά 

παρακάτω: 

1. Ημερολόγια, αναλυτικά, συγκεντρωτικά καθολικά και αναλυτικέ̋ απογραφέ̋ 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

2. Αρχεία όπου καταγράφονται τα αποθέματα και οι κινήσει̋ του̋ κατά ποσότητα ή και 

αξία. 

3. Τα δεδομένα μια̋ περιόδου στα οποία είναι εμφανή̋ η συγκέντρωση του κόστου̋ και 

η κατανομή στα τελικά προϊόντα και υπηρεσίε̋. 

4. Καταστάσει̋ μισθοδοσία̋, παρουσιολόγια και πίνακε̋ εγκεκριμένων μισθών και 

παροχών. 

5. Πρακτικά των διαφόρων οργάνων διοίκηση̋. 

6. Παραστατικά που συνοδεύουν τη διακίνηση των προϊόντων μια̋ επιχείρηση̋. 

7. Τιμολόγια και αποδείξει̋ λιανική̋ πώληση̋ που εκδίδονται κατά την πώληση αγαθών 

και υπηρεσιών. 

8. Παραστατικά από τρίτου̋ που λαμβάνει η επιχείρηση, όπω̋ τιμολόγια αγορά̋, 

στοιχεία πληρωμών και εισπράξεων και αντίγραφα κίνηση̋ λογαριασμών. 

9. Συμβάσει̋ παντό̋ είδου̋. 

10. Έγγραφα για την επικοινωνία με το προσωπικό τη̋ και του̋ τρίτου̋. 

11. Έγγραφα η σύνταξη των οποίων γίνεται  για την κάλυψη υποχρεώσεων που 

προκύπτουν από τη φορολογική (π.χ. δηλώσει̋ Φ.Π.Α) ή άλλη νομοθεσία.. 

 

2.3.2 Σχέδιο Λογαριασμών 

Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο – Ε.Γ.Λ.Σ., το οποίο στηρίχθηκε στη φιλοσοφία του 

γαλλικού μοντέλου, αποτελεί ένα σύστημα κανόνων ταξινόμηση̋ των λογιστικών μεγεθών, 

με σκοπό την τυποποίηση των τηρούμενων λογαριασμών, τη λειτουργία και συλλειτουργία 

αυτών, την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, τη σύνταξη και δημοσίευση 
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τυποποιημένων ισολογισμών, αποτελεσμάτων και λοιπών οικονομικών αποτελεσμάτων και 

τον σχεδιασμό τη̋ λογιστική̋ σε εθνική κλίμακα.
34

 

Από το 2006 τηρείται το σχέδιο των λογαριασμών, αλλά ακολουθούνται οι λογιστικέ̋ 

πρακτικέ̋ των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομική̋ Πληροφόρηση̋. Οι ομάδε̋ του 

σχεδίου απαρτίζονται από λογαριασμού̋ που αναλύονται σε πρώτο, δεύτερο, τρίτο κ.ο.κ. 

βαθμό, παρέχοντα̋ όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πληροφόρηση, ανάλογα με τι̋ ανάγκε̋ τη̋ 

επιχείρηση̋, χωρί̋ όμω̋ να επιδρούν στην ομοιομορφία κατά τη σύγκριση των 

καταστάσεων. 

 

2.3.3 Μέθοδοι Λογιστικού Συστήματο̋ 

Το λογιστικό σύστημα μια̋ επιχείρηση̋ εκτό̋ από τα λογιστικά αρχεία περιλαμβάνει τι̋ 

διαδικασίε̋ και μεθόδου̋ για την καταχώριση των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων που 

λαμβάνουν χώρα στην επιχείρηση. Το εφαρμοζόμενο λογιστικό σύστημα μπορεί να είναι το 

διπλογραφικό ή το απλογραφικό.
35

 

 

2.3.3.1 Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα 

Το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα είναι η διγραφική μέθοδο̋ τήρηση̋ των βιβλίων 

(πρώην Γ΄ κατηγορία) και χρησιμοποιείται από τι̋ επιχειρήσει̋ που καταρτίζουν, 

ισολογισμό.
36

 

Οι επιχειρήσει̋ που χρησιμοποιούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα τηρούν λογιστικά 

βιβλία (Ημερολόγια και Καθολικά) τα οποία είναι αθεώρητα, ανεξάρτητα από τον εάν είναι 

χειρόγραφα ή μηχανογραφικά. 

Συγκεκριμένα, διπλογραφικό λογιστικό σύστημα εφαρμόζουν:  

i. Οι Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και οι Ετερόρρυθμε̋ κατά μετοχέ̋ εταιρείε̋. 

ii. Οι Ο.Ε. και Ε.Ε. των οποίων όλα τα άμεσα ή έμμεσα μέλη είναι είτε νομικά πρόσωπα 

που έχουν τη μορφή τη̋ Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., είτε άλλε̋ οντότητε̋ συγκρίσιμου 

νομικού τύπου, δηλαδή έχουν περιορισμένη ευθύνη. 

iii. Οι Ο.Ε., Ε.Ε., οι ατομικέ̋ επιχειρήσει̋, οι αστικέ̋ εταιρείε̋ κερδοσκοπικού ή μη 

χαρακτήρα, οι κοινωνίε̋ αστικού δικαίου, οι δικηγορικέ̋ εταιρίε̋, οι κοινοπραξίε̋ 

κ.λπ. με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 1.500.000€ (οντότητε̋ τη̋ παραγράφου 2γ του 

άρθρου 1 του Ν.4308/2014). 

iv. Τα μη Κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ. (σωματεία, σύλλογοι, ενώσει̋ προσώπων κ.λπ.) 

εφόσον αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύκλο εργασιών 

μεγαλύτερο από 1.500.000€. 

v. Ο πρατηριούχο̋ υγρών καυσίμων και ο πωλητή̋ πετρελαίου θέρμανση̋ (δηλαδή 

Ο.Ε., Ε.Ε., ατομική επιχείρηση) με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 8.000.000€. 

                                                           
34

 Χέβα̋, Δ.Λ., Παπαδάκη, Α.Ι., Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Εκδόσει̋ Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, Αθήνα, 2004, σελ.2. 
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 Γρηγοράκο̋, Θ. Ανάλυση - Ερμηνεία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γενική και Αναλυτική 

Λογιστική), Εκδόσει̋ Σάκκουλα, Αθήνα, 2001. 
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vi. Κερδοσκοπικέ̋ ή μη οντότητε̋ που ανήκουν στο Δημόσιο ή ελέγχονται από αυτό ή 

τελούν υπό την εποπτεία αυτού (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.). 

vii. Οι συνεταιρισμοί και κάθε οντότητα που υποχρεούνται σε σύνταξη ισολογισμού από 

άλλη νομοθεσία.  

Κατά την εφαρμογή διπλογραφικού συστήματο̋ η επιχείρηση πρέπει να τηρεί:  

α) Ημερολόγιο, αρχείο όπου καταγράφονται οι συναλλαγέ̋ και τα γεγονότα. 

β) Αναλυτικό καθολικό, αρχείο όπου αναφέρονται οι μεταβολέ̋ των τηρούμενων 

λογαριασμών. 

γ) Ισοζύγιο, συγκεντρωτικό σύστημα για τι̋ χρεώσει̋ και τι̋ πιστώσει̋, καθώ̋ και το 

υπόλοιπο των τηρούμενων λογαριασμών. 

 

2.3.3.2 Απλογραφικό Λογιστικό Σύστημα 

Το απλογραφικό λογιστικό σύστημα εφαρμόζεται από τι̋ πολύ μικρέ̋ επιχειρήσει̋ που δεν 

συντάσσουν ισολογισμό: Ετερόρρυθμε̋ και Ομόρρυθμε̋ Εταιρείε̋, ατομικέ̋ επιχειρήσει̋, 

δικηγορικέ̋ εταιρίε̋, κοινοπραξίε̋ και γενικά οποιαδήποτε οντότητα του ιδιωτικού τομέα 

αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύκλο εργασιών μέχρι και 

1.500.000€. Η επιχείρηση που εντάσσεται σε απλογραφικό λογιστικό σύστημα τηρεί: 

α) Βιβλίο εσόδων - εξόδων. 

β) Βιβλίο απογραφών ή καταστάσει̋ απογραφή̋. 

Στο βιβλίο εσόδων - εξόδων καταγράφονται:  

i. Το είδο̋ του δικαιολογητικού, ο αύξων αριθμό̋, η χρονολογία έκδοση̋ ή λήψη̋ του 

και η επωνυμία του εκδότη των στοιχείων αγορών και εξόδων. 

ii. Τα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων και λοιπών αγαθών, προϊόντων. 

iii. Οι δαπάνε̋ για αγορά αγαθών, διακεκριμένα και ανάλογα με τον προορισμό του̋ για 

μεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, oι δαπάνε̋ λήψη̋ υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα 

και λοιπέ̋ πράξει̋. Η αξία αγορά̋ και πώληση̋ των παγίων στοιχείων. 

iv. Ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στι̋ πιο πάνω πράξει̋. 

v. Τα έξοδα από τι̋ αμοιβέ̋ προσωπικού και τι̋ εισφορέ̋ σε ασφαλιστικού̋ 

οργανισμού̋, αποσβέσει̋, έξοδα από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών, και λοιπά έξοδα. 

vi. Οι επιστροφέ̋ και οι εκπτώσει̋ που γίνονται με ιδιαίτερο στοιχείο επί των πιο πάνω 

πράξεων, οι οποίε̋ καταχωρούνται αφαιρετικά από τι̋ αντίστοιχε̋ στήλε̋. 

Το βιβλίο εσόδων - εξόδων πρέπει να ενημερώνεται μέχρι το τέλο̋ του επόμενου μήνα κάθε 

ημερολογιακού τριμήνου και όχι μετά του χρόνου που απαιτείται για την εμπρόθεσμη 

υποβολή τη̋ περιοδική̋ δήλωση̋ Φ.Π.Α. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) 

3.1 Ορισμό̋ και γενικά χαρακτηριστικά 

Ομόρρυθμη εταιρεία είναι η εταιρεία η οποία ιδρύεται μεταξύ δύο ή περισσότερων 

προσώπων, φυσικών ή νομικών, με σκοπό τη δημιουργία κέρδου̋ μέσω εμπορικών πράξεων 

και υπό εταιρική επωνυμία (άρθρο 741, Αστικού Κώδικα). Η σύσταση τη̋ Ομόρρυθμη̋ 

εταιρεία̋ και οι λεπτομέρειε̋, όσον αφορά το καθεστώ̋ συνεργασία̋ των μελών που την 

απαρτίζουν, αναφέρονται σε ένα συμβολαιογραφικό έγγραφο, το καταστατικό τη̋ εταιρεία̋, 

το οποίο πρέπει να δημοσιευτεί στο πρωτοδικείο τη̋ έδρα̋ τη̋ κάθε εταιρεία̋. Με τη 

δημοσίευση του καταστατικού ουσιαστικά γίνεται και η ίδρυση τη̋ Ο.Ε. Τα στοιχεία που 

αναγράφονται στο καταστατικό αφορούν στα εξή̋:  

o Τα προσωπικά στοιχεία των εταίρων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικία̋, ιδιότητα) 

o Το κεφάλαιο που εισφέρει ο κάθε εταίρο̋ 

o Τον τρόπο κατανομή̋ των κερδών 

o Την επωνυμία και την έδρα τη̋ εταιρεία̋ 

o Το καθεστώ̋ και τη διάρκεια τη̋ συνεργασία̋ μεταξύ των εταίρων 

o Τον σκοπό και το αντικείμενο τη̋ εταιρεία̋ 

o Τι̋ υποχρεώσει̋ και τα δικαιώματα των εταίρων.
37

 

Βασικό χαρακτηριστικό τη̋ Ο.Ε. αποτελεί η ευθύνη των εταίρων, που είναι ισότιμη για 

όλου̋. Συγκεκριμένα, κάθε εταίρο̋ ευθύνεται με όλη την ατομική του περιουσία για τι̋  

υποχρεώσει̋ τη̋ εταιρεία̋, ανεξάρτητα με το ποσό συμμετοχή̋ του στο αρχικό κεφάλαιο. Η 

ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων χαρακτηρίζεται ω̋ αλληλέγγυα που σημαίνει ότι κάθε 

εταίρο̋ έχει ευθύνη για τι̋ υποχρεώσει̋ και των άλλων εταίρων. Εάν λοιπόν οι υποχρεώσει̋ 

τη̋ εταιρεία̋ δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από την περιουσία τη̋ εταιρεία̋, θα πρέπει να 

καλυφθούν από την προσωπική περιουσία των εταίρων. Ακόμα και στην περίπτωση που θα 

πρέπει να γίνει λύση τη̋ εταιρεία̋, οι εταίροι εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη μέχρι την 

πλήρη εξόφληση των χρεών τη̋ εταιρεία̋. 

Για την διευκόλυνση τη̋ λειτουργία̋ τη̋ εταιρεία̋, υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί ένα̋ (ή 

και περισσότεροι) διαχειριστή̋, είτε είναι εταίρο̋ είτε όχι, ο οποίο̋ θα αναλάβει την 

εκπροσώπηση τη̋ εταιρία̋ καθώ̋ και τη διαχείριση τη̋ περιουσία̋ τη̋, σύμφωνα με διάταξη 

που θα προβλέπεται στο καταστατικό τη̋ εταιρεία̋. 
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3.2 Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων στην Ο.Ε. 

Στην Ομόρρυθμη εταιρεία βάση του απλογραφικού συστήματο̋ τηρούνται τα κάτωθι 

λογιστικά βιβλία: 

&  Βιβλίο εσόδων – εξόδων, όπου καταχωρούνται:  

ü Το είδο̋ του δικαιολογητικού, ο αύξων αριθμό̋, η χρονολογία έκδοση̋ και το 

ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του εκδότη των στοιχείων αγορών και εξόδων.  

ü Η αξία αγορά̋ και πώληση̋ των παγίων.  

ü Τα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων και προϊόντων. 

ü Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσία̋.  

ü Οι δαπάνε̋ για αγορά αγαθών και για μεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων. 

ü Οι δαπάνε̋ λήψη̋ υπηρεσιών και τα γενικά έξοδα.  

ü Ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στι̋ πιο πάνω πράξει̋.  

ü Τα έσοδα και έξοδα.  

ü Οι επιστροφέ̋ και οι εκπτώσει̋ που διενεργούνται.  

Το βιβλίο εσόδων - εξόδων πρέπει να ενημερώνεται μέχρι το τέλο̋ του επόμενου μήνα κάθε 

ημερολογιακού τριμήνου και δεν πρέπει να ξεπερνά την εμπρόθεσμη υποβολή̋ τη̋ 

περιοδική̋ δήλωση̋ Φ.Π.Α. Στην περίπτωση που λαμβάνονται στοιχεία αγορά̋ αγαθών 

χωρί̋ να έχουν παραληφθεί γίνεται καταχώρηση σχετικών εγγραφών σε συγκεκριμένε̋ 

στήλε̋ του βιβλίου εσόδων - εξόδων οι οποίε̋ τακτοποιούνται στη συνέχεια κατά την 

παραλαβή των αγαθών. 

& Βιβλίο απογραφών ή καταστάσει̋ απογραφή̋ (το οποίο τηρείται αθεώρητο) 

καταγράφονται: 

Τα εμπορεύματα, τα προϊόντα, οι πρώτε̋ ύλε̋ και τα υλικά συσκευασία̋, τα οποία υπάρχουν 

στι̋ εγκαταστάσει̋ του υπόχρεου ή σε άλλε̋ εγκαταστάσει̋, κατά την 31/12 κάθε έτου̋. 

Καταγράφονται επίση̋ τα αποθέματα που βρίσκονται στην έδρα, το υποκατάστημα ή τον 

αποθηκευτικό χώρο. Η καταχώρηση των ποσοτήτων των αποθεμάτων γίνεται στο βιβλίο 

απογραφών, σε καταστάσει̋ απογραφή̋ ή σε κάποιο άλλο έντυπο και πραγματοποιείται μέχρι 

τι̋ 20 Φεβρουαρίου του επόμενου έτου̋. Στο βιβλίο απογραφών καταχωρείται και η αξία των 

αποθεμάτων μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή τη̋ δήλωση̋ φορολογία̋ εισοδήματο̋. 

Βάση του διπλογραφικού συστήματο̋ τηρούνται τα κάτωθι λογιστικά βιβλία: 

& Ημερολόγια, στα οποία αναγράφεται η έκδοση ή λήψη του κάθε δικαιολογητικού και 

οι ταμειακέ̋ πράξει̋ από την διενέργεια του̋ μέχρι το τέλο̋ του επόμενου μήνα οπότε 

και πρέπει να γίνεται η ενημέρωση του ημερολογίου. Η προθεσμία αυτή δε μπορεί να 

υπερβεί την εμπρόθεσμη υποβολή τη̋ περιοδική̋ δήλωση̋ Φ.Π.Α., δηλαδή την 26
η
 

ημέρα του μήνα, στην περίπτωση που υπάρχει χρεωστικό υπόλοιπο ή την τελευταία 

ημέρα του μήνα , εάν προκύπτει μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο.  
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& Γενικού και Αναλυτικών καθολικών, η ενημέρωση του οποίου πρέπει να γίνεται 

έω̋ και το τέλο̋ του επόμενου μήνα, όπω̋ και στην περίπτωση του ημερολογίου. 

Εξαίρεση αποτελούν τα βιβλία γενικού και αναλυτικών καθολικών των ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων για τα οποία υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωση̋ μέχρι την 20
η
 του 

μεθεπόμενου μήνα.  

& Μητρώο Παγίων περιουσιακών στοιχείων, η ενημέρωση του οποίου γίνεται μέχρι 

την προθεσμία κλεισίματο̋ του Ισολογισμού. Τα έπιπλα και σκεύη μπορούν να 

καταγράφονται στο μητρώο παγίων. 

& Βιβλίο απογραφών ποσοτικών αποθεμάτων, όπου πραγματοποιείται η καταγραφή 

των ποσοτήτων των αποθεμάτων μέχρι την 20
η
 ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από την 

λήξη τη̋ διαχειριστική̋ περιόδου. 

& Βιβλίο απογραφών με αποτίμηση, η καταγραφή του οποίου διενεργείται μέχρι την 

εμπρόθεσμη υποβολή τη̋ δήλωση̋ φορολογία̋ εισοδήματο̋, μαζί με την καταγραφή 

τη̋ αξία̋ των αποθεμάτων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων. 

 

3.3 Φορολογία τη̋ Ο.Ε. 

Οι ομόρρυθμε̋ εταιρίε̋ υποβάλλονται σε φόρο εισοδήματο̋ χωρί̋ να γίνεται διάκριση σε 

διανεμόμενα και αδιανέμητα κέρδη. Εφόσον καταβληθεί ο φόρο̋ οι εταίροι αφενό̋ δεν έχουν 

καμία φορολογική υποχρέωση όσον αφορά στα κέρδη τη̋ εταιρεία̋, αφετέρου δεν 

δικαιούνται να ζητήσουν να φορολογηθούν συμπεριλαμβανομένων των κερδών αυτών στην 

προσωπική του̋ φορολογική δήλωση με βάση τι̋ διατάξει̋ που ισχύουν για την φορολογία 

εισοδήματο̋.  

Τα συνολικά κέρδη τη̋ Ομόρρυθμη̋ Εταιρεία̋, ανεξάρτητα από το που προέρχονται, 

υποβάλλονται σε φόρο εισοδήματο̋ για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών. 

Εξαιρούνται ωστόσο τα κάτωθι: 

1. Τα κέρδη που φορολογούνται αυτοτελώ̋ ή απαλλάσσονται του φόρου. 

2. Τα προερχόμενα από συμμετοχή σε Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη ή Εταιρεία 

Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ κέρδη καθώ̋ και τα κέρδη από μερίσματα ανώνυμων 

εταιριών, συνεταιρισμών ή αμοιβαίων κεφαλαίων. 

3. Η επιχειρηματική αμοιβή που αφαιρείται από τα κέρδη που απομένουν μετά τι̋ 

μειώσει̋ των προηγούμενων περιπτώσεων. 
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Σχήμα 3.2.1. Φορολογία κερδών Ο.Ε. το οικονομικό έτο̋ 2013. 

 

Στο Διάγραμμα 3.2.1 παρουσιάζονται οι φορολογικοί συντελεστέ̋ για τα τελευταία δέκα 

χρόνια, από το 2007 έω̋ το 2017, για την Ομόρρυθμη Εταιρεία. 

 

 

Διάγραμμα 3.2.1 Φορολογικοί συντελεστέ̋ για τα έτη χρήση̋ 2007-2017 για την Ομόρρυθμη 

Εταιρεία. 

Πηγή: Taxheaven, 2017 
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3.4 Περίπτωση Πτώχευση̋ τη̋ Ο.Ε. 

Η πτώχευση μια̋ εταιρία̋ διακρίνεται σε δύο στάδια, το προπαρασκευαστικό στάδιο και το 

τελειωτικό στάδιο. Για να ξεκινήσει η διαδικασία τη̋ πτώχευση̋ πρέπει να συντρέχουν και 

κάποιε̋ βασικέ̋ προϋποθέσει̋, όπω̋ η ύπαρξη περιουσία̋ του οφειλέτη, η οποία θα πρέπει 

να είναι ικανή να καλύψει τα έξοδα τη̋ διαδικασία̋ τη̋ πτώχευση̋ ή η αίτηση για πτώχευση 

να μην έχει καταχρηστικό χαρακτήρα.
38

 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 259 του N.4072/2012 προβλέπεται ότι η Ομόρρυθμη εταιρεία 

λύεται με την κήρυξή τη̋ σε πτώχευση. Η κήρυξη τη̋ εταιρεία̋ σε πτώχευση συνεπάγεται 

την συμπτώχευση και των ομόρρυθμων εταίρων αυτή̋ και το δικαστήριο αρκείται στον 

έλεγχο τη̋ συνδρομή̋ των βασικών προϋποθέσεων που οδήγησαν την εταιρεία στην 

πτώχευση όχι ω̋ προ̋ του̋ εταίρου̋ αλλά ω̋ προ̋ την εταιρεία.
39

 H συμπτώχευση των 

ομόρρυθμων μελών τη̋ εταιρεία̋ επέρχεται, χωρί̋ να απαιτείται να διαλαμβάνεται αυτό στην 

απόφαση στην οποία κηρύσσεται η πτώχευση, ο δε σύνδικο̋ τη̋ πτωχεύσασα̋ εταιρεία̋ 

είναι και σύνδικο̋ των πτωχεύσεων των ομόρρυθμων μελών (αποφάσει̋ Eφ. Πατρών 6/1999 

και 10798/87 Eφ. Aθηνών και, επίση̋, έκθεση τη̋ Διεύθυνση̋ Επιστημονικών Mελετών τη̋ 

Bουλή̋ επί τη̋ παραγράφου 1 του άρθρου 259 του N.4072/2012).
40

 

 

3.5 Περίπτωση Θανάτου ενό̋ εταίρου στην Ο.Ε. 

Για την Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), εφαρμόζονται οι διατάξει̋ του Αστικού Κώδικα (άρθρα 

741 έω̋ 784). Με τον πρόσφατο νόμο Ν.4072/2012 (Μέρο̋ Έβδομο, άρθρα 249 έω̋ 270, 

ισχύ̋ από 11.4.2012), καθορίστηκε για πρώτη φορά, το πλαίσιο τη̋ νομική̋ προσωπικότητα̋ 

τη̋ Ο.Ε., ενώ ρυθμίστηκαν και διάφορα άλλα θέματα (δημοσιότητα, εταιρική επωνυμία 

κ.λπ.). Ωστόσο, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 249 του ω̋ άνω νόμου, «εφόσον δεν 

υπάρχει ειδική ρύθμιση στο παρόν κεφάλαιο, εφαρμόζονται οι διατάξει̋ του Αστικού Κώδικα 

για την εταιρεία, με εξαίρεση τι̋ διατάξει̋ των άρθρων 758 και 761 του Α.Κ.». Συνεπώ̋, οι 

διατάξει̋ του Α.Κ. εξακολουθούν να ισχύουν, εκτό̋ αν τα θέματα που αφορούν, ρυθμίζονται 

διαφορετικά από τον Ν.4072/2012.
40

 

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 773 του Α.Κ.: «Η εταιρεία λύεται με τον θάνατο ενό̋ από του̋ 

εταίρου̋. Μπορεί όμω̋ να συμφωνηθεί ότι η εταιρεία θα συνεχιστεί είτε μεταξύ των λοιπών 

εταίρων, είτε μεταξύ αυτών και των κληρονόμων εκείνου που πέθανε». Με τι̋ νέε̋ διατάξει̋ 

του άρθρου 260, του Ν.4072/2012 αναφορικά με αυτό το θέμα, ο θάνατο̋ ενό̋ εταίρου 

συνιστά γεγονό̋ που επιφέρει την έξοδό του από την εταιρεία, εκτό̋ αν προβλέπεται κάτι 

διαφορετικό στην εταιρική σύμβαση. Επιπλέον, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο 259 του 

ίδιου νόμου, η αναγκαστική έξοδο̋ ενό̋ εταίρου, λόγω θανάτου, από την προσωπική 

εταιρεία, δεν συνιστά αυτόματα και τη λύση αυτή̋, με την προϋπόθεση διαφορετική̋ 

αντιμετώπιση̋ από τα οριζόμενα στο εταιρικό καταστατικό. Στη συνέχεια, βάσει, του άρθρου 

265, ω̋ άνω, η προσωπική εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται και από του̋ 

                                                           
38

 http://www.capital.gr  
39

 http://epixeirisi.gr/  
40

 Λεοντάρη̋, Μ. Προσωπικέ̋ εταιρείε̋, 1997, σελ. 73-74. 
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κληρονόμου̋ του εταίρου που απεβίωσε, εφόσον οι υπόλοιποι εταίροι συναινούν σε αυτή την 

επιλογή. 

Ω̋ προ̋ τι̋ φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋ τη̋ εταιρεία̋ και των εταίρων, επισημαίνονται τα 

παρακάτω: 

- Η εταιρεία υποχρεώνεται σε υποβολή δήλωση̋ μεταβολή̋ στο τμήμα Μητρώου τη̋ 

Δ.Ο.Υ. φορολογία̋ τη̋ (άρθρο 36, παρ. 1, του Ν.2859/2000). 

- Δεν απαιτείται υποβολή δήλωση̋ φόρου υπεραξία̋, από μεταβίβαση εταιρικού 

μεριδίου, εφόσον υπάρχει κάποιο̋ κληρονόμο̋, καθώ̋ δεν υφίσταται εξαγορά. 

Εξάλλου, η αιτία θανάτου και η μεταβίβαση για τον κληρονόμο, θα συμπεριληφθεί 

στη δήλωση του φόρου κληρονομιά̋ που θα πρέπει να υποβάλει. 

- Με την προϋπόθεση ότι έχει ενημερωθεί η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για την μεταβολή αυτή 

και έχει τροποποιηθεί το καταστατικό τη̋ εταιρεία̋ θα υποβληθεί η φορολογική 

δήλωση (Ε5) με επιμερισμό επιχειρηματική̋ αμοιβή̋ και στον κληρονόμο, ο οποίο̋ 

καθίσταται ομόρρυθμο̋ εταίρο̋. Ο αποθανών εταίρο̋, δεν θεωρείται ότι αποκτά 

επιχειρηματική αμοιβή.  

 

3.6 Φορολογία και Διάθεση Αποτελεσμάτων Ο.Ε. 

Η ανώνυμη εταιρεία «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με διεύθυνση Γούναρη 100, 

Πάτρα και Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών (έναρξη 1-1-1995) στην χρήση 2016 είχε τα παρακάτω 

δεδομένα: 

- Τα ακαθάριστα έσοδα τη̋ χρήση̋ ανήλθαν σε 500.000,00€. 

- Καθαρά κέρδη 65.000,00€. 

- Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσει̋  500,00€. 

- Προσαυξήσει̋ ασφαλιστικών ταμείων 420,00€. 

- Προκαταβολή φόρου εισοδήματο̋ (δήλωση προηγ. έτου̋) 9.000,00€ 

- Τέλο̋ επιτηδεύματο̋ 800,00€ 

- Διαφορέ̋ φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων 9000,00€ 

(Τακτικό̋ φορολογικό̋ έλεγχο̋ 2013) 

 

Στην O.E. συμμετέχουν 2 φυσικά πρόσωπα, με ποσοστά συμμετοχή̋ 60% και 40%.                            

 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  

Να υπολογισθούν, για το φορολογικό έτο̋ 2016: 

-Τα φορολογητέα κέρδη 

-Ο φόρο̋ εισοδήματο̋ 

-Η προκαταβολή φόρου εισοδήματο̋ 

-Το συνολικό ποσό για καταβολή 

-Να συνταχθεί πίνακα̋ αποτελεσμάτων 

-Να γίνουν οι σχετικέ̋ εγγραφέ̋ 
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Α) Προσδιορισμό̋ συνόλου φορολογητέων κερδών 

    Καθαρά κέρδη χρήση̋                                                              65.000,00 

Πλέον : μη εκπιπτόμενε̋ δαπάνε̋                                                1.720,00                                                                                                         

Σύνολο φορολογητέων κερδών                                                  66.720,00 

(μετά την φορολογική αναμόρφωση)  

Β) Προσδιορισμό̋ φόρου εισοδήματο̋ 

Φορολογητέα κέρδη  66.720,00 επί 

 Συντελεστή φορολογία̋  29%                                                     19.348,80 

Γ) Προσδιορισμό̋ προκαταβολή̋ φόρου εισοδήματο̋ 

Φόρο̋ εισοδήματο̋ χρήση̋ 2016   19.348,80 επί 

Συντελεστή 100%                                                                               19.348,80               

Δ) Πίνακα̋ διάθεση̋ αποτελεσμάτων (κερδών) χρήση̋ 

Καθαρά κέρδη χρήση̋                                                           65.000,00  

Μείον : 

Φόρο̋ εισοδήματο̋                                                              -19.348,80                                                                                   

Κέρδη προ̋ διάθεση                                                              45.651,20 

Τα κέρδη διατίθενται ω̋ εξή̋ : 

- Κέρδη σε εταίρου̋                                                    45.651,20                                               

                                                                                           

Ζ) Κατανομή και φορολογία διανεμόμενων κερδών  

Μέτοχοι       Ποσοστά συμ/χή̋  Διανεμόμενα κέρδη Φόρο̋ 15%   Καθαρό Ποσό 

Α Μέτοχο̋               60%                      27.390,72                  4.108,61       23.282,11 

Β Μέτοχο̋               40%                      18.260,48                  2.739,07       15.521,41   

                                                               45.651,20                  6.847,68        38.803,52 

        

Η) Λογιστικέ̋ εγγραφέ̋  

1) Μεταφορά κερδών χρήση̋ στα αποτελέσματα προ̋ διάθεση. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                         Χρέωση            Πίστωση 

86.99.00.00    Καθαρά αποτελέσματα χρήση̋       65.000,00 

88.00.00.00    Καθαρά κέρδη χρήση̋                                                   65.000,00    

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Μεταφορά των καθαρών κερδών στο Λ.88.99 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

88.00.00.00   Καθαρά κέρδη χρήση̋                      65.000,00 

88.99.00.00  Κέρδη προ̋ διάθεση                                                     65.000,00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Φόρο̋ εισοδήματο̋ φορολογητέων κερδών 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

88.08.00.00 Φόρο̋ εισοδήματο̋                             19.348,80 

54.07.00.00 Φόρο̋ εισοδήματο̋ φορολ. κερδών                           19.348,80 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 )Μεταφορά φόρου εισοδήματο̋ σε Λ.88.99 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

88.99.00.00  Κέρδη προ̋ διάθεση                        19.348,80 

88.08.00.00 Φόρο̋ εισοδήματο̋                                                      19.348,80 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) Μεταφορά φόρου εισοδήματο̋ στο λογ/σμό εκκαθ/ση̋ φόρων-τελών 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

54.07.00.00 Φόρο̋ εισοδήματο̋ φορολ. κερδών  19.348,80 

54.08.00.00 Λογ/σμό̋ εκκ/ση̋ φόρων-τελών  

Ετήσια̋ δήλωση̋ εισοδήματο̋                                                    19.348,80 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6) Προκαταβολή εισοδήματο̋ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

54.08.00.00 Λογαριασμό̋ εκκ/ση̋ φόρων-τελών  

                      Ετήσια̋ δήλωση̋ εισοδήματο̋                19.348,80 

33.13.00.00 Προκαταβολή φόρου εισοδήματο̋                                 19.348,80 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) Διάθεση κερδών χρήση̋ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

88.99.00.00 Κέρδη προ̋ διάθεση                               45.651,20 

53.14.00.01 Α μέτοχο̋                                                                              23.282,11 

53.14.00.02 Β μέτοχο̋                                                                              15.521,41 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) Εγγραφή τέλου̋ επιτηδεύματο̋ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

63.98.00.00 Διάφοροι φόροι-τέλη/Τέλο̋ επιτηδεύματο̋ 800,00 

54.09.00.00 Διάφοροι φόροι-τέλη/Τέλο̋ επιτηδεύματο̋                  800,00 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9) Παρακράτηση και απόδοση φόρου εισοδήματο̋ στα διανεμόμενα κέρδη 

Ω̋ χρόνο̋ κτήση̋ του εισοδήματο̋, για τα κέρδη που διανέμουν οι Ομόρρυθμε̋ εταιρείε̋, 

θεωρείται η τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ 

φορολογική̋ δήλωση̋, οπότε και εντό̋ του συγκεκριμένου μήνα πρέπει να διενεργηθεί η 

σχετική λογιστική εγγραφή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ε.) 

4.1 Ορισμό̋ και γενικά χαρακτηριστικά 

Η σύσταση τη̋ Ετερόρρυθμη̋ Εταιρεία̋ γίνεται από ένα ή περισσότερα μέλη εκ των οποίων 

το ένα τουλάχιστον είναι ο ομόρρυθμο̋ εταίρο̋ και τα υπόλοιπα μέλη είναι οι ετερόρρυθμοι 

εταίροι. Σε αυτήν την εταιρική μορφή τα ομόρρυθμα μέλη ευθύνονται για τι̋ οικονομικέ̋ 

υποχρεώσει̋ τη̋ εταιρεία̋ ακόμα και με την προσωπική του̋ περιουσία σε περίπτωση που 

δεν επαρκεί η περιουσία τη̋ εταιρεία̋. Αντιθέτω̋ η ευθύνη των ετερόρρυθμων μελών φτάνει 

μέχρι το ποσό συμμετοχή̋ του̋ στο εταιρικό κεφάλαιο. Αυτή είναι και η βασική διαφορά τη̋ 

Ετερόρρυθμη̋ από την Ομόρρυθμη εταιρεία. Η εισφορά των ετερόρρυθμων μελών 

πραγματοποιείται σε μετρητά ή σε είδο̋ (εργασία, εξοπλισμό̋, τεχνογνωσία, κτιριακέ̋ 

εγκαταστάσει̋, κ.ά.), αλλά και με την ενεργό συμμετοχή του̋ στην διοίκηση τη̋ εταιρεία̋. 

Ωστόσο το ρόλο του διαχειριστή και εκπροσώπου τη̋ εταιρεία̋ αναλαμβάνουν αποκλειστικά 

οι ομόρρυθμοι εταίροι. 

Για να αποκτήσει νομική οντότητα μια Ετερόρρυθμη εταιρεία πρέπει να γίνει η εγγραφή τη̋ 

στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), όπου καταχωρούνται τα στοιχεία τη̋ εταιρεία̋ και 

των ετερόρρυθμων εταίρων. 

Για την σύσταση μια̋ Ε.Ε. δεν απαιτείται συγκεκριμένο κεφάλαιο καθώ̋ δεν διαχωρίζεται η 

περιουσία τη̋ εταιρεία̋ από την περιουσία των ομόρρυθμων εταίρων οι οποίοι είναι 

υπεύθυνοι για την εταιρεία ακόμα και με την προσωπική του̋ περιουσία, όπω̋ 

προαναφέρθηκε. 

Η Ετερόρρυθμη εταιρεία διακρίνεται σε δύο κατηγορίε̋: 

i. Την απλή Ετερόρρυθμη εταιρεία, όπου οι ετερόρρυθμοι εταίροι διαθέτουν μερίδια τα 

οποία αναγράφονται στο καταστατικό τη̋ εταιρεία̋ και δεν μπορούν να 

μεταβιβαστούν. Η διαχείριση τη̋ εταιρεία̋ αναλαμβάνεται αποκλειστικά από του̋ 

ομόρρυθμου̋ εταίρου̋ καθώ̋ οι ετερόρρυθμοι απαγορεύεται να εκπροσωπούν την 

εταιρεία. Ωστόσο δικαιούνται να έχουν γνώση τόσο του οικονομικού ελέγχου τη̋ 

εταιρεία̋ όσο και του διαχειριστή τη̋. 

ii. Την κατά μετοχέ̋ Ετερόρρυθμη εταιρεία, στην οποία οι ετερόρρυθμοι εταίροι 

διαθέτουν μερίδια που παρίστανται σαν μετοχέ̋ ανώνυμη̋ εταιρεία̋ και μπορούν να 

μεταβιβαστούν ελεύθερα. Την διαχείριση τη̋ εταιρεία̋ μπορούν να αναλάβουν οι 

ομόρρυθμοι εταίροι ή κάποια τρίτα πρόσωπα τα οποίοι δεν συμμετέχουν στην 

εταιρεία αλλά ορίζονται στο καταστατικό τη̋, όπου ορίζεται και η διάρκεια τη̋ 

θητεία̋ του̋. Και σε αυτήν την μορφή τη̋ Ετερόρρυθμη̋ εταιρεία̋ οι ετερόρρυθμοι 

εταίροι δεν έχουν δικαίωμα να διαχειρίζονται και να εκπροσωπούν την εταιρεία. 

Αξίζει να αναφερθεί πω̋ η ύπαρξη ετερορρύθμων εταίρων που διαθέτουν περιορισμένα 

δικαιώματα στη διοίκηση τη̋ εταιρεία̋ και έχουν περιορισμένη ευθύνη όσον αφορά στι̋ 

υποχρεώσει̋ τη̋ αποτελεί την ειδοποιό διαφορά μεταξύ μια̋ Ομόρρυθμη̋ και μια̋ 

Ετερόρρυθμη̋ εταιρεία̋. Η παρουσία των ετερόρρυθμων εταίρων οδηγεί σαφώ̋ την Ε.Ε. σε 

πλεονεκτική θέση σε σχέση με την Ο.Ε. καθώ̋ λειτουργούν συχνά ω̋ χρηματοδότε̋ 
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εξασφαλίζοντα̋ στην εταιρεία τα κεφάλαια που απαιτούνται για τη λειτουργία και την 

ανάπτυξή τη̋. 

Στην επωνυμία τη̋ Ετερόρρυθμη̋ εταιρεία̋ αναγράφεται το όνομα ενό̋ ή περισσότερων 

ομόρρυθμων εταίρων ενώ δεν φαίνονται τα ετερόρρυθμα μέλη προ̋ αποφυγή εξαπάτηση̋ 

των δανειστών τη̋ εταιρεία̋. Στην εταιρική επωνυμία τόσο τη̋ Ομόρρυθμη̋ όσο και τη̋ 

Ετερόρρυθμη̋ εταιρεία̋ συναντάται συχνά η ένδειξη «και Σια», με την οποία δηλώνεται η 

συμμετοχή των ετερόρρυθμων εταίρων στην εταιρεία. 

Η σύσταση τη̋ Ετερόρρυθμη̋ εταιρεία̋ γίνεται με την σύνταξη ενό̋ εταιρικού καταστατικού 

το οποίο κατατίθεται στο Πρωτοδικείο τη̋ έδρα̋ τη̋ εταιρεία̋. Στο καταστατικό θα 

αναγράφονται τα κάτωθι: 

o Η επωνυμία τη̋ εταιρεία̋ και ο διακριτικό̋ τη̋ τίτλο̋. 

o Ο τύπο̋ τη̋ εταιρεία̋. 

o Ο σκοπό̋ ίδρυση̋ και το αντικείμενο δραστηριότητα̋ τη̋ εταιρεία̋. 

o Τα προσωπικά στοιχεία των ετερόρρυθμων εταίρων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση 

κατοικία̋, ιδιότητα). 

o Τα προσωπικά στοιχεία των ομόρρυθμων εταίρων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση 

κατοικία̋, ιδιότητα). 

o Το ποσό που εισφέρει ο κάθε εταίρο̋. 

Με τη σύστασή τη̋, η Ετερόρρυθμη εταιρεία μπορεί να διενεργεί συναλλαγέ̋, να έχει ενεργό 

συμμετοχή σε άλλε̋ εταιρείε̋ ω̋ εταίρο̋, να αποκτά κυριότητα σε κινητή και ακίνητη 

περιουσία καθώ̋ και να έχει τον έλεγχο των εμπορικών τη̋ σχέσεων. 

Τα λογιστικά βιβλία που τηρούνται στην Ε.Ε. είναι  τα ίδια με εκείνα που τηρούνται στην 

Ο.Ε. (βλ. §3.2). 

 

4.2 Φορολογία τη̋ Ε.Ε. 

Για τον υπολογισμό του φόρου των Ε.Ε. η φορολόγηση των καθαρών κερδών γίνεται με 

συντελεστή 20% για τη διαχειριστική χρήση 2007 ενώ για την χρήση 2017 ο συντελεστή̋ 

φτάνει το 29%. Για τον υπολογισμό των φορολογηθέντων κερδών πρέπει από τα κέρδη τη̋ 

χρήση̋ να αφαιρεθούν τα κάτωθι, όπω̋ και στην περίπτωση τη̋ Ο.Ε.: 

1. Τα κέρδη που φορολογούνται αυτοτελώ̋ ή απαλλάσσονται του φόρου. 

2. Τα κέρδη που προέρχονται από συμμετοχή σε Ομόρρυθμε̋ ή Ετερόρρυθμε̋ εταιρείε̋, 

μερίδια εταιρεία̋ περιορισμένη̋ ευθύνη̋ μερίσματα ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών 

ή συνεταιρισμών ή κερδών αμοιβαίων κεφαλαίων. 

Για την προσωπική εργασία που παρέχουν οι ομόρρυθμοι εταίροι λαμβάνουν ω̋ αντάλλαγμα 

ένα πλασματικό ποσό, την επιχειρηματική αμοιβή. Το ποσό τη̋ επιχειρηματική̋ αμοιβή̋ θα 

πρέπει να αφαιρεθεί από τα συνολικά κέρδη τη̋ εταιρεία̋, ανεξάρτητα από το εάν κάποιο̋ 

από του̋ εταίρου̋ δεν επιθυμεί την επιχειρηματική αυτή αμοιβή. Στην περίπτωση που ένα̋ 

ομόρρυθμο̋ εταίρο̋ συμμετέχει σε περισσότερε̋ από μία εταιρείε̋ θα λάβει την 

επιχειρηματική αμοιβή από την εταιρεία η οποία του αποδίδει τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη. 
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Ο υπολογισμό̋ τη̋ επιχειρηματική̋ αμοιβή̋ γίνεται λαμβάνοντα̋ υπόψη το ποσοστό 

συμμετοχή̋ του κάθε δικαιούχου εταίρου στο 50% των κερδών τη̋ εταιρεία̋ που δηλώθηκαν 

με την αρχική δήλωση, είτε αυτή είναι εμπρόθεσμη είτε είναι εκπρόθεσμη. Αξίζει στο σημείο 

αυτό να σημειωθεί πω̋ η επιχειρηματική αμοιβή δεν υπολογίζεται στα επιπλέον κέρδη που 

μπορεί να προκύψουν από κάποιο φορολογικό έλεγχο που θα διενεργηθεί εν καιρώ. Τα 

συνολικά κέρδη φορολογούνται με συντελεστή 22% ή 20%, ανάλογα.
41

 

Στο Σχήμα 4.2.1 απεικονίζεται η φορολογία κερδών τη̋ Ε.Ε. για το οικονομικό έτο̋ 2013. 

 

 

Σχήμα 4.2.1. Φορολογία κερδών Ε.Ε. το οικονομικό έτο̋ 2013. 

 

Στο παρακάτω Διάγραμμα (Διάγραμμα 4.2.1) παρουσιάζονται οι φορολογικοί συντελεστέ̋ 

για τα τελευταία δέκα χρόνια, από το 2007 έω̋ το 2017, για την Ετερόρρυθμη Εταιρεία. 

 

                                                           
41

 Krautheim, S., Schmidt-Eisenlohr, T. Heterogeneous firms, ‘profit shifting’ FDI and international tax 

competition, Journal of Public Economics, 95, 2011, p. 122-133. 
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Διάγραμμα 4.2.1 Φορολογικοί συντελεστέ̋ για τα έτη χρήση̋ 2007-2017 για την Ετερόρρυθμη 

Εταιρεία. 

Πηγή: Taxheaven, 2017 

 

4.3 Περίπτωση Πτώχευση̋ στην Ε.Ε. 

Ομοίω̋ με την Ομόρρυθμη εταιρεία, η πτώχευση τη̋ Ετερόρρυθμη εταιρεία̋ οδηγεί στη 

λύση τη̋, η οποία συνεπάγεται την συμπτώχευση των εταίρων τη̋. Στην περίπτωση που ο 

ετερόρρυθμο̋ εταίρο̋ δεν έχει καταφέρει να καταβάλει την εισφορά του τότε θα έχει θέση 

οφειλέτη τη̋ εταιρεία̋ που κήρυξε πτώχευση. Η πτώχευση ωστόσο του ομόρρυθμου εταίρου 

δεν συνεπάγεται την πτώχευση τη̋ εταιρεία̋ αλλά μόνο την λύση αυτή̋. Επιπλέον, υπάρχει 

και η συμφωνία τη̋ συνέχιση̋ τη̋ εταιρεία̋ από του̋ υπόλοιπου̋ εταίρου̋. H συμπτώχευση 

των εταίρων επέρχεται, χωρί̋ να απαιτείται να διαλαμβάνεται αυτό στην απόφαση στην 

οποία κηρύσσεται η πτώχευση. Επιπλέον, ο σύνδικο̋ τη̋ πτωχεύσασα̋ εταιρεία̋ είναι και 

σύνδικο̋ των πτωχεύσεων των εταιρικών μελών (αποφάσει̋ Eφ. Πατρών 6/1999 και 

10798/87 Eφ. Aθηνών και, επίση̋, έκθεση τη̋ Διεύθυνση̋ Επιστημονικών Mελετών τη̋ 

Bουλή̋ επί τη̋ παραγράφου 1 του άρθρου 259 του N.4072/2012).
42

 

 

4.4 Περίπτωση Θανάτου ενό̋ εταίρου τη̋ Ε.Ε. 

Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου, η Ετερόρρυθμη εταιρεία 

λύνεται, εκτό̋ αν με τροποποίηση τη̋ εταιρική̋ σύμβαση̋, που πρέπει να καταχωρηθεί μέσα 

σε τέσσερε̋ μήνε̋ στο Γ.Ε.ΜΗ., ένα̋ από του̋ ετερόρρυθμου̋ εταίρου̋ καταστεί 

                                                           
42

 Αrgenti, J. Corporate Collapse: The Causes and Sympoms, Mc Graw-Hill, London, 1976. 
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ομόρρυθμο̋ εταίρο̋ ή αν εισέλθει στην εταιρεία νέο̋ εταίρο̋ ω̋ ομόρρυθμο̋. Σε κάθε 

περίπτωση θανάτου εταίρου, εφόσον δεν γίνει τροποποίηση του εταιρικού για την κάλυψη 

του μεριδίου του αποθανόντο̋, επέρχεται λύση και εκκαθάριση τη̋ εταιρεία̋.
43

 

 

4.5 Φορολογία και Διάθεση Αποτελεσμάτων Ε.Ε. 

Η ανώνυμη  εταιρεία «ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» με διεύθυνση Κανακάρη 100, 

Πάτρα και Δ.Ο.Υ. Γ΄ Πατρών (έναρξη 1-1-2005) στην χρήση 2010 είχε τα παρακάτω 

δεδομένα: 

- Τα ακαθάριστα έσοδα τη̋ χρήση̋ ανήλθαν σε 700.000,00€. 

- Καθαρά κέρδη 75.000,00€. 

- Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσει̋ 1000,00€. 

- Προσαυξήσει̋ ασφαλιστικών ταμείων 420,00€. 

- Προκαταβολή φόρου εισοδήματο̋ (δήλωση προηγ. έτου̋) 15.000,00€ 

 

Στην Ε.E.. συμμετέχουν 2 φυσικά πρόσωπα, με ποσοστά  συμμετοχή̋ 60% το 

ομόρρυθμο μέλο̋ και 40% το ετερόρρυθμο μέλο̋.                            

 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  

Να υπολογισθούν, για το φορολογικό έτο̋ 2010: 

-Τα φορολογητέα κέρδη 

-Ο φόρο̋ εισοδήματο̋ 

-Η προκαταβολή φόρου εισοδήματο̋ 

-Το συνολικό ποσό για καταβολή 

-Να συνταχθεί πίνακα̋ αποτελεσμάτων 

-Να γίνουν οι σχετικέ̋ εγγραφέ̋ 

Α) Προσδιορισμό̋ συνόλου φορολογητέων κερδών 

    Καθαρά κέρδη χρήση̋                                                              75.000,00 

Πλέον : μη εκπιπτόμενε̋ δαπάνε̋                                                1.420,00                                                                                                         

Σύνολο φορολογητέων κερδών                                                  76.420,00 

(μετά την φορολογική αναμόρφωση)  

Β) Προσδιορισμό̋ φόρου εισοδήματο̋ 

Φορολογητέα κέρδη    22926,00 επί 20%                                4.585,20 

                                                           
43

 

https://optimumanalysis.wordpress.com/2015/10/23/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8

1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-

%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-

%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CF%8D%CF%83%CE%B7-%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1/  
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Φορολογητέα κέρδη   30.568,00 επί 25%                               7.642,00 

Σύνολο φορολογητέων κερδών                                              12.227,20   

Στοιχεία για τον προσδιορισμό του φόρου 

Κέρδη ομορρύθμου  76.420,00 επί 60%  = 45.852,00 

Κέρδη Ομορρύθμου φορολογούμενα από την εταιρεία 45.852,00 επί 50% =22.926,00  με 

ποσοστό φορολογία̋ 20%. 

Επιχειρηματική αμοιβή Ομορρύθμου φορολογούμενη στην ατομική φορολογική δήλωση του 

45.852,00 επί 50% = 22.926,00 

Αμοιβή ετερορρύθμου 76420,00 επί 40% = 30.568,00 ,η οποία φορολογείται όλη από την 

εταιρεία με 25%    

 

Γ) Προσδιορισμό̋ προκαταβολή̋ φόρου εισοδήματο̋ 

Φόρο̋ εισοδήματο̋ χρήση̋ 2010          12.227.20 επί 

Συντελεστή 55%                                                                                6.724.96               

Δ) Πίνακα̋ διάθεση̋ αποτελεσμάτων (κερδών) χρήση̋ 

Καθαρά κέρδη χρήση̋                                                           75.000,00  

Μείον : 

Φόρο̋ εισοδήματο̋                                                              -12.227.20                                                                                  

Κέρδη προ̋ διάθεση                                                              62.772.80 

Τα κέρδη διατίθενται ω̋ εξή̋ : 

- Κέρδη σε εταίρου̋                                                    62.772,80                                              

                                                                                             

Ζ) Κατανομή και φορολογία διανεμόμενων κερδών  

Μέτοχοι       Ποσοστά συμ/χή̋  Διανεμόμενα κέρδη Φόρο̋ 0%   Καθαρό Ποσό 

Α Ομορ. εταίρο̋           60%                      40.414,80           0      40.414,80 

Β Ετερ. εταίρο̋             40%                      22.358,00           0       22.358,00   

                                                                     62.772,80                    62.772,80 
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Η) Λογιστικέ̋ εγγραφέ̋  

1) Μεταφορά κερδών χρήση̋ στα αποτελέσματα προ̋ διάθεση. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                         Χρέωση            Πίστωση 

86.99.00.00    Καθαρά αποτελέσματα χρήση̋       75.000,00 

88.00.00.00    Καθαρά κέρδη χρήση̋                                                   75.000,00    

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Μεταφορά των καθαρών κερδών στο Λ.88.99 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

88.00.00.00   Καθαρά κέρδη χρήση̋                      75.000,00 

88.99.00.00  Κέρδη προ̋ διάθεση                                                     75.000,00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Φόρο̋ εισοδήματο̋ φορολογητέων κερδών 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

88.08.00.00 Φόρο̋ εισοδήματο̋                             12.227,20 

54.07.00.00 Φόρο̋ εισοδήματο̋ φορολ. κερδών                           12.227,20 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4)Μεταφορά φόρου εισοδήματο̋ σε Λ.88.99 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

88.99.00.00  Κέρδη προ̋ διάθεση                        12.227,20 

88.08.00.00 Φόρο̋ εισοδήματο̋                                                      12.227,20 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) Μεταφορά φόρου εισοδήματο̋ στο λογ/σμό εκκαθ/ση̋ φόρων-τελών 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

54.07.00.00 Φόρο̋ εισοδήματο̋ φορολ. κερδών  12.227,20 

54.08.00.00 Λογ/σμό̋ εκκ/ση̋ φόρων-τελών  

Ετήσια̋ δήλωση̋ εισοδήματο̋                                                    12.227,20 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) Προκαταβολή εισοδήματο̋ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

54.08.00.00 Λογαριασμό̋ εκκ/ση̋ φόρων-τελών  

                      Ετήσια̋ δήλωση̋ εισοδήματο̋                 6.724,96 

33.13.00.00 Προκαταβολή φόρου εισοδήματο̋                                 6.724,96 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) Διάθεση κερδών χρήση̋ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

88.99.00.00 Κέρδη προ̋ διάθεση                               62.772,80 

53.14.00.01 Α μέτοχο̋                                                                              40.414,80 

53.14.00.02 Β μέτοχο̋                                                                              22.358,00 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8) Παρακράτηση και απόδοση φόρου εισοδήματο̋ στα διανεμόμενα κέρδη 

Δεν προβλέπεται παρακράτηση για το έτο̋ 2010. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.) 

5.1 Ορισμό̋ και γενικά χαρακτηριστικά 

Η Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.) είναι ένα νομικό πρόσωπο εμπορικού χαρακτήρα με πλήρη 

νομική προσωπικότητα και διαθέτει υποχρεωτικό κεφάλαιο το οποίο διαιρείται σε ίσα μερίδια 

τι̋ μετοχέ̋. Το βασικό πλεονέκτημα μια̋ Ανώνυμη̋ Εταιρεία̋ είναι το γεγονό̋ ότι οι μέτοχοι 

ευθύνονται μέχρι το ύψο̋ του κεφαλαίου που έχουν διαθέσει κατά τη σύσταση αυτή̋. 

Η ίδρυση μια̋ Ανώνυμη̋ Εταιρεία̋ μπορεί να πραγματοποιηθεί από δύο τουλάχιστον ή 

περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (άρθρο 8 Ν.2190/1920), εκ των οποίων τα φυσικά 

πρόσωπα πρέπει να έχουν κλείσει το δέκατο όγδοο έτο̋ τη̋ ηλικία̋ του̋ και να έχουν την 

εμπορική ικανότητα.
44

 Το νομικό πλαίσιο τη̋ Α.Ε. διαμορφώθηκε από τον νόμο Ν.2190/1920 

«Περί Ανωνύμων Εταιρειών», που αποτέλεσε και το επιμέρου̋ «Δίκαιο τη̋ Α.Ε.». Η Α.Ε. 

είναι εταιρεία εμπορική̋ δραστηριότητα̋ ακόμα και όταν δεν ασκεί εμπορία. Για την 

σύστασή τη̋ απαιτείται η συγκέντρωση του κατώτατου ορίου μετοχικού κεφαλαίου 24.000€ 

σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου τη̋ 12/12/2012, Φ.Ε.Κ. 240 Α΄, πριν 

από την οποία το απαιτούμενο ποσό κυμαινόταν στι̋ 60.000€. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξή̋: 

1. Το αρκετά μεγάλο κεφάλαιο το οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ιδρυθεί η 

εταιρεία. 

2. Το κεφάλαιο διαιρείται σε ισόποσα μερίδια τα οποία ενσωματώνονται σε έγγραφα, τι̋ 

μετοχέ̋. 

3. Κατά την ίδρυση μια̋ Α.Ε., αλλά και σε όλη τη διάρκεια τη̋ ζωή̋ τη̋, υπάρχουν 

αυστηροί όροι δημοσιότητα̋. 

4. Η διάρκειά τη̋ είναι αρκετά μεγάλη και κυμαίνεται στα 30 - 50 χρόνια. 

5. Οι μέτοχοι έχουν περιορισμένη ευθύνη καθώ̋ τα δικαιώματα και οι υποχρεώσει̋ του̋ 

εξαρτώνται από το κεφάλαιο που έχει καταβάλλει ο κάθε ένα̋ για τη συμμετοχή του 

στην εταιρεία. Για τον λόγο αυτό η Α.Ε. χαρακτηρίζεται ω̋ κεφαλαιουχική εταιρεία 

και όχι ω̋ προσωπική.
45

 

6. Υπάρχουν δύο όργανα στην Α.Ε., η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

7. Οι αποφάσει̋ στην Α.Ε. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Για τι̋ αποφάσει̋ που 

αφορούν στα τρέχοντα ζητήματα, τη διοίκηση τη̋ εταιρεία̋ και τη διαχείριση τη̋ 

εταιρική̋ περιουσία̋ αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ οι σοβαρότερε̋ 

αποφάσει̋ π.χ. διορισμό̋ διοικητικού Συμβουλίου, αύξηση κεφαλαίων, αλλαγή 

σκοπού, διάλυση τη̋ εταιρεία̋ κ.ά. λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να παραστούν όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι 

έχουν και δικαίωμα ψήφου. Στην Α.Ε. υπάρχει ισχυρή πλειοψηφία η οποία 

αποφασίζει για κάθε ζήτημα, εξασφαλίζοντα̋ στην εταιρεία μια σταθερή και δίκαιη 

                                                           
44
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διοίκηση, καθώ̋ βασίζεται στην πλειοψηφία και απόλυτη ευχέρεια χειρισμών στην 

λειτουργία τη̋. 

Εκτό̋ από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πω̋ μία Α.Ε. έχει 

νομική προσωπικότητα και επομένω̋ διαθέτει περιουσία, έδρα, επωνυμία, ιθαγένεια κ.λπ. 

Αποτελεί νομικό πρόσωπο του οποίου τα δικαιώματα και οι υποχρεώσει̋ απορρέουν από το 

νόμο και το καταστατικό. Επιπλέον, η ιδιότητα του μετόχου μεταβιβάζεται με τη μεταβίβαση 

του τίτλου μετοχή̋.
44

 

Για τη σύσταση μια̋ Ανώνυμη̋ Εταιρεία̋ απαιτείται η σύνταξη ενό̋ συμβολαιογραφικού 

εγγράφου σύσταση̋, του Καταστατικού τη̋ εταιρεία̋, νομικό έγγραφο στο οποίο 

καταγράφονται όλα τα βασικά θέματα που αφορούν στι̋ σχέσει̋ των μετόχων, τη διοίκηση 

τη̋ εταιρεία̋, καθώ̋ και θέματα που αφορούν στη διάρκεια ζωή̋ και τη διάλυσή τη̋. 

Στο καταστατικό τη̋ εταιρεία̋ θα πρέπει να αναφέρονται τα παρακάτω βασικά στοιχεία: 

o Η επωνυμία τη̋ εταιρεία̋ και η έδρα τη̋. 

o Ο σκοπό̋ τη̋ εταιρεία̋. 

o Η διάρκεια τη̋ εταιρεία̋. 

o Το μετοχικό κεφάλαιο (όπου θα αναφέρεται το ύψο̋ και ο τρόπο καταβολή̋ του). 

o Οι μετοχέ̋ και συγκεκριμένα το είδο̋, ο αριθμό̋, η ονομαστική αξία των μετοχών και η 

έκδοσή του̋. 

o Ο αριθμό των μετοχών που υπάρχει σε κάθε κατηγορία, στην περίπτωση που 

εμφανίζονται περισσότερε̋ κατηγορίε̋ μετοχών. 

o Η μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμε̋ ή των ανωνύμων σε ονομαστικέ̋. 

o Ο αριθμό̋ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώ̋ και οι αρμοδιότητέ̋ του στην 

εταιρεία. 

o Η συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων, ο τρόπο̋ λειτουργία̋ του̋ και οι 

αρμοδιότητέ̋ του̋. 

o Οι ελεγκτέ̋ οι οποίοι θα ασχολούνται με τα εξή̋: 

o Τα δικαιώματα των μετόχων. 

o Τον ισολογισμό και τη διάθεση των κερδών. 

o Τη λύση τη̋ εταιρεία̋ και την εκκαθάριση τη̋ περιουσία̋ τη̋. 

o Τα στοιχεία των προσώπων που υπέγραψαν το καταστατικό τη̋ εταιρεία̋. 

Η επωνυμία τη̋ Ανώνυμη̋ Εταιρεία̋ πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά: 

Α. Ένδειξη που να δηλώνει το είδο̋ τη̋ επιχείρηση̋ που ασκεί. Εναλλακτικά μπορεί να 

αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάποιου εκ των ιδρυτών ή άλλου φυσικού προσώπου  

Β. Τι̋ λέξει̋ «Ανώνυμη Εταιρία». Σε περίπτωση που η εταιρία ασκεί παραπάνω από 

μία δραστηριότητε̋ στην επωνυμία αναγράφεται η κυριότερη ή οι κυριότερε̋ 

εξ’αυτών.  
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5.2 Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων στην Α.Ε. 

Οι Ανώνυμε̋ Εταιρείε̋, βάσει του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τηρούν υποχρεωτικά, 

βιβλία Γ΄ κατηγορία̋. Ανεξάρτητα από το αντικείμενο εργασιών και το μέγεθο̋ τη̋ εταιρεία̋ 

καθώ̋ και το λογιστικό σύστημα το οποίο εφαρμόζεται σε αυτήν θα πρέπει υποχρεωτικά να 

τηρεί κάποια βιβλία τα οποία αναφέρονται παρακάτω: 

& Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών. Εδώ γίνεται η καταχώρηση τη̋ απογραφή̋ 

κατά την έναρξη και εν συνεχεία η απογραφή και ο ισολογισμό̋ στο τέλο̋ κάθε 

εταιρική̋ χρήση̋. Για τον ισολογισμό επισυνάπτονται επίση̋ τα έγγραφα που 

προκύπτουν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήση̋ καθώ̋ και ο πίνακα̋ 

διανομή̋ κερδών. Στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών υπογράφουν τα πρόσωπα 

που έχουν οριστεί για να υπογράφουν και τον ισολογισμό. 

& Συγκεντρωτικό Ημερολόγιο. Στο ημερολόγιο καταχωρούνται οι λογιστικέ̋ εγγραφέ̋ 

στο τέλο̋ κάθε μήνα οι οποίε̋ συγκεντρώνονται από τα αναλυτικά ημερολόγια 

(ταμείου, αγορών, πωλήσεων, διαφόρων πράξεων). 

& Γενικό Καθολικό. Οι λογιστικέ̋ εγγραφέ̋ από το συγκεντρωτικό ημερολόγιο 

μεταφέρονται στου̋ λογαριασμού̋ του γενικού καθολικού. 

& Αναλυτικά Καθολικά. Τηρούνται σε βιβλία ή καρτέλε̋. Κάθε πρωτοβάθμιο̋ 

λογαριασμό̋ αναλύεται σε δευτεροβάθμιου̋ λογαριασμού̋, κ.ο.κ. 

& Βιβλίο Αποθήκη̋. Είναι και αυτό αναλυτικό καθολικό αλλά προηγείται θεώρηση τη̋ 

χρησιμοποίησή̋ του. 

& Βιβλίο Γραμματίων εισπρακτέων και Βιβλίο γραμματίων πληρωτέων. Στα βιβλία 

αυτά καταχωρούνται τα εισπρακτέα και πληρωτέα γραμμάτια, αντίστοιχα. 

& Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων. 

& Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

& Βιβλίο Μετόχων. Σε αυτό το βιβλίο, το οποίο διαθέτει ειδική γραμμογράφηση, 

καταχωρούνται τα στοιχεία των μετόχων, ο αριθμό̋ του̋ και οι τίτλοι που κατέχει ο 

καθένα̋. 

& Βιβλίο μετοχών. Στο συγκεκριμένο βιβλίο γίνεται η καταχώρηση των οριστικών και 

προσωρινών τίτλων των ονομαστικών και των ανώνυμων μετοχών κατά αριθμητική 

σειρά και κατά σειρά έκδοση̋.  

 

5.3 Φορολογία τη̋ Α.Ε. 

Σύμφωνα με τον Ν.2065/1992 το φορολογητέο εισόδημα τη̋ Ανώνυμη̋ Εταιρία̋ 

φορολογείται στο όνομα του νομικού προσώπου και με την καταβολή του φόρου δεν υπάρχει 

πια φορολογική υποχρέωση για την εταιρεία και τα μέλη τη̋ (μέτοχοι, μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και λοιποί δικαιούχοι). Οι μέτοχοι που είναι και μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, λαμβάνουν τα αντίστοιχα ποσοστά και τι̋ αμοιβέ̋ αφού αφαιρεθεί ο φόρο̋ 
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εισοδήματο̋ από τα εναπομείναντα κέρδη. Στα διανεμόμενα, με τη μορφή μερισμάτων 

κέρδη, τι̋ αμοιβέ̋ και τα ποσοστά των μελών του Δ.Σ., καθώ̋ και τι̋ αμοιβέ̋ των 

εργαζομένων δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου με αποτέλεσμα αφενό̋ τα εισοδήματα που 

λαμβάνουν οι δικαιούχοι να είναι καθαρά αφετέρου να μην φορολογούνται επιπλέον. Αυτό 

συνεπάγεται πω̋ η δήλωση φορολογία̋ εισοδήματο̋ των δικαιούχων δεν θα περιλαμβάνει 

αυτά τα εισοδήματα, ανεξάρτητα από το εάν το ύψο̋ του̋ είναι μεγάλο ή μικρό, ούτε θα τα 

συναθροίζει με άλλα εισοδήματα που πιθανόν να υπάρχουν, με αποτέλεσμα να 

φορολογηθούν με τι̋ γενικέ̋ διατάξει̋ φορολογία̋ εισοδήματο̋ του Ν.2238/1994 

συμψηφίζοντα̋ το ποσό του φόρου που έχει καταβληθεί από τον νομικό πρόσωπο τη̋ Α.Ε.  

Τα κέρδη τη̋ Α.Ε. φορολογούνται αν από τα συνολικά πραγματικά καθαρά κέρδη που 

προκύπτουν από τον ισολογισμό τη̋ εταιρία̋ αφαιρεθεί η ζημία (εάν υπάρχει) του αμέσω̋ 

προηγούμενου ή των πέντε προηγούμενων χρόνων, ανάλογα την περίπτωση. Αφαιρούνται 

επίση̋ τα μερίσματα ή τα κέρδη που προκύπτουν από την συμμετοχή σε άλλε̋ εταιρίε̋ 

καθώ̋ τα εισοδήματα αυτά έχουν ήδη φορολογηθεί στι̋ εταιρίε̋ που πραγματοποιήθηκαν. 

Ακολουθεί η πρόσθεση στα συνολικά κέρδη των μη φορολογικών εξόδων και η αφαίρεση 

των αφορολόγητων αποθεματικών (εάν υπάρχουν) διαφόρων αναπτυξιακών νόμων. Το ποσό 

που μένει φορολογείται με τον αντίστοιχο συντελεστή. Εν συνεχεία γίνεται διανομή ενό̋ 

μέρου̋ των κερδών που απομένουν αφού αφαιρεθεί ο φόρο̋, ενώ τα υπόλοιπα παραμένουν 

στην εταιρία ω̋ αποθεματικά. 

Εάν η Α.Ε. διαθέτει ακίνητα από τα οποία έχει εισοδήματα τότε στο ακαθάριστο από τα 

ακίνητα εισόδημα επιβάλλεται συμπληρωματικό̋ φόρο̋ 3%. Στην περίπτωση που η Α.Ε. 

παίρνει απαλλαγή από τον κύριο φόρο, το ίδιο θα συμβαίνει και στον συμπληρωματικό φόρο. 

Από τον κύριο φόρο αφαιρούνται: 

- Ο φόρο̋ που μπορεί να παρακρατήθηκε. 

- Ο φόρο̋ που είχε προκαταβληθεί μέσα στον προηγούμενο χρόνο σχετικά με τα 

εισοδήματα τη̋ χρήση̋. 

- Ο φόρο̋ που αναλογεί στα κέρδη που φορολογήθηκαν με ειδικό τρόπο και με τα 

οποία έχουν προσαυξηθεί τα υποκείμενα σε φορολογία κέρδη τη̋ Ανώνυμη̋ 

Εταιρία̋. 

- Ο φόρο̋ που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτήν 

και υπόκειται σε φόρο. 

Το τελικό ποσό που απομένει από τον κύριο φόρο είναι αυτό που οφείλει να καταβάλλει η 

εταιρία στην εφορία για τα κέρδη χρήση̋.  

Σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ των §§ 1 και 2 του άρθρου 106 του Ν.2238/1994 ο νόμο̋ περί 

φορολογία̋ εισοδήματο̋ διακρίνει το εισόδημα τη̋ A.E. στι̋ εξή̋ κατηγορίε̋: 

1. Εισόδημα από υποκείμενη σε πλήρη φορολογία. 

2. Εισόδημα που υπόκειται σε παρακράτηση φόρου που φορολογείται πλήρω̋ στη 

χρήση που πραγματοποιείται εισόδημα φορολογούμενο κατά ειδικό τρόπο. 

3. Εισόδημα αφορολόγητο. 
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4. Μερίσματα σε κέρδη λόγω συμμετοχή̋ και σε άλλε̋ εταιρείε̋. 

5. Τα λογιστικά κέρδη των τεχνικών εταιρειών πέραν των τεκμαρτών. 

 

Στο Διάγραμμα 5.3.1 απεικονίζονται οι φορολογικοί συντελεστέ̋ για τα τελευταία δέκα 

χρόνια, από το 2007 έω̋ το 2017, για την Ανώνυμη Εταιρεία. 

 

 

Διάγραμμα 5.3.1 Φορολογικοί συντελεστέ̋ για τα έτη χρήση̋ 2007-2017 για την Ανώνυμη Εταιρεία. 

Πηγή: Taxheaven, 2017 

 

5.4. Περίπτωση Πτώχευση̋ τη̋ Α.Ε. 

H Ανώνυμη εταιρία λύεται με την κήρυξή τη̋ σε κατάσταση πτώχευση̋. Στην περίπτωση 

αυτή δεν ακολουθείται η διαδικασία εκκαθάριση̋ του εταιρικού δικαίου, αλλά η πτωχευτική 

διαδικασία. Αυτό ωστόσο δεν συνεπάγεται την πτώχευση των μετόχων καθώ̋ τα όργανα τη̋ 

εταιρεία̋ δεν υφίστανται διάλυση, αλλά εξακολουθούν να λειτουργούν σε εσωτερικέ̋ 

υποθέσει̋ απλά σε περιορισμένο βαθμό. Μετά την πτώχευση υπάρχει η δυνατότητα 

αναβίωση̋ τη̋ Ανώνυμη̋ εταιρεία̋ εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει η νομική τη̋ υπόσταση. 

Εντούτοι̋, σύμφωνα με το άρθρο 7α § 1 του νόμου Ν.2190/20, η λύση τη̋ Ανώνυμη̋ 

εταιρεία̋ επιβάλλεται να δημοσιευθεί. 

Εκτό̋ από την περίπτωση κήρυξη̋ τη̋ Ανώνυμη̋ εταιρεία̋ σε κατάσταση πτώχευση̋, στι̋ 

υπόλοιπε̋ περιπτώσει̋ τη λύση τη̋ Ανώνυμη̋ εταιρεία̋, ακολουθεί η εκκαθάριση. Mέχρι 

την ολοκλήρωση τη̋ εκκαθάριση̋ η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει. H 
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περίοδο̋ των εργασιών τη̋ πτώχευση̋ αρχίζει από την κήρυξή τη̋ και τελειώνει με την 

περάτωσή τη̋. Tα όργανα τη̋ πτώχευση̋ είναι:  

o Το πτωχευτικό δικαστήριο 

o Ο εισηγητή̋ 

o Ο σύνδικο̋ 

o Η συνέλευση των πιστωτών και  

o Η επιτροπή πιστωτών. 

 

Οι εργασίε̋ τη̋ πτώχευση̋ είναι:  

o H σφράγιση τη̋ πτωχευτική̋ περιουσία̋ 

o H αποσφράγιση τη̋ πτωχευτική̋ περιουσία̋ 

o H απογραφή τη̋ πτωχευτική̋ περιουσία̋ 

o Η παράδοση των εμπορικών βιβλίων και των πραγμάτων τη̋ πτώχευση̋ 

o Η είσπραξη απαιτήσεων και η κατάθεση και ανάληψη χρημάτων 

o Ο συμβιβασμό̋ επί απαιτήσεων 

o Η πρόσληψη προσώπων με ειδικέ̋ γνώσει̋ 

o Η εξέταση εμπορικών βιβλίων και ο ισολογισμό̋ 

o Η εκποίηση εμπορευμάτων και κινητών 

o Η συνέχιση εμπορική̋ δραστηριότητα̋ 

o Η απογραφή του παθητικού και 

o Η εκκαθάριση τη̋ περιουσία̋ του οφειλέτη και η διανομή.  

Αξίζει επίση̋ να σημειωθεί πω̋ οι μέτοχοι τη̋ Ανώνυμη̋ εταιρεία̋ δεν αποκτούν αυτόματα 

την εμπορική ιδιότητα. Ωστόσο, βάση πρόσφατη̋ νομολογία̋ η εμπορική ιδιότητα 

αποδίδεται σε έναν μέτοχο στην περίπτωση που κατέχει το μεγαλύτερο μέρο̋ των μετοχών 

τη̋ εταιρεία̋. Αυτό συμβαίνει καθώ̋ από τη συμμετοχή του συγκεκριμένου μετόχου 

εξαρτάται η ύπαρξη τη̋ εταιρεία̋ και η συνέχιση των εργασιών τη̋. Βέβαια, η απόδοση 

εμπορική̋ ιδιότητα̋ στον μέτοχο, ο οποίο̋ έχει αποκτήσει το σύνολο των μετοχών ή 

τουλάχιστον την πλειοψηφία, δεν παύει να είναι επικίνδυνη καθώ̋ μπορεί να επηρεάσει του̋ 

οικονομικού̋ στόχου̋ αλλά και την οργανωτική αυτονομία τη̋ εταιρική̋ μορφή̋.
46
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5.5 Περίπτωση Θανάτου ενό̋ εταίρου στην Α.Ε. 

Σε περίπτωση θανάτου ενό̋ εταίρου σε μία Ανώνυμη εταιρεία οι ανώνυμε̋ μετοχέ̋ 

μεταβιβάζονται σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ που διέπουν την μεταβίβαση κινητών πραγμάτων.  

Οι ονομαστικέ̋ μετοχέ̋ είναι καταχωρημένε̋ σε ειδικό βιβλίο τη̋ εταιρεία̋ και σε 

περίπτωση θανάτου η μετοχή μεταβιβάζεται στου̋ κληρονόμου̋ και η μεταβίβαση των 

ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο τη̋ εταιρεία̋, η οποία 

χρονολογείται και υπογράφεται από τον αποκτώντα κληρονόμο.  

 

5.6 Φορολογία και Διάθεση Αποτελεσμάτων Ανώνυμη̋ 

Εταιρεία̋ 

Η ανώνυμη  εταιρεία «ΔΕΛΤΑ Α.Ε.» με διεύθυνση Καλαβρύτων 10, Πάτρα  και Δ.Ο.Υ. Γ΄ 

Πατρών (έναρξη 1-1-1999) στην χρήση 2014 είχε τα παρακάτω δεδομένα: 

- Τα ακαθάριστα έσοδα τη̋ χρήση̋ ανήλθαν σε 1.000.000,00€. 

- Καθαρά κέρδη 185.000,00€. 

- Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσει̋ 3.805,00€. 

- Προκαταβολή φόρου εισοδήματο̋ (δήλωση προηγ. έτου̋) 38.000,00€ 

- Μετοχικό κεφάλαιο 1.000.000,00€ , με 10.000 μετοχέ̋ των 100,00€. 

- Τέλο̋ επιτηδεύματο̋ 800,00€ 

- Διαφορέ̋ φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων 24.500,00€ 

(Τακτικό̋ φορολογικό̋ έλεγχο̋ 2012)  

 

Στην ανώνυμη εταιρεία  συμμετέχουν 2 φυσικά πρόσωπα, με ποσοστά  συμμετοχή̋ 

60% και 40%. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο τη̋ Ανώνυμη̋ Εταιρεία̋ αποφάσισε στη συνεδρίαση τη̋ 

28/05/2015 να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί την 

30
η
 Ιουνίου 2015, όπω̋ στα κέρδη χρήση̋ 2014: 

α) Να σχηματισθεί το κατά νόμο τακτικό αποθεματικό. 

β) Τη διανομή στου̋ μετόχου̋ μερίσματο̋ ποσού 50.000,00€. 

γ) Το υπόλοιπο των κερδών να παραμείνει στην εταιρεία. 

 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  

Να υπολογισθούν, για το φορολογικό έτο̋ 2014: 

-Τα φορολογητέα κέρδη 

-Ο φόρο̋ εισοδήματο̋ 

-Η προκαταβολή φόρου εισοδήματο̋ 

-Το συνολικό ποσό για καταβολή 

-Το τακτικό αποθεματικό 

-Να συνταχθεί πίνακα̋ αποτελεσμάτων 

-Να γίνουν οι σχετικέ̋ εγγραφέ̋ 
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Α) Προσδιορισμό̋ συνόλου φορολογητέων κερδών 

Καθαρά κέρδη χρήση̋                                                             185.000,00 

Πλέον: μη εκπιπτόμενε̋ δαπάνε̋                                                4.605,00                                                                                            

Σύνολο φορολογητέων κερδών                                                189.605,00 

(μετά την φορολογική αναμόρφωση)  

Β) Προσδιορισμό̋ φόρου εισοδήματο̋ 

Φορολογητέα κέρδη 189.605,00 επί 

Συντελεστή φορολογία̋  26%                                                      49.297,30 

Γ) Προσδιορισμό̋ προκαταβολή̋ φόρου εισοδήματο̋ 

Φόρο̋ εισοδήματο̋ χρήση̋ 2014  49297,30 επί 

Συντελεστή 80%                                                                          39.437,84               

Δ) Προσδιορισμό̋ τακτικού αποθεματικού 

Καθαρά κέρδη χρήση̋                                                               185.000,00                                     

Μείον διαφορέ̋ φορολογικού ελέγχου                                     -  24.500,00 

Μείον φόρο̋ εισοδήματο̋                                                     - 49.297.30                                                   

Υπόλοιπο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού               111.202,70 

Τακτικό αποθεματικό χρήση̋ 111.202,70 χ5%                         5.560,14 

Ε) Πίνακα̋ διάθεση̋ αποτελεσμάτων (κερδών) χρήση̋ 

Καθαρά κέρδη χρήση̋                                                           185.000,00  

Μείον: 

Φόρο̋ εισοδήματο̋                                                                -49.297,30                                                                                   

Κέρδη προ̋ διάθεση                                                              135.702,70 

Τα κέρδη διατίθενται ω̋ εξή̋ : 

- Τακτικό αποθεματικό                                                    5.560,14 

- Μερίσματα                                                                   50.000,00 

- Διαφορέ̋ φορολογικού ελέγχου  

- Προηγούμενων χρήσεων                                             24.500,00 

- Υπόλοιπο κερδών ει̋ νέο                                            55.642,56                                               

                                                                                         135.702,70 
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Ζ) Κατανομή και φορολογία διανεμόμενων κερδών  

Μέτοχοι       Ποσοστά συμ/χή̋  Διανεμόμενα κέρδη Φόρο̋ 10%   Καθαρό Ποσό 

Α Μέτοχο̋               60%                      30.000,00                  3.000,00       27.000,00 

Β Μέτοχο̋               40%                      20.000,00                 2.000,00        18.000,00   

                                                               50.000,00                  5.000,00        45.000,00 

         

Η) Λογιστικέ̋ εγγραφέ̋  

1) Μεταφορά κερδών χρήση̋ στα αποτελέσματα προ̋ διάθεση. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                         Χρέωση            Πίστωση 

86.99.00.00    Καθαρά αποτελέσματα χρήση̋       185.000,00 

88.00.00.00    Καθαρά κέρδη χρήση̋                                                   185.000,00    

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) Μεταφορά των καθαρών κερδών στο Λ.88.99 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

88.00.00.00   Καθαρά κέρδη χρήση̋                      185.000,00 

88.99.00.00  Κέρδη προ̋ διάθεση                                                     185.000,00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Φόρο̋ εισοδήματο̋ φορολογητέων κερδών 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

88.08.00.00 Φόρο̋ εισοδήματο̋                            49.297,30 

54.07.00.00 Φόρο̋ εισοδήματο̋ φορολ. κερδών                           49.297,30 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Μεταφορά φόρου εισοδήματο̋ σε Λ.88.99 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

88.99.00.00  Κέρδη προ̋ διάθεση                        49.297,30 
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88.08.00.00 Φόρο̋ εισοδήματο̋                                                      49.297,30 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) Μεταφορά φόρου εισοδήματο̋ στο λογ/σμό εκκαθ/ση̋ φόρων-τελών 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

54.07.00.00 Φόρο̋ εισοδήματο̋ φορολ. κερδών 49.297,30 

54.08.00.00 Λογ/σμό̋ εκκ/ση̋ φόρων-τελών  

Ετήσια̋ δήλωση̋ εισοδήματο̋                                                  49.297,30 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) Προκαταβολή εισοδήματο̋ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

54.08.00.00 Λογαριασμό̋ εκκ/ση̋ φόρων-τελών  

                      Ετήσια̋ δήλωση̋ εισοδήματο̋                39.437,84 

33.13.00.00 Προκαταβολή φόρου εισοδήματο̋                                 39.437,84 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) Διάθεση κερδών χρήση̋ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

88.99.00.00 Κέρδη προ̋ διάθεση                               135.702,70 

41.02.00.00 Τακτικό αποθεματικό                                                          5.560,14 

53.14.00.01 Α μέτοχο̋                                                                             30.000,00 

53.14.00.02 Β μέτοχο̋                                                                             20.000,00 

42.00.00.00 Υπόλοιπο κερδών ει̋ νέο                                                  55.642,56 

42.04.00.00 Διαφορέ̋ φορολ.ελέγχου προγ.χρήσεων                      24.500,00 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) Εγγραφή τέλου̋ επιτηδεύματο̋ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

63.98.00.00 Διάφοροι φόροι-τέλη/Τέλο̋ επιτηδεύματο̋ 800,00 
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54.09.00.00 Διάφοροι φόροι-τέλη/Τέλο̋ επιτηδεύματο̋                  800,00 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9) Παρακράτηση και απόδοση φόρου εισοδήματο̋ στα διανεμόμενα κέρδη 

Ω̋ χρόνο̋ κτήση̋ του εισοδήματο̋, για τα κέρδη που διανέμουν οι Ανώνυμε̋ Εταιρείε̋, 

θεωρείται ο χρόνο̋ έγκριση̋  αυτών από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και η καταβολή 

των μερισμάτων πρέπει να γίνει εντό̋ ενό̋ μηνό̋ από την απόφαση τη̋ Γενική Συνελεύσεω̋, 

οπότε και εντό̋ του συγκεκριμένου μήνα πρέπει να διενεργηθεί η σχετική λογιστική εγγραφή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

(Ε.Π.Ε.) 

6.1 Ορισμό̋ και γενικά χαρακτηριστικά 

Η Εταιρεία Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.) είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική 

προσωπικότητα και για τα χρέη τη̋ ευθύνεται η ίδια η εταιρεία με την περιουσία τη̋. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3190/1955
47

 οι εταιρίε̋ περιορισμένη̋ ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.) είναι 

εμπορικέ̋ επιχειρήσει̋ ακόμη και εάν ο σκοπό̋ του̋ δεν είναι εμπορικό̋. Ωστόσο η άσκηση 

δραστηριοτήτων, όπω̋ τραπεζικέ̋, ασφαλιστικέ̋, χρηματιστηριακέ̋, διαχείριση αμοιβαίων 

κεφαλαίων, χρηματοδοτική μίσθωση, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, προώθηση 

και υλοποίηση επενδύσεων υψηλή̋ τεχνολογία̋ και αθλητικέ̋ δραστηριότητε̋ δεν 

επιτρέπονται βάση του παραπάνω νόμου. Όπω̋ προαναφέρθηκε, στην Ε.Π.Ε., την ευθύνη για 

τι̋ εταιρικέ̋ υποχρεώσει̋ κατέχει η εταιρεία και μόνο, ενώ οι εταίροι έχουν περιορισμένη 

ευθύνη, η οποία αναλογεί στο ποσοστό των κεφαλαίων που έχουν καταβάλλει.
48

 Σε αντίθεση 

με ότι συμβαίνει στι̋ προσωπικέ̋ εταιρείε̋, στην Ε.Π.Ε. διαχωρίζεται η περιουσία τη̋ 

εταιρεία̋ από την προσωπική περιουσία των ιδρυτών – εταίρων. Ωστόσο, σύμφωνα το άρθρο 

69 του Ν.Δ.356/74, οι εταίροι φέρουν ατομική ευθύνη για χρέη τη̋ Ε.Π.Ε. προ̋ το δημόσιο 

και το Ι.Κ.Α. 

Το ποσό τη̋ εταιρική̋ μερίδα̋ των εταίρων δεν μπορεί να παρασταθεί με μετοχέ̋ ούτε να 

μεταβιβαστεί αν δεν υπάρξει η σύμφωνη γνώμη όλων των εταίρων. Επιπλέον, κατά την 

ίδρυση ή τη διάλυση μια̋ Ε.Π.Ε. δεν εμφανίζονται δυσκολίε̋, ενώ τα κεφάλαια που 

χρειάζονται για την ίδρυσή τη̋ είναι μικρά συγκριτικά με τι̋ Α.Ε. Από τα παραπάνω είναι 

εμφανέ̋ πω̋ η Εταιρεία Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ συνδυάζει πλεονεκτήματα των 

Ομόρρυθμων και Ανώνυμων Εταιρειών. Αποτελεί έναν ενδιάμεσο εταιρικό τύπο μεταξύ 

προσωπικών εταιριών, όπου ο εταίρο̋ ευθύνεται με την προσωπική του περιουσία και 

κεφαλαιουχικών, όπου ο μέτοχο̋ ευθύνεται μόνο μέχρι το ποσό που έχει καταβάλλει ω̋ 

κεφάλαιο. Η Ε.Π.Ε. αποτελεί έναν εταιρικό τύπο όπου η σύσταση οδηγεί σε μια εταιρεία 

μεσαίου μεγέθου̋ σκοπό̋ τη̋ οποία̋ είναι να καλύψει την διαφορά μεταξύ των δύο ακραίων 

εταιρικών τύπων: προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών.
49

 

Εκτό̋ από τα προαναφερθέντα βασικά σημεία που διακρίνουν μια Εταιρεία Περιορισμένη̋ 

Ευθύνη̋ άλλα βασικά χαρακτηριστικά είναι τα εξή̋: 

o Υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι δημοσιότητα̋ κατά την ίδρυσή τη̋ και καθ’ όλη τη 

διάρκεια τη̋ ζωή̋ τη̋.  

o Η διάρκεια τη̋ εταιρεία̋ πρέπει να ορίζεται επακριβώ̋ (αν και η παράλειψη 

αναγραφή̋ τη̋ διάρκεια̋ δεν αποτελεί λόγο ακυρότητα̋ τη̋ εταιρεία̋).  

o Η ευθύνη των εταίρων είναι περιορισμένη.  

                                                           
47

 www.gge.gr/09diadsystasis/Documents/Nomoi/N_3190.doc 
48

 Μουμούρη̋ Μ., Η Εταιρία Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋, 2
η
 Έκδοση, Αθήνα ,1960. 

49
 Περάκη̋, Ε. Το δίκαιο τη̋ εταιρία̋ περιορισμένη̋ ευθύνη̋, 3

η
 Έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2009. 
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o Για τη λήψη αποφάσεων πρέπει να υπάρχει πλειοψηφία πλέον του μισού του αριθμού 

των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν παραπάνω από το 50% του συνολικού εταιρικού 

κεφαλαίου.  

o Υπάρχουν δύο όργανα: η Γενική Συνέλευση̋ των εταίρων και ο διαχειριστή̋ ή οι 

διαχειριστέ̋. 

Όσον αφορά στο τελευταίο σημείο, η διοίκηση μια̋ Εταιρεία Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ γίνεται 

από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων. Ωστόσο, αν και η διαχείριση τη̋ εταιρεία̋ ανήκει σε 

όλου̋ του̋ εταίρου̋, είναι δυνατόν να υπάρξει διαχειριστή̋ (ή διαχειριστέ̋), ο οποίο̋ μπορεί 

να είναι εταίρο̋ μπορεί και όχι.
50

 

Το κεφάλαιο μια̋ Ε.Π.Ε. καθορίζεται από του̋ εταίρου̋ και δεν υπάρχει κανένα̋ 

περιορισμό̋. Το κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά την σύσταση τη̋ εταιρεία̋ χωρί̋ 

απαραίτητα να είναι εξολοκλήρου μετρητά, μπορεί να είναι και εισφορά περιουσιακού 

στοιχείου (π.χ. ακίνητο) στην εταιρεία. Το εταιρικό μερίδιο έχει διττή σημασία καθώ̋ αφενό̋ 

απεικονίζει τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου ενώ παράλληλα δηλώνει την εταιρική ιδιότητα 

του εταίρου από την οποία προκύπτουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσει̋ του απέναντι στην 

εταιρία.
51

 

Για τη σύσταση μια̋ Εταιρεία̋ Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ αρχικά συντάσσεται το Καταστατικό 

τη̋ εταιρεία̋ από Συμβολαιογράφο το οποίο πρέπει περιέχει τα εξή̋: 

o Την επωνυμία τη̋ εταιρεία̋. 

o Τα προσωπικά στοιχεία των εταίρων (όνομα, επώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση 

κατοικία̋ και ιθαγένεια). 

o Την έδρα τη̋ εταιρεία̋ και το σκοπό τη̋. 

o Την ιδιότητα τη̋ εταιρεία̋ ω̋ Εταιρεία Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋. 

o Το κεφάλαιο τη̋ εταιρεία̋ και τα εταιρικά μερίδια του κάθε εταίρου. 

o Το αντικείμενο των εισφορών σε είδο̋, την αποτίμησή του̋, το όνομα του εταίρου και 

το σύνολο τη̋ αξία̋ των εισφορών σε είδο̋. 

o Τη διάρκεια τη̋ εταιρεία̋. 

Η επωνυμία τη̋ Ε.Π.Ε. αποτελείται από δύο μέρη, το ουσιαστικό και το τυπικό.
49 

Όπω̋ 

ορίζεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν.3190/1955 στο ουσιαστικό μέρο̋ 

αναφέρεται η επωνυμία ενό̋ ή περισσότερων εταίρων ή το αντικείμενο δραστηριότητα̋ τη̋ 

εταιρία̋. Σύμφωνα με την δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου στο τυπικό μέρο̋ 

περιγράφεται ο τύπο̋ τη̋ εταιρεία̋ χρησιμοποιώντα̋ τι̋ λέξει̋ «Εταιρία Περιορισμένη̋ 

Ευθύνη̋», σε συντομογραφία Ε.Π.Ε., και «Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋», 

σε συντομογραφία Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., αν πρόκειται για μονοπρόσωπη εταιρεία. Η 

επωνυμία δεν πρέπει να είναι φανταστική ούτε παραπλανητική όσον αφορά στα ονόματα των 

εταίρων και την δραστηριότητα τη̋ εταιρία̋.
51

 

 

                                                           
50

 Γεωργακόπουλο̋, Λ. Το Δίκαιον Των Εταιριών ΙΙ, Αθήνα, 1972. 
51

 Σκαλίδη̋, Λ. Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Αθήνα, 1993, σελ. 330. 
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6.2 Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων στην Ε.Π.Ε. 

Η Εταιρεία Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ εφαρμόζει διπλογραφικό σύστημα και τα βιβλία τα οποία 

τηρεί είναι τα εξή̋:
52

 

& Αρχείο καταχώρηση̋ συναλλαγών και γεγονότων  

& Αρχείο μεταβολών τηρούμενων λογαριασμών  

& Σύστημα συγκέντρωση̋ τηρούμενων λογαριασμών  

Κάτω από ορισμένε̋ προϋποθέσει̋ επίση̋ χρειάζεται να τηρεί τα εξή̋:  

& Αρχείο ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Στο αρχείο αυτό 

παρακολουθείται η αξία κτήση̋ και η μεταβολή που ακολουθεί, όπω̋ προσθήκη, 

αναπροσαρμογή, διαγραφή και απόσβεση επί του παγίου. Επιπλέον, με την τήρηση 

του συγκεκριμένου αρχείου γίνεται η παρακολούθηση των πλήρω̋ αποσβεσμένων 

παγίων τα οποία πληρούν τον ορισμό του παγίου περιουσιακού στοιχείου, ανεξάρτητα 

από το αν εξακολουθούν να είναι σε λειτουργία.  

& Αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων. Στο αρχείο αυτό γίνεται η καταχώρηση:  

- Των ποσοτικών δεδομένων τη̋ απογραφή̋ (σύντομη περιγραφή είδου̋, μονάδα 

μέτρηση̋ και ποσότητα), κατά είδο̋ και διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό 

χώρο.  

- Η κατά μονάδα αξία καθώ̋ και η συνολική αξία επιμέτρηση̋ για κάθε είδο̋.  

- Η καταγραφή τη̋ ποσότητα̋ των αποθεμάτων η οποία μπορεί να γίνει με την 

χρησιμοποίηση έμμεσων τεχνικών οι οποίε̋ είναι αξιόπιστε̋ και κατάλληλα 

τεκμηριωμένε̋ (ειδικέ̋ περιπτώσει̋ π.χ. ιχθυοτροφεία). Με τον όρο 

τεκμηριωμένε̋ εννοούμε τι̋ τεχνικέ̋ που είναι γενικά αποδεκτέ̋ στην διεθνή 

πρακτική. 

- Τα αναλώσιμα υλικά αγαθά που δεν είναι σημαντικά μπορούν να μην 

απογράφονται.  

& Αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικού̋ τίτλου̋, τίτλου̋ καθαρή̋ θέση̋ και λοιπού̋ 

τίτλου̋. Εδώ γίνεται η καταχώρηση των υπαρχόντων στοιχείων κατά τίτλο με μια 

σύντομη περιγραφή και αναφορά τη̋ ποσότητα̋ και τη̋ λογιστική̋ του̋ αξία̋. 

Για τι̋ σχέσει̋ και τι̋ αποφάσει̋ μεταξύ των εταίρων χρειάζονται επιπλέον τα κάτωθι βιβλία: 

& Αρχείο εταίρων  

& Αρχείο πρακτικών συνελεύσεων  

& Αρχείο πρακτικών διαχειρίσεω̋  

 

                                                           
52
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6.3 Φορολογία τη̋ Ε.Π.Ε. 

Σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Ν.2238/1994, ω̋ φόρο̋ για 

τι̋ Εταιρείε̋ Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ υπολογίζεται το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδο̋ 

προερχόμενο από δραστηριότητα τη̋ εταιρεία̋ στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Τα διανεμόμενα 

κέρδη λαμβάνονται από το υπόλοιπο των κερδών που μένει αφού αφαιρεθεί ο φόρο̋ 

εισοδήματο̋.  

Ο συντελεστή̋ φορολογία̋ των κερδών τη̋ Εταιρεία̋ Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋, βάση του 

άρθρου 109 παράγραφο̋ 2 του Ν.2238/1994, εφαρμόζεται στα καθαρά κέρδη που απομένουν 

αφού αφαιρεθούν τα κέρδη επιχειρηματική̋ αμοιβή̋ για φυσικά πρόσωπα, διαχειριστέ̋ 

εταίρου̋, οι οποίοι συμμετέχουν στην εταιρεία με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχή̋. Τα 

κέρδη των Εταιρειών Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ φορολογούνται στο όνομα του νομικού 

προσώπου εφόσον δεν υπάρχει διαχειριστή̋ εταίρο̋ ενώ στην περίπτωση ύπαρξη̋ 

διαχειριστών εταίρων η φορολόγηση γίνεται στο υπόλοιπο των κερδών που μένει αφού 

προηγηθεί αφαίρεση τη̋ επιχειρηματική̋ αμοιβή̋ των δικαιούμενων. Το ποσό τη̋ 

επιχειρηματική̋ αμοιβή̋ φορολογείται ονομαστικά στου̋ δικαιούχου̋ διαχειριστέ̋ εταίρου̋. 

Με την επιβολή του φόρου στο όνομα του νομικού προσώπου τη̋ Εταιρία̋ Περιορισμένη̋ 

Ευθύνη̋ δεν υπάρχει κάποια φορολογική υποχρέωση στα κέρδη των εταίρων που 

συμμετέχουν στι̋ συγκεκριμένε̋ νομικέ̋ μορφέ̋.  

Ωστόσο, με βάση το άρθρο του Ν.3091/2002 καταργείται η αφαίρεση τη̋ επιχειρηματική̋ 

αμοιβή̋ των διαχειριστών εταίρων τη̋ Ε.Π.Ε. έχοντα̋ σαν αποτέλεσμα την φορολόγηση των 

συνολικών κερδών με φορολογικό συντελεστή 35% όσον αφορά στι̋ διαχειριστικέ̋ χρήσει̋ 

τη̋ Ε.Π.Ε. που αρχίζουν από 1/1/2003. 

Στο Διάγραμμα 6.3.1 παρουσιάζονται οι φορολογικοί συντελεστέ̋ για τα τελευταία δέκα 

χρόνια, από το 2007 έω̋ το 2017, για την Εταιρεία Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋. 

 

Διάγραμμα 6.3.1 Φορολογικοί συντελεστέ̋ για τα έτη χρήση̋ 2007-2017 για την Εταιρεία 

Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋. 

Πηγή: Taxheaven, 2017 
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6.4 Περίπτωση Πτώχευση̋ τη̋ Ε.Π.Ε. 

Στην περίπτωση τη̋ Εταιρεία̋ Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋, η πτώχευση επιφέρει τη λύση και 

εκκαθάριση τη̋ εταιρεία̋ και τα μερίδια των εταίρων ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία 

και εκποιούνται κατ’εφαρμογή του πτωχευτικού κώδικα.
53

 

Επιπλέον, στην περίπτωση πτώχευση̋ τη̋ Ε.Π.Ε. αξίζει να σημειωθεί ότι με αυτήν δεν 

επέρχεται και η συμπτώχευση των εταίρων.  

Μετά την κήρυξη τη̋ Ε.Π.Ε. σε πτώχευση, θεωρείται ότι η νομική προσωπικότητα αυτή̋ 

εξακολουθεί να υπάρχει προ̋ τον σκοπό και τι̋ ανάγκε̋ τη̋ πτωχευτική̋ διαδικασία̋.
54

 

 

6.5 Περίπτωση Θανάτου ενό̋ εταίρου στην Ε.Π.Ε. 

Το καταστατικό τη̋ Εταιρεία̋ Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ μπορεί να ορίζει ότι σε περίπτωση 

θανάτου εταίρου, τα εταιρικά του μερίδια εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η 

εταιρεία, εταίρο ή τρίτο, αντί πλήρου̋ τιμήματο̋ προσδιοριζόμενου από το δικαστήριο, εκτό̋ 

αν τα μέρη συμφωνούν στο ύψο̋ του ή το καταστατικό ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού του. 

Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από τότε που η εταιρεία λάβει γνώση του 

θανάτου και είναι απαραίτητο να γνωστοποιείται στον κληρονόμο ή κληροδόχο, καθώ̋ και 

στου̋ λοιπού̋ εταίρου̋. Το καταστατικό μπορεί επίση̋ να προβλέπει ότι οι επιζώντε̋ εταίροι 

έχουν δικαίωμα προτίμηση̋ στην εξαγορά κατά το ποσοστό τη̋ συμμετοχή̋ του̋ στην 

εταιρεία.
55

 

 

6.6 Φορολογία και Διάθεση Αποτελεσμάτων Ε.Π.Ε 

Η ανώνυμη  εταιρεία «ΑΛΦΑ ΕΠE» με διεύθυνση Γούναρη 50, Πάτρα και Δ.Ο.Υ. Γ΄ 

Πατρών (έναρξη 1-1-1995) στην χρήση 2013 είχε τα παρακάτω δεδομένα: 

- Τα ακαθάριστα έσοδα τη̋ χρήση̋ ανήλθαν σε 380.000,00€. 

- Καθαρά κέρδη 45.000,00€. 

- Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσει̋ 1.500,00€. 

- Προσαυξήσει̋ ασφαλιστικών ταμείων 420,00€. 

- Προκαταβολή φόρου εισοδήματο̋ (δήλωση προηγ. έτου̋) 4.500,00€ 

- Εταιρικό κεφάλαιο 60.000,00€. 

- Τέλο̋ επιτηδεύματο̋ 800,00€ 

- Διαφορέ̋ φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων 8.500,00€ 

(Τακτικό̋ φορολογικό̋ έλεγχο̋ 2011) 
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Στην Ε.Π.Ε. συμμετέχουν 2 φυσικά πρόσωπα , με ποσοστά  συμμετοχή̋ 60% και 

40%. 

 

Ο διαχειριστή̋ τη̋  εταιρεία̋, προτείνει στη Γενική Συνέλευση των εταίρων, που θα 

συγκληθεί την 30
η
 Ιουνίου 2013, όπω̋ στα κέρδη χρήση̋ 2012: 

α) Να σχηματισθεί το κατά νόμο τακτικό αποθεματικό. 

β) Τη διανομή στου̋ εταίρου̋ μερίσματο̋ ποσού 20.000,00€. 

γ) Το υπόλοιπο των κερδών να παραμείνει στην εταιρεία. 

 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  

Να υπολογισθούν, για το φορολογικό έτο̋ 2012: 

-Τα φορολογητέα κέρδη 

-Ο φόρο̋ εισοδήματο̋ 

-Η προκαταβολή φόρου εισοδήματο̋ 

-Το συνολικό ποσό για καταβολή 

-Το τακτικό αποθεματικό 

-Να συνταχθεί πίνακα̋ αποτελεσμάτων 

-Να γίνουν οι σχετικέ̋ εγγραφέ̋ 

Α) Προσδιορισμό̋ συνόλου φορολογητέων κερδών 

    Καθαρά κέρδη χρήση̋                                                              45.000,00 

Πλέον : μη εκπιπτόμενε̋ δαπάνε̋                                                2.720,00                                                                          

Σύνολο φορολογητέων κερδών                                                  47.720,00 

(μετά την φορολογική αναμόρφωση)  

Β) Προσδιορισμό̋ φόρου εισοδήματο̋ 

Φορολογητέα κέρδη  47.720,00 επί 

Συντελεστή φορολογία̋  20%                                                       9.544,00 

Γ) Προσδιορισμό̋ προκαταβολή̋ φόρου εισοδήματο̋ 

Φόρο̋ εισοδήματο̋ χρήση̋ 2012   9.544,00 επί 

Συντελεστή 80%                                                                               7.635,20               

Δ) Προσδιορισμό̋ τακτικού αποθεματικού 

Καθαρά κέρδη χρήση̋                                                                 45.000,00                                     

Μείον διαφορέ̋ φορολογικού ελέγχου                                 -  8.500,00 

Μείον φόρο̋ εισοδήματο̋                                                     -    9.544,00                                                   
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Υπόλοιπο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού             26.956,00                                    

Τακτικό αποθεματικό χρήση̋  26.956,00 χ5%                         1.347,80 

Ε) Πίνακα̋ διάθεση̋ αποτελεσμάτων (κερδών) χρήση̋ 

Καθαρά κέρδη χρήση̋                                                           45.000,00  

Μείον : 

Φόρο̋ εισοδήματο̋                                                               -9.544,00                                                                                   

Κέρδη προ̋ διάθεση                                                              35.456,00 

Τα κέρδη διατίθενται ω̋ εξή̋ : 

- Τακτικό αποθεματικό                                                 1.347,80 

- Κέρδη σε εταίρου̋                                                    20.000,00 

- Διαφορέ̋ φορολογικού ελέγχου  

- Προηγούμενων χρήσεων                                          8.500,00 

- Υπόλοιπο κερδών ει̋ νέο                                         5.608,20                                               

                                                                                           35.456.00 

Ζ) Κατανομή και φορολογία διανεμόμενων κερδών  

Μέτοχοι       Ποσοστά συμ/χή̋  Διανεμόμενα κέρδη Φόρο̋ 25%   Καθαρό Ποσό 

Α Μέτοχο̋               60%                      12.000,00                  3.000,00        9.000,00 

Β Μέτοχο̋               40%                        8.000,00                  2.000,00        6.000,00   

                                                               20.000,00                  5.000,00        15.000,00 

         

Η) Λογιστικέ̋ εγγραφέ̋  

1) Μεταφορά κερδών χρήση̋ στα αποτελέσματα προ̋ διάθεση. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                         Χρέωση            Πίστωση 

86.99.00.00    Καθαρά αποτελέσματα χρήση̋       45.000,00 

88.00.00.00    Καθαρά κέρδη χρήση̋                                                   45.000,00    

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Μεταφορά των καθαρών κερδών στο Λ.88.99 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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88.00.00.00   Καθαρά κέρδη χρήση̋                      45.000,00 

88.99.00.00  Κέρδη προ̋ διάθεση                                                     45.000,00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Φόρο̋ εισοδήματο̋ φορολογητέων κερδών 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

88.08.00.00 Φόρο̋ εισοδήματο̋                             9.544,00 

54.07.00.00 Φόρο̋ εισοδήματο̋ φορολ. κερδών                            9.544,00 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Μεταφορά φόρου εισοδήματο̋ σε Λ.88.99 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

88.99.00.00  Κέρδη προ̋ διάθεση                         9.544,00 

88.08.00.00 Φόρο̋ εισοδήματο̋                                                      9.544,00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) Μεταφορά φόρου εισοδήματο̋ στο λογ/σμό εκκαθ/ση̋ φόρων-τελών 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

54.07.00.00 Φόρο̋ εισοδήματο̋ φορολ. κερδών  9.544,00 

54.08.00.00 Λογ/σμό̋ εκκ/ση̋ φόρων-τελών  

Ετήσια̋ δήλωση̋ εισοδήματο̋                                                    9.544,00 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) Προκαταβολή εισοδήματο̋ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

54.08.00.00 Λογαριασμό̋ εκκ/ση̋ φόρων-τελών  

                      Ετήσια̋ δήλωση̋ εισοδήματο̋                7635,20 

33.13.00.00 Προκαταβολή φόρου εισοδήματο̋                                 7635,20 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) Διάθεση κερδών χρήση̋ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

88.99.00.00 Κέρδη προ̋ διάθεση                               35.456,00 

41.02.00.00 Τακτικό αποθεματικό                                                          1.347,80 

53.14.00.01 Α μέτοχο̋                                                                             12.000,00 

53.14.00.02 Β μέτοχο̋                                                                               8.000,00 

42.00.00.00 Υπόλοιπο κερδών ει̋ νέο                                                   5.608,20 

42.04.00.00 Διαφορέ̋ φορολ. ελέγχου προγ. χρήσεων                        8.500,00 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) Εγγραφή τέλου̋ επιτηδεύματο̋ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

63.98.00.00 Διάφοροι φόροι-τέλη/Τέλο̋ επιτηδεύματο̋ 800,00 

54.09.00.00 Διάφοροι φόροι-τέλη/Τέλο̋ επιτηδεύματο̋                  800,00 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9) Παρακράτηση και απόδοση φόρου εισοδήματο̋ στα διανεμόμενα κέρδη 

Ω̋ χρόνο̋ κτήση̋ του εισοδήματο̋, για τα κέρδη που διανέμουν οι εταιρείε̋ περιορισμένη̋ 

ευθύνη̋, θεωρείται ο χρόνο̋ έγκριση̋  αυτών από την Γενική Συνέλευση των εταίρων και η 

καταβολή των μερισμάτων πρέπει να γίνει εντό̋ ενό̋ μηνό̋ από την απόφαση τη̋ Γενική 

Συνελεύσεω̋, οπότε και εντό̋ του συγκεκριμένου μήνα πρέπει να διενεργηθεί η σχετική 

λογιστική εγγραφή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΙΔΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ι.Κ.Ε.) 

7.1 Ορισμό̋ και γενικά χαρακτηριστικά 

Ο εταιρικό̋ τύπο̋ τη̋ Ιδιωτική̋ Κεφαλαιουχική̋ Εταιρεία̋ (Ι.Κ.Ε.) εισήχθη με τον 

Ν.4072/2012. Η εταιρεία έχει νομική προσωπικότητα, εμπορικό σκοπό, ενώ για τη σύστασή 

τη̋ απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο ενό̋ ευρώ. Επιπλέον, είναι η μόνη υπεύθυνη, με την 

περιουσία τη̋, για τι̋ εταιρικέ̋ υποχρεώσει̋. 

Η σύστασή τη̋ Ι.Κ.Ε. είναι πιο ευέλικτη από αυτήν τη̋ Α.Ε. και τη̋ Ε.Π.Ε. καθώ̋ μπορεί να 

ιδρυθεί σε μία μέρα με ιδιωτικό έγγραφο (συμφωνητικό) μέσω τη̋ αρμόδια̋ υπηρεσία̋ του 

Γ.Ε.ΜΗ (εφαρμόζονται οι διατάξει̋ του άρθρου 5α του Ν.3853/2010 που προστέθηκε με το 

άρθρο 117 § 3 του Ν.4072/2012). Με την εγγραφή τη̋ Ι.Κ.Ε. στο Γ.Ε.ΜΗ η εταιρεία αποκτά 

νομική προσωπικότητα. Στην περίπτωση που στην εταιρεία εισφέρονται περιουσιακά στοιχεία, 

πχ. ακίνητα, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται η συμμετοχή συμβολαιογράφου, τότε το 

καταστατικό θα έχει τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου.56 

Σκοπό̋ τη̋ δημιουργία̋ αυτή̋ τη̋ νομική̋ μορφή̋ είναι να αντικατασταθούν σε βάθο̋ 

χρόνου οι Ε.Π.Ε., καθώ̋ παρέχεται η δυνατότητα στι̋ υφιστάμενε̋ Ε.Π.Ε. να μετατραπούν 

σε Ι.Κ.Ε. μέχρι την 31.12.2013. Αυτό̋ ο τύπο̋ εταιρεία̋ αποτελεί τον ενδιάμεσο τύπο μεταξύ 

των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.) και των κεφαλαιουχικών (Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). 

Στην επωνυμία τη̋ Ι.Κ.Ε. αναγράφεται το όνομα ενό̋ ή περισσότερων εταίρων ή το 

αντικείμενο που ασκεί η επιχείρηση. «Φανταστική» επωνυμία είναι, επίση̋, επιτρεπτή. Στην 

επωνυμία πρέπει να περιέχονται ολογράφω̋ οι λέξει̋ «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή 

σε συντομία «Ι.Κ.Ε.». Η εταιρεία δύναται να λειτουργήσει και ω̋ μονοπρόσωπη όπου στην 

περίπτωση αυτή στην επωνυμία προστίθεται και η λέξη «Μονοπρόσωπη». Στην αγγλική 

γλώσσα προστίθενται οι λέξει̋ «Private Company» ή η ένδειξη «P.C.» και στην 

μονοπρόσωπη οι λέξει̋ «Single Member Private Company» (άρθρο 44 Ν.4072/2012). 

Με την εταιρική μορφή τη̋ Ι.Κ.Ε. διαχωρίζεται ο ρόλο̋ των εταίρων μέσα στην επιχείρηση, 

καθώ̋ άλλοι εταίροι εισφέρουν περιουσιακά στοιχεία, άλλοι ασχολούνται με την καθημερινή 

δραστηριότητα, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που εισφέρουν επιστημονικέ̋ ικανότητε̋ ή ειδικέ̋ 

γνώσει̋. Η Ι.Κ.Ε. καθιστά πιο εύκολη την συνύπαρξη των εταίρων και ευνοεί τη συνεργασία 

του̋ καθιστώντα̋ την κατάλληλη για οικογενειακέ̋ επιχειρήσει̋ και για συνεργασίε̋ νέων 

επιχειρηματιών. 

Με τον Ν.4072/2012, η Ι.Κ.Ε. υποχρεούται να διατηρεί ιστοσελίδα στην οποία θα αναφέρει 

τι̋ ελάχιστε̋ πληροφορίε̋ που συντελούν στην ασφάλεια των συναλλαγών και την 

προστασία των συναλλασσομένων, ενισχύοντα̋ έτσι την εταιρική διαφάνεια. 

Η Ι.Κ.Ε. έχει την έδρα τη̋ στον δήμο που ορίζεται στο καταστατικό, ενώ μπορεί να 

μεταφερθεί και σε άλλο κράτο̋-μέλο̋ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 

Επιπλέον, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο εφόσον υπάρχει καταχώρισή τη̋ στο Γ.Ε.ΜΗ, 

ακόμα και αν η έδρα τη̋ είναι στο εξωτερικό. Αυτό παρέχει τη δυνατότητα σε μία Ι.Κ.Ε. να 
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έχει το κέντρο διοίκησή̋ τη̋ σε ένα κράτο̋ εκτό̋ Ελλάδο̋ και να ιδρύει δευτερεύουσε̋ 

εγκαταστάσει̋ στο εσωτερικό ή στην αλλοδαπή. 

Με τον Ν.4072/2012 προβλέπεται πω̋ οι τροποποιήσει̋ του καταστατικού τη̋ Ι.Κ.Ε. 

μπορούν να συνταχθούν και στην αγγλική ή σε μία από τι̋ επίσημε̋ γλώσσε̋ τη̋ ευρωπαϊκή̋ 

ένωση̋. Γενικά σε μία Ι.Κ.Ε. διενεργούνται απλοποιημένε̋ διαδικασίε̋ τόσο για τι̋ γενικέ̋ 

συνελεύσει̋ όσο και για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων, την 

συνεδρίαση των οργάνων, κ.λπ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λήψη των 

αποφάσεων των εταίρων τόσο εντό̋ όσο και εκτό̋ συνέλευση̋, η ενημέρωση των εταίρων 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.ά. 

Οι εταιρικέ̋ μεταβολέ̋ που πιθανόν να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια τη̋ λειτουργία̋ τη̋ 

Ι.Κ.Ε. πρέπει να δημοσιευθούν στο Γ.Ε.ΜΗ. ή στην ιστοσελίδα τη̋ εταιρεία̋ με σκοπό την 

προώθηση τη̋ εταιρική̋ διαφάνεια̋. 

Η Ι.Κ.Ε. είναι εταιρεία ορισμένου χρόνου, εκτό̋ και αν δεν έχει οριστεί διάρκεια οπότε ισχύει 

για 12 χρόνια. Εάν οι εταίροι επιθυμούν την παράταση τη̋ διάρκεια̋ τη̋ Ι.Κ.Ε. αυτό είναι 

εφικτό με απόφαση που θα ληφθεί εφόσον υπάρχει πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων. 

Η αποσύνδεση τη̋ εταιρική̋ συμμετοχή̋ και των μεριδίων από το κεφάλαιο αποτελεί την 

βασική καινοτομία τη̋ Ι.Κ.Ε. Αυτό σημαίνει ότι η αναγωγή των εταιρικών μεριδίων δεν 

γίνεται αποκλειστικά στο κεφάλαιο, αλλά μπορεί να γίνει και σε έναν ευρύτερο 

παρονομαστή, που αποτελείται από την αξία του συνόλου των εισφορών. Αυτό είναι ίσω̋ το 

βασικότερο χαρακτηριστικό τη̋ νέα̋ εταιρική̋ μορφή̋, το οποίο την διαφοροποιεί από τι̋ 

νομικέ̋ μορφέ̋ τη̋ Α.Ε. και τη̋ Ε.Π.Ε στι̋ οποίε̋ οι μετοχέ̋ και τα εταιρικά μερίδια 

αποτελούν τμήμα του κεφαλαίου και προσδιορίζουν το μέγεθο̋ τη̋ συμμετοχή̋ κάθε εταίρου 

ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων που έχει. 

Οι εισφορέ̋ μπορεί να είναι κεφαλαιακέ̋, εξωκεφαλαιακέ̋ και εγγυητικέ̋. Αυτό σημαίνει ότι 

ένα̋ εταίρο̋ που εισφέρει κεφάλαιο αποκτά μερίδια τα οποία αντιστοιχούν σε κεφαλαιακή 

εισφορά, η οποία συνίσταται σε εισφορά είτε μετρητών είτε σε είδο̋.. Ένα̋ εταίρο̋ που 

μπορεί να παρέχει και επιστημονικέ̋ ή άλλε̋ επαγγελματικέ̋ υπηρεσίε̋, με την συμφωνία να 

αποτελεί εισφορά, λαμβάνει και μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή εισφορά. 

Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4072/2012 μπορούν να ρυθμιστούν οι εγγυητικέ̋ εισφορέ̋, η 

πρόβλεψη των οποίων καθορίζει και την φερεγγυότητα τη̋ εταιρία̋. Στο καταστατικό τη̋ 

εταιρεία̋ καθορίζεται η αξία των εγγυητικών εισφορών η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

75% του ποσού για το οποίο ο εταίρο̋ έχει αναλάβει ευθύνη καταβολή̋. 

Οι εγγυητικέ̋ εισφορέ̋ μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά έναντι των εταιρικών 

δανειστών, όταν οι τελευταίοι δύνανται να στραφούν κατά του εταίρου. Στην περίπτωση 

πτώχευση̋ του εταίρου που έχει δώσει την εγγυητική εισφορά, οι πιστωτέ̋ τη̋ εταιρία̋ 

μπορούν να αναγγέλλουν πτώχευση και να μπουν στον πίνακα κατάταξη̋ με μέγιστο ποσό 

ικανοποίηση̋ το ποσό τη̋ εισφορά̋. 

Η Ι.Κ.Ε. υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου εταίρων και ενιαίου βιβλίου πρακτικών. Κάθε 

χρόνο συντάσσονται ετήσιε̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, 

τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεω̋, τον πίνακα διάθεση̋ αποτελεσμάτων και 
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προσάρτημα, που περιλαμβάνει όλε̋ τι̋ αναγκαίε̋ πληροφορίε̋ και επεξηγήσει̋, καθώ̋ και 

την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που 

έληξε.
57

 

 

7.2 Πλεονεκτήματα τη̋ Ι.Κ.Ε. 

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) εμφανίζει αρκετά πλεονεκτήματα ενώ στόχο̋ 

τη̋ θα μπορούσαμε να πούμε πω̋ είναι η αντικατάσταση τη̋ Ε.Π.Ε. Συγκεκριμένα, σύμφωνα 

με στοιχεία από την έκθεση του Γ.Ε.ΜΗ. το γραφειοκρατικό κόστο̋ περιορίζεται κατά 25% 

τουλάχιστον, εάν συγκριθούν το κόστου̋ ίδρυση̋ και τα έξοδα σύσταση̋ και ενό̋ έτου̋ 

λειτουργία̋ με τα αντίστοιχα κόστη σε μία Ε.Π.Ε. Επιπλέον η σύσταση τη̋ Ι.Κ.Ε. μπορεί να 

γίνει μέσα σε μία ημέρα από την υπηρεσία μία̋ στάση̋ του Γ.Ε.ΜΗ. Αυτό σημαίνει ότι η 

εταιρεία μπορεί να συσταθεί, να λάβει Α.Φ.Μ. και να λειτουργήσει άμεσα.
58

 

Ο απλοποιημένο̋ τρόπο̋ σύσταση̋ μία̋ Ι.Κ.Ε. συνεπάγεται πω̋ δεν υπάρχουν έξοδα 

συμβολαιογράφου τόσο κατά τη σύσταση όσο και κατά την τροποποίηση του καταστατικού 

τη̋ εταιρεία̋. Επίση̋ δεν απαιτείται αρχικό κεφάλαιο. Οποιαδήποτε εταιρική μεταβολή 

μπορεί να δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. ή την ιστοσελίδα τη̋ εταιρεία̋ (δεν υπάρχει κόστο̋ 

δημοσίευση̋ σε Φ.Ε.Κ.). 

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) μπορεί να λειτουργήσει και ω̋ μονοπρόσωπη, 

έχει νομική προσωπικότητα και είναι η μόνη υπεύθυνη (με την περιουσία τη̋) για τι̋ 

εταιρικέ̋ υποχρεώσει̋, εκτό̋ των περιπτώσεων κατά τι̋ οποίε̋ εταίρο̋ ευθύνεται μέσω 

εγγυητικών εισφορών. 

Οι εισφορέ̋ μπορούν να είναι κεφαλαιακέ̋ αλλά επίση̋ εξωκεφαλαιακέ̋ ή εγγυητικέ̋, π.χ. 

εταίρο̋ μπορεί να προσφέρει αντί για κεφάλαιο εργασία, ή οποιαδήποτε άλλη παροχή 

υπηρεσιών. 

Ένα επίση̋ βασικό πλεονέκτημα τη̋ Ι.Κ.Ε. είναι ότι μόνο οι διαχειριστέ̋ είναι υποχρεωμένοι 

να ασφαλιστούν στον Ο.Α.Ε.Ε. και ο μοναδικό̋ εταίρο̋ στι̋ μονοπρόσωπε̋ Ι.Κ.Ε. Οι 

υπόλοιποι εταίροι υπάγονται προαιρετικά στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. διευκολύνοντα̋ με 

αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχή νέων ανθρώπων στο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

 

7.3 Φορολογία τη̋ Ι.Κ.Ε. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 116 του Ν.4072/2012 οι ισχύουσε̋ για τι̋ 

Εταιρείε̋ Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.) φορολογικέ̋ διατάξει̋ εφαρμόζονται και στην 

περίπτωση των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.). Σχετικά με την φορολογία 

κερδών ο φόρο̋ υπολογίζεται με τον αντίστοιχο φορολογικό συντελεστή που ισχύει για κάθε 

έτο̋ στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα. 
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Στα κέρδη των Ι.Κ.Ε. (τα οποία έχουν φορολογηθεί με συντελεστή 26%) γίνεται 

παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%, με την οποία σταματά και η οποιαδήποτε 

φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για παραπάνω εισοδήματα. O φόρο̋ που 

παρακρατήθηκε αποδίδεται στην οικεία Δ.O.Y. εφάπαξ με δήλωση που υποβάλλεται μέσα 

στον επόμενο μήνα από αυτόν, στον οποίο έγινε η παρακράτηση.
59

 

Στο Διάγραμμα 7.3.1 παρατίθενται οι φορολογικοί συντελεστέ̋ για τα τελευταία δέκα 

χρόνια, από το 2007 έω̋ το 2017, για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.. 

 

Διάγραμμα 7.3.1 Φορολογικοί συντελεστέ̋ για τα έτη χρήση̋ 2007-2017 για την Ιδιωτική 

Κεφαλαιουχική Εταιρεία. 

Πηγή: Taxheaven, 2017 

 

7.4 Περίπτωση Πτώχευση̋ τη̋ Ι.Κ.Ε. 

Στην περίπτωση πτώχευση̋ τη̋ Ιδιωτική̋ Κεφαλαιουχική̋ εταιρεία̋ ισχύει ό,τι και στην 

περίπτωση τη̋ Εταιρεία̋ Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋, δηλαδή η πτώχευση επιφέρει τη λύση και 

εκκαθάριση τη̋ εταιρεία̋ με τα μερίδια των εταίρων να ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία 

και να εκποιούνται κατ’εφαρμογή του πτωχευτικού κώδικα. Στην περίπτωση πτώχευση̋  

εταιρεία̋ (Ι.Κ.Ε και Ε.Π.Ε.) σημαντικό είναι το γεγονό̋ ότι με αυτήν δεν επέρχεται και η 

συμπτώχευση των εταίρων.
60

 Μετά την κήρυξη τη̋ Ι.Κ.Ε. σε πτώχευση, θεωρείται ότι η 
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νομική προσωπικότητα αυτή̋ εξακολουθεί να υπάρχει προ̋ τον σκοπό και τι̋ ανάγκε̋ τη̋ 

πτωχευτική̋ διαδικασία̋.
61

 

 

7.5 Περίπτωση Θανάτου ενό̋ εταίρου στην Ι.Κ.Ε. 

Σε περίπτωση ανάκληση̋ του διαχειριστή κατά το άρθρο 59, καθώ̋ και σε περίπτωση 

θανάτου ή παραίτηση̋ αυτού για άλλο λόγο, ο νέο̋ διαχειριστή̋ διορίζεται με απόφαση των 

εταίρων, διαφορετικά εφαρμόζονται οι διατάξει̋ του καταστατικού. Το καταστατικό μπορεί 

να προβλέπει το διορισμό διαχειριστή από την πλειοψηφία των διαχειριστών που απομένουν 

ή τη συνέχιση τη̋ διαχείριση̋ από του̋ λοιπού̋ διαχειριστέ̋ χωρί̋ αντικατάσταση. Κάθε 

εταίρο̋ ή διαχειριστή̋ μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου 

διαχειριστή. Εάν οι εταίροι δεν προβαίνουν σε εκλογή διαχειριστή και το καταστατικό δεν 

περιέχει σχετικέ̋ προβλέψει̋, ισχύει η νόμιμη διαχείριση. 

O διαχειριστή̋ με βάση το άρθρο 85 είναι υποχρεωμένο̋ να καταχωρίσει χωρί̋ καθυστέρηση 

την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων από αιτία θανάτου στο βιβλίο των εταίρων, αφού 

ελέγξει το δικαίωμα του κληρονόμου.  

Σε ορισμένε̋ περιπτώσει̋ είναι δυνατόν να ορίζεται από το καταστατικό ότι σε περίπτωση 

θανάτου ενό̋ εταίρου, τα εταιρικά του μερίδια θα εξαγοραστούν από πρόσωπο που 

υποδεικνύει η εταιρεία, είτε πρόκειται για εταίρο είτε για κάποιο τρίτο πρόσωπο, αντί 

πλήρου̋ τιμήματο̋, εκτό̋ αν τα μέρη συμφωνούν στο ύψο̋ του ή το καταστατικό ορίζει τον 

τρόπο προσδιορισμού του. Από τη στιγμή που θα γνωστοποιηθεί ο θάνατο̋ υπάρχει 

περιθώριο ενό̋ μηνό̋ για να γνωστοποιηθούν τα ισχύοντα στον κληρονόμο ή κληροδόχο, 

καθώ̋ και στου̋ λοιπού̋ εταίρου̋. Στο καταστατικό μπορεί επίση̋ να προβλέπεται η 

περίπτωση κατά την οποία οι επιζώντε̋ εταίροι μπορούν δικαιωματικά να προχωρήσουν στην 

εξαγορά του ποσοστό τη̋ συμμετοχή̋ του̋ στην εταιρεία. 

 

7.6 Φορολογία και Διάθεση Αποτελεσμάτων Ι.Κ.Ε. 

Η εταιρεία «ΑΧΑΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» με διεύθυνση Καραϊσκάκη 100, Πάτρα και Δ.Ο.Υ. Γ΄ Πατρών 

(έναρξη 1-1-2005) στην χρήση 2016 είχε τα παρακάτω δεδομένα: 

- Τα ακαθάριστα έσοδα τη̋ χρήση̋ ανήλθαν σε 580.000,00€. 

- Καθαρά κέρδη 55.000,00€. 

- Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσει̋ 100,00€. 

- Προσαυξήσει̋ ασφαλιστικών ταμείων 150,00€. 

- Προκαταβολή φόρου εισοδήματο̋ (δήλωση προηγ. έτου̋) 12.000,00€ 

- Τέλο̋ επιτηδεύματο̋ 800,00€. 

Ο διαχειριστή̋ τη̋ εταιρεία, προτείνει στη Γενική Συνέλευση των εταίρων, που θα 

συγκληθεί την 30
η
 Ιουνίου 2017 , όπω̋ στα κέρδη χρήση̋ 2016: 
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α) Να σχηματισθεί το κατά νόμο τακτικό αποθεματικό. 

β) Τη διανομή στου̋ εταίρου̋ μερίσματο̋ ποσού 25.000,00€. 

γ) Το υπόλοιπο των κερδών να παραμείνει στην εταιρεία. 

Στην Ι.Κ.Ε. συμμετέχουν 2 φυσικά πρόσωπα, με ποσοστά συμμετοχή̋ 60% και 40% .                            

 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  

Να υπολογισθούν, για το φορολογικό έτο̋ 2016: 

-Τα φορολογητέα κέρδη 

-Ο φόρο̋ εισοδήματο̋ 

-Η προκαταβολή φόρου εισοδήματο̋ 

-Το συνολικό ποσό για καταβολή 

-Να συνταχθεί πίνακα̋ αποτελεσμάτων 

-Να γίνουν οι σχετικέ̋ εγγραφέ̋ 

Α) Προσδιορισμό̋ συνόλου φορολογητέων κερδών 

    Καθαρά κέρδη χρήση̋                                                              55.000,00 

Πλέον : μη εκπιπτόμενε̋ δαπάνε̋                                                1.050,00                                                                                                         

Σύνολο φορολογητέων κερδών                                                  56.050,00 

(μετά την φορολογική αναμόρφωση)  

Β) Προσδιορισμό̋ φόρου εισοδήματο̋ 

Φορολογητέα κέρδη    56.050,00 επί 29%                                16.254,50 

 

Γ) Προσδιορισμό̋ προκαταβολή̋ φόρου εισοδήματο̋ 

Φόρο̋ εισοδήματο̋ χρήση̋ 2016          16.254,50 επί 

Συντελεστή 100%                                                                                16.254,50   

Δ) Προσδιορισμό̋ τακτικού αποθεματικού 

Καθαρά κέρδη χρήση̋                                                                 55.000,00                                     

Μείον φόρο̋ εισοδήματο̋                                                     -   16.254,50                                                   

Υπόλοιπο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού             38.745,50                                   

Τακτικό αποθεματικό χρήση̋  38.745,50 χ5%                         1.937,28             

Ε) Πίνακα̋ διάθεση̋ αποτελεσμάτων (κερδών) χρήση̋ 

Καθαρά κέρδη χρήση̋                                                           55.000,00  

Μείον : 
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Φόρο̋ εισοδήματο̋                                                              -16254,50                                                                                   

Κέρδη προ̋ διάθεση                                                              38.745,50 

Τά κέρδη διατίθενται ω̋ εξή̋ : 

- Κέρδη σε εταίρου̋                                                    25.000,00 

- Τακτικό αποθεματικό                                                 1.937,28 

- Υπόλοιπο κερδών ει̋ νέο                                         11.808,22 

                                                                                             

Ζ) Κατανομή και φορολογία διανεμόμενων κερδών  

Εταίροι       Ποσοστά συμ/χή̋  Διανεμόμενα κέρδη Φόρο̋ 15%   Καθαρό Ποσό 

Α Εταίρο̋               60%                      15.000,00                  3.000,00       27.000,00 

Β Εταίρο̋               40%                      10.000,00                 2.000,00        18.000,00   

                                                               50.000,00                  5.000,00        45.000,00 

         

Η) Λογιστικέ̋ εγγραφέ̋  

1) Μεταφορά κερδών χρήση̋ στα αποτελέσματα προ̋ διάθεση. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                         Χρέωση            Πίστωση 

86.99.00.00    Καθαρά αποτελέσματα χρήση̋       55.000,00 

88.00.00.00    Καθαρά κέρδη χρήση̋                                                   55.000,00    

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Μεταφορά των καθαρών κερδών στο Λ.88.99 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

88.00.00.00   Καθαρά κέρδη χρήση̋                      55.000,00 

88.99.00.00  Κέρδη προ̋ διάθεση                                                     55.000,00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Φόρο̋ εισοδήματο̋ φορολογητέων κερδών 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

88.08.00.00 Φόρο̋ εισοδήματο̋                             16.254,50 
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54.07.00.00 Φόρο̋ εισοδήματο̋ φορολ. κερδών                           16.254,50 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Μεταφορά φόρου εισοδήματο̋ σε Λ.88.99 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

88.99.00.00  Κέρδη προ̋ διάθεση                        16,254,50 

88.08.00.00 Φόρο̋ εισοδήματο̋                                                      16254,50 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) Μεταφορά φόρου εισοδήματο̋ στο λογ/σμό εκκαθ/ση̋ φόρων-τελών 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

54.07.00.00 Φόρο̋ εισοδήματο̋ φορολ. κερδών  16.254,50 

54.08.00.00 Λογ/σμό̋ εκκ/ση̋ φόρων-τελών  

Ετήσια̋ δήλωση̋ εισοδήματο̋                                                    16.254,50 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) Προκαταβολή εισοδήματο̋ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

54.08.00.00 Λογαριασμό̋ εκκ/ση̋ φόρων-τελών  

                      Ετήσια̋ δήλωση̋ εισοδήματο̋                 16.254,50 

33.13.00.00 Προκαταβολή φόρου εισοδήματο̋                                 16.254,50 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) Διάθεση κερδών χρήση̋ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

88.99.00.00 Κέρδη προ̋ διάθεση                               25.000,00 

53.14.00.01 Α εταίρο̋                                                                             15.000,00 

53.14.00.02 Β  εταίρο̋                                                                             10.000,00 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 8) Εγγραφή τέλου̋ επιτηδεύματο̋ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

63.98.00.00 Διάφοροι φόροι-τέλη/Τέλο̋ επιτηδεύματο̋ 800,00 

54.09.00.00 Διάφοροι φόροι-τέλη/Τέλο̋ επιτηδεύματο̋                  800,00 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9) Παρακράτηση και απόδοση φόρου εισοδήματο̋ στα διανεμόμενα κέρδη 

Ω̋ χρόνο̋ κτήση̋ του εισοδήματο̋ , για τα κέρδη που διανέμουν οι  εταιρείε̋ ΙΚΕ, θεωρείται 

ο χρόνο̋ έγκριση̋ αυτών από την Γενική Συνέλευση των εταίρων και η καταβολή των 

μερισμάτων πρέπει να γίνει εντό̋ ενό̋ μηνό̋ από την απόφαση τη̋ Γενική Συνελεύσεω̋, 

οπότε και εντό̋ του συγκεκριμένου μήνα πρέπει να διενεργηθεί η σχετική λογιστική εγγραφή. 

Παρακράτηση και απόδοση φόρου εισοδήματο̋ στα διανεμόμενα κέρδη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

8.1 Ορισμό̋ και γενικά χαρακτηριστικά 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, ημεδαπά ή 

αλλοδαπά είναι τα εξή̋: 

Ø Φιλανθρωπικά νομικά πρόσωπα (ορφανοτροφεία, γηροκομεία, κ.τ.λ.). 

Ø Κοινωφελή νομικά πρόσωπα (νοσοκομεία, κ.τ.λ.). 

Ø Πάση̋ φύση̋ κοινωφελή ιδρύματα. 

Ø Όλα τα γενικά πρόσωπα που δεν επιδιώκουν κερδοσκοπικό σκοπό (σωματεία, 

σύλλογοι, κ.τ.λ.). 

Ο χαρακτηρισμό̋ ενό̋ Νομικού Προσώπου ω̋ μη Κερδοσκοπικού, δίνεται από του̋ ιδρυτέ̋ 

του και προκύπτει από το καταστατικό του. Τα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικά 

Πρόσωπα αποκτούν υπόσταση από την ημερομηνία καταχώρηση̋ του καταστατικού του̋ 

στο πρωτοδικείο του νομού στον οποίο έχουν έδρα. Τα Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού 

Χαρακτήρα μπορεί να είναι σωματεία (σύλλογοι) (Α.Κ. 78-107), ιδρύματα (Α.Κ. 108-126) ή 

αστικέ̋ εταιρίε̋ (Α.Κ. 741-784). Από τι̋ καταστατικέ̋ του̋ διατάξει̋, τα μη Κερδοσκοπικού 

Χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα δεν πραγματοποιούν διανομή κερδών. Λειτουργούν με τι̋ 

αρχέ̋ τη̋ εξυπηρέτηση̋ του σκοπού του̋. Δηλαδή, όλα τα οφέλη (κέρδη), που έχουν τα 

νομικά αυτά πρόσωπα, χρησιμοποιούνται για την ευόδωση των σκοπών του̋. Τα κέρδη 

προορίζονται πάντα για το σκοπό για τον οποίο συστάθηκαν και η ωφέλεια σε κάθε 

περίπτωση επεκτείνεται σε κοινωνικέ̋ ομάδε̋ μεγέθου̋ τουλάχιστον ίσο του αριθμού των 

μελών του̋.  

Τα Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα έχουν όλε̋ τι̋ υποχρεώσει̋ που έχουν 

και οι επιτηδευματίε̋ έναντι τη̋ φορολογική̋ αρχή̋. Κάνουν έναρξη εργασιών στην Δ.Ο.Υ., 

λαμβάνουν Α.Φ.Μ. και το χρησιμοποιούν για όλε̋ τι̋ οικονομικέ̋ του̋ συναλλαγέ̋, τηρούν 

βιβλία, εκδίδουν στοιχεία, πληρώνουν Φ.Π.Α. και φόρου̋ εισοδήματο̋ για τι̋ 

επιχειρηματικέ̋ του̋ δραστηριότητε̋ κατά ανάλογη εφαρμογή με τι̋ λοιπέ̋ επιχειρήσει̋. Για 

τι̋ συνδρομέ̋ των μελών του̋, εκδίδουν αθεώρητη απόδειξη είσπραξη̋ και δεν πληρώνουν 

φόρο. Ομοίω̋, δεν υπόκεινται σε φορολογία οι δωρεέ̋ και οι χορηγίε̋ που δίνονται για την 

τέλεση των δραστηριοτήτων του̋. Τα Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 

απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. για έσοδα που πραγματοποιούν από ευκαιριακού χαρακτήρα 

εκδηλώσει̋ όταν τι̋ οργανώνουν για την οικονομική̋ του̋ ενίσχυση, εφόσον οι εκδηλώσει̋ 

αυτέ̋ δεν ξεπερνούν τι̋ δυο το έτο̋ και κατόπιν έγγραφη̋ άδεια̋ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

(εγκ. Φ.Π.Α. 1030141/1349/ΠΟΛ 1071/8-3-95 και άρθρο 22 ν.2859/00). 

Ενδεικτικέ̋ υπηρεσίε̋ των Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα για τι̋ 

οποίε̋ απαλλάσσονται τη̋ φορολογία̋ είναι: 

εκπαίδευση̋, αθλητισμού, σωματική̋ άσκηση̋, πολιτικέ̋, συνδικαλιστικέ̋, θρησκευτικέ̋, 

φιλοσοφικέ̋, φιλανθρωπικέ̋, εθνικέ̋, πολιτιστικέ̋, μορφωτικέ̋ και η στενά συνδεόμενη με 
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αυτέ̋ παράδοση αγαθών προ̋ τα μέλη του̋, έναντι καταβολή̋ συνδρομή̋, υπό τι̋ 

προϋποθέσει̋: 

α) να λειτουργούν νόμιμα και 

β) να μην στρεβλώνουν του̋ όρου̋ του ανταγωνισμού. 

Ο μη κερδοσκοπικό̋ χαρακτήρα̋ του νομικού προσώπου δεν αποκλείει την πρόσληψη και 

μισθοδοσία εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή έχουν όλε̋ τι̋ υποχρεώσει̋ τη̋ εργατική̋ 

και ασφαλιστική̋ νομοθεσία̋, όπω̋ ισχύει και για τα λοιπά νομικά πρόσωπα. 

8.2 Φορολογία Νομικών Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού 

Χαρακτήρα 

Με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 45 του N.4172/2013 ορίζονται τα πρόσωπα που υπόκεινται σε 

φόρο εισοδήματο̋ νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Συγκεκριμένα, στον ω̋ άνω 

φόρο υπόκεινται: 

Τα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που 

συστάθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε 

είδου̋ σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδου̋ έσοδα που 

πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη τη̋ εκπλήρωση̋ του σκοπού του̋, τα οποία δεν 

αποτελούν αντικείμενο φόρου. Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσει̋ τέτοιων εσόδων, όπω̋ οι 

εισφορέ̋ (συνδρομέ̋) και τα δικαιώματα εγγραφή̋ των μελών του̋, τα έσοδα από εράνου̋, 

κρατικέ̋ επιχορηγήσει̋, χορηγίε̋ ιδιωτών ή επιχειρήσεων, δωρεέ̋ τρίτων, λαχειοφόρου̋ 

κληρώσει̋, από διαφημίσει̋ που καταχωρούνται σε περιοδικά που εκδίδονται και 

διανέμονται μόνο στα μέλη του̋ δωρεάν, καθώ̋ και τα έσοδα από τη διάθεση φυλλαδίων και 

λοιπών εντύπων πνευματικού περιεχομένου των Ιερών Μονών. 

Αντίθετα, τα έσοδα που αποκτούν τα πιο πάνω πρόσωπα από δραστηριότητα η οποία δεν 

συνιστά άσκηση τη̋ μη κερδοσκοπική̋ αποστολή̋ του̋ αποτελούν αντικείμενο φορολογία̋, 

έστω και αν διατίθενται για την εκπλήρωση του μη κερδοσκοπικού σκοπού του̋, δεδομένου 

ότι σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 45 του N.4172/2013, μόνο τα έσοδα που 

πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη τη̋ εκπλήρωση̋ του σκοπού του̋ δεν αποτελούν 

αντικείμενο φορολογία̋ (σχετ. η αριθ. 383/1973 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτου̋). Έσοδα που αποτελούν αντικείμενο φορολογία̋, πέραν αυτών που προέρχονται 

από κεφάλαιο (τόκοι, εισόδημα από ακίνητη περιουσία, κ.λπ.) και υπεραξία μεταβίβαση̋ 

κεφαλαίου, είναι για παράδειγμα και οι συνδρομέ̋ από τρίτου̋, τα έσοδα από την έκδοση και 

πώληση περιοδικών, βιβλίων, εντύπων, κ.λπ. σε τρίτου̋ - μη μέλη των πιο πάνω προσώπων 

καθώ̋ και από τι̋ διαφημίσει̋ που καταχωρούνται σε αυτά, τα έσοδα από τι̋ διαφημίσει̋ σε 

φανέλε̋ αθλητικών σωματείων, τα έσοδα (δίδακτρα) από λειτουργία ιδιωτικών σχολείων, 

εργαστηρίων, κ.λπ., τα έσοδα από την πώληση εικόνων, από την εκμετάλλευση ξενώνων και 

ραδιοφωνικών σταθμών από τι̋ Ιερέ̋ Μονέ̋, κ.λπ. 
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Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η διαπίστωση τη̋ πραγματοποίηση̋ εσόδων κατά την 

επιδίωξη τη̋ εκπλήρωση̋ του σκοπού των πιο πάνω προσώπων ανάγεται, ω̋ θέμα 

πραγματικό, στην ελεγκτική αρμοδιότητα τη̋ φορολογική̋ αρχή̋, η οποία κρίνει επί του 

τεταγμένου σκοπού του̋ και για τον τρόπο κτήση̋ και διάθεση̋ των εσόδων του̋. 

Επομένω̋, τα Ν.Π.Ι.Δ. ή Ν.Π.Δ.Δ. μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα υπόκεινται σε φόρο 

εισοδήματο̋ ω̋ νομικά πρόσωπα, εκτό̋ από τα έσοδά του̋ που προκύπτουν κατά την 

επιδίωξη του σκοπού του̋, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται παραπάνω. 

 

Στο Διάγραμμα 8.2.1 παρουσιάζονται οι φορολογικοί συντελεστέ̋ των τελευταίων δέκα 

χρόνων (2007 – 2017) για τα Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. 

 

Διάγραμμα 8.2.1 Φορολογικοί συντελεστέ̋ για τα έτη χρήση̋ 2007-2017 για τα Νομικά Πρόσωπα μη 

Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. 

Πηγή: Taxheaven, 2017 

 

8.3 Φορολογία και Διάθεση Αποτελεσμάτων Νομικών 

Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 

Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ» με διεύθυνση Μαιζώνο̋ 105, Πάτρα και Δ.Ο.Υ. Γ΄ 

Πατρών (έναρξη 1-1-2005) στην χρήση 2016 είχε τα παρακάτω δεδομένα: 

- Τα ακαθάριστα έσοδα τη̋ χρήση̋ ανήλθαν σε 1.600.000,00€. 

- Καθαρά κέρδη 95.000,00€. 

- Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσει̋ 200,00€. 
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- Προσαυξήσει̋ ασφαλιστικών ταμείων 100,00 ευρώ. 

- Προκαταβολή φόρου εισοδήματο̋ (δήλωση προηγ. έτου̋) 20.000,00€ 

 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  

Να υπολογισθούν, για το φορολογικό έτο̋ 2015: 

-Τα φορολογητέα κέρδη 

-Ο φόρο̋ εισοδήματο̋ 

-Η προκαταβολή φόρου εισοδήματο̋ 

-Το συνολικό ποσό για καταβολή 

-Να συνταχθεί πίνακα̋ αποτελεσμάτων 

-Να γίνουν οι σχετικέ̋ εγγραφέ̋ 

Α) Προσδιορισμό̋ συνόλου φορολογητέων κερδών 

    Καθαρά κέρδη χρήση̋                                                              95.000,00 

Πλέον : μη εκπιπτόμενε̋ δαπάνε̋                                                  300,00                                                                                                         

Σύνολο φορολογητέων κερδών                                                  95.300,00 

(μετά την φορολογική αναμόρφωση)  

Β) Προσδιορισμό̋ φόρου εισοδήματο̋ 

Φορολογητέα κέρδη    95.300,00 επί 29%                                27.637,00 

 

Γ) Προσδιορισμό̋ προκαταβολή̋ φόρου εισοδήματο̋ 

Φόρο̋ εισοδήματο̋ χρήση̋ 2015          27.637,00 επί 

Συντελεστή 75%                                                                              20.727,75   

  

Δ) Πίνακα̋ διάθεση̋ αποτελεσμάτων (κερδών) χρήση̋ 

Καθαρά κέρδη χρήση̋                                                           95.000,00  

Μείον : 

Φόρο̋ εισοδήματο̋                                                              -27.637,00                                                                                   

Κέρδη προ̋ διάθεση                                                              67.363,00 

Τα κέρδη προ̋ διάθεση μεταφέρονται σε ειδικό αποθεματικό του καταστατικού ,για την 

εκπλήρωση των επιδιώξεων του συλλόγου. 
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Ε) Λογιστικέ̋ εγγραφέ̋  

1) Μεταφορά κερδών χρήση̋ στα αποτελέσματα προ̋ διάθεση. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                         Χρέωση            Πίστωση 

86.99.00.00    Καθαρά αποτελέσματα χρήση̋       95.000,00 

88.00.00.00    Καθαρά κέρδη χρήση̋                                                   95.000,00    

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Μεταφορά των καθαρών κερδών στο Λ.88.99 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

88.00.00.00   Καθαρά κέρδη χρήση̋                      95.000,00 

88.99.00.00  Κέρδη προ̋ διάθεση                                                     95.000,00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Φόρο̋ εισοδήματο̋ φορολογητέων κερδών 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

88.08.00.00 Φόρο̋ εισοδήματο̋                             27.637,00 

54.07.00.00 Φόρο̋ εισοδήματο̋ φορολ. κερδών                           27.637,00 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4)Μεταφορά φόρου εισοδήματο̋ σε Λ.88.99 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

88.99.00.00  Κέρδη προ̋ διάθεση                        27.637,00 

88.08.00.00 Φόρο̋ εισοδήματο̋                                                      27.637,00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) Μεταφορά φόρου εισοδήματο̋ στο λογ/σμό εκκαθ/ση̋ φόρων-τελών 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

54.07.00.00 Φόρο̋ εισοδήματο̋ φορολ. κερδών  27.637,00 

54.08.00.00 Λογ/σμό̋ εκκ/ση̋ φόρων-τελών  

Ετήσια̋ δήλωση̋ εισοδήματο̋                                                    27.637,00 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) Προκαταβολή εισοδήματο̋ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

54.08.00.00 Λογαριασμό̋ εκκ/ση̋ φόρων-τελών  

                      Ετήσια̋ δήλωση̋ εισοδήματο̋                 20.727,75 

33.13.00.00 Προκαταβολή φόρου εισοδήματο̋                                 20.727,75 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) Διάθεση κερδών χρήση̋ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

88.99.00.00 Κέρδη προ̋ διάθεση                               67.363,00 

41.03.00.00 Αποθεματικό Καταστατικού                                             67.363,00 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ 

Είναι γεγονό̋ πω̋ η πραγματική οικονομία περνάει δύσκολα και οι επιχειρήσει̋ 

αντιμετωπίζουν ένα φορολογικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο, δυστυχώ̋, κάνει 

τη ζωή του επιχειρηματία κάθε μέρα πιο δύσκολη. Σκοπό̋ τη̋ εκάστοτε Κυβέρνηση̋ και του 

κράτου̋ είναι να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά και να κατατεθεί ένα 

πλαίσιο προτάσεων που θα απελευθερώνει τι̋ υγιεί̋ δυνάμει̋ τη̋ επιχειρηματικότητα̋ και θα 

δίνει τη δυνατότητα τόσο στι̋ μικρομεσαίε̋ όσο και στι̋ μεγάλε̋ επιχειρήσει̋ να 

ορθοποδήσουν και να διεκδικήσουν το δικαίωμα στην ανάπτυξη. 

Ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζει ένα̋ επενδυτή̋ σε μια χώρα είναι το φορολογικό 

περιβάλλον, το οποίο δεν περιλαμβάνει μόνο το ύψο̋ των φόρων, αλλά και το πόσο σταθεροί 

παραμένουν οι φόροι. Από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη επιχείρηση, η φορολογική 

σταθερότητα αποτελεί βασικό ζητούμενο, καθώ̋ επιτρέπει τον ασφαλή και μακροχρόνιο 

σχεδιασμό. 

Στον παρακάτω Πίνακα (Πίνακα̋ 9.1) παρατίθενται οι φορολογικοί συντελεστέ̋ των 

τελευταίων δέκα ετών, από το 2007 έω̋ το 2017, για όλε̋ τι̋ εταιρικέ̋ μορφέ̋ τι̋ οποίε̋ 

μελετήσαμε στην συγκεκριμένη εργασία. 

Πίνακα̋ 9.1 Φορολογικοί συντελεστέ̋ των τελευταίων δέκα ετών 2007-2017. 

ΧΡΗΣΗ 

 Φορολογικό̋ Συντελεστή̋ 

(%) 

Ο.Ε. Ε.Ε. Α.Ε. Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. Ν.Π.Μ.ΚΕΡ.ΧΑΡ. 

2017 29 29 29 29 29 29 

2016 29 29 29 29 29 29 

2015 29 29 29 29 29 29 

2014 26 26 26 26 26 26 

2013 26 26 26 26 26 26 

2012 20 20 20 20 20 22 

2011 20 20 20 20 20 23 

2010 20 20 24 24 24 24 

2009 20 20 25 25 25 25 

2008 20 20 25 25 25 25 

2007 20 20 25 25 25 25 
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Όπω̋ φαίνεται και από τα αποτελέσματα του Πίνακα 9.1 το φορολογικό καθεστώ̋ 

μεταβάλλεται συνεχώ̋ γεγονό̋ που δεν ευνοεί καθόλου τι̋ επιχειρήσει̋. Συγκεκριμένα, οι 

φορολογικοί συντελεστέ̋ για τι̋ Ομόρρυθμε̋ και τι̋ Ετερόρρυθμε̋ εταιρείε̋ ήταν 20% για 

τα έτη 2007-2012, ενώ αυξήθηκαν στο 26% το 2013 και 2014. Η αυξητική πορεία 

συνεχίστηκε κατά τα έτη 2015-2017 φτάνοντα̋ το 29%. Για τον φορολογικό συντελεστή των 

Ανώνυμων εταιρειών, ενώ ήταν 25% τα έτη 2007-2009, επήλθε μείωση το 2010 η οποία 

συνεχίστηκε κατά τα έτη 2011-2012. Η πορεία ωστόσο αντιστράφηκε τα επόμενα έτη με 

αύξηση του φορολογικού συντελεστή σε ποσοστό 26%, την διετία 2011-2012, και 29% τα 

έτη 2013-2017. Η πορεία του φορολογικού συντελεστή που παρατηρήθηκε στι̋ Ανώνυμε̋ 

εταιρείε̋ την δεκαετία 2007-2017 παρατηρήθηκε και στι̋ εταιρείε̋ Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ 

καθώ̋ και στι̋ Ιδιωτικέ̋ Κεφαλαιουχικέ̋ εταιρείε̋. Για τι̋ εταιρείε̋ μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα ο φορολογικό̋ συντελεστή̋ ήταν 25% για τα έτη 2007-2009, ενώ μειώθηκε στο 

24% το 2010. Ακολούθησε περαιτέρω μείωση το 2011 (23%) και το 2012 (22%). Αντιθέτω̋ 

τα επόμενα έτη ο φορολογικό̋ συντελεστή̋ εμφάνισε αυξητική τάση και συγκεκριμένα τα 

έτη 2013 και 2014 η τιμή του έφτασε το 26% ενώ την τριετία 2015-2017 παρατηρήθηκε 

επιπλέον αύξηση φτάνοντα̋ το 29%. 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 9.1 παρατηρούμε ότι έχουν συμβεί αρκετέ̋ αλλαγέ̋ 

σχετικά με την φορολογία εισοδήματο̋ των επιχειρήσεων τα τελευταία δέκα χρόνια, γεγονό̋ 

που δρα ανασταλτικά στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων κάθε νομική̋ μορφή̋. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε διάστημα 50 μηνών η Κυβέρνηση πραγματοποίησε αλλαγέ̋ στο 

φορολογικό καθεστώ̋ με 82 νόμου̋.
62

 Οι αλλαγέ̋ αυτέ̋ προορίζονταν για του̋ 4 βασικού̋ 

νόμου̋ που εφαρμόστηκαν το 2014: τον κώδικα φορολογία̋ εισοδήματο̋, τον κώδικα 

φορολογικών διαδικασιών, τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τον Ε.Λ.Π., στου̋ οποίου̋ προστέθηκαν ή 

αφαιρέθηκαν διάφορε̋ διατάξει̋. Αυτό σημαίνει ότι περίπου δύο φορέ̋ τον μήνα γινόταν 

τροποποίηση σε κάποιον από του̋ προαναφερθέντε̋ νόμου̋, γεγονό̋ ασύλληπτο εάν σκεφτεί 

κανεί̋ ότι από την ίδρυση των Η.Π.Α. έχουν ψηφιστεί 10 φορολογικά νομοσχέδια ενώ στην 

Ελλάδα από το 1975 έχουν ψηφιστεί 250.
63

 

Η έλλειψη σταθερότητα̋ στο ελληνικό φορολογικό σύστημα είναι ένα μείζων πρόβλημα το 

οποίο όμω̋ δεν τελειώνει εδώ. Οι υψηλοί συντελεστέ̋ φορολογία̋ οδηγούν στην αύξηση τη̋ 

υπερφορολόγηση̋ αλλά και τη̋ φοροδιαφυγή̋, καθώ̋ πολλοί αισθάνονται ότι 

φοροδιαφεύγουν δικαιολογημένα. 

H πολυνομία και η πολυπλοκότητα δεν είναι προνόμιο μόνο των νόμων που καθορίζουν τη 

φορολόγηση των πολιτών και επιχειρήσεων. Διατρέχουν ολόκληρη την ελληνική νομοθεσία, 

ενώ επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη φορολογική διοίκηση. Για τον λόγο αυτό κρίνεται 

επιτακτική η ανάγκη για την δημιουργία ενό̋ σταθερού και απλοποιημένου φορολογικού 

συστήματο̋ που θα συμβάλει στην προσέλκυση επενδύσεων αλλά και τη διαμόρφωση 

ευνοϊκού κλίματο̋ για τι̋ νέε̋ καινοτόμε̋ επιχειρήσει̋. Σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να 

συμβάλει και η ίδρυση ενό̋ αυτόνομου φορέα εσόδων. Ωστόσο, το φορολογικό σύστημα δεν 

είναι αποκομμένο από το υπόλοιπο κράτο̋ και για να επιτευχθεί αυτό̋ ο στόχο̋ απαιτούνται 
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θαρραλέε̋ μεταρρυθμίσει̋ σχεδόν στο σύνολο τη̋ δημόσια̋ διοίκηση̋, με έμφαση στη δομή 

των επιχειρήσεων και στο αναπτυξιακό μοντέλο που ακολουθείται. 

Οι συχνέ̋ αλλαγέ̋ στο φορολογικό σύστημα και η υπερφορολόγηση σε συνδυασμό με την 

μείωση τη̋ αγοραστική̋ ικανότητα̋ που επήλθε τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τα χρόνια τη̋ 

οικονομική̋ κρίση̋, δημιούργησαν ασφυκτικέ̋ συνθήκε̋ τόσο στι̋ επιχειρήσει̋ όσο και στο 

αγοραστικό κοινό. Τα έξοδα των καταναλωτών μειώθηκαν αφού περιορίστηκαν στην αγορά 

των προ̋ το ζην, με αποτέλεσμα πολλέ̋ επιχειρήσει̋, κυρίω̋ λιανική̋ πώληση̋ να 

συρρικνωθούν. Καθώ̋ υπάρχει μία αλυσιδωτή σχέση μεταξύ κράτου̋, φορολογία̋ και 

επιχειρήσεων, ήταν αναμενόμενο να επέλθει πτώση σε πολλού̋ κλάδου̋ συμπαρασύροντα̋ 

και εκείνου̋ που ευδοκιμούσαν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι 

κατασκευαστικέ̋ εταιρείε̋, οι εταιρείε̋ με κατασκευαστικά υλικά, με χρώματα, κ.λπ. Πολλέ̋ 

επιχειρήσει̋ ανήμπορε̋ να αντιδράσουν μπροστά στην υπερφορολόγηση περάτωσαν τι̋ 

εργασίε̋ του̋ γιγαντώνοντα̋ το πρόβλημα τη̋ ανεργία̋. Επιπλέον, το κλείσιμο αρκετών 

επιχειρήσεων λόγω των ολοένα και αυξανόμενων φορολογικών απαιτήσεων είχε σαν 

αποτέλεσμα να σταματήσει η επιχορήγηση δημοσίων επενδύσεων για κατασκευαστικά έργα 

γεγονό̋ που πλήττει ολόκληρο το κράτο̋. 

 

Πίνακα̋ 9.2 Φορολογικοί συντελεστέ̋ μερισμάτων των τελευταίων δέκα ετών 2007-2017. 

ΧΡΗΣΗ 

 Φορολογικό̋ Συντελεστή̋ Μερισμάτων 

(%) 

Ο.Ε. Ε.Ε. Α.Ε. Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. Ν.Π.Μ.ΚΕΡ.ΧΑΡ. 

2017 10 10 15 15 15 - 

2016 10 10 15 15 15 - 

2015 10 10 10 10 10 - 

2014 10 10 10 10 10 - 

2013 10 10 10 10 10 - 

2012 - - 25 25 25 - 

2011 - - 25 25 25 - 

2010 - - 21 21 21 - 

2009 - - 10 10 10 - 

2008 - - 10 10 10 - 

2007 - - - - - - 
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Στον Πίνακα 9.2 παρουσιάζονται οι συντελεστέ̋ διανομή̋ κερδών για τι̋ όλε̋ τι̋ εταιρικέ̋ 

μορφέ̋ που μελετήθηκαν. Συγκεκριμένα, παρατηρείται πω̋ για τι̋ Ομόρρυθμε̋ και τι̋ 

Ετερόρρυθμε̋ εταιρείε̋ δεν υπάρχει φορολογικό̋ συντελεστή̋ μερισμάτων για τα έτη 2007-

2012, ενώ τα έτη 2013-2017 εμφανίζεται φορολογικό̋ συντελεστή̋ τη̋ τάξεω̋ του 10%. Για 

τι̋ Ανώνυμε̋ εταιρείε̋ καθώ̋ και τι̋ εταιρείε̋ Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ και Ιδιωτικέ̋ 

Κεφαλαιουχικέ̋ εταιρείε̋ ο συντελεστή̋ εμφανίζεται για πρώτη φορά το έτο̋ 2008 ο οποίο̋ 

ήταν 10% και διατηρήθηκε και το 2009. Το 2010 αυξήθηκε φτάνοντα̋ το ποσοστό του 21% 

με περαιτέρω αύξηση τα έτη 2011-2012, κατά τα οποία ήταν 25%. Τα έτη 2013-2015 ο 

συντελεστή̋ μειώθηκε φτάνοντα̋ το 10%, ενώ ακολούθησε αύξηση την διετία 2016-2017 

στα 15%. Με τον φόρο διανομή̋ κερδών στι̋ εταιρείε̋ αυτέ̋ εξαντλείται η υποχρέωση των 

μετόχων και εταίρων σε περαιτέρω φορολογία. Τέλο̋, για τα Νομικά Πρόσωπα μη 

Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα δεν υπάρχει διανομή κερδών και τα οποιαδήποτε κέρδη 

κεφαλαιοποιούνται για την εξυπηρέτηση του σκοπού του̋. 

Ο φόρο̋ διανομή̋ κερδών σε συνδυασμό με του̋ υπόλοιπου̋ φόρου̋ που υποχρεούται να 

πληρώσει η εταιρεία επιφέρει επιπλέον φορολογία στι̋ εταιρείε̋ δημιουργώντα̋ ένα 

ασφυκτικό περιβάλλον για αυτέ̋. 

Οι συνεχεί̋ αλλαγέ̋ που υπέστη το φορολογικό σύστημα τα τελευταία δέκα χρόνια 

δημιούργησαν ένα μη σταθερό περιβάλλον αποτρέποντα̋ νέε̋ επενδύσει̋. Επιπλέον, ο 

σκόπελο̋ των γραφειοκρατικών προβλημάτων που πρέπει να ξεπεράσει μία επιχείρηση 

προκειμένου να ιδρυθεί και να λειτουργήσει αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για 

επενδύσει̋ ξένων εταιρειών στη χώρα μα̋ την δεδομένη περίοδο. 

Αν και η χώρα μα̋ είναι ένα̋ τόπο̋ που διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα για να επενδύσει 

μία επιχείρηση, όπω̋ είναι η στρατηγική τη̋ θέση, το υψηλό επίπεδο των ανθρώπων τη̋, και 

φυσικά η παραγωγή εξαιρετική̋ ποιότητα̋ προϊόντων, για τι̋ επιχειρήσει̋ που παράγουν και 

εμπορεύονται αγαθά, εντούτοι̋ το ασταθέ̋ φορολογικό περιβάλλον αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα τόσο για τι̋ ήδη υπάρχουσε̋ επιχειρήσει̋ όσο και για την επένδυση νέων. 

Όπω̋ προαναφέρθηκε καθώ̋ η υψηλή φορολογία δυσχεραίνει την λειτουργία των 

επιχειρήσεων οδηγώντα̋ στην μείωση του κύκλου εργασιών του̋, προκειμένου να 

ανακάμψουν οι επιχειρήσει̋ απέκτησαν έντονη παρουσία στι̋ γειτονικέ̋ χώρε̋ των 

Βαλκανίων όπου υπάρχει πρόσφορο έδαφο̋ ανάπτυξη̋. Επιπλέον, στι̋ Βαλκανικέ̋ χώρε̋ 

υπήρχε έλλειψη τεχνογνωσία̋ την οποία είχαν την ικανότητα να καλύψουν οι μεγάλε̋ 

Ελληνικέ̋ εταιρείε̋. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην γείτονα Βουλγαρία έχουν ιδρυθεί 17.050 εταιρείε̋ 

ελληνικών συμφερόντων κατά την τελευταία δεκαετία. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τα 

capital controls οι ενάρξει̋ εταιρειών ελληνικών συμφερόντων διπλασιάστηκαν. Οι αριθμοί 

παραμένουν μεγάλοι αν του̋ συγκρίνει κανεί̋ με το καθαρό ισοζύγιο ενάρξεων/παύσεων 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αφού με βάση τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ προκύπτει ότι για κάθε 10 

ενάρξει̋ στην Ελλάδα αντιστοιχεί μία περίπου στη Βουλγαρία (π.χ. για τον Ιανουάριο 

άνοιξαν στην Ελλάδα 2.423 κι έκλεισαν 1.654, ήτοι καθαρό ισοζύγιο 769, από 71 που είναι 

στη Βουλγαρία). 
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Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στη Ρουμανία όπου υπάρχουν 7.000 επιχειρήσει̋ 

ελληνικών συμφερόντων και συγκεκριμένα το 2017 ξεκίνησαν τι̋ δραστηριότητέ̋ του̋ 382 

ελληνικέ̋ επιχειρήσει̋, ενώ το 2016 ο αριθμό̋ των ενάρξεων ήταν 300. Συμπεραίνουμε 

λοιπόν πω̋ η Ρουμανία αντιπροσωπεύει μία αρκετά ελκυστική αγορά στην Νοτιοανατολική 

και Κεντρική Ευρώπη γεγονό̋ που οφείλεται στην μεγάλη έκταση και τον πληθυσμό τη̋ που 

την καθιστούν αγορά-στόχο για τι̋ περισσότερε̋ ελληνικέ̋ εξωστρεφεί̋ επιχειρήσει̋.  

Με βάση τα παραπάνω συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε πω̋ οι βασικοί λόγοι 

μετακίνηση̋ των επιχειρήσεων στι̋ γειτονικέ̋ χώρε̋, με βάση τον βαθμό σπουδαιότητα̋ 

είναι οι εξή̋:  

· Υψηλή φορολογία και πολύ χαμηλή επιστροφή Φ.Π.Α. στην Ελλάδα. 

· Γραφειοκρατία. 

· Αστάθεια αγορά̋ και τεράστια πτώση πωλήσεων. 

· Δύσκολη πρόσβαση στον δανεισμό. 

· Φόβο̋ κατάσχεση̋ τραπεζικών καταθέσεων. 

· Υψηλό εργατικό κόστο̋.  

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι όσο η κρίση κορυφωνόταν στην Ελλάδα η 

σημασία ορισμένων παραγόντων υποχωρούσε (π.χ. εργατικό κόστο̋, μείωση μισθών). Όμω̋ 

γίνονταν πιο ισχυροί οι υπόλοιποι: έλλειψη ρευστότητα̋, μη επιστροφή Φ.Π.Α., ακριβή 

ενέργεια κ.λπ. Εντούτοι̋, την αυτήν τάση εκμεταλλεύθηκαν χιλιάδε̋ επιχειρήσει̋, οι οποίε̋ 

μετακινήθηκαν στη γειτονική χώρα για λόγου̋ φοροαποφυγή̋ ή φοροδιαφυγή̋. 

Συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί 14.000 ελληνικέ̋ επιχειρήσει̋ το 2015 στη Βουλγαρία από 

περίπου 1.000 που λειτουργούσαν το 2006. Η εκτίναξη του αριθμού συμπίπτει με την 

εκδήλωση τη̋ κρίση̋. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από τι̋ 14.000 ελληνικέ̋ επιχειρήσει̋ στη 

Βουλγαρία μόνο το 25% ή περίπου 3.000 λειτουργούν πραγματικά. Μία άλλη σημαντική 

διαπίστωση είναι ότι η αύξηση τη̋ «εκροή̋» ελληνικών επιχειρήσεων προ̋ τη Βουλγαρία 

είχε ξεκινήσει λίγα χρόνια πριν από την εκδήλωση τη̋ κρίση̋, και συγκεκριμένα από το 

2007-2008 και μετά. Την συγκεκριμένη περίοδο, πολλοί Έλληνε̋ επιχειρηματίε̋ διαπίστωναν 

ότι η εγχώρια οικονομία είχε τελματώσει. Ωστόσο, η κορύφωση τη̋ εξόδου συνέβη μετά την 

κρίση. Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίω̋ στι̋ 3.000 ελληνικέ̋ επιχειρήσει̋ με πραγματική 

παρουσία στη Βουλγαρία. 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία είναι προφανέ̋ πω̋ όχι μόνο δεν ευνοείται η 

ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα αλλά και πολλέ̋ από τι̋ ήδη υπάρχουσε̋ είτε 

οδηγούνται στη διακοπή των εργασιών του̋ είτε μεταφέρονται σε χώρε̋ με πιο ευνοϊκό 

φορολογικό καθεστώ̋. Είναι λοιπόν σαφέ̋ πω̋ η αστάθεια του φορολογικού συστήματο̋ 

είναι το μεγαλύτερο αντικίνητρο για να επενδύσει κανεί̋ στην Ελλάδα.  

Η επίτευξη ωστόσο των στόχων είσπραξη̋ των φορολογικών εσόδων είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την δραστηριότητα των επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων. 

Επομένω̋, πρωταρχικό μέλημα του κράτου̋ και τη̋ φορολογική̋ διοίκηση̋ πρέπει να είναι η 

δημιουργία ενό̋ δίκαιου και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματο̋, όπω̋ προστάζουν 

οι αρχέ̋ του κράτου̋ δικαίου το οποίο θα ενεργεί προ̋ όφελο̋ του κοινωνικού συνόλου και 
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τη̋ ελληνική̋ οικονομία̋ με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η υπερφορολόγηση η οποία 

ταλανίζει τι̋ Ελληνικέ̋ επιχειρήσει̋ ιδίω̋ κατά την τελευταία δεκαετία. 

Σημαντική απόρροια τη̋ υπερφορολόγηση̋ είναι η μεταφορά τη̋ οικονομική̋ 

δραστηριότητα̋ στην παραοικονομία με αποτέλεσμα την εξάλειψη τη̋ έντιμη̋ 

επιχειρηματικότητα̋. Επιπλέον, οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστέ̋ αυξάνουν το κίνητρο για 

φοροδιαφυγή. Βέβαια το φαινόμενο αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, η φοροδιαφυγή είναι 

καθολικό φαινόμενο
64

. Ωστόσο, αν το εξειδικεύσουμε στην περίπτωση τη̋ Ελλάδα̋, 

μπορούμε να πούμε πω̋ οι αιτίε̋ τη̋ φοροδιαφυγή̋ είναι κυρίω̋: 

· Η πολυνομία και η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματο̋. 

· Η ανασφάλεια δικαίου φορολογούμενων και υπαλλήλων τη̋ φορολογική̋ διοίκηση̋. 

· Η συνεχιζόμενη αύξηση των φόρων. 

· Η ανυπαρξία πολιτική̋ βούληση̋ για την αντιμετώπιση του φαινομένου. 

· Η τεχνολογική ανεπάρκεια 

· Η γραφειοκρατία 

· Οι διαρθρωτικέ̋ στρεβλώσει̋ τη̋ ελληνική̋ οικονομία̋ 

· Η φορολογική κουλτούρα 

Είναι κοινή πεποίθηση πλέον ότι η φορολογία στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά υψηλή. Ο 

Ο.Ο.Σ.Α. υπολόγισε ότι το φορολογικό βάρο̋ στην Ελλάδα το 2014 αυξήθηκε από 34,4% σε 

35,9%. Ω̋ γνωστόν, υπάρχει ένα όριο, το οποίο αν υπερβούν οι φορολογικοί συντελεστέ̋ τα 

φορολογικά έσοδα μειώνονται. Αυτό το όριο απεικονίζεται από τη λεγόμενη καμπύλη Laffer, 

από το όνομα του οικονομολόγου που τη ζωγράφισε σε μια χαρτοπετσέτα για να εξηγήσει το 

φαινόμενο στου̋ Ντόναλντ Ράμσφελντ και Ντικ Τσέινι, στελέχη τη̋ κυβέρνηση̋ του 

Προέδρου των Η.Π.Α. Τζέραλντ Φορντ, το 1974. Σύμφωνα με μια μελέτη τη̋ Ευρωπαϊκή̋ 

Επιτροπή̋, αυτό το όριο για τι̋ χώρε̋ τη̋ Ε.Ε. βρίσκεται στο 54% για τη φορολογία 

εισοδήματο̋ φυσικών προσώπων και στο 72% για τη φορολογία εισοδήματο̋ νομικών 

προσώπων. Πρόκειται για εξαιρετικά υψηλού̋ συντελεστέ̋, πολύ μεγαλύτερου̋ από αυτού̋ 

που ισχύουν σήμερα στην υπερφορολογημένη Ελλάδα (ο φόρο̋ εισοδήματο̋ φυσικών 

προσώπων το 2012 υπολογίστηκε στο 38%). Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι 

υπάρχει περιθώριο αύξηση̋ των φορολογικών συντελεστών στην ελληνική οικονομία. Η ίδια 

μελέτη τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Επιτροπή̋ εκτιμά ότι για χώρε̋ με πολύ υψηλά ποσοστά μαύρη̋ 

οικονομία̋ τα όρια τη̋ καμπύλη̋ Laffer διαμορφώνονται προ̋ τα κάτω. Για τέτοιε̋ χώρε̋, 

όπω̋ η Ελλάδα, το όριο τη̋ φορολογία̋ εισοδήματο̋ φυσικών προσώπων περιορίζεται στο 

39% και των νομικών προσώπων στο 59% δηλαδή πολύ κοντά στου̋ συντελεστέ̋ τη̋ 

τελευταία̋ δεκαετία̋. Αυτό σημαίνει πω̋ η αύξηση των φορολογικών συντελεστών στην 

Ελλάδα μπορεί στην καλύτερη περίπτωση να έχει πενιχρά αποτελέσματα.
65
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Επιπλέον, οι συσσωρευμένε̋ φορολογικέ̋ και ασφαλιστικέ̋ οφειλέ̋ προ̋ το Δημόσιο 

έφτασαν τα 120 δισ. € το 2016 με του̋ μισού̋ φορολογούμενου̋ να έχουν καθυστερημένε̋ 

οφειλέ̋. Οι ελληνικέ̋ επιχειρήσει̋ κατέχουν την 6
η
 θέση όσον αφορά στον υψηλότερο 

φορολογικό συντελεστή σε 32 χώρε̋ στην Ευρώπη, που περιλαμβάνει του̋ φόρου̋ στα 

εταιρικά κέρδη, την εργασία και λοιπού̋ φόρου̋ ω̋ ποσοστό των καθαρών κερδών προ 

πληρωμή̋ φόρων (50,7% στην Ελλάδα έναντι μέσου όρου 40,3% στην Ευρώπη). Ο 

συνολικό̋ αυτό̋ φορολογικό̋ συντελεστή̋ (50,7%) επιμερίζεται ω̋ εξή̋: 22,4% στα 

εταιρικά κέρδη και 27,7% στην εργασία (4
ο̋

 και 13
ο̋

 αντιστοίχω̋ υψηλότερο̋ συντελεστή̋ 

στην Ευρώπη) συν λοιπέ̋ επιβαρύνσει̋ 0,6%. Το 2009 ο συνολικό̋ φορολογικό̋ 

συντελεστή̋ ανερχόταν σε 47,4%, με τον συντελεστή στα εταιρικά κέρδη και την εργασία να 

διαμορφώνονται σε 13,9% και 31,7% αντιστοίχω̋.  

Βεβαίω̋, οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστέ̋ έχουν και άλλε̋ πολύ σοβαρέ̋ συνέπειε̋, πέρα 

από τη μειωμένη του̋ αποδοτικότητα. Αποτελούν σοβαρό αντικίνητρο για επενδύσει̋, 

μειώνουν ραγδαία την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων επιχειρήσεων έναντι των ξένων, ενώ 

επηρεάζουν αρνητικά την κατανάλωση (οι πωλήσει̋ αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα στην 

περίοδο 2009-2012 μειώθηκαν κατά 45,7%). 

Ωστόσο, ο υψηλό̋ φορολογικό̋ συντελεστή̋ επί των εταιρικών κερδών των επιχειρήσεων 

καθώ̋ και η πρακτική των φορολογικών ελέγχων και η ασαφή̋ φορολογική νομοθεσία 

αποτελούν σημαντικά προβλήματα, τα οποία οδηγούν στην αδυναμία των επιχειρήσεων να 

προβλέψουν τη φορολογική του̋ επιβάρυνση και κατ’επέκταση να μπορέσουν να 

υλοποιήσουν τον επενδυτικό του̋ σχεδιασμό και την επιχειρηματική του̋ δράση, εντό̋ ενό̋ 

σταθερού φορολογικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντο̋. 

Η μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α. και των συντελεστών φορολογία̋ των επιχειρήσεων, η 

αύξηση των μισθών και η αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, αποτελούν βασικά μέτρα για 

την ανάκαμψη τη̋ οικονομία̋ και την γενικότερη ανάπτυξη. Είναι σημαντικό να κατανοηθεί 

από όλου̋ πω̋ η βελτίωση τη̋ οικονομία̋ θα επέλθει μέσα από την βελτίωση τη̋ 

φορολογία̋. Αξίζει να σημειωθεί πω̋ ένα προαιρετικό σύστημα φορολόγηση̋, όπου ένα̋ 

φόρο̋ επί του τζίρου θα αντικαθιστούσε τον Φ.Π.Α. και τον φόρο εισοδήματο̋ θα μπορούσε 

να είναι μία αποτελεσματική λύση δίνοντα̋ μία ανάσα στην δυσβάστακτη φορολογία που 

αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσει̋. 

Για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προβλημάτων υπάρχει ανάγκη να ληφθούν 

άμεσα μέτρα προκειμένου να υπάρχουν υγιεί̋ επιχειρήσει̋. Η δραστική μείωση σε φόρου̋ 

και εισφορέ̋, η επαρκή̋ χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, η μείωση τη̋ γραφειοκρατία̋ 

και η καθιέρωση ενό̋ συστήματο̋ εκπαίδευση̋ που θα ανταποκρίνεται στι̋ απαιτήσει̋ τη̋ 

γνώση̋ τη̋ οικονομία̋ είναι μερικά μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν από την εκάστοτε 

Κυβέρνηση με σκοπό την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Προκειμένου η αγορά να προσελκύει το επενδυτικό ενδιαφέρον των επιχειρήσεων θα πρέπει 

να δημιουργηθούν ορισμένα κίνητρα που να προσφέρουν επιχορηγήσει̋ καθώ̋ και εκπτώσει̋ 

φόρων και τόκων. Συγκεκριμένα, ο φόρο̋ εισοδήματο̋ θα πρέπει να διαμορφωθεί, ενώ οι 

μικρέ̋ και μεσαίε̋ επιχειρήσει̋ θα πρέπει να επωφελούνται, υπό προϋποθέσει̋, από τον 

μειωμένο προοδευτικό φορολογικό συντελεστή. Η έκπτωση τόκων θα επιτρέψει στι̋ 

εταιρείε̋ να μειώσουν τη φορολογητέα ύλη του̋ κατά την πραγματοποίηση επενδύσεων από 
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δικού̋ του̋ πόρου̋. Επιπλέον, θα μπορούσαν να καθοριστούν φορολογικέ̋ εκπτώσει̋ για 

διάφορε̋ δραστηριότητε̋ οι οποίε̋ θα περιλαμβάνουν π.χ. εισόδημα από ευρεσιτεχνία, όπου 

ανέρχεται στο 80% του εισοδήματο̋. 

Προσβλέποντα̋ σε ένα κράτο̋ όπου η οικονομία κάποια στιγμή θα ανακάμψει, ο γενικό̋ 

συντελεστή̋ φορολογία̋ κερδών των επιχειρήσεων θα μπορούσε να μειώνεται σταδιακά ενώ 

κάποια στιγμή στο μέλλον θα μπορούσε να καταργηθεί πλήρω̋ η εισφορά αυτή, η οποία 

θεσπίστηκε ω̋ μέτρο αντιμετώπιση̋ τη̋ οικονομική̋ κρίση̋. 

Μία επιπλέον ανάσα για τι̋ μικρέ̋ και μεσαίε̋ επιχειρήσει̋ θα μπορούσε να είναι ο 

μειωμένο̋ συντελεστή̋ φορολογία̋ ο οποίο̋ θα αυξάνεται για κέρδη μεγαλύτερα από 

100.000€. 

Επιπλέον, ένα αποτελεσματικό μέτρο για την καταπολέμηση τη̋ υπερφορολόγηση̋ των 

επιχειρήσεων θα μπορούσε να είναι η καθιέρωση ενό̋ συστήματο̋ φορολογία̋ εισοδήματο̋ 

το οποίο θα περιλαμβάνει ένα ενιαίο «flat rate» συντελεστή φορολογία̋ εισοδήματο̋ για τι̋ 

επιχειρήσει̋ τη̋ τάξεω̋ του 20%. Το μέτρο αυτό μπορεί να προσφέρει μια ανάσα στι̋ 

επιχειρήσει̋ επιτρέποντά̋ του̋ να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των εργασιών του̋ 

γνωρίζοντα̋ ότι δεν θα του̋ περιμένει ένα δυσβάστακτο φορολογικό καθεστώ̋ τον επόμενο 

χρόνο. 

Ένα επίση̋ σημαντικό πρόβλημα που χρήζει άμεση̋ αντιμετώπιση̋ είναι η αύξηση τη̋ 

προκαταβολή̋ φόρου από 55% σε 75% (χρήση 2015) και στο 100% (χρήση 2016) για 

ελεύθερου̋ επαγγελματίε̋, προσωπικέ̋ (με απλογραφικά βιβλία) και ατομικέ̋ οντότητε̋. Η 

αύξηση αυτή οδηγεί αναπόφευκτα στην μείωση τη̋ ρευστότητα̋ των επιχειρήσεων με 

αποτέλεσμα να μην μπορούν να κινηθούν στην αγορά. Οι επιχειρήσει̋, αυτέ̋ οδηγήθηκαν σε 

υψηλό δανεισμό κεφαλαίων κίνηση̋ με σκοπό την διεύρυνση των προϊόντων του̋ και την 

διατήρηση μεγάλων αποθεμάτων στοχεύοντα̋ σε χαμηλότερε̋ τιμέ̋ κτήση̋, αυξάνοντα̋ τα 

περιθώρια κέρδου̋ και εξυπηρετώντα̋ την αναπόφευκτη αύξηση των δαπανών. Ωστόσο, ο 

μεγάλο̋ ανταγωνισμό̋ που δημιουργήθηκε και η αύξηση των δαπανών του̋ τελικά μείωσαν 

δραματικά τα περιθώρια κέρδου̋. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πω̋ αρκετέ̋ ήταν οι επιχειρήσει̋ 

οι οποίε̋ μείωναν το επίπεδο των τιμών, αυξάνοντα̋ παράλληλα τον δανεισμό, με σκοπό να 

παρατείνουν απεγνωσμένα την ύπαρξή του̋ ανταγωνιζόμενοι αθέμιτα άλλε̋ επιχειρήσει̋. Το 

τραπεζικό σύστημα, προωθώντα̋ νέα τραπεζικά προϊόντα και μέσω ενό̋ αυξανόμενου 

τραπεζικού ανταγωνισμού, χρηματοδοτούσε δίχω̋ έλεο̋, όχι μόνο τι̋ υγιεί̋ αλλά και τι̋ μη 

βιώσιμε̋ επιχειρήσει̋, με αποτέλεσμα να αυξήσει δραματικά τι̋ επισφάλειέ̋ του. 

Εν συνέχεια, κατά την οικονομική ύφεση τη̋ χώρα̋, η έλλειψη ρευστότητα̋ των τραπεζών 

περιόρισε δραματικά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, κυρίω̋ αυτών που βάσει των 

οικονομικών του̋ στοιχείων ήταν βιώσιμε̋. Είναι γνωστό σε όλου̋ ότι, ειδικά μετά τι̋ 

απανωτέ̋ αυξήσει̋ στην άμεση και την έμμεση φορολογία, μειώθηκε η κατανάλωση, με 

αποτέλεσμα τη μείωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων και την ταυτόχρονη μείωση 

των περιθωρίων κέρδου̋, κυρίω̋ από τι̋ επιχειρήσει̋ που απορρόφησαν τι̋ αυξήσει̋ σε μια 

απέλπιδα προσπάθεια να μην κλείσουν, οδηγώντα̋ πολύ κόσμο στην ανεργία και την 

ανέχεια. Η μείωση του κύκλου εργασιών είχε σαν αποτέλεσμα την δυσκολία αποπληρωμή̋ 
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προηγούμενων δανείων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση τη̋ πιστοληπτική̋ ικανότητα̋ των 

επιχειρήσεων από τι̋ τράπεζε̋ και την άρνηση περαιτέρω χρηματοδότηση̋. 

Η επιβολή υψηλών φορολογικών συντελεστών εξανεμίζει τα κέρδη των επιχειρήσεων και 

στερεί κρίσιμη ρευστότητα που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση 

αναγκαίων επενδύσεων που θα στήριζαν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι φόροι που πλήρωσαν οι επιχειρήσει̋ το 2015 ανήλθαν στα 2 δισ. €, 

εξανεμίζοντα̋ σε σημαντικό ποσοστό τα κέρδη των 2,9 δισ. € που πέτυχαν την ίδια χρονιά, 

μέρο̋ των οποίων θα μπορούσε να επανεπενδυθεί, εάν δεν τα απομυζούσε το κράτο̋. Το 

όφελο̋, άλλωστε, που προκύπτει για το κράτο̋ είναι περιορισμένο, στον βαθμό που η 

αύξηση των φορολογικών συντελεστών δεν έχει ενισχύσει ανάλογα τα δημόσια έσοδα από 

τον φόρο εισοδήματο̋ που πληρώνουν οι επιχειρήσει̋ και ο οποίο̋ μειώθηκε από τα 3 δισ. € 

το 2009 στα 2 δισ. € το 2015, εν μέσω πτώση̋ και τη̋ κερδοφορία̋ από τα 5,4 δισ. € στα 2,9 

δισ. € την αντίστοιχη περίοδο. 

Τα παραπάνω οδήγησαν στην δημιουργία αρνητική̋ ψυχολογία̋ στου̋ μικρομεσαίου̋ 

επιχειρηματίε̋, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα τη σπατάλη χρόνου σε μη παραγωγικέ̋ 

διαδικασίε̋. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσει̋ προσπαθούν καθημερινά να βρουν τρόπου̋ 

ώστε να αντεπεξέλθουν στι̋ υποχρεώσει̋ τη̋ επόμενη̋ ημέρα̋, ενώ πολλέ̋ φορέ̋ 

οδηγούνται αναπόφευκτα σε λύσει̋ οι οποίε̋ επιδεινώνουν την παρούσα κατάσταση αντί να 

την εξομαλύνουν.  

Μία λύση στο πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να είναι η επαναφορά του προηγούμενου 

καθεστώτο̋ και η σταδιακή μείωση κατά 50% των συντελεστών προκαταβολή̋ φόρου για το 

σύνολο των επιχειρήσεων, όταν η ελληνική οικονομία ανακάμψει σε ένα βαθμό. Το μέτρο 

αυτό θα δώσει μια οικονομική ανάσα στι̋ εγχώριε̋ επιχειρήσει̋ επιτρέποντα̋ του̋ να 

κινηθούν αγοραστικά. Επιπλέον, θα μπορέσουν να σχεδιάσουν βήματα ανάπτυξη̋ που θα 

οδηγήσουν τι̋ επιχειρήσει̋ και κατ’επέκταση ολόκληρη τη χώρα στην έξοδο από την κρίση. 

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα αποτελούν οι μεταρρυθμίσει̋ για την τόνωση τη̋ εξωστρέφεια̋. 

Η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στι̋ αγορέ̋ προϊόντων και υπηρεσιών και στη λειτουργία 

του δημόσιου τομέα θα οδηγήσει σε αύξηση των επενδύσεων και τη̋ απασχόληση̋, ενώ 

παράλληλα αναμένεται να διευκολύνει την καινοτομία και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών 

μέσω τη̋ ενίσχυση̋ του ανταγωνισμού. Σαν συνέπεια όλων των παραπάνω θα βελτιωθεί η 

ποιότητα των ελληνικών εξαγωγών, ενώ θα διευρυνθεί η εξαγωγική βάση και η συνολική 

παραγωγικότητα τη̋ ελληνική̋ οικονομία̋. Το γεγονό̋ αυτό θα καταστήσει διατηρήσιμη την 

υποχώρηση των ελλειμμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ενώ παράλληλα θα 

αυξήσει το δυνητικό προϊόν σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

Σε ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώ̋ η ψηφιακή επανάσταση δημιουργεί τεράστιε̋ 

δυνατότητε̋ και ευκαιρίε̋ τόσο για του̋ καταναλωτέ̋ όσο και για τι̋ επιχειρήσει̋. Η κοινή 

χρήση ηλεκτρονικών αρχείων μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικών υπηρεσιών, αλλά 

και μεταξύ υπηρεσιών διαφορετικών χωρών και η ψηφιοποίηση τη̋ φορολογική̋ διοίκηση̋ 

δημιουργεί νέε̋ προκλήσει̋ για τι̋ επιχειρήσει̋, αυξάνοντα̋ την ανάγκη για διαρκή 

επαγρύπνηση, αποτελεσματικότερη διαχείριση των στοιχείων και κατανόηση των αλλαγών 

που επιφέρει η ψηφιακή επανάσταση. 
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Η τάση αυτή τη̋ ψηφιοποίηση̋ συμβαδίζει με τι̋ προσπάθειε̋ των κυβερνήσεων για την 

αντιμετώπιση τη̋ διάβρωση̋ τη̋ φορολογική̋ βάση̋ και τη̋ μετατόπιση̋ των κερδών. Οι 

βασικοί παράγοντε̋ που ωθούν τι̋ φορολογικέ̋ αρχέ̋ προ̋ αυτήν την κατεύθυνση είναι 

τρει̋: 

1. Οι τεράστιε̋ δυνατότητε̋ που δημιουργεί η ραγδαία εξέλιξη τη̋ ψηφιακή̋ τεχνολογία̋. 

2. Η επιθυμία των Αρχών να αντλήσουν τον μεγαλύτερο δυνατό όγκο ουσιαστική̋ 

πληροφόρηση̋ από τα διαθέσιμα στοιχεία με το χαμηλότερο κόστο̋ και τη μικρότερη δυνατή 

παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. 

3. Η πίεση που ασκείται από την κοινωνία, τα Μ.Μ.Ε. και τι̋ ομάδε̋ πολιτών, όπω̋ Μ.Κ.Ο., 

κ.λπ., για τον εντοπισμό των επιχειρήσεων και των ατόμων εκείνων που συγκεντρώνουν τι̋ 

μεγαλύτερε̋ δυνατότητε̋ για να φοροδιαφεύγουν. 

Η ψηφιοποίηση βοηθά τι̋ φορολογικέ̋ αρχέ̋ να συγκεντρώνουν μεγαλύτερο όγκο στοιχείων 

αποκτώντα̋ μια πληρέστερη εικόνα των συναλλαγών των επιμέρου̋ επιχειρήσεων, αλλά και 

τη̋ δομή̋ και τη̋ πρόθεσή̋ του̋ να αναλάβουν ρίσκο. Ένα πολύ μεγάλο μέγεθο̋ 

πληροφοριών συλλέγεται πλέον χωρί̋ επεξεργασία και έλεγχο, οδηγώντα̋ σε περισσότερα 

ερωτήματα από τι̋ Αρχέ̋ και δημιουργώντα̋ την ανάγκη για άμεση και σωστή ανταπόκριση, 

ενώ παράλληλα, τα χρονικά περιθώρια αντίδραση̋ μειώνονται. Οι επιχειρήσει̋ θα πρέπει να 

είναι απόλυτα έτοιμε̋ ανά πάσα στιγμή, να παράσχουν στι̋ φορολογικέ̋ αρχέ̋ νέα, ακριβή 

και απόλυτα ελεγμένα στοιχεία στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.  

Αξίζει να αναφερθεί πω̋ η ψηφιοποίηση επιταχύνει το χρονικό πλαίσιο υποβολή̋ 

φορολογικών στοιχείων, αυξάνει τι̋ υποχρεώσει̋ συμμόρφωση̋, και δημιουργεί την ανάγκη 

για νέου̋ κανόνε̋ ω̋ προ̋ τη διαχείριση, τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των δεδομένων. 

Οι επιχειρήσει̋ θα πρέπει να κατανοήσουν τα εργαλεία που έχουν πλέον στη διάθεσή του̋ οι 

φορολογικέ̋ αρχέ̋ και να προσαρμόσουν τη στρατηγική του̋ ανάλογα. Θα πρέπει να 

αφιερώσουν του̋ αντίστοιχου̋ πόρου̋, να συνεργασθούν με τι̋ εταιρείε̋ που αναπτύσσουν 

τη σχετική τεχνολογία και να εξασφαλίσουν τον απόλυτο συντονισμό μεταξύ των 

διευθύνσεων πληροφορική̋, φορολογία̋ και οικονομικών υπηρεσιών, για να μπορούν να 

ανταποκριθούν στη μεγάλη αυτή πρόκληση. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσει̋ θα 

υποχρεούνται να είναι συνεπεί̋ όσον αφορά στι̋ φορολογικέ̋ του̋ υποχρεώσει̋ ενώ θα 

εμποδίζεται σε μεγάλο βαθμό η φοροδιαφυγή καθώ̋ τα πάντα θα καταγράφονται 

ηλεκτρονικά. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία γίνεται αρχικά μία ανάλυση τη̋ έννοια̋ του φόρου και του 

φορολογικού συστήματο̋ που επικρατεί στην Ελλάδα. Οι φόροι αποτελούν ένα μέτρο στο 

οποίο οι περισσότεροι πολίτε̋ (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) δυσκολεύονται να 

ανταπεξέλθουν. Ιδίω̋ οι επιχειρήσει̋ έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από τι̋ συνεχεί̋ αλλαγέ̋ 

του φορολογικού συστήματο̋ τα τελευταία δέκα χρόνια.  

Μέσα από αυτήν τη μελέτη παρουσιάζονται οι διάφορε̋ νομικέ̋ μορφέ̋ επιχειρήσεων που 

εδρεύουν στην Ελλάδα καθώ̋ και το μοντέλο του φορολογικού συστήματο̋ που επικρατεί σε 

αυτέ̋. Από την εξέταση των στοιχείων των επιχειρήσεων φαίνεται ότι υπάρχει μια 

ετερογενή̋ παραγωγικότητα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του φορολογικού 

ανταγωνισμού. 

Η φορολογία εισοδήματο̋ των νομικών προσώπων καθώ̋ και ο συντελεστή̋ φορολογία̋ 

αυξάνονται συνεχώ̋ με αποτέλεσμα να είναι δυσανάλογοι σε σχέση με τα κέρδη των 

επιχειρήσεων. Στι̋ Ομόρρυθμε̋ και Ετερόρρυθμε̋ εταιρείε̋ ο φορολογικό̋ συντελεστή̋ από 

20% το 2007 έφτασε το 29% το 2017. Για τι̋ Ανώνυμε̋ εταιρείε̋, τι̋ εταιρείε̋ 

Περιορισμένη̋ Ευθύνε̋ και τι̋ Ιδιωτικέ̋ Κεφαλαιουχικέ̋ εταιρείε̋ ο φορολογικό̋ 

συντελεστή̋ την δεκαετία 2007-2017 ενώ αρχικά μειώθηκε εν συνεχεία αυξήθηκε φτάνοντα̋ 

το ποσοστό του 29%. Παρόμοια τάση παρατηρήθηκε και στον φορολογικό συντελεστή για τα 

Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα όπου ο συντελεστή̋ από 25% το 2007 

κατέληξε στο ποσοστό του 29% το 2017. 

Το κράτο̋ καταφεύγει στην επιβολή φόρων και στην εξεύρεση πόρων προκειμένου να 

αυξήσει τα έσοδα τα οποία θα διαθέσει για τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, την 

κατασκευή έργων υποδομή̋ και δημοσίων έργων, την παροχή κοινωνική̋ προστασία̋ στου̋ 

πολίτε̋, την άμυνα τη̋ χώρα̋, την μόρφωση και γενικά για την ομαλή λειτουργία τη̋ 

κρατική̋ μηχανή̋. 

Οι στόχοι ανάπτυξη̋ του ελληνικού κράτου̋ ωστόσο και η φορολογία που επιβάλλει σε όλε̋ 

τι̋ νομικέ̋ μορφέ̋ είναι εκ διαμέτρου αντίθετοι με εκείνον που θα περίμενε το κράτο̋, βάσει 

τη̋ πολιτική̋ και φορολογική̋ τακτική̋ που ακολουθεί. Συνεπώ̋, το ελληνικό δημόσιο έχει 

δημιουργήσει ένα εχθρικό περιβάλλον ω̋ προ̋ τι̋ επιχειρήσει̋, χωρί̋ καν να αντλεί τα 

έσοδα που θα μπορούσε από αυτέ̋. Η εξέλιξη αυτή έχει δυστυχώ̋ αρνητικέ̋ επιπτώσει̋ στην 

ελληνική οικονομία με αποτέλεσμα βιώσιμε̋ επιχειρήσει̋ να μεταναστεύουν σε γειτονικέ̋ 

χώρε̋ με πιο ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα ή ακόμη και να οδηγούνται σε διακοπή των 

επιχειρηματικών του̋ δραστηριοτήτων. 

Συνυπολογίζοντα̋ το φόρο εισοδήματο̋, τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ και του̋ 

έμμεσου̋ φόρου̋, γίνεται φανερό ότι η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα κατέχει μία 

από τι̋ υψηλότερε̋ θέσει̋ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι μεταβολέ̋ στη φορολογική πολιτική ενό̋ κράτου̋ αποτελούν ένα είδο̋ ντόμινο καθώ̋ 

μπορεί να επηρεάσει πολλού̋ τομεί̋. Συγκεκριμένα, μπορεί να πλήξει τι̋ επιχειρήσει̋, οι 

οποίε̋ αδύναμε̋ να αντεπεξέλθουν από τι̋ υπέρμετρε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ οδηγούνται η 

μία μετά την άλλη σε διακοπή των εργασιών του̋. Αυτό έχει σαν συνέπεια την αύξηση τη̋ 

ανεργία̋ καθώ̋ οι εργαζόμενοι είναι αδύνατον να απορροφηθούν την δεδομένη χρονική 
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περίοδο που η χώρα βιώνει μία μεγάλη οικονομική κρίση. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με 

την μείωση τη̋ φοροεισπρακτική̋ ικανότητα̋ του κράτου̋ και την μείωση τη̋ αγοραστική̋ 

δύναμη̋ επιβαρύνουν την ελληνική οικονομία συμπαρασύροντα̋ κάθε είδου̋ εταιρική 

μορφή. 
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