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Εισαγωγή  
 

Σκοπός αυτής της µελέτης είναι να εξετάσουµε τη φορολογία εισοδήµατος, 

καθώς αποτελεί µία σηµαντική δραστηριότητα των δηµόσιων φορέων, σε όλες 

τις χώρες του κόσµου, και ιδιαίτερα τις περισσότερο ανεπτυγµένες, αφού 

εξασφαλίζει συνήθως περισσότερο από 90% των συνολικών τρεχόντων 

εσόδων τους. 

Το παρόν εγχειρίδιο καλύπτει µια σειρά από ζητήµατα που γεννιούνται σχετικά  

µε το θεσµικό πλαίσιο της φορολογίας, τι επιδράσεις έχει η φορολογία 

εισοδήµατος στις επιχειρήσεις, τις µεταβολές των φορολογικών συντελεστών 

σε Ελλάδα αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η δοµή του  εγχειριδίου αποτελείται από οχτώ κεφάλαια. 

Το πρώτο κεφάλαιο καλύπτει γενικά θέµατα για τη φορολογία. Αναλύει τα 

βασικά χαρακτηριστικά των φόρων και παρουσιάζει τις διάφορες κατηγορίες 

και ταξινοµήσεις τους, µε βάση µια σειρά από κριτήρια. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται γενικά το φορολογικό σύστηµα µιας 

χώρας, για να συµπληρωθεί από το τρίτο κεφάλαιο στο οποίο γίνεται 

εκτενής αναφορά στο ελληνικό φορολογικό σύστηµα, στα διαρθρωτικά του 

προβλήµατα, στις αντιδράσεις των φορολογούµενων στην επιβολή των 

φόρων, όπως η φοροδιαφυγή, και στις επιπτώσεις της τελευταίας. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στη φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, στις διαφορές στους φορολογικούς συντελεστές µεταξύ των χωρών 

και κάποια συµπεράσµατα πάνω σε αυτούς. 

Το κεφάλαιο πέντε επικεντρώνεται στην φορολογική πολιτική στην χώρα µας, 

στις µεταβολές των φορολογικών συντελεστών από το 2001 έως σήµερα και 

στα αποτελέσµατα αυτών των µεταβολών. 

Το κεφάλαιο έξι και εφτά ασχολείται µε τους φόρους εισοδήµατος που 

αφορούν τα νοµικά πρόσωπα (Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αντίστοιχα), ενώ στο κεφάλαιο 

οχτώ, µέσω παραδειγµάτων, προσπαθούµε να καταλάβουµε αν είχαµε µια 
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δεδοµένη επιχείρηση µε συγκεκριµένα στοιχεία εσόδων και εξόδων θα είχαµε 

διαφορές στον προσδιορισµό του φόρου ή όχι; 
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Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες και Ορισμοί 
 

1.1 Γενικά  

Για να µπορούν να διαθέτουν τα δηµόσια αγαθά δωρεάν στο κοινωνικό 

σύνολο, καθώς επίσης και να καλύπτουν τις διάφορες άλλες δαπάνες τους, οι 

δηµόσιοι φορείς χρειάζονται πόρους, τους οποίους δε διαθέτουν, γιατί η 

περιουσία τους είναι περιορισµένη και δε διαθέτουν άλλους ίδιους πόρους. Για 

την απόκτηση αυτών των πόρων, εποµένως, οι δηµόσιοι φορείς 

χρησιµοποιούν διάφορα µέσα. Ορισµένα από αυτά είναι µονοµερή και έχουν 

συνήθως αναγκαστικό χαρακτήρα, τα µέσα αυτά δηλαδή συνεπάγονται 

παροχή των ιδιωτικών φορέων προς τους δηµόσιους φορείς χωρίς αντίστοιχη 

ειδική αντιπαροχή των τελευταίων. Εξάλλου, άλλα µέσα είναι διµερή, δηλαδή 

συνεπάγονται παροχή των ιδιωτικών φορέων στους δηµόσιους φορείς και 

αντίστοιχα ειδική αντιπαροχή των τελευταίων στους πρώτους. Τα µέσα αυτά 

είναι συνήθως προαιρετικά. Στην πρώτη κατηγορία περιλαµβάνονται κυρίως οι 

φόροι, ενώ στη δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνονται τα έσοδα από δανεισµό, 

καθώς και τα έσοδα από την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας.   

Η φορολογία, λοιπόν, αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων των δηµόσιων φορέων 

και ιδιαίτερα του κράτους. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, µε τη φορολογία 

οι δηµόσιοι φορείς εξασφαλίζουν τους πόρους που είναι απαραίτητοι για την 

παροχή στο κοινωνικό σύνολο των δηµόσιων αγαθών, για τα οποία δεν 

µπορούν ή δεν κρίνουν απαραίτητο να επιβάλλουν τιµή, καθώς επίσης και για 

την προώθηση των υπολοίπων δραστηριοτήτων τους που συνεπάγονται 

δαπάνες. Η λειτουργία αυτή της φορολογίας είναι γνωστή ως ταµιευτική 

λειτουργία ή ταµιευτικός σκοπός της φορολογίας. Είναι φανερό ότι η 

λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική, αφού οι δηµόσιοι φορείς δεν 

διαθέτουν ίδιους πόρους, ενώ τα έσοδά τους από άλλες πηγές είναι σχετικά 

περιορισµένα. Κατά συνέπεια, χωρίς τη φορολογία δεν θα µπορούσαν να 

εξασφαλίσουν τους πόρους για τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων τους 

και την προώθηση των στόχων του κοινωνικού συνόλου (Γεωργακοπούλου-

Πάσχου, 1998). 
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1.2 Φορολογική Δικαιοσύνη: Δικαιοκρατικές αρχές  

Η επιβολή των φόρων θα ήταν ένα περιστατικό χωρίς δικαιϊκή αξία, εάν 

απουσίαζαν τα ουσιώδη στοιχεία της φορολογικής δικαιοσύνης, στοιχεία τα 

οποία σµίλευσαν και µορφοποίησαν θεµελιώδεις αρχές, όπως την αρχή της 

φοροδοτικής ικανότητας, την αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, ως και τις 

λοιπές δικαιοκρατικές αρχές που θέτει το Σύνταγµα. Εδώ, θα αναλύσουµε τις 

αρχές που περικλείονται µέσα στον όρο φορολογική δικαιοσύνη. 

Η αρχή της φοροδοτικής ικανότητας συνδέεται στενά µε αξίες, τις οποίες 

διακηρύσσει το Σύνταγµα σαν υπέρτατες, όπως η αξία του ανθρώπου, η αξία 

της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και άλλες. Ειδικότερα, το 

άρθρο 4 παρ. 5 ορίζει ότι οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν αδιακρίτως στα 

δηµόσια βάρη, ανάλογα µε τις δυνάµεις τους. Η συνταγµατική αυτή διάταξη 

δεν κάνει διευκρίνιση για την έννοια των βαρών, έτσι διατυπώνεται η άποψη, 

ότι υπάγονται εδώ οι κάθε είδους παροχές του πολίτη προς το κράτος, όχι 

µόνο οι χρηµατικές, αλλά και οι υλικές, π.χ. επίταξη πραγµάτων. 

Η φορολογική ισότητα περιλαµβάνει δύο θεµελιώδη δηµοσιονοµικά αξιώµατα: 

α) την αρχή της καθολικότητας ή την αρχή του πανδήµου του φόρου και β) 

την αρχή της συµµετοχής στα δηµόσια βάρη, ανάλογα µε τη φοροδοτική 

ικανότητα του καθενός (Κόντος-Μάναλης, 2007).  

1.3 Η έννοια και τα στοιχεία του φόρου 

1.3.1 Ορισμός φόρου 

Φόρος είναι η αναγκαστική χρηµατική εισφορά των προσώπων (φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα) προς το κράτος, µε σκοπό την κάλυψη των δηµόσιων 

βαρών χωρίς, όµως, να υπάρχει ειδική αντιπαροχή (ειδικό αντάλλαγµα), από 

το κράτος προς τους πολίτες. 
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1.3.2 Συστατικά στοιχεία του φόρου 

Κατά συνέπεια, τα συστατικά στοιχεία του φόρου που προκύπτουν, από τον 

ορισµό που παραθέσαµε, είναι τα εξής: 

� Παροχή του ιδιώτη προς το κράτος  

� Αναγκαστική φύση της εισφοράς 

� Έλλειψη ειδικού ανταλλάγµατος και  

� Πραγµατοποίηση των κρατικών σκοπών 

Παροχή του ιδιώτη προς το κράτος 

Από την ανάλυση του παραπάνω ορισµού προκύπτει, ότι ο φόρος είναι άµεση 

χρηµατική παροχή και έχει αποκλειστικά υλικό περιεχόµενο. Βέβαια, κατά την 

κλασσική αντίληψη απ’ όπου πηγάζει και ο εν λόγω ορισµός, η παροχή 

συνδέθηκε µε υποχρέωση των φυσικών προσώπων. Με βάση τα σηµερινά 

δεδοµένα, υποκείµενα της παροχής του φόρου, είναι και τα νοµικά πρόσωπα 

(εταιρίες κτλ.). 

Αναγκαστική φύση της εισφοράς 

Τον αναγκαστικό χαρακτήρα του φόρου, τον υπογραµµίζει το δεύτερο αυτό 

αναλυόµενο στοιχείο, όπου ο υποχρεωτικός χαρακτήρας προβάλλεται έντονα, 

καθόσον πρόκειται για εισφορά που επιβάλλεται αναγκαστικά από το κράτος 

και αντιδιαστέλλεται από την εκούσια εισφορά. Το δικαίωµα του κράτους να 

επιβάλλει και να καθορίζει το φόρο, είναι εκδήλωση κυριαρχική της πολιτείας, 

όπου προβάλλεται το στοιχείο της άσκησης της πολιτικής εξουσίας. Αναγκαίο 

συνακόλουθο είναι ότι η επιβολή του φόρου είναι κυριαρχική πράξη, η δε 

σχέση που προκύπτει είναι σχέση δηµοσίου δικαίου, η οποία έχει σαν 

αντικείµενο το χρήµα ή το περιουσιακό στοιχείο. 

Έλλειψη ειδικού ανταλλάγµατος- διάκριση από το τέλος 

Ο άνευ αντιπαροχής χαρακτήρας του φόρου, αντιδιαστέλλει το φόρο από το 

τέλος, το οποίο καταβάλλεται ως αντάλλαγµα, για ειδικές υπηρεσίες που 

παρέχονται από την πολιτεία. Πρέπει να σηµειωθεί, ότι καµιά απολύτως 
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αναλογία δεν υπάρχει µεταξύ των φορολογικών καταβολών του και των 

πλεονεκτηµάτων που απολαµβάνει ο φορολογούµενος. 

Το αρνητικό, λοιπόν, γνώρισµα του φόρου είναι, ότι αποτελεί εισφορά χωρίς 

να υπάρχει ειδική αντιπαροχή για το φορολογούµενο, καθόσον οι κρατικές 

υπηρεσίες είναι γενικές και απρόσωπες και αναφέρονται στην ολότητα. Η 

έλλειψη, εποµένως, ειδικού ανταλλάγµατος σηµαίνει, ότι οι κρατικές παροχές 

είναι παροχές γενικής ωφέλειας. 

Πραγµατοποίηση των κρατικών σκοπών 

Με τον φόρο ικανοποιούνται οι κρατικοί σκοποί ή µε άλλη διατύπωση οι 

συλλογικές ανάγκες. Αυτό είναι φυσικό, διότι ο φόρος δεν αποβλέπει σε 

ταµιευτικούς σκοπούς. Η φορολογία, ως γνωστόν, αποβλέπει στη δηµιουργία 

των προϋποθέσεων εκείνων, προκειµένου να αντιµετωπιστούν συνολικά οι 

κρατικές ανάγκες, πράγµα το οποίο συντελείται δια της µετατροπής του 

φόρου σε δηµόσια περιουσία (Κόντος-Μάναλης, 2007). 

1.3.3 Φορολογούμενη μονάδα 

Φορολογούµενη µονάδα είναι το πρόσωπο του οποίου τα χαρακτηριστικά 

χρησιµοποιούνται ως βάση υπολογισµού των φορών και το οποίο συνήθως 

είναι υποχρεωµένο να καταβάλει το φόρο στο δηµόσιο (Γεωργακοπούλου-Πάσχου, 

1998). 

1.3.4 Φορολογικό βάρος 

Με την έννοια φορολογικό βάρος εννοούµε την επιβάρυνση την οποία 

προκαλεί ο φόρος στους ιδιωτικούς φορείς, δηλαδή του φορολογούµενου 

(Κόντος-Μάναλης, 2007). 

1.3.5 Φορολογική βάση 

Με τον όρο φορολογική βάση εννοούµε το µέγεθος του εισοδήµατος, της 

περιουσίας ή της δαπάνης, επί του οποίου υπολογίζεται το ποσό του φόρου 

που πρέπει να καταβάλλει ο φορολογούµενος. Στις σηµερινές κοινωνίες, σαν 

φορολογική βάση χρησιµοποιούνται διάφορα οικονοµοτεχνικά χαρακτηριστικά 

του φορολογούµενου, όπως είναι κυρίως το εισόδηµα, η περιουσία και οι 

καταναλωτικές δαπάνες. Βέβαια, προέχοντος προβάλλεται το εισόδηµα από τα 
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παραπάνω µεγέθη, το οποίο χρησιµοποιείται κυρίως σαν βάση για τον 

υπολογισµό της φορολογικής υποχρέωσης, σε συνδυασµό και µε τα λοιπά ως 

άνω µεγέθη (Κόντος-Μάναλης, 2007). 

1.3.6 Φορολογικός συντελεστής  

Με τον όρο φορολογικό συντελεστή εννοούµε, το χρηµατικό αναλογικό 

ποσοστό επί τοις %, ποσοστό το οποίο ενεργεί ως πολλαπλασιαστής για την 

εξεύρεση του φόρου. ∆ηλαδή, πρόκειται σε τελευταία ανάλυση για το ποσό 

του φόρου σε κάθε µονάδα της φορολογικής βάσης (Κόντος-Μάναλης, 2007). 

∆ιακρίνουµε το µέσο φορολογικό συντελεστή και τον οριακό φορολογικό 

συντελεστή. Μέσος φορολογικός συντελεστής είναι ο λόγος του ποσού φόρου 

που καταβάλλεται συνολικά από µια φορολογούµενη µονάδα προς τη 

συνολική αξία της φορολογικής βάσης. Οριακός φορολογικός συντελεστής 

είναι ο πρόσθετος φόρος που πρέπει να καταβληθεί για καθεµιά νέα µονάδα 

αύξηση της φορολογικής βάσης (Γεωργακοπούλου-Πάσχου, 1998). Αν για 

παράδειγµα ο φόρος που έχει καταβάλει ένας ιδιώτης στο κράτος είναι 500 

ευρώ και το ετήσιο εισόδηµα του, που αποτελεί την φορολογική βάση, είναι 

11.000 ευρώ, τότε ο µέσος φορολογικός συντελεστής του συγκεκριµένου 

ιδιώτη είναι 500/11.000= 4,5%. Αν το εισόδηµα του ιδιώτη αυξηθεί στις 

12.000 ευρώ (∆Υ=1.000 ευρώ) και η φορολογική επιβάρυνση αυξηθεί στα 700 

ευρώ (∆Τ= 200 ευρώ) τότε ο οριακός φορολογικός συντελεστής είναι 

200/1.000= 20%. 

� Όταν ο µέσος φορολογικός συντελεστής αυξάνεται µε την αύξηση της 

φορολογικής βάσης, τότε καλείται προοδευτικός. 

� Όταν ο µέσος φορολογικός συντελεστής µειώνεται µε την αύξηση της 

φορολογικής βάσης, τότε καλείται αντίστροφα προοδευτικός. 

� Όταν ο µέσος φορολογικός συντελεστής µένει σταθερός ανεξάρτητα 

από την µεταβολή της φορολογικής βάσης, τότε καλείται αναλογικός. 

(Κωνσταντίνου, 2007) 
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1.4 Άμεσοι και έμμεσοι φόροι 

Η διάκριση των φόρων σε άµεσους και έµµεσους είναι η πλέον ενδιαφέρουσα. 

Η διάκριση σε άµεσους και έµµεσους φόρους γίνεται µε βάση τα 

νοµοδιοικητικά κριτήρια, καθόσον οι άµεσοι φόροι προβάλλουν το στοιχείο 

της βεβαιότητας αυτών, γιατί πρέπει να γίνει η βεβαίωση αυτών. Μια άλλη 

άποψη στηρίζει τη διάκριση σε ουσιαστικά κριτήρια, όπου άµεσοι φόροι είναι 

οι επιβαλλόµενοι απ’ ευθείας, επί στοιχείων τα οποία προσδιορίζουν άµεσα τη 

φοροδοτική ικανότητα, όπως είναι το εισόδηµα και η περιουσία. Αντίθετα, οι 

έµµεσοι φόροι είναι οι επιβαλλόµενοι µε αφορµή γεγονότα, µε τα οποία 

εξωτερικεύεται η φοροδοτική ικανότητα, όπως είναι η κατανάλωση και εν 

γένει η δαπάνη. 

Οι επιστηµονικές διακρίσεις, µεταξύ άµεσου και έµµεσου φόρου, µπορεί να 

έχουν διαφορετικές βάσεις. Ειδικότερα, η διάκριση µπορεί να γίνει επίσης και 

µε κριτήριο την επίπτωση ή τη µετακύλιση του φόρου, δηλαδή άµεσος φόρος 

είναι εκείνος, όπου έχουµε άµεση την επίπτωση του, καθόσον ο βαρυνόµενος 

και ο καταβάλλων είναι ένα και το αυτό πρόσωπο. Αντίθετα, έµµεσος φόρος 

είναι ο φόρος έµµεσης επίπτωσης, όπου ο φορολογούµενος φορολογείται 

έµµεσα µε βάση τη δαπάνη την οποία πραγµατοποιεί. Σε περίπτωση που 

ορισµένοι φόροι στην εκδήλωσή τους παρουσιάζουν κοινά γνωρίσµατα τόσο 

των άµεσων, όσο και των έµµεσων, αυτοί καλούνται µικτοί (Κόντος-Μάναλης, 

2002).  

Με βάση τη γενική αυτή οριοθέτηση διαγράφεται η παρακάτω ειδικότερη 

ταξινόµηση: 

Α) Φόροι: α) επί του εισοδήµατος, β) επί της περιουσίας (άµεσοι φόροι 

Β) Φόροι επί των δαπανών (έµµεσοι φόροι) 

Γ) Φόροι επί των συναλλαγών (µικτοί φόροι) 

Οι άµεσοι φόροι παρουσιάζουν σταθερότητα απόδοσης, γιατί γνωρίζουν οι 

πολίτες τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, είναι δε λιγότερο ευαίσθητοι στις 

διακυµάνσεις του οικονοµικού κύκλου. Επίσης, ικανοποιούν καλύτερα την 
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αρχή της φοροδοτικής ικανότητας, γιατί ως βάση αυτών είναι το εισόδηµα και 

η περιουσία των φορολογουµένων.  Άρα, πλήττουν περισσότερο τους πολίτες 

που έχουν µεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα. Ωστόσο, δεν πληρούν την 

αρχή του πάνδηµου του φόρου, γιατί απαλλάσσονται του φόρου τα µικρά 

εισοδήµατα. Εµφανίζουν επίσης, δυσχέρειες στη διακρίβωση της 

φορολογητέας ύλης, γιατί απαιτείται λεπτοµερής διαδικασία βεβαίωσης και 

είσπραξης αυτών. Πέραν τούτων, εµφανίζουν αυξηµένο κόστος, γιατί 

απαιτούν τήρηση βιβλίων µε παρεπόµενο στοιχείο τη γραφειοκρατική 

τυπικότητα (Κόντος-Μάναλης, 2002). 

Από την άλλη πλευρά, οι έµµεσοι φόροι έχουν το προσόν της αποδοτικότητας, 

γιατί κατά κανόνα πλήττουν ολόκληρο τον πληθυσµό όπου επιβάλλονται, 

αφετέρου δε διαφεύγουν αυτών τα µικρά εισοδήµατα. Έχουν, επίσης, 

µικρότερο κόστος βεβαίωσης και εισπρακτική ευκολία, σε αντίθεση µε τους 

άµεσους φόρους. Εισπράττονται, επίσης, αδιάκριτα από όλους, ανεξάρτητα 

εάν αυτοί είναι ηµεδαποί ή αλλοδαποί. Ωστόσο, είναι άδικοι, γιατί είναι 

αντιστρόφως ανάλογοι προς τη φοροδοτική ικανότητα των φορολογουµένων. 

Έτσι, είναι βάσιµο το επιχείρηµα, ότι εµφανίζεται ως αντιλαϊκή η έµµεση 

φορολογία και ιδιαίτερα επί των ειδών πρώτης ανάγκης (Κόντος-Μάναλης, 2002). 

1.5 Διάκριση των φόρων ανάλογα με το αντικείμενο της 

φορολογίας 

1.5.1 Η φορολογία εισοδήματος 

Η φορολογία εισοδήµατος έχει κύριο χαρακτηριστικό, ότι επαναλαµβάνεται 

κατά σταθερή χρονική περίοδο, σε ετήσια πάντα βάση στο πρόσωπο του ίδιου 

του φορολογούµενου και επιβάλλεται επί της δηµιουργίας ή απόκτησης 

εισοδήµατος. Άλλωστε, η επιβολή αυτού του φόρου µε βάση τη φοροδοτική 

ικανότητα των ατόµων, διαγράφει το κυριότερο µέληµα των σύγχρονων 

κρατών και η φορολογία αυτή του εισοδήµατος, αποτελεί τη θεµελίωση της 

άµεσης φορολογίας σε όλες τις χώρες. Στη µεταπολεµική Ελλάδα η φορολογία 

εισοδήµατος φυσικών προσώπων, βρήκε αρχικά την έκφρασή της στο Ν.∆. 

3323/55, η δε φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων στο Ν.∆. 2238/94, 
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κάτι που θα εξετάσουµε σε επόµενο κεφάλαιο. Στους φόρους εισοδήµατος για 

λόγους ενότητας τοποθετούµε και το Ν. 27/1975 περί φορολογίας πλοίων. 

1.5.2 Οι φόροι επί των δαπανών 

Οι φόροι επί των δαπανών δεν στηρίζονται σε κάποια ιδιαίτερη πηγή 

φορολογίας και αποτελούν εκδήλωση της εισοδηµατικής και φορολογικής 

δυναµικότητας των ατόµων. Είναι έµµεσοι φόροι και επιβάλλονται µε την 

ευκαιρία της χρησιµοποίησης του εισοδήµατος ή του κεφαλαίου. Στους 

φόρους αυτούς συµπεριλαµβάνονται, οι Φ.Π.Α, Φ.Κ.Ε., οι ειδικοί φόροι 

κατανάλωσης, κ.λ.π. 

1.5.3 Οι φόροι επί της περιουσίας 

Οι φόροι επί της περιουσίας είναι εκείνοι, που έχουν την πηγή τους στην 

περιουσία του φορολογούµενου. Οι φόροι αυτοί εκδηλώνονται υπό διάφορες 

µορφές. Άλλοτε ο φόρος είναι γενικός, άλλοτε µερικός και άλλοτε επιβάλλεται 

είτε στη στατική είτε στη δυναµική µορφή της περιουσίας. Λέγοντας δυναµική 

µορφή διευκρινίζουµε, ότι επιβάλλεται µε αφορµή διάφορα γεγονότα, π.χ. 

φορολογία της αυτόµατης υπερτίµησης των διαφόρων περιουσιακών 

στοιχείων, φορολογία της µεταβολής της κυριότητας λόγω µεταβίβασης, 

κληρονοµιάς, δωρεάς, κ.λ.π. (Κόντος-Μάναλης, 2002). 

Κεφάλαιο 2: Το φορολογικό σύστημα 
 

Οι δηµόσιοι φορείς επιβάλλουν συνήθως περισσότερους από ένα φόρους, 

αυτό είναι απαραίτητο γιατί ορισµένοι φόροι είναι περισσότερο 

αποτελεσµατικοί στην πραγµατοποίηση ορισµένων στόχων των δηµόσιων 

φορέων, ενώ άλλοι φόροι είναι πιο αποτελεσµατικοί στην πραγµατοποίηση 

άλλων στόχων. Με άλλα λόγια, οι διάφορες κατηγορίες φόρων εµφανίζουν 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, γι’ αυτό πρέπει να συνδυάζονται 

κατάλληλα ώστε να ελαχιστοποιούνται τα µειονεκτήµατα της φορολογίας και 

να µεγιστοποιούνται τα πλεονεκτήµατά της. Έτσι, λ.χ. οι άµεσοι φόροι, 

δηλαδή οι φόροι εισοδήµατος και οι φόροι περιουσίας, πλεονεκτούν των 

έµµεσων από άποψη κοινωνικής δικαιοσύνης, διότι οι πρώτοι είναι συνήθως 
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προοδευτικοί και κατανέµουν δικαιότερα το φορολογικό βάρος από τους 

δεύτερους, οι οποίοι είναι αναλογικοί, δηλαδή επιβάλλονται µε ένα συντελεστή 

και δηµιουργούν αντίστροφη προοδευτικότητα ως προς το εισόδηµα. 

Αντίθετα, οι έµµεσοι φόροι δαπάνης πλεονεκτούν των άµεσων φόρων, γιατί 

δεν επηρεάζουν αρνητικά τα κίνητρα οικονοµικής δραστηριότητας, όπως λ.χ. 

το κίνητρο για εργασία, για αποταµίευση και επένδυση, στην έκταση που το 

κάνουν οι άµεσοι φόροι, και ιδιαίτερα οι φόροι εισοδήµατος. Γι’ αυτό ο 

συνδυασµός και των δύο αυτών κατηγοριών φόρων πετυχαίνουν καλύτερα 

τους στόχους των δηµόσιων φορέων (Γεωργακοπούλου-Πάσχου, 1998). 

Οι διάφοροι φόροι που επιβάλλει µια χώρα λέµε ότι αποτελούν το φορολογικό 

της σύστηµα. Επειδή η φορολογία είναι πρόβληµα οικονοµικό, εκφράζεται 

µέσα στο φορολογικό σύστηµα κάθε χώρας ποικιλότροπα και διαµορφώνει τη 

δοµή και λειτουργία του. Άλλωστε, πολλοί παράγοντες κοινωνικοί, πολιτικοί 

κλπ., επιδρούν στη διαµόρφωση του φορολογικού συστήµατος κάθε χώρας, 

όπου προβάλλουν διάφορες τάσεις και προσπάθειες για απλούστευση και 

εκλογίκευση αυτού ή ακόµα για γενική αναµόρφωσή το, προκειµένου να 

συνυπάρχουν µαζί µε τις απλουστεύσεις και κανόνες πάταξης της 

φοροδιαφυγής (Κόντος-Μάναλης, 2007).  

Σηµαντική όµως διαφορά στη διάρθρωση των φορολογικών συστηµάτων 

παρατηρείται µεταξύ αναπτυγµένων και αναπτυσσόµενων χωρών. Στις 

αναπτυγµένες οικονοµίες επικρατούν συνήθως οι άµεσοι φόροι, ιδιαίτερα οι 

φόροι εισοδήµατος, ενώ στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες επικρατούν κυρίως 

οι έµµεσοι φόροι δαπάνης. Αυτό γίνεται γιατί στις αναπτυγµένες οικονοµίες τα 

εισοδήµατα είναι υψηλά, οι φοροτεχνικές υπηρεσίες πιο οργανωµένες, η 

λογιστική οργάνωση των οικονοµικών µονάδων περισσότερο προχωρηµένη 

και η τάση των φορολογουµένων για φοροδιαφυγή µικρότερη, µε συνέπεια να 

είναι αποδοτική η φορολογία εισοδήµατος. Αντίθετα, στις αναπτυσσόµενες 

οικονοµίες, το κατά κεφαλή εισόδηµα είναι µικρό και η διανοµή του 

εισοδήµατος περισσότερο άνιση, µε συνέπεια ένα µικρό µόνο µέρος του 

πληθυσµού να συµφέρει να υπαχθεί στη φορολογία εισοδήµατος. Επιπλέον, 

στις χώρες αυτές οι φοροτεχνικές υπηρεσίες είναι λιγότερο οργανωµένες, η 
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λογιστική οργάνωση των οικονοµικών µονάδων πενιχρή και η τάση για 

φοροδιαφυγή σχετικά µεγάλη. Κατά συνέπεια, η απόδοση της φορολογίας 

εισοδήµατος και γενικότερα των άµεσων φόρων είναι µικρή, µε αποτέλεσµα οι 

χώρες αυτές να στηρίζονται κυρίως στους έµµεσους φόρους (Γεωργακοπούλου-

Πάσχου, 1998). 

Κεφάλαιο 3: Το ελληνικό φορολογικό σύστημα 
 

Το δυσνόητο της φορολογικής νοµοθεσίας είναι ένας από τους παράγοντες 

που συνδέεται µε τη συγκρότηση του ελληνικού φορολογικού συστήµατος και 

το περιπλέκει. Αυτό αφορά τις συνεχείς τροποποιήσεις της νοµοθεσίας, οι 

οποίες γίνονται πολλές φορές ad hoc, χωρίς να υπάρχει ένα σύστηµα και µια 

στρατηγική εισπράξεων εσόδων, και βρίσκονται σήµερα διάσπαρτες σε πολλά 

νοµοθετήµατα, γεγονός που το καθιστά δυσνόητο. Οι ad hoc και συνεχείς 

αλλαγές στην φορολογική νοµοθεσία, οι οποίες πολλές φορές διενεργούνται 

από όργανα µη σχετιζόµενα µε το Υπουργείο Οικονοµικών για την προσκόµιση 

εσόδων, έχει σαν αποτελέσµατα να προκαλεί δυσχέρειες, τόσο στους 

φορολογικούς υπαλλήλους, όσο και στους φορολογούµενους, οι οποίοι δεν 

µπορούν να παρακολουθήσουν τις τόσες συχνά αλλαγές. Αποτελεί επίσης 

φραγµό στην ανάληψη επιχειρηµατικής δραστηριότητας λόγω της 

πολυπλοκότητας των διαδικασιών και της γραφειοκρατίας που προκύπτει 

(Κωνσταντίνου, 2007). 

3.1 Φοροδιαφυγή 

Ένα από τα βασικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ελληνικές αρχές 

στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους για δηµοσιονοµική εξυγίανση είναι η 

φοροδιαφυγή. Μολονότι οι (ταµειακές) επιπτώσεις της φοροδιαφυγής στα 

δηµόσια έσοδα είναι εύκολα αντιληπτές από το κοινωνικό σύνολο, λιγότερο 

σαφείς παραµένουν οι λοιπές ή συνακόλουθες οικονοµικές και κοινωνικές 

προεκτάσεις του φαινοµένου (Βασαρδάνη, 2011). Η δια µέσου της φορολογίας 

αναγκαστική αφαίρεση ενός τµήµατος του εισοδήµατος των φορολογουµένων 

προσώπων (φυσικών-νοµικών), έχει ορισµένες φορές σαν αναγκαίο 

επακόλουθο την πρόκληση αντιδράσεων, οι οποίες εµφανίζονται τόσο σαν 
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παθητικές, όσο και σαν ενεργητικές. Οι παθητικές αντιδράσεις χαρακτηρίζουν 

τα άτοµα και τις στάσεις τους κατά την πληρωµή του φόρου, αλλά δεν 

συνιστούν φοροδιαφυγή, ενώ αντίθετα οι ενεργητικές αντιδράσεις συνιστούν 

φοροδιαφυγή (Κόντος-Μάναλης, 2007). 

Φοροδιαφυγή, εποµένως, είναι η απόκρυψη φορολογητέας ύλης από τον 

φορολογούµενο µε σκοπό τη καταστρατήγηση του νόµου και την αποφυγή 

του φόρου. Ειδικότερα, η φοροδιαφυγή παραµορφώνει το φορολογικό 

σύστηµα, δηµιουργεί άνισους όρους ανταγωνισµού και εκδηλώνεται 

ποικιλότροπα. Έτσι, ο υποκείµενος του φόρου µπορεί να εκφεύγει της 

πληρωµής αυτού, έστω και αν για το σκοπό αυτό δεν χρησιµοποιεί δόλο, αλλά 

π.χ. χρησιµοποιεί τα κενά του νόµου και δια µέσου αυτών κατορθώνει να 

διαφεύγει (Κόντος-Μάναλης, 2007). 

Η φοροδιαφυγή είναι ένα σύνθετο και διαρθρωτικό φαινόµενο, το οποίο 

συµβάλλει στη µείωση της αποτελεσµατικότητας της οικονοµίας και τη 

διεύρυνση της κοινωνικής ανισότητας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 

φοροδιαφυγή στρεβλώνει την κατανοµή και την αναδιανοµή των οικονοµικών 

πόρων βραχυχρόνια και µακροχρόνια. Πιο συγκεκριµένα η φορολογία, και κατ’ 

επέκταση η φοροδιαφυγή, επηρεάζει το διαθέσιµο εισόδηµα των πολιτών και 

συνεπώς, σε βάθος χρόνου, τη δοµή της οικονοµίας, τις αποφάσεις σχετικά µε 

τη προσφορά και ζήτηση εργασίας κατά κλάδο ή επάγγελµα, τη διαχρονική 

κατανοµή του εισοδήµατος µεταξύ κατανάλωσης και αποταµίευσης, τις τιµές, 

το ύψος και το ρυθµό αύξησης των εισαγωγών, τη ροή εισοδήµατος στην 

αλλοδαπή κτλ. Παράλληλα, η φοροδιαφυγή περιορίζει την αναδιανεµητική 

λειτουργία της προοδευτικής φορολογίας από τα πλουσιότερα προς τα 

φτωχότερα άτοµα, αυξάνει τα φορολογικά βάρη των νοµοταγών 

φορολογουµένων και θίγει τη δίκαιη και ίση µεταχείριση ατόµων µε παρόµοιο 

εισόδηµα. Επιπρόσθετα, στο βαθµό που αφαιρεί από το ∆ηµόσιο πόρους που 

θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση κρατικών 

δαπανών, η φοροδιαφυγή οδηγεί σε αύξηση των δανειακών αναγκών του 

κράτους, περιορισµένη δυνατότητα δηµόσιων επενδύσεων, χαµηλότερη 

ποιότητα και ποσότητα παρεχόµενων δηµόσιων αγαθών και δυσκολίες στην 
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εφαρµογή του κοινωνικού κράτους. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι το 

κόστος από τη φοροδιαφυγή σε ατοµικό επίπεδο διαχέεται άµεσα και έµµεσα 

στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, θίγοντας έτσι και κοινωνικές οµάδες που 

καταβάλλουν συστηµατικά και σε συνέπεια τους φόρους που τους αναλογούν 

(Βασαρδάνη, 2011). 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η φοροδιαφυγή µπορεί να οφείλεται: 

� Στο ύψος της φορολογικής επιβάρυνσης. Όσο µεγαλύτεροι οι 

φορολογικοί συντελεστές τόσο µεγαλύτερη η φοροδιαφυγή. 

� Στην κατανοµή του φορολογικού βάρους. Αν αυτή θεωρείται άδικη από 

τους περισσότερους φορολογούµενους, τότε και οι περισσότερο 

συνεπείς φορολογούµενοι θα προσπαθήσουν να καταβάλλουν 

λιγότερους φόρους. 

� Στην πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήµατος. Όσο πιο 

πολύπλοκο και δυσνόητο είναι ένα φορολογικό σύστηµα, τόσο 

περισσότερα λάθη µπορεί να γίνουν, που µπορεί να οδηγήσουν στη 

φοροδιαφυγή. 

� Η ανταποδοτικότητα του φορολογικού συστήµατος. Όταν οι πολίτες 

θεωρούν ότι οι δηµόσιες παροχές βρίσκονται σε χαµηλά επίπεδα και 

είναι χαµηλής ποιότητας, τότε θα πιστεύουν ότι δεν αξίζει να 

πληρώνουν τους φόρους τους. 

� Στο µορφωτικό επίπεδο του πληθυσµού και στο πόσο αυτοί είναι 

συνειδητοποιηµένοι φορολογούµενοι πολίτες. 

� Στα φορολογικά προνόµια και απαλλαγές που µπορεί να έχουν 

συγκεκριµένες εισοδηµατικές οµάδες (Κωνσταντίνου, 2007). 

3.2 Τα φορολογικά δεδομένα του οικονομικού έτους 2009 

Ενδείξεις του µεγέθους της φοροδιαφυγής προκύπτουν επίσης από την 

ανάλυση των φορολογικών δεδοµένων, τα οποία ως επί το πλείστον αφορούν 

τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων. Τα φορολογικά δεδοµένα του 
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οικονοµικού έτους 2009 δηµοσιεύθηκαν το ∆εκέµβριο 2010 σε στατιστικό 

δελτίο από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του 

Υπουργείου Οικονοµικών και , εκτός από τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών 

προσώπων, περιλαµβάνουν επίσης πληροφορίες σχετικά µε τη φορολογία 

εισοδήµατος νοµικών προσώπων, το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, τα πρόστιµα 

και τη φορολογία κεφαλαίου (Βασαρδάνη, 2011). 

Σύµφωνα µε τα φορολογικά δεδοµένα, το συνολικό εισόδηµα που αποκτήθηκε 

το 2008 ανήλθε σε 115,1 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 98,4 δισεκ. ευρώ (ή 

85%) αφορούσαν φορολογούµενο εισόδηµα φυσικών προσώπων και τα 

υπόλοιπα 16,7 δισεκ. ευρώ (ή 15%) φορολογητέα κέρδη νοµικών προσώπων 

(σχήµα 1). Το δηλωθέν εισόδηµα φυσικών προσώπων ανήλθε σε 98,1 δισεκ. 

ευρώ. Η κατανοµή του δηλωθέντος εισοδήµατος φυσικών προσώπων κατά 

πηγή προέλευσης δείχνει ότι η συντριπτική πλειονότητα (76%) των 98,1 

δισεκ. ευρώ προήλθε από µισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις. Η συµµετοχή 

των άλλων πηγών εισοδήµατος στο συνολικό δηλωθέν εισόδηµα υπολειπόταν 

σηµαντικά, µε ποσοστά που διαµορφώνονται σε 9% για τις εµπορικές και 

βιοµηχανικές επιχειρήσεις, 9% τις οικοδοµές, 4 % τα ελεύθερα επαγγέλµατα 

και 2% τις γεωργικές επιχειρήσεις, τις κινητές αξίες και τα εισοδήµατα από την 

αλλοδαπή (σχήµα 2) (Βασαρδάνη, 2011). 

Σχήµα 1 
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Σχήµα 2 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, επεξεργασία στοιχείων από το «Στατιστικό δελτίο φορολογικών 
δεδοµένων οικονοµικού έτους 2009», Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, 
Υπουργείο Οικονοµικών. 

 

Το σύνολο των φόρων που αναλογούσε σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα για το 

οικονοµικό έτος 2009 ήταν 13,1 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9,1 δισεκ. 

ευρώ (ή 69%) αφορούσαν φόρο επί του εισοδήµατος φυσικών προσώπων και 

τα υπόλοιπα 4 δισεκ. ευρώ (ή 31%) φόρο επί των κερδών νοµικών προσώπων 

(σχήµα 3). Εξετάζοντας το συνολικό φόρο και πιο συγκεκριµένα το φόρο 

φυσικών προσώπων ανά επαγγελµατική κατάσταση ή ιδιότητα του υπόχρεου, 

προκύπτει ότι οι µισθωτοί και συνταξιούχοι επωµίσθηκαν το 52,59% του 
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συνολικού φορολογικού βάρους (φυσικών και νοµικών προσώπων), ενώ οι 

λοιποί φορολογούµενοι µόνο το 16,62%. Μεταξύ των λοιπών 

φορολογουµένων, υπολογίζεται ότι, κατά προσέγγιση, οι ελεύθεροι 

επαγγελµατίες επωµίστηκαν το 6,81% του συνολικού φορολογικού βάρους, οι 

έµποροι-βιοµήχανοι- βιοτέχνες- επιτηδευµατίες το 6,32%, οι εισοδηµατίες το 

2,33% και οι αγρότες το 1,16% (σχήµα 4). Στα νοµικά πρόσωπα αναλογούσε 

το υπόλοιπο 30,79% του συνολικού φόρου, ποσοστό µικρότερο κατά 4 

εκατοστιαίες µονάδες σε σύγκριση µε το οικονοµικό έτος 2008. Εν ολίγοις, το 

ήµισυ του φορολογικού βάρους στην ελληνική επικράτεια το επωµίστηκαν οι 

µισθωτοί και οι συνταξιούχοι, ενώ οι άλλες επαγγελµατικές οµάδες και τα 

νοµικά πρόσωπα συνεισέφεραν κατά πολύ λιγότερο (Βασαρδάνη, 2011). 

 

 

Σχήµα 3 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, επεξεργασία στοιχείων από το «Στατιστικό δελτίο φορολογικών 
δεδοµένων οικονοµικού έτους 2009», Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, 
Υπουργείο Οικονοµικών. 
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Σχήµα 4 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, επεξεργασία στοιχείων από το «Στατιστικό δελτίο φορολογικών 
δεδοµένων οικονοµικού έτους 2009», Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, 
Υπουργείο Οικονοµικών. 

 

Όσον αφορά τα νοµικά πρόσωπα, από τις 221.363 επιχειρήσεις που υπέβαλαν 

φορολογική δήλωση το 2009, οι 97.037 (ή το 44%) δήλωσαν µηδενικά κέρδη, 

ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (209.311 επιχειρήσεις ή το 95%) δήλωσε 

φορολογητέα κέρδη κάτω από 120.000 ευρώ. Τα συνολικά δηλωθέντα κέρδη, 

το οικονοµικό έτος 2009, τα οποία ανήλθαν σε 16,7 δισεκ. ευρώ, ήταν κατά 
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14% µειωµένα σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, γεγονός που οδήγησε 

και σε χαµηλότερη συµµετοχή στην κατανοµή των φορολογικών βαρών. Ο 

µέσος όρος των φορολογητέων κερδών ανήλθε στα 75.485 ευρώ για κάθε 

επιχείρηση, ενώ το προηγούµενο έτος ο µέσος όρος των φορολογητέων 

κερδών είχε φτάσει τα 90.895 ευρώ. Αξίζει να σηµειωθεί πως, µολονότι τα 

κέρδη των ελληνικών επιχειρήσεων παρουσίασαν καθοδική τάση κατά την 

περίοδο 2006 έως και 2009, παρέµειναν σηµαντικά υψηλότερα ως ποσοστό 

του ΑΕΠ σε σύγκριση µε άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ, όπως η Αυστρία, 

το Βέλγιο, η Γερµανία, η Γαλλία και η Ολλανδία (Βασαρδάνη, 2011). 

Συµπερασµατικά, η φοροδιαφυγή είναι ένα δοµικό πρόβληµα του κράτους και 

ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των Ελλήνων. Όπως θα δούµε και σε επόµενο 

κεφάλαιο, η ελληνική οικονοµία δεν έχει τα έσοδα που θα έπρεπε να λαµβάνει 

από τους φόρους, και η φοροδιαφυγή ίσως να είναι µία από τις αιτίες αυτής 

της κατάστασης. 

Κεφάλαιο 4: Η φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
 

Η φορολογική πολιτική στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαρτίζεται από 

δύο κλάδους: την άµεση φορολογία, που εξακολουθεί να υπάγεται στην 

αποκλειστική αρµοδιότητα των κρατών µελών, και την έµµεση φορολογία, 

που άπτεται της ελεύθερης κυκλοφορίας εµπορευµάτων και της ελεύθερης 

παροχής υπηρεσιών. Στο χώρο της άµεσης φορολογίας, τα κράτη µέλη έχουν 

θεσπίσει µέτρα που επιτρέπουν την αποφυγή της φοροδιαφυγής και της 

διπλής φορολογίας. Η φορολογική πολιτική µεριµνά ώστε να µην νοθεύεται ο 

ανταγωνισµός µεταξύ των κρατών µελών στην εσωτερική αγορά από τις 

διαφορές των φορολογικών συντελεστών και των συστηµάτων φορολογίας 

στο επίπεδο της έµµεσης φορολογίας. Έχουν επίσης θεσπιστεί µέτρα για να 

είναι δυνατόν να αποφευχθούν οι ζηµιογόνες συνέπειες του φορολογικού 

ανταγωνισµού, στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε µεταφορές 

πίστωσης µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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4.1 Άμεση φορολογία 

Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µόνο οι κυβερνήσεις έχουν 

αρµοδιότητα όσον αφορά τα επίπεδα άµεσης φορολογίας, π.χ. τη φορολογία 

εισοδήµατος φυσικών προσώπων και τα εταιρικά κέρδη. Η φορολογική 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίζει ότι οι φορολογικές ρυθµίσεις 

είναι συµβατές µε τους στόχους της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης, την 

ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενιαία αγορά και την 

ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων. 

Όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουν υγιή δηµόσια 

οικονοµικά. Η επιλογή των δαπανών προτεραιότητας και των φόρων που θα 

χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση αυτών των δαπανών εναπόκειται στα 

ίδια τα κράτη, υπό τον όρο ότι θα είναι σύµφωνη µε την ενιαία αγορά και την 

ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, δηλαδή δεν θα παρεµποδίζουν τις 

διασυνοριακές επενδύσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα κράτη µέλη είναι 

ελεύθερα να ορίζουν τον φορολογικό συντελεστή για τα εταιρικά κέρδη και τα 

προσωπικά εισοδήµατα, την αποταµίευση και την υπεραξία.  

4.2 Φορολόγηση εταιριών 

Σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των εταιριών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει δύο 

στόχους: την παρεµπόδιση του ζηµιογόνου φορολογικού ανταγωνισµού 

µεταξύ κρατών µελών και την υποστήριξη της αρχής της ελεύθερης 

κυκλοφορίας των κεφαλαίων. Τα κράτη µέλη δεσµεύονται από κώδικα 

δεοντολογίας που τους αποτρέπει να προσφέρουν φοροαπαλλαγές οι οποίες 

προκαλούν στρέβλωση των επενδυτικών αποφάσεων.  

Υπάρχουν επίσης κανόνες ή κώδικες δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που διασφαλίζουν ότι η προσέγγιση της φορολόγησης εταιριών είναι σε 

γενικές γραµµές η ίδια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλούς τοµείς. Για 

παράδειγµα, η φορολογική µεταχείριση των διασυνοριακών πληρωµών τόκων, 

δικαιωµάτων και µερισµάτων σε θυγατρικές και µητρικές εταιρίες είναι η ίδια 
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σε όλα τα κράτη µέλη και βασίζεται στην αρχή ότι το εισόδηµα φορολογείται 

στην χώρα του αποδέκτη. Βρίσκεται υπό εξέλιξη η συζήτηση για την 

καθιέρωση κοινής φορολογικής βάσης για εταιρίες, δηλαδή οι κανόνες που 

ισχύουν για κάθε είδος συναλλαγής θα πρέπει να είναι οι ίδιοι σε όλη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφεύγεται ο αθέµιτος ανταγωνισµός. Ωστόσο, τα 

κράτη µέλη αναµένεται να εξακολουθούν να αποφασίζουν για τους ισχύοντες 

φορολογικούς συντελεστές. 

Σύµφωνα µε την οδηγία 90/435/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1990, 

σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις µητρικές και 

τις θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών µελών, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

θεσπίζει φορολογικούς κανόνες που δεν επηρεάζουν τον ανταγωνισµό όσον 

αφορά τις συγκεντρώσεις εταιριών διαφορετικών κρατών µελών. Καταργεί την 

διπλή φορολογία των κερδών που διανέµονται υπό µορφή µερισµάτων από 

θυγατρική εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος στη µητρική της που είναι 

εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος µέλος. 

Επίσης, η οδηγία 90/434/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1990, σχετικά 

µε το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές 

ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών που αφορούν εταιρίες διαφορετικών 

κρατών µελών εισάγει ένα κοινό φορολογικό καθεστώς για τις διασυνοριακές 

πράξεις αναδιάρθρωσης. 

Τέλος, µε τη σύµβαση 90/436/ΕΟΚ σχετικά µε την εξάλειψη της διπλής 

φορολογίας σε περίπτωση διόρθωσης των κερδών µεταξύ των συνδεδεµένων 

επιχειρήσεων. Τα κράτη µέλη υπέγραψαν συµφωνία που εισάγει µια 

διαδικασία διαιτησίας για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας στην περίπτωση 

διόρθωσης των κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων.  

4.3 Το πρόβλημα της διπλής φορολογίας και συνθήκες πρόληψης 

αυτής 
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Σύµφωνα µε το φαινόµενο της διεθνούς διπλής φορολογίας του εισοδήµατος 

ενδέχεται να υποβληθούν αδίκως σ’ αυτήν νοµοταγείς αλλοδαποί 

φορολογούµενοι. 

Τα διάφορα κράτη κατά την άσκηση της φορολογικής τους εξουσίας 

επιβάλλουν φόρους βάσει διάφορων κριτηρίων και κατά κύριο λόγο βάσει του 

κριτηρίου της κατοικίας του υποκείµενου νοµικού προσώπου σε φόρο ή βάσει 

της πηγής του εισοδήµατος ή βάσει και των δύο παραπάνω κριτηρίων.  

Εποµένως, όταν τα κράτη τα οποία, µε την εφαρµογή του φορολογικού τους 

νόµου και των κριτηρίων που προαναφέραµε, διεκδικούν την φορολογική 

υποχρέωση από νοµικό πρόσωπο να καταβάλλει, τον ίδιο φόρο σ’ αυτά, 

θέτουν αναγκαστικά σε κίνηση τα ζητήµατα αυτά και εκδίδουν µέσα στα όρια 

της κυριαρχίας τους ανεξάρτητες διοικητικές πράξεις, γνωστές ως «βεβαιώσεις 

του φόρου», σε βάρος κάποιου που τον θεωρούν φορολογούµενο. Βάσει 

αυτών, γεννάται η υποχρέωση του προσώπου αυτού να καταβάλλει 

(σύµφωνα πάντα µε τις νοµοθεσίες και των δύο χωρών), τα ποσά του 

προσδιοριζόµενου και φερόµενου ως οφειλοµένου φόρου στα κράτη αυτά, 

προερχοµένου εκ της αυτής αιτίας και αναγόµενου στην ίδια χρονική περίοδο. 

Χαρακτηριστικό αυτής της διπλής φορολογικής ενοχής είναι ότι αποτελεί 

έκφραση δύο διαφορετικών εννόµων τάξεων, από τις οποίες προέρχονται 

ανεξάρτητα νοµικά αποτελέσµατα, µε ανάλογους βαθµούς εξάρτησης, των 

οποίων η δοµή είναι «διφυής». Εποµένως, δεν µιλάµε για µία φορολογική 

ενοχή αλλά για δύο ανεξάρτητες. (Κόντος-Μάναλης, 2006)  

Ωστόσο, σε όλες τι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράφονται συνθήκες 

για την πρόληψη της διπλής φορολογίας µε πολλές χώρες εντός και εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια συνθήκη πρόληψης διπλής φορολογίας, σε γενικές 

γραµµές, επιτρέπει να αντισταθµίσει το φόρο που πληρώνεται στη µια από τις 

δύο χώρες µε το φόρο που πληρώνεται στην άλλη αποτρέποντας κατ’ αυτό 

τον τρόπο τη διπλή φορολογία. Οι περισσότερες φορολογικές συνθήκες 

προβλέπουν, επίσης, την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών µεταξύ των 

εφοριών των δύο χωρών. 
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4.4 Φορολογία στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

4.4.1 Περίοδος 1995- 2004 

Οι σκανδιναβικές χώρες κατατάσσονται µεταξύ των κρατών µελών µε το 

µεγαλύτερο επίπεδο επιβάρυνσης (∆ιάγραµµα 1). Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η 

µεγαλύτερη επιβάρυνση από άµεσους φόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ 

παρατηρείται στη ∆ανία ακολουθούµενη από τη Σουηδία και τη Φινλανδία ενώ 

ακολουθούν χώρες όπως το Βέλγιο, το Ην. Βασίλειο, η Ιταλία και η Ιρλανδία. 

Χαµηλότερα στην κλίµακα άµεσης φορολογικής επιβάρυνσης ως ποσοστό του 

ΑΕΠ βρίσκονται η Γαλλία και η Γερµανία. Επιπλέον, µεταξύ νέων και λοιπών 

κρατών µελών, τα φορολογικά έσοδα από άµεσους φόρους ως ποσοστό του 

ΑΕΠ, παρουσιάζουν διαφορά 5 ποσοστιαίων µονάδων. Το 2004 η χαµηλότερη 

άµεση φορολογική επιβάρυνση παρατηρείται στην Σλοβενία (8,5% ΑΕΠ). 

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται µεταξύ των χωρών που έχουν συγκριτικά χαµηλό 

επίπεδο άµεσης φορολογίας ως ποσοστό του ΑΕΠ, σηµαντικά χαµηλότερο από 

το µέσο όρο της ΕΕ-15 και συγκρίσιµο µε εκείνο των νέων κρατών µελών 

(∆ιάγραµµα 1). 

Σηµαντική παράµετρος των φορολογικών συστηµάτων στην ΕΕ αποτελεί το 

µερίδιο της άµεσης στο σύνολο της συνολικής φορολόγησης (∆ιάγραµµα 2). 

Το σύνολο των σκανδιναβικών χώρων εξαρτά τα φορολογικά τους έσοδα 

περισσότερο από την άµεση φορολόγηση ενώ παρόµοια εικόνα προκύπτει και 

για την Ιρλανδία, το Ην. Βασίλειο, το Βέλγιο και το Λουξεµβούργο. Στον 

αντίποδα βρίσκονται η Γερµανία, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Ελλάδα, της 

οποίας το µερίδιο άµεσης φορολόγησης επί των συνολικών φορολογικών 

εσόδων είναι ιδιαίτερα χαµηλό και προσεγγίζει εκείνο των νέων κρατών 

µελών.  
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∆ιάγραµµα 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Eurostat 

 

∆ιάγραµµα 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Eurostat 
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Μέσα από τη διαχρονική απεικόνιση (∆ιάγραµµα 3), για το διάστηµα 1995-

2004, των εσόδων από άµεση φορολόγηση ως ποσοστό των συνολικών 

φορολογικών εσόδων εντός της ΕΕ προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα:  

• Στην περίπτωση των σκανδιναβικών χωρών παρατηρούνται δύο τάσεις: 

εκείνη της Φινλανδίας όπου σηµειώνεται αύξηση του µεριδίου άµεσης επί 

της συνολικής φορολόγησης και εκείνη της Σουηδίας και της ∆ανίας, οι 

οποίες µε τη σειρά τους µείωσαν τη συνεισφορά της άµεσης στη συνολική 

φορολόγηση. 

• Η Ελλάδα, το Ην. Βασίλειο, η Ιρλανδία αποτελούν εκείνες τις χώρες στις 

οποίες παρατηρείται µικρή αύξηση της αναλογίας άµεσης προς συνολική 

φορολόγηση. 

• Μεταξύ των χωρών που παρατηρείται µείωση της αναλογίας άµεσης προς 

συνολική φορολόγηση συγκαταλέγονται η Ισπανία, η Γερµανία, η Ιταλία, η 

Ολλανδία και το Λουξεµβούργο. 

• Κατά µέσο όρο τα νέα κράτη µέλη (NMS-10) έχουν µειώσει σηµαντικά τη 

συνεισφορά της άµεσης επί της συνολικής φορολόγησης κατά ένα 

ποσοστό µεγαλύτερο του 4% για το διάστηµα 95-04 ενώ την ίδια περίοδο 

σε επίπεδο ΕΕ-15 σηµειώνεται αύξηση σε ποσοστό µεγαλύτερο του 1%. 

∆ιάγραµµα 3 

Μεταβολή άµεσης φορολόγησης κατά το διάστηµα 1995-2004 

(% συνολικής φορολόγησης)
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Πηγή: Eurostat 

Πίνακας 1 

Ανώτατος οριακός συντελεστής φορολόγησης φυσικών προσώπων 
και επιχειρήσεων στην ΕΕ-15 το 2004 

Χώρα 
2004 

Φυσικά πρόσωπα  
2004 

Επιχειρήσεις 
Αυστρία 50% 34% 
Βέλγιο 50% 34% 
∆ανία 59% 30% 
Φινλανδία 36% 29% 
Γαλλία 49,6% 35,4% 
Γερµανία 48,5% 38,3% 
Ελλάδα 40% 35% 
Ιρλανδία 42% 12,5% 
Ιταλία 45% 37,3% 
Λουξεµβούργο 38,95% 30,4% 
Ολλανδία 52% 34,5% 
Πορτογαλία 40% 27,5% 
Ισπανία 48% 35% 
Σουηδία 60% 28% 
           Πηγή: European Commission, DG Taxation and Custom        

 

4.4.2 Περίοδος 2006-2008 
 

Φόρος εταιριών της Αυστρίας 

Το εταιρικό φορολογικό ποσοστό των εταιριών της Αυστρίας για το 2006 είναι 

25%. Τα κεφαλαιουχικά κέρδη των επιχειρήσεων φορολογούνται κατά 25%. 

Φόρος εταιριών του Βελγίου 

Όλοι οι τύποι εµπορικών επιχειρήσεων που εδρεύουν στο Βέλγιο υπόκεινται 

στο φόρο εταιρικού εισοδήµατος. Αυτός ο φόρος επιβάλλεται στο παγκόσµιο 

εισόδηµα αλλά οι φορολογικές συνθήκες του Βελγίου µετριάζουν ουσιαστικά 

την παγκόσµια φορολογία. Οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στο Βέλγιο καθώς 

επίσης και τα βελγικά παραρτήµατα των ξένων επιχειρήσεων φορολογούνται 

επί του ξένου εισοδήµατος τους µέχρι το σηµείο που συνδέεται µε τη 

δραστηριότητά τους. Οι ξένες επιχειρήσεις φορολογούνται µε ένα φορολογικό 
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ποσοστό 33,99%. Το βασικό εταιρικό φορολογικό ποσοστό είναι 33% συν µια 

προσαύξηση 3%. Για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που το φορολογικό κέρδος 

τους δεν υπερβαίνει τα 322.500 ευρώ, το φορολογικό ποσοστό θα µειωθεί σε 

24,98%, στο χαµηλότερο όριο της φορολογικής κλίµακας.  Γενικότερα, 

υπάρχουν προοδευτικά µειωµένα ποσοστά για το 2007 όταν το φορολογήσιµο 

εισόδηµα δεν υπερβαίνει τα 322.500 ευρώ σύµφωνα µε ορισµένους όρους και 

αυτά είναι ως εξής: 

Εισόδηµα σε € Φορολογικά ποσοστά % 

0-25.000 24,25% 

25.000-90.000 31% 

90.000-322.500 34,5% 

Πηγή: http://www.fita.org/countries/belgium.html [Accessed 4th September 2007] Τελευταία 

ενηµέρωση ιστοσελίδας Ιανουάριος 2007 

Εκτός από τα ανωτέρω ποσοστά, επιβάλλεται ένας πρόσθετος φόρος 3%. 

Αυτός αυξάνει τα ποσοστά αντίστοιχα σε 24,98%, 31,93% και 35,54% 

αντίστοιχα. Το φορολογικό ποσοστό στα µακροπρόθεσµα κεφαλαιουχικά 

κέρδη είναι 33,99%. Ένας φόρος παρακράτησης 25% ή 15% ισχύει για τις 

εδρεύουσες και µη εδρεύουσες επιχειρήσεις που εδρεύουν και δεν εδρεύουν 

στο Βέλγιο. Τα παραρτήµατα φορολογούνται µε βάση το φορολογικό ποσοστό 

των επιχειρήσεων που δεν έχουν έδρα στο Βέλγιο. Υπολογίζεται σύµφωνα µε 

τους  νόµους και το ποσοστό του εταιρικού φόρου. 

 Φόρος εταιριών της Βουλγαρίας 

Το 2007, το τυποποιηµένο ποσοστό φόρου στη Βουλγαρία είναι 10%.ένα 

ειδικό ποσοστό απευθύνεται στις εταιρίες που ασχολούνται µε τις ασφάλειες 

και µε τα τυχερά παιχνίδια. Το φορολογικό ποσοστό αυτό είναι ένα από τα 

χαµηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Φόρος εταιριών της Γαλλίας  

Το τυποποιηµένο ποσοστό είναι 33%. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

φορολογούνται σε ένα µειωµένο ποσοστό 15% για τα πρώτα 38.120 ευρώ 
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των κερδών. Οι µεγάλες επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών 7.630.000 ευρώ και 

φορολογήσιµο κέρδος άνω των 2.289.000 ευρώ και εκείνες που το σύνολο 

των µετοχών των ατόµων στο κεφάλαιό τους είναι χαµηλότερο από 75% 

υπόκεινται σε µια πρόσθετη προσαύξηση 3,3% που επιβάλλεται σε συνολικό 

εταιρικό φόρο που υπερβαίνει τα 763.000 ευρώ. Ως εκ τούτου, το 

αποτελεσµατικό φορολογικό ποσοστό είναι 34,43%. Οι επιχειρήσεις των 

οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι κάτω από 7.630.000 ευρώ ή για τις 

οποίες τουλάχιστον 75% της επιχείρησης κατέχεται άµεσα ή έµµεσα από τα 

άτοµα µπορούν να ωφεληθούν από ένα µειωµένο ποσοστό 15% µέχρι το 

ποσό των 38.120 ευρώ. Ανεξάρτητα από εάν µια γαλλική επιχείρηση 

πραγµατοποιεί κέρδος ή όχι, υπόκεινται σε έναν ελάχιστο φόρο, ο οποίος 

υπολογίζεται µε βάση τον κύκλο εργασιών της. Επιπλέον, η Γαλλία επιβάλλει 

έναν τοπικό επιχειρησιακό φόρο που πληρώνεται από τους ελεύθερους 

επαγγελµατίες και τις επιχειρήσεις. ο πραγµατικός φόρος ποικίλει ανάλογα µε 

την τοποθεσία, και υπολογίζεται σε σχέση µε την αξία των πάγιων 

ενεργητικών της επιχείρησης και της προστιθέµενης αξίας. Τα παραρτήµατα 

υπόκεινται στους γενικούς εταιρικούς φορολογικούς κανόνες. 

Φόρος εταιριών της Γερµανίας 

Το βασικό εταιρικό οµοσπονδιακό ποσοστό φόρου στη Γερµανία είναι 25%. 

Ένας «επιχειρησιακός φόρος», πληρωτέος στο δήµο, προστίθεται στο φόρο. 

Μια επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητες σε διάφορες πόλεις πληρώνει 

τον επιχειρησιακό φόρο σύµφωνα µε τη θέση των υπαλλήλων της στις 

διάφορες πόλεις. Το φορολογήσιµο εισόδηµα για τους σκοπούς του 

«επιχειρησιακού φόρου» µπορεί να ρυθµιστεί για λόγους υπολογισµού της 

βάσης στην οποία ο «επιχειρησιακός φόρος» είναι πληρωτέος. Ο 

«επιχειρησιακός φόρος» είναι µια επιτρεπόµενη δαπάνη για λόγους του 

υπολογισµού του εισοδήµατος στο οποίο ο φόρος εταιριών είναι πληρωτέος.  

Φόρος εταιριών της ∆ανίας 

Ο δανικός εταιρικός φόρος είναι 28% και βρίσκεται κάτω από το µέσο 

ευρωπαϊκό επίπεδο. ∆εν υπάρχει κανένας πρόσθετος τοπικός φόρος, προνόµιο 
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ή καθαρός φόρος πλούτου. Ο εταιρικός φόρος πληρώνεται µέσα από την 

αφαίρεση των εξόδων. Το φορολογικό ποσοστό για τα µακροπρόθεσµα 

κεφαλαιουχικά κέρδη είναι 30%. Η εταιρική φορολογία στη ∆ανία επιβάλλεται 

ανεξάρτητα από τον τύπο της επιχείρησης. Ο υπολογισµός από τα κέρδη και 

τα επιδόµατα για τις αφαιρέσεις στο φορολογήσιµο εισόδηµα γίνεται επίσης 

ανεξάρτητα από την οργάνωση της επιχείρησης. Οι δηµόσιες εταιρίες 

περιορισµένης ευθύνης, οι ιδιωτικές εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, τα 

παραρτήµατα, άλλες οντότητες µε περιορισµένη ευθύνη και οι συνεταιρισµοί 

και οι ενώσεις υπόκεινται όλες στον εταιρικό φόρο. 

Φόρος εταιριών της Ελλάδας 

Οι εταιρίες στην Ελλάδα φορολογούνται από το εισόδηµα τους στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό. Οι ξένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα φορολογούνται µόνο 

στο εισόδηµα που παράγεται στην Ελλάδα. Από 1.1.2007 το φορολογικό 

ποσοστό για τις εταιρίες της Ελλάδας είναι 25%. Αναλυτικά τους 

φορολογικούς συντελεστές θα τους δούµε σε επόµενο κεφάλαιο. 

Φόρος εταιριών της Εσθονίας 

Ο φόρος εταιριών στην Εσθονία το 2006 είναι 23%. Ο φόρος δεν ισχύει για τα 

συσσωρευµένα µη διανεµόµενα κέρδη. Ο φόρος ισχύει για µια πραγµατική 

διανοµή κερδών από την επιχείρηση, κυρίως για ένα µέρισµα ή δώρα και 

οφέλη που έχουν διανεµηθεί. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η πορεία 

του φορολογικού συντελεστή από το 2002 µέχρι και σήµερα. 

Έτος  2002-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011-

2012 

Φορολογικός 

συντελεστής  

26% 24% 23% 22% 21% 20% 18% 

 

Φόρος εταιριών της Ιταλίας 

Ο φόρος εταιρικού εισοδήµατος ισχύει για τις εδρεύουσες και µη εδρεύουσες 

εταιρίες. Οι εδρεύουσες εταιρίες υπόκεινται στο παγκόσµιο εισόδηµά τους, 
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γνωστή ως αποκαλούµενη «απεριόριστη φορολογία». Οι µη εδρεύουσες 

οντότητες υπόκεινται στις οργές µόνο στο εισόδηµα που θεωρείται πηγάζων 

στην Ιταλία, «περιορισµένη φορολογία». Η φορολογήσιµη περίοδος συµπίπτει 

µε το δηµοσιονοµικό έτος της επιχείρησης, όπως προβλέπεται από το νόµο ή 

από τα άρθρα της ένωσης. ∆ιαφορετικά, η φορολογήσιµη περίοδος συµπίπτει 

µε το ηµερολογιακό έτος. Οι οργές επιβάλλονται σε ένα ενιαίο ποσοστό 33%. 

Επιπλέον φόρος είναι σε ποσοστό 4,24%.  

Φόρος εταιριών της Ιρλανδίας 

Στην Ιρλανδία το τυποποιηµένο εταιρικό φορολογικό ποσοστό το 2007 

καθορίζεται αυτήν την περίοδο σε 12,5%. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο εταιρικός 

φόρος 25% επιβάλλεται στο άτοκο εισόδηµα. Οι ακόλουθοι τύποι 

εισοδηµάτων φορολογούνται κατά 25%: α) αφορολόγητος τόκος και 

εισόδηµα από την ξένη ιδιοκτησία, β) διάφορα εισοδήµατα που δεν 

φορολογούνται υπό οποιαδήποτε αρχή, γ) εισόδηµα ενοικίου και δ) εισόδηµα 

από τις δραστηριότητες µεταλλείας, τις δραστηριότητες πετρελαίου, και τη 

συναλλαγή στο έδαφος.  

Φόρος εταιριών της Ισπανίας 

Ο εταιρικός φόρος είναι ένας άµεσος φόρος στα εταιρικά κέρδη που 

λαµβάνονται κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου, η οποία συµπίπτει 

κανονικά µε το ηµερολογιακό έτος, εκτός αν µια διαφορετική περίοδος 

δηλώνεται από την επιχείρηση. Αν και το φορολογικό ποσοστό εφαρµόσιµο 

στο καθαρό εισόδηµα των εταιριών είναι γενικά 35%, µερικοί συγκεκριµένοι 

τύποι επιχειρήσεων όπως τα ιδρύµατα, οι συνεταιρισµοί µπορούν να έχουν 

µειωµένο φορολογικό ποσοστό 30% και έχουν κύκλο εργασιών που δεν 

υπερβαίνει τα 8 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό το πρόσθετο φορολογικό καθεστώς 

ισχύει και για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που ο καθαρός κύκλος εργασιών 

τους δεν υπερβαίνει τα 1.502.530,3 ευρώ. 

Φόρος εταιριών του Ηνωµένου Βασιλείου 
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Η τέταρτη µεγαλύτερη πηγή κυβερνητικών εισοδηµάτων είναι ο φόρος 

εταιριών, που χρεώνεται στα κέρδη και τα φορολογήσιµα κέρδη των 

επιχειρήσεων. Το κύριο ποσοστό είναι 30%. Μια επιχείρηση θεωρείται του 

Ηνωµένου Βασιλείου εφόσον συγχωνεύεται στο Ηνωµένο Βασίλειο ή εάν η 

κεντρική της διαχείρισης και ο έλεγχος της είναι σε αυτό. Η διπλή φορολογία 

του εισοδήµατος εκτός Ηνωµένου Βασιλείου αποφεύγεται από διάφορες 

διµερείς φορολογικές συνθήκες.   

Φόρος εταιρικού εισοδήµατος της Ολλανδίας 

Μια κερδοφόρα επιχείρηση πληρώνει φόρο εταιρικού εισοδήµατος. Οι τύποι 

των επιχειρήσεων που υπόκεινται στο φόρο του εταιρικού εισοδήµατος είναι 

οι ανώνυµες εταιρίες και οι συνεταιρισµοί. Συγκεκριµένα, αφορούν δηµόσιες 

και ιδιωτικές ετερόρρυθµες εταιρίες. Οι διάφορες µονάδες και οι ενώσεις 

µπορούν επίσης να υπόκεινται στο φόρο εταιρικού εισοδήµατος εάν 

διευθύνουν µια επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στις Κάτω Χώρες 

καθώς και αυτές που δεν εδρεύουν αλλά που παράγουν το ολλανδικό 

εισόδηµα φορολογούνται. Ο φόρος εταιρικού εισοδήµατος επιβάλλεται στα 

φορολογήσιµα κέρδη που υφίστανται από µια επιχείρηση σε ένα δεδοµένο 

έτος εφόσον αφαιρεθούν οι απώλειες. Τα φορολογικά ποσοστά έχουν ως εξής: 

Εύρος Φορολογικά ποσοστά 

0-25.00 20% 

25.000-60.000 23,5% 

60.000 και άνω 25,5% 

 

Φόρος εταιριών της Κύπρου 

Το βασικό φορολογικό ποσοστό είναι 10%. Υπάρχουν χαµηλότερα ποσοστά 

για τις ναυτιλιακές εταιρίες. Το φορολογικό ποσοστό για τους 

ηµικυβερνητικούς οργανισµούς είναι 25%. Οι ναυτιλιακές εταιρίες που πλέουν 

µε τη σηµαία της Κύπρου δεν πληρώνουν φόρο για τα κέρδη και το µέρισµα 

που πληρώνουν. 
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Φόρος εταιριών της Λετονίας 

Το τυποποιηµένο ποσοστό εταιρικού φόρου το 2006 στη Λετονία είναι 15%. 

Μια νέα επιχείρηση µπορεί να ζητήσει για να υποβληθούν οι πρώτες 

οικονοµικές δηλώσεις της για µια περίοδο µέχρι 18 µηνών από την ηµεροµηνία 

κατά την οποία η επιχείρηση ιδρύθηκε. Ο φόρος επιβάλλεται στο εισόδηµα 

των εδρευουσών επιχειρήσεων και των µη εδρευουσών επιχειρήσεων που 

λειτουργούν µέσω µιας µόνιµης κατοικίας στη Λετονία. 

Φόρος εταιριών της Λιθουανίας 

Το τυποποιηµένο ποσοστό του εταιρικού φόρου το 2006 στη Λιθουανία είναι 

15%. Οι επιχειρήσεις µε έναν κύκλο εργασιών λιγότερο από 144.810 ευρώ 

που απασχολούν λιγότερο από 10 εργαζόµενους, πληρώνουν φόρο εταιριών 

µε ποσοστό 135 σύµφωνα µε τους κανονισµούς του νόµου. Στην πράξη, 

αυτός ο τύπος εταιρίας είναι αρκετά σπάνιος.  

Φόρος εταιριών του Λουξεµβούργου 

Οι εδρεύουσες στο Λουξεµβούργο επιχειρήσεις φορολογούνται επί του 

παγκόσµιου εισοδήµατός τους. Η ιδιότητα της κατοικίας σηµαίνει ότι η 

επιχείρηση έχει την κυρία έδρα της στο Λουξεµβούργο, δηλαδή την τοποθεσία 

από την οποία διοικείται και πραγµατοποιεί τις γενικές συνεδριάσεις της, και 

εκτελεί τις κεντρικές διοικητικές της λειτουργίες. Τα είδη των εταιριών που 

φορολογούνται µε τον εταιρικό φόρο είναι τα εξής: η µετοχική εταιρία, η 

εταιρία περιορισµένης ευθύνης, η γενική συνεργασία, η συνεργασία 

περιορισµένης ευθύνης, τα παραρτήµατα υπερπόντιας επιχείρησης, η 

ελέγχουσα µητρική εταιρία. Για τις επιχειρήσεις, ο εταιρικός φόρος 

εφαρµόζεται στο εισόδηµα που προκύπτει το προηγούµενο οικονοµικό έτος, 

το οποίο είναι το ηµερολογιακό έτος εκτός αν µια επιχείρηση έχει επιλέξει 

αλλιώς. Τα φορολογικά ποσοστά είναι ως εξής: 

Εισόδηµα σε € Φορολογικά ποσοστά % 

0-10.000 20% 

10.000-15.000 2000€ + 26% 
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15.000 και άνω 22% 

 

Επιπλέον, µια προσαύξηση 5% πληρώνεται ως ποσοστό για την καταβολή 

επιδοµάτων των ανέργων.  

Φόρος εταιριών της Μάλτας 

Ο εταιρικός φόρος της Μάλτας το 2006 είναι 35%. Υπάρχουν µειωµένα 

ποσοστά για ορισµένες επιχειρήσεις. υπάρχει µια υποχρέωση να αφαιρεθεί ο 

φόρος από την αρχή µε ένα ποσοστό 15% από ένα µέρισµα που πληρώνεται 

στους Μαλτέζους κατοίκους. ∆εν υπάρχει καµία υποχρέωση να αφαιρεθεί ο 

φόρος από την αρχή από ένα µέρισµα που πληρώνεται στους ξένους 

κατοίκους. ∆εν υπάρχει φόρος παρακράτησης στους τόκους και στα 

δικαιώµατα που πληρώνονται στους ξένους κατοίκους.  

Φόρος εταιριών της Ουγγαρίας 

Το ποσοστό εταιρικού φόρου της Ουγγαρίας το 2006 είναι 16%. Ο εταιρικός 

φόρος για εισόδηµα µέχρι 5 εκατοµµύρια HUF είναι 10%, σύµφωνα µε 

ορισµένους όρους και 16% για ποσά άνω των 5 εκατοµµυρίων. 

Φόρος εταιριών της Πολωνίας 

Στην Πολωνία ο εταιρικός φόρος το 2006 είναι 19%. Οι οντότητες 

υποκείµενες στο φόρο εταιρικού εισοδήµατος είναι οι ακόλουθες: νοµικά 

πρόσωπα (εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, µετοχικές εταιρίες, κεφαλαιουχικές 

επιχειρήσεις στην οργάνωση), συνεργάτες που είναι νοµικά πρόσωπα, 

φορολογικές κεφαλαιουχικές οµάδες. Ο φόρος εταιρικού εισοδήµατος 

επιβάλλεται στο εισόδηµα, ανεξάρτητα από την πηγή εισοδήµατος από την 

οποία το εισόδηµα έχει κερδηθεί. 

Φόρος εταιριών της Πορτογαλίας 

Στην Πορτογαλία ο τυποποιηµένος εταιρικός φόρος το 2006 είναι 25% µε την 

προσθήκη ενός δηµοτικού φόρου 2,5% που κάνει συνολικά 27,5%. Οι 

επιχειρήσεις µε έναν κύκλο εργασιών που είναι λιγότερο από το όριο που 
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καθορίζεται στο νόµο µπορούν να εκλέξουν µια εναλλακτική µέθοδο 

φορολογικού υπολογισµού που είναι βασισµένη στους συντελεστές κέρδους 

που καθορίζονται στο νόµο.  

Φόρος εταιριών της Ρουµανίας 

Οι εταιρίες υπόκεινται στον εθνικό εταιρικό νόµο και δεν υπάρχουν τοπικοί 

φόροι. Οι εταιρίες πέρα από τις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις τους 

υποβάλλουν µηνιαίες και τριµηνιαίες ανάλογα µε τον κύκλο εργασιών τους. Το 

εταιρικό φορολογικό ποσοστό της Ρουµανίας για το 2006 είναι 16%. Οι κύριοι 

τύποι των ρουµανικών εταιριών είναι η ανώνυµη µετοχική εταιρία και η 

εταιρία περιορισµένης ευθύνης. Όσον αφορά τους συνεταιρισµούς υπάρχουν 

τα είδη οµόρρυθµη εταιρία, ετερόρρυθµη εταιρία καθώς και η περιορισµένη 

ευθύνης εταιρία οι οποίες για χάρη φορολόγησης θεωρούνται όπως και οι 

υπόλοιπες εταιρίες.  

Φόρος εταιριών της Σλοβακίας 

Οι σλοβακικές επιχειρήσεις είναι φορολογήσιµες στο εισόδηµά τους στη 

Σλοβακία καθώς επίσης και στο εισόδηµα τους στο εξωτερικό. Οι ξένες 

επιχειρήσεις στη Σλοβακία είναι φορολογήσιµες µόνο στο εισόδηµα που έχει 

την πηγή του στη Σλοβακία. Το τυποποιηµένο ποσοστό φόρου το 2006 στη 

Σλοβακία ορίζεται 19%. 

Φόρος εταιριών της Σλοβενίας 

Το τρέχον εταιρικό φορολογικό ποσοστό για το έτος 2007 είναι 23%. 

Φόρος εταιριών της Σουηδίας 

Οι επιχειρήσεις στη Σουηδία πληρώνουν µόνο έναν εθνικό εταιρικό φόρο, που 

βασίζεται στο ετήσιο εισόδηµά τους. Η Σουηδία έχει ένα ανταγωνιστικό 

εταιρικό ποσοστό φόρου 28%. Υπάρχουν δυνατότητες για να αναβληθεί η 

φορολογία του κέρδους, µε διάθεση µέχρι 25% από το καθαρό κέρδος, καθώς 

και να δηµιουργηθούν ακόµα χαµηλότερα αποτελεσµατικά ποσοστά. 
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Φόρος εταιριών της Τσεχίας 

Ο εταιρικός φόρος είναι το 2006 24%. Μειωµένο ποσοστό ισχύει για τις 

επιχειρήσεις επένδυσης, για τα επενδυτικά κεφάλαια και τα κεφάλαια 

σύνταξης. Ένας φόρος 15% επιβάλλεται στα µερίσµατα που πληρώνονται από 

τις τσεχικές εταιρίες.  

Φόρος εταιριών της Φιλανδίας 

Το 2006 το τυποποιηµένο ποσοστό εταιρικού φόρου είναι 26%. Οι 

επιχειρήσεις που εδρεύουν στη Φιλανδία είναι εκτεθειµένες στο φόρο για το 

παγκόσµιο εισόδηµα τους. Οι µη εδρεύουσες επιχειρήσεις εκτίθενται στο 

εισόδηµα τους που προέρχεται από τη Φιλανδία, και εάν έχουν µια µόνιµη 

µονάδα στη Φιλανδία, σε όλο το εισόδηµα σχετικό µε τη µόνιµη µονάδα. 

Πίνακας 2 

Φορολογικοί συντελεστές των ευρωπαϊκών χωρών (2006-2010) 

ΧΩΡΕΣ 2006 2007 2008 2009 2010 
ΑΥΣΤΡΙΑ 25% 25% 25% 25% 25% 
ΒΕΛΓΙΟ 33,99% 33,99% 33,99% 33,99% 33,99% 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 10% 10% 10% 10% 10% 
ΓΑΛΛΙΑ 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 25% 25% 25% 29,8% 29,8% 
∆ΑΝΙΑ 28% 28% 28% 25% 25% 
ΕΛΛΑ∆Α 29% 25% 25% 25% 24% 
ΕΣΘΟΝΙΑ 23% 22% 21% 21% 21% 
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 30% 30% 30% 28% 28% 
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 
ΙΤΑΛΙΑ 33% 33% 33% 27,5% 27,5% 
ΚΥΠΡΟΣ 10% 10% 10% 10% 10% 
ΛΕΤΟΝΙΑ 15% 15% 15% 15% 15% 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 15% 15% 15% 15% 15% 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 22% 22% 22% 28,59% 28,59% 
ΜΑΛΤΑ 35% 35% 35% 35% 35% 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 25,5% 25,5% 25,5% 25,5% 25,5% 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 16% 16% 16% 21,28% 21,28% 
ΠΟΛΩΝΙΑ 19% 19% 19% 19% 19% 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 25% 25% 25% 25% 25% 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 16% 16% 16% 16% 16% 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 19% 19% 19% 19% 19% 
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ΣΛΟΒΕΝΙΑ 23% 23% 23% 21% 21% 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 28% 28% 28% 26,3% 26,3% 
ΤΣΕΧΙΑ 24% 24% 24% 20% 20% 
ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ 26% 26% 26% 26% 26% 
 

4.5 Συμπεράσματα  

4.5.1 Η άμεση φορολογία χαμηλότερη στα νέα κράτη 

Οι φόροι είναι παραδοσιακά ταξινοµηµένοι σε άµεσους ή έµµεσους. Οι άµεσοι 

φόροι γενικά επιτρέπουν µεγαλύτερη ανακατανοµή αφού δεν είναι δυνατή η 

προοδευτικότητα στους έµµεσους φόρους. Εποµένως, η προσφυγή στους 

άµεσους φόρους, που είναι περισσότερο ορατοί στο εκλογικό σώµα, τείνει να 

είναι µεγαλύτερη στις χώρες όπου οι στόχοι φορολογικής ανακατανοµής είναι 

εντονότεροι και αυτό οδηγεί συνήθως σε υψηλότερα ποσοστά φόρου 

εισοδήµατος για τα φυσικά πρόσωπα. Γενικά, τα νέα κράτη έχουν µια 

διαφορετική δοµή έναντι των χωρών ΕΕ-15, ενώ τα περισσότερα παλαιά 

κράτη αυξάνουν τα περίπου ίσα ποσοστά κερδών που λαµβάνουν από τους 

άµεσους φόρους, τους έµµεσους φόρους και τις κοινωνικές συνεισφορές, τα 

νέα κράτη µέλη έχουν συχνά ένα ουσιαστικά χαµηλότερο ποσοστό από τους 

άµεσους φόρους συνολικά. Τα χαµηλότερα ποσοστά κερδών από τους 

άµεσους φόρους καταγράφονται στη Βουλγαρία µε µόνο 17,9% του συνόλου, 

ενώ της Ρουµανίας 19,1% και της Πολωνίας 20,5%. 

Ένας από τους λόγους για αυτές τις διαφορές οφείλεται στα χαµηλότερα 

φορολογικά ποσοστά που εφαρµόζονται στα νέα µέλη στο φόρο εισοδήµατος 

φυσικών προσώπων και στον εταιρικό φόρο καθώς και όσο αφορά την 

προοδευτικότητα του φόρου κάποια από τα νέα µέλη την εγκατέλειψαν, 

εφαρµόζοντας ένα ενιαίο φορολογικό συντελεστή (το λεγόµενο tax flat) όπως 

για παράδειγµα η Σλοβακία. Μεταξύ των παλαιών κρατών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης- 15 υπάρχουν και άλλες ενδιαφέρουσες διαφορές. Οι 

σκανδιναβικές χώρες (Σουηδία, ∆ανία, Φιλανδία) στηρίζονται πρώτιστα στην 

άµεση φορολογία, ενώ µερικές νότιες χώρες (κυρίως η Πορτογαλία και η 

Ελλάδα) έχουν σχετικά υψηλά έσοδα από τους έµµεσους φόρους. 
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4.5.2 Τα ποσοστά του ανώτατου κλιμακίου για τον εταιρικό φόρο 

Το θεσµοθετηµένο φορολογικό ποσοστό στο εταιρικό εισόδηµα κυµαίνεται 

µεταξύ του ελάχιστου 10% για τη Βουλγαρία και την Κύπρο και του µέγιστου 

33,99% για το Βέλγιο. Όπως στην περίπτωση του φόρου ατοµικού 

εισοδήµατος, τα χαµηλότερα ποσοστά είναι χαρακτηριστικά των χωρών µε 

χαµηλές γενικά φορολογικές αναλογίες συνεπώς, τα νέα κράτη µέλη 

χαρακτηριστικά έχουν χαµηλά ποσοστά µε αξιοσηµείωτη την εξαίρεση της 

Μάλτας. Έτσι, τα δύο κράτη µέλη µε τις υψηλότερες γενικές φορολογικές 

αναλογίες ως προς το ΑΕΠ, δηλαδή η Σουηδία και η ∆ανία, εµφανίζουν 

εταιρικά φορολογικά ποσοστά που δεν είναι πολύ πιο πάνω από το µέσο όρο. 

Το γεγονός αυτό σχετίζεται µε την υιοθέτηση του συστήµατος διπλού φόρου 

εισοδήµατος από αυτές τις χώρες, το οποίο θέτει τα φορολογικά 

κεφαλαιουχικά έσοδα σε ένα µέτριο ποσοστό. Ως εκ τούτου, οι κορυφαίες 

θέσεις καταλαµβάνονται από τη Γερµανία και την Ιταλία, των οποίων οι 

γενικές φορολογικές αναλογίες δεν είναι µεταξύ των υψηλότερων αλλά 

παραδοσιακά επιβάλλουν υψηλά ποσοστά φόρου εταιριών.  (∆ιπλωµατική εργασία 

µε θέµα: «Οι φορολογικοί συντελεστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Ρουµπίνη Αφροδίτη 

Γαραντιώτη Ξεζωνάτου) 

 

 

 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 χωρών περιλαµβάνει τις χώρες που υπάρχουν µέχρι και τη 

διεύρυνση του 1995 και περιλαµβάνει συνολικά τις εξής 15 χώρες: Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, 

Ιταλία, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, ∆ανία, Ιρλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ελλάδα, 

Πορτογαλία, Ισπανία, Αυστρία, Φιλανδία, Σουηδία. 

Τα νέα κράτη µέλη είναι, εποµένως, όσα εντάχθηκαν µε τη διεύρυνση του Μαΐου του 2004, 

δηλαδή η Κύπρος, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η 

Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία, και του Ιανουαρίου του 2007, δηλαδή η 

Βουλγαρία και η Ρουµανία.  
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Κεφάλαιο 5: Φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα 
 

5.1 Φορολογικοί συντελεστές εισοδήματος  

Σε όλη την ΕΕ υπάρχει τα τελευταία χρόνια τάση µείωσης της φορολογίας 

εισοδήµατος για τις επιχειρήσεις. Το ίδιο παρατηρείται και στην Ελλάδα. 

Συγκεκριµένα, από τη χρήση 2004 µε την εφαρµογή του νόµου 3296/2004 

άρχισε η σταδιακή µείωση της φορολόγησης των νοµικών προσώπων. 

Έπειτα από έρευνα, παρουσιάζονται οι αλλαγές στους φορολογικούς 

συντελεστές από το 2001 έως και το 2012. 

Κατά τις χρήσεις 2001 έως 2004, στις οµόρρυθµες, ετερόρρυθµες εταιρίες και 

στις κοινωνίες αστικού δικαίου ο φορολογικός συντελεστής εισοδήµατος ήταν 

25%. Στις κοινοπραξίες, κατά την ίδια περίοδο, όπως επίσης και στις ηµεδαπές 

ανώνυµες εταιρίες και εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, ο φορολογικός 

συντελεστής ανερχόταν στο 35%. 

Από 1.1.2005 έως 31.12.2005, ο φόρος στις  Ο.Ε, Ε.Ε. και κοινωνίες αστικού 

δικαίου ήταν 24%, ενώ από 1.1.2006 έως 31.12.2006 έπεσε στο 22%. Όσον 

αφορά τις ηµεδαπές Ε.Π.Ε και Α.Ε., καθώς επίσης και τις κοινοπραξίες, από 

1.1.2005 έως 31.12.2005 ο φόρος καθοριζόταν σε 32%, ενώ από 1.1.2006 

έως 31.12.2006 µειώθηκε σε 29%. 

Οι φορολογικοί συντελεστές, κατά τις χρήσεις 2007, 2008 και 2009 

παρέµειναν σταθεροί. Συγκεκριµένα, στις Ο.Ε., Ε.Ε. και κοινωνίες αστικού 

δικαίου ο φόρος ήταν 20%. Στις ηµεδαπές Ε.Π.Ε., δηµόσιες, δηµοτικές και 

κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισµοί και ενώσεις αυτών, αλλοδαπές 

επιχειρήσεις που λειτουργούν µε οποιονδήποτε τύπο εταιρίας και αλλοδαποί 

οργανισµοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονοµικών ωφεληµάτων, καθώς 

και τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα 

στην Ελλάδα, ο φόρος ήταν 25%. Τέλος, για τις κοινοπραξίες και για όλες τις 

ηµεδαπές Α.Ε. ο φόρος για τα εισοδήµατα καθοριζόταν σε 25%. 

Στη χρήση 2010, οι φορολογικοί συντελεστές παραµένουν σταθεροί ή 

µειώνονται ελάχιστα. Πιο συγκεκριµένα, , στις Ο.Ε., Ε.Ε. και κοινωνίες αστικού 
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δικαίου ο φόρος παρέµεινε σταθερός στο 20% ενώ στις ηµεδαπές Ε.Π.Ε και 

Α.Ε. µειώθηκε κατά 1%. 

Σήµερα (2011-2012), για τις Ο.Ε., Ε.Ε. και κοινωνίες αστικού δικαίου ο 

φορολογικός συντελεστής εισοδήµατος παραµένει στο 20% ενώ για τις 

ηµεδαπές Ε.Ε. και Α.Ε. ο φόρος εισοδήµατος καθορίζεται σε 20%.  

 

Παρακάτω ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας µε τους φορολογικούς 

συντελεστές από το 2001 έως 2012. 

Πίνακας 3  

Φορολογικοί συντελεστές νοµικών προσώπων 

Χρήση/Είδος 

εταιρίας  

Ο.Ε.- Ε.Ε. Ε.Π.Ε Α.Ε Κοινοπραξίες  

Χρήση 2001 25% 35% 35% 35% 

Χρήση 2002 25% 35% 35% 35% 

Χρήση 2003 25% 35% 35% 35% 

Χρήση 2004 25% 35% 35% 35% 

Χρήση 2005 24% 32% 32% 32% 

Χρήση 2006 22% 29% 29% 29% 

Χρήση 2007 20% 25% 25% 25% 

Χρήση 2008 20% 25% 25% 25% 

Χρήση 2009 20% 25% 25% 25% 

Χρήση 2010 20% 24% 24% 25% 

Χρήση 2011 20% 20% 20% 25% 

Χρήση 2012 20% 20% 20% 25% 
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5.2 Συμπέρασμα  

Όπως παρατηρείται, το δηµόσιο µείωσε τους φορολογικούς συντελεστές χάριν 

της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Στόχος, λοιπόν, του κράτους ήταν να 

ενισχυθεί η επιχειρηµατικότητα και να λειτουργήσει ανταγωνιστικά η ελληνική 

οικονοµία. 

Ωστόσο, παρατηρούµε ότι παρά το γεγονός ότι µειώθηκαν οι φορολογικοί 

συντελεστές, δεν έχουν επέλθει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Και αυτό γιατί, 

το ελληνικό κράτος βρίσκει πολλούς τρόπους να στρέφεται εναντίον των 

επιχειρήσεων ανεξάρτητα από τις οικονοµικές επιβαρύνσεις που τους 

επιβάλλει. Οι συνεχείς αλλαγές των κανόνων, η γραφειοκρατία, η διαφθορά 

των δηµόσιων λειτουργών µε τους οποίους αναγκάζεται η επιχείρηση να 

διαπραγµατεύεται, η πολυπλοκότητα των νόµων, η καθυστέρηση των 

δικαστικών ενεργειών, η συστηµατική καθυστέρηση εξόφλησης από την µεριά 

του µεγάλου οφειλέτη (του ίδιου του δηµοσίου)- όλα αυτά συνιστούν το 

ακανθώδες τοπίο µέσα στο οποίο καλείται η ελληνική επιχείρηση να παράξει 

ανταλλακτικές και χρηστικές αξίες. 

Κεφάλαιο 6: Φορολογία κερδών Α.Ε. 
 

6.1 Προσδιορισμός των καθαρών κερδών στις Α.Ε. 

Τα καθαρά κέρδη της Α.Ε. προσδιορίζονται λογιστικά, δηλαδή µε αφαίρεση 

από τα ακαθάριστα έσοδα όλων των δαπανών (όπως αναφέρθηκαν και στην 

Ε.Π.Ε.) που πραγµατοποιήθηκαν για την Α.Ε. Εκτός από αυτές τις δαπάνες, 

από τα ακαθάριστα έσοδα της Α.Ε. αφαιρούνται, κατά περίπτωση και οι 

παρακάτω δαπάνες, εφόσον φυσικά γίνει παρακράτηση φόρου πάνω σ’ αυτές 

µε συντελεστή 35% (άρθρο 54 παρ. 5 και 105 παρ.6 Ν.2238/94). 

α) Τα ποσά που καταβάλλει η ηµεδαπή Α.Ε. στους κατόχους των δικών της 

προνοµιούχων τίτλων, για την εξαγορά τους. 

β) Οι τόκοι που καταβάλλει η ηµεδαπή Α.Ε. στους κατόχους των ιδρυτικών 

τίτλων της, εφόσον οι τόκοι αυτοί δεν προέρχονται από τα κέρδη τους. 
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γ) Οι τόκοι που καταβάλλει η ηµεδαπή Α.Ε. στους κατόχους των δικών της 

προνοµιούχων µετοχών, εφόσον οι τόκοι αυτοί δεν προέρχονται από τα κέρδη 

της. 

δ) Οι αµοιβές και οι αποζηµιώσεις µελών του διοικητικού συµβουλίου που 

βαρύνουν την ίδια την ανώνυµη εταιρία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 

του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920. ∆ηλαδή, όταν καταβάλλονται αµοιβές και 

αποζηµιώσεις στα µέλη του ∆.Σ και τα ποσά αυτά δεν προέρχονται από τα 

κέρδη της εταιρίας αλλά επιβαρύνουν την επιχείρηση ως έξοδα, τότε αυτά 

αναγνωρίζονται φορολογικά και εκπίπτουν από τα αντίστοιχα έσοδα της 

εταιρίας.  

 ε) Οι παροχές σε χρήµα ή σε είδος και γενικά οι παροχές που µπορούν να 

αποτιµηθούν χρηµατικά, οι οποίες γίνονται χωρίς νόµιµη ή συµβατική 

υποχρέωση προς διευθύνοντες ή εντεταλµένους συµβούλους ή προέδρους ή 

µέλη του ∆.Σ. ή διευθυντές και γενικά σε πρόσωπα που εκπροσωπούν νόµιµα 

την ανώνυµη εταιρία. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις α’, β’, γ’, δ’ και ε’, η Α.Ε. προβαίνει σε 

παρακράτηση φόρου 35% και εξαντλείται έτσι η φορολογική υποχρέωση των 

δικαιούχων για το κτώµενο αυτό εισόδηµα. Επίσης, στις αµοιβές και 

αποζηµιώσεις που καταβάλλει η Α.Ε. στα µέλη του ∆.Σ. για τις συµµετοχές σε 

συνεδριάσεις κλπ. ∆ιενεργείται, και στις περιπτώσεις αυτές, παρακράτηση 

φόρου 35% και εξαντλείται έτσι η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων 

µελών του ∆.Σ. για τα εισοδήµατα αυτά (άρθρο 54 παρ. 5 και 105 παρ.6 

Ν.2238/94). 

Ο φόρος 35% στις παραπάνω περιπτώσεις β’, γ’, δ’ και ε’ παρακρατείται κατά 

την καταβολή ή την εγγραφή της πίστωσης των δικαιούχων για τα πιο πάνω 

ποσά. Η απόδοση του φόρου αυτού γίνεται µέσα στο πρώτο 15νθήµερο του 

επόµενου από την παρακράτηση του φόρου µήνα (άρθρο 60 παρ.2 Ν. 

2238/94). Στην περίπτωση α’ (εξαγορά προνοµιούχων τίτλων), η 

παρακράτηση φόρου 35% γίνεται κατά τη καταβολή των ποσών αυτών ή την 

εγγραφή τους σε πίστωση των δικαιούχων και το αργότερο µέσα σ’ ένα µήνα 
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από την έγκριση από τη Γ.Σ. των µετόχων. Η απόδοση και στην περίπτωση 

αυτή γίνεται µέσα στο πρώτο 15νθήµερο του επόµενου µήνα (από το µήνα 

της πίστωσης ή της καταβολής) (άρθρο 60 παρ.2 Ν. 2238/94). 

Επίσης για τις ασφαλιστικές Α.Ε. εκπίπτουν ως δαπάνες και τα παρακάτω 

ποσά: 

α) τα µαθηµατικά αποθέµατα των ασφαλειών ζωής, τα οποία υπολογίζονται µε 

βάση τους κανόνες της αναλογιστικής 

β) τα αποθεµατικά για την κάλυψη των κινδύνων, που ισχύουν όταν αυτά 

υπολογίζονται πάνω στα καθαρά ασφάλιστρα µε συντελεστή, που ορίζεται, 

κατά κλάδους, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εµπορίου 

γ) οι κρατήσεις για ζηµίες που έχουν συµβεί, όταν αυτές καθορίζονται µε 

πραγµατογνωµοσύνη.  

6.2 Πώς φορολογούνται τα κέρδη των Α.Ε. 

Από τον ισολογισµό της Α.Ε. προκύπτουν τα συνολικά πραγµατικά καθαρά 

κέρδη. Από τα συνολικά αυτά κέρδη, αφαιρείται η τυχόν ζηµιά του 

προηγούµενου έτους ή των προηγούµενων 5 ετών, κατά περίπτωση. Επίσης 

αφαιρούνται τα µερίσµατα ή τα κέρδη από συµµετοχή σε άλλες εταιρίες, διότι 

τα εισοδήµατα αυτά φορολογούνται στις εταιρίες που πραγµατοποιήθηκαν 

(άρθρο 106 παρ. 1 Ν. 2238/94). Στη συνέχεια, στα ίδια αυτά συνολικά κέρδη 

προστίθενται και τα έξοδα που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά προς έκπτωση 

και αφαιρούνται τα τυχόν αφορολόγητα αποθεµατικά διαφόρων αναπτυξιακών 

νόµων και το υπόλοιπο που αποµένει φορολογείται µε συντελεστή 24% (για 

τα κέρδη της χρήσης 20100 ή µε συντελεστές 20% (για τα κέρδη της χρήσης 

2011, ή 2012 κτλ.), όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας µε τους συντελεστές φόρου για τις Α.Ε, Ε.Π.Ε. κτλ. 

Είδος Ν.Π. 

(εταιρία- κοινοπραξία κτλ) 

Χρήση 

2010 

Χρήση 

2011 

Χρήση 

2012 

Χρήση 

2013 

Χρήση 

2014 

Α.Ε, Ε.Π.Ε., ∆ηµόσιες και 

∆ηµοτικές επιχειρήσεις 

κτλ. ως εξής: 

α) για τα συνολικά κέρδη 

β) για τα διανεµόµενα 

κέρδη  

 

 

 

24% 

21% 

 

 

 

20% 

25% 

 

 

 

20% 

25% 

 

 

 

20% 

25% 

 

 

 

20% 

25% 

Αµοιβές σε µέλη ∆.Σ. 

Ανωνύµων εταιριών (Α.Ε.) 

35% 35% 35% 35% 35% 

Αµοιβές σε διαχειριστές –

εταίρους Ε.Π.Ε. 

35% 35% 35% 35% 35% 

 

Στη συνέχεια, τα κέρδη αυτά που αποµένουν µετά την αφαίρεση του φόρου 

κατά ένα µέρος διανέµονται και κατά ένα άλλο µέρος παραµένουν στην 

εταιρία ως αποθεµατικά ή ως υπόλοιπο κερδών εις νέο κλπ. Τα κέρδη που 

διανέµονται ονοµάζονται και εισοδήµατα από κινητές αξίες. Για τα κέρδη αυτά, 

όταν καταβάλλονται γίνεται και η παρακράτηση φόρου 21% (για τα κέρδη της 

χρήσης 2010) ή 25% (για τα κέρδη της χρήσης 2011 και µετά). 

Στις ηµεδαπές Α.Ε., οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος βάσει 

ειδικών διατάξεων νόµων, τα κεφαλαιοποιούµενα ή διανεµόµενα µε 

οποιαδήποτε µορφή κέρδη φορολογούνται, µετά την προσθήκη φυσικά στα 

κέρδη αυτά του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος. Το ίδιο ισχύει και σε 

οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανοµής κερδών για τα 

οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήµατος (άρθρο 99 παρ.1 Ν. 2238/94). 

Επιπλέον ενεργείται και η παρακράτηση φόρου 21% ή 25% (ανάλογα µε τη 

χρήση) (άρθρο 99 παρ.1α Ν. 2238/94). 



47 

 

Όταν διανέµονται αφορολόγητα αποθεµατικά διαφόρων αναπτυξιακών νόµων 

(π.χ. Ν.2601/98 ή Ν. 3299/04), τότε αυτά φορολογούνται κατά το χρόνο 

της διανοµής µε συντελεστή φόρου που ισχύει εκείνο το χρόνο, π.χ. µε 20% 

για τη χρήση 2011 και µετά, µετά την αναγωγή φυσικά αυτών σε µικτό ποσό, 

µε την προσθήκη του φόρου που αναλογεί. Όταν κεφαλαιοποιούνται τέτοια 

αποθεµατικά επιβάλλεται φόρος 5% για τις Α.Ε. µε εισηγµένες µετοχές και 

10% για τις υπόλοιπες Α.Ε. Στις περιπτώσεις όµως αυτές, για τα συγκεκριµένα 

αφορολόγητα αποθεµατικά, επειδή διανέµονται ή κεφαλαιοποιούνται, θα γίνει 

επιπλέον και παρακράτηση µε συντελεστή φόρου 25% (για τη χρήση 2011 και 

µετά) (άρθρο 109 παρ.1ε Ν. 2238/94).  

6.3 Στον κύριο φόρο προστίθενται και τα παρακάτω ποσά 

6.3.1 Συμπληρωματικός φόρος 

Σε περίπτωση που η Α.Ε. έχει εισοδήµατα και από ακίνητα, τότε επιβάλλεται 

συµπληρωµατικός φόρος 3% στο συνολικό ακαθάριστο εισόδηµα από τα 

ακίνητα (γραφεία, καταστήµατα, οικίες, οικόπεδα, γήπεδα κλπ.). δηλαδή, όλο 

το εισόδηµα από εκµίσθωση ή ιδιοχρησιµοποίηση οικοδοµών και από 

εκµίσθωση γαιών που δεν απαλλάσσονται του φόρου, αθροιστικά 

λαµβανόµενο, υπόκειται και σε συµπληρωµατικό φόρο 3%. Το ποσό του 

συµπληρωµατικού φόρου δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από τον κύριο 

φόρο, που αναλογεί στο συνολικό φορολογητέο εισόδηµα της Α.Ε. (συνολικό 

διανεµόµενο και µη διανεµόµενο εισόδηµα) (άρθρο 109 παρ. 3 Ν. 2238/94). 

Αν η Α.Ε. απαλλάσσεται από τον κύριο φόρο, τότε απαλλάσσεται και από τον 

συµπληρωµατικό φόρο. 

6.3.2 Τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 3,60% στα ενοίκια 

Το ακαθάριστο εισόδηµα από εκµίσθωση ακινήτων υπόκειται σε τέλη 

χαρτοσήµου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου που είναι συνολικά 3,60% (δηλαδή είναι 

3% τέλη χαρτοσήµου και 60% Ο.Γ.Α. στο χαρτόσηµο). 
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6.3.3 Προκαταβλητέος φόρος για την επόμενη (τρέχουσα) χρήση 

Για τον προσδιορισµό του προκαταβλητέου φόρου των Α.Ε. πολλαπλασιάζεται 

ο καταβλητέος φόρος (κύριος φόρος που αναλογεί και συµπληρωµατικός) µε 

το 80%. 

Το ποσοστό αυτό γίνεται 40% (80%*50%=40%) για τα νοµικά πρόσωπα που ιδρύονται για 

πρώτη φορά και αφορά η µείωση αυτή τα 3 πρώτα οικονοµικά έτη από τη δήλωση έναρξης 

εργασιών τους (δηλαδή στις 3 πρώτες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος που υποβάλλονται 

στη ∆.Ο.Υ. είτε αυτές είναι υπερδωδεκάµηνες είτε όχι) (άρθρο 111 παρ. 2 Ν. 2238/94). Η 

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

συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων. 

Το ποσό που προκύπτει αποτελεί το ποσό του προκαταβλητέου φόρου. 

Επίσης, προκαταβολή φόρου υπολογίζεται και στις Α.Ε. και γενικά στα νοµικά 

πρόσωπα όταν έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση και υποβάλλουν προσωρινές 

δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος (άρθρο 111 παρ. 2 Ν. 2238/94). 

Σε περίπτωση που στο δηλωµένο εισόδηµα από την Α.Ε. περιλαµβάνεται και 

εισόδηµα για το οποίο παρακρατήθηκε φόρος στην πηγή (δηλαδή 

παρακρατηµένος φόρος από τόκους χορηγηθέντων δανείων, φόρος από 

υπεραξία κλπ.), το ποσό του φόρου που προκαταβάλλεται µειώνεται µε το 

ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στην πηγή (άρθρο 111 παρ.3 Ν. 

2238/94). 

Αν η διαχειριστική χρήση για την Α.Ε. τυχαίνει να είναι υπερδωδεκάµηνη, για 

τον υπολογισµό του προκαταβλητέου φόρου υπολογίζεται το 80% του φόρου 

που αναλογεί σε δωδεκάµηνη περίοδο και στη συνέχεια αφαιρείται το σύνολο 

του παρακρατούµενου φόρου (άρθρο 111 παρ.1 Ν. 2238/94). 

Σε περίπτωση που το φορολογητέο εισόδηµα της Α.Ε. έχει υποστεί σηµαντική 

µείωση (πάνω από 25%), τότε µπορεί ο λογιστής της Α.Ε. να ζητήσει µε 

αίτηση τη µείωση αναλογικά του προκαταβλητέου φόρου (και όχι του κύριου 

φόρου) και ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. υποχρεούται να απαντήσει ν’ 

απαντήσει µέσα σε 3 µήνες, οπότε αν δεν απαντήσει, τότε ο λογιστής µειώνει 

την προκαταβολή του φόρου για τις δόσεις που δεν είχαν γίνει ακόµα 
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ληξιπρόθεσµες κατά την ηµέρα υποβολής της αίτησης και φυσικά κατά το 

ποσοστό που ζητούσε µε την αίτηση να µειωθεί (Εγκ. 1108987/πολ. 

1270/26.11.01, άρθρο 53 παρ.1 Ν. 2238/94). Η αίτηση αυτή υποβάλλεται στη 

∆.Ο.Υ. στο διάστηµα από 1.1-30.9 του οικονοµικού έτους, µέσα στο οποίο 

γίνεται η βεβαίωση του φόρου και αφορά στο ποσό του φόρου των δόσεων 

που δεν έχουν λήξει ακόµα κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης (άρθρο 

53 παρ.1 και άρθρο 111 παρ. 4 του Ν. 2238/94, Εγκ. Υπ. Οικ. 1108987/πολ. 

1270/26.11.01). 

∆ηλαδή, αν η αίτηση για µείωση της προκαταβολής (π.χ. για προκαταβολή 20.000 ευρώ) 

υποβάλλεται στη ∆.Ο.Υ. µετά την καταβολή της α’ δόσης, οπότε από 20.000 ευρώ η συνολική 

προκαταβολή γίνεται 17.500 ευρώ, δηλαδή λιγότερη κατά 2.500 ευρώ, τότε για κάθε µία από 

τις επόµενες 7 δόσεις θα καταβάλλεται ως προκαταβολή φόρου το ποσό 2.142,86 ευρώ. 

( 

∆εν υπολογίζεται προκαταβολή στις µετατροπές ή συγχωνεύσεις Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. 

µε βάση το Ν. 1297/72 σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε, ούτε στις Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. η 

υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιριών που µετασχηµατίζονται µε βάση το Ν. 

2166/93, ούτε στις Α.Ε. που συγχωνεύονται σε Α.Ε. ή διασπώνται µε βάση τα 

άρθρα 68, 80 και 81 του Ν. 3190/20, ούτε στις Ε.Π.Ε. που συγχωνεύονται σε 

Ε.Π.Ε. µε βάση το άρθρο 54 του Ν. 3190/55, ούτε στα πιστωτικά ιδρύµατα, 

ούτε στις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που συγχωνεύονται ή που 

µετατρέπονται σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. µε βάση το άρθρο 21 του Ν. 2810/00, ούτε 

στις Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. ή συνεταιρισµούς και λοιπά πρόσωπα του άρθρου 101 παρ. 

1 του Ν. 2238/94 που µετασχηµατίζονται σε άλλο νοµικό πρόσωπο, ούτε στα 

διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα κέρδη Α.Ε. που απαλλάσσονται από το 

φόρο εισοδήµατος και ούτε στα αφορολόγητα αποθεµατικά ή αποθεµατικά 

που έχουν φορολογηθεί κατ’ ειδικό τρόπο όταν αυτά διανέµονται ή 

κεφαλαιοποιούνται (άρθρο 111 παρ. 6 Ν. 2238/94). 
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6.4 Από τον κύριο φόρο της Α.Ε. αφαιρούνται τα εξής ποσά 

α) Ο φόρος που τυχόν παρακρατήθηκε (άρθρο 109 παρ. 4α Ν. 2238/94). 

β) Ο προκαταβεβληµένος φόρος, δηλαδή ο φόρος που είχε προκαταβληθεί 

µέσα στον προηγούµενο χρόνο και αφορούσε τα εισοδήµατα της χρήσης για 

την οποία γίνεται λόγος (άρθρο 109 παρ. 4α Ν. 2238/94). 

γ) Οι παρακρατηµένοι φόροι στην αλλοδαπή. Από το φόρο που 

προκαταβλήθηκε στην αλλοδαπή, για εισοδήµατα που προέκυψαν εκεί, δεν 

µπορεί να αφαιρεθεί ποσό µεγαλύτερο από το φόρο που αναλογεί στην 

Ελλάδα για το ίδιο ποσό του εισοδήµατος που προέκυψε στην αλλοδαπή. 

∆ηλαδή, αν είχε προκαταβληθεί µεγαλύτερο ποσό, τότε ο φόρος που 

αφαιρείται είναι ίσος µε το φόρο του εισοδήµατος της αλλοδαπής που 

αναλογεί στη Ελλάδα (άρθρο 109 παρ. 4γ Ν. 2238/94). 

δ) Ο φόρος που αναλογεί στο µέρος των κερδών που έχουν φορολογηθεί κατ’ 

ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης όταν αυτά 

διανέµονται και µε τα οποία έχουν προσαυξηθεί τα υποκείµενα σε φορολογία 

κέρδη της Α.Ε. (άρθρο 109 παρ. 4β Ν. 2238/94). 

ΣΗΜ: Σε περίπτωση που είχε προκαταβληθεί ή που είχε παρακρατηθεί φόρος µεγαλύτερος 

από το φόρο που αναλογεί (κύριο και συµπληρωµατικό), το υπόλοιπο συµψηφίζεται µε την 

προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος του επόµενου οικονοµικού έτους (αποφ. Υπ. Οικ. 

73638/81 παρ. 1). Το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από το συµψηφισµό αυτό 

επιστρέφεται. Πάντως, από 1.1.01 και µετά δεν επιτρέπεται η παρακράτηση φόρου να είναι µε 

ποσοστό µεγαλύτερο από εκείνο του νόµιµου συντελεστή παρακράτησης (Εγκ. πολ. 

1099/6.4.01).   

Το τελικό ποσό που αποµένει, µετά τις παραπάνω προσθέσεις και αφαιρέσεις 

από τον κύριο φόρο, είναι το ποσό του φόρου που οφείλει να καταβάλλει η 

Α.Ε. στη ∆.Ο.Υ. για τα κέρδη της χρήσης. 

6.5 Διανομή των κερδών ανώνυμων εταιριών- περιορισμοί από το 

νόμο 

Τα κέρδη της κάθε Α.Ε. προσδιορίζονται λογιστικά από τα βιβλία της. Τα 

κέρδη αυτά, µετά και από σχετική φορολογική αναµόρφωση, φορολογούνται 

µε συντελεστή 24% για τη χρήση 2010 κ.ο.κ. (άρθρο 109 Ν.2238/94). Στη 
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συνέχεια, από τα υπόλοιπα κέρδη της παρακρατείται το τακτικό αποθεµατικό 

που είναι υποχρεωτικό να φθάσει αυτό το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Το 

τακτικό αποθεµατικό υπολογίζεται ως εξής: Τα κέρδη χρήσης που προκύπτουν 

από τον ισολογισµό µειώνονται µε το ποσοστό 24% ή 20% κτλ. πάνω στα 

φορολογητέα κέρδη, που είναι ο φόρος τους και το υπόλοιπο ποσό 

πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή 5%. Στη συνέχεια, από τα κέρδη χρήσης 

αφαιρείται το α’ µέρισµα που υπολογίζεται ως εξής: τα κέρδη του ισολογισµού 

µειώνονται πρώτα µε το φόρο και το τακτικό αποθεµατικό που υπολογίσθηκαν 

πιο πάνω και το υπόλοιπο που αποµένει πολλαπλασιάζεται στο σύνολό του µε 

το συντελεστή 35% που είναι ένας συντελεστής κατωτάτου ορίου διανοµής 

κερδών (και όχι συντελεστής φόρου) και το ποσό που προκύπτει από τον 

πολλαπλασιασµό αυτό παίρνεται ως α’ µέρισµα (άρθρο 3 παρ. 1 Α.Ν. 148/67, 

άρθρο 45 παρ. 2β Ν.2190/20).  

Όταν στη συνέχεια, διανέµεται το µέρισµα αυτό, γίνεται και η παρακράτηση 

φόρου µε συντελεστή 21% (για τα κέρδη της χρήσης 2010) ή µε συντελεστή 

φόρου 25% (για τα κέρδη της χρήσης 2011 και µετά) (άρθρα 38 παρ. 3, 54 

παρ. 1 και 109 παρ. 1 Ν.2238/94). 

∆εν είναι υποχρεωτικό να διανεµηθεί το 35% των κερδών, εφόσον το 

αποφασίσει η Γενική Συνέλευση µε πλειοψηφία 70% και πάνω. Αν η Α.Ε. 

κατέχει δικές της µετοχές, τότε θα πρέπει να σχηµατιστεί και αποθεµατικό 

ισόποσο µε την αξία των µετοχών αυτών. Τα υπόλοιπα κέρδη µοιράζονται 

σύµφωνα µε αυτά που ορίζει το καταστατικό, δηλαδή καταβάλλεται το τυχόν 

β’ µέρισµα και οι αµοιβές στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σχηµατίζονται 

διάφορα αποθεµατικά κλπ. 

6.6 Έσοδα από μερίσματα και κέρδη από συμμετοχές  

Αν στα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης περιλαµβάνονται και έσοδα από 

µερίσµατα και κέρδη από συµµετοχή σε ηµεδαπές εταιρίες, τότε για να 

υπολογιστεί το κέρδος που θα φορολογηθεί, θα πρέπει πρώτα να µειωθούν οι 

δαπάνες µε τα εξής ποσά (άρθρο 31 παρ. 8 Ν. 2238.94): 
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α) Ένα ποσό από τους χρεωστικούς τόκους που εξευρίσκονται µε επιµερισµό 

των τόκων αυτών µεταξύ των υποκειµένων στη φορολογία ακαθάριστων 

εσόδων και αυτών που αναφέρονται πιο πάνω (δηλαδή µειώνονται οι δαπάνες 

µε τους τόκους που αναλογούν στα πιο πάνω έσοδα). 

β) Ποσοστό 5% από τα παραπάνω έσοδα από µερίσµατα και κέρδη από 

συµµετοχές σε άλλες ηµεδαπές επιχειρήσεις, ως λοιπές δαπάνες. Το ποσό 

αυτό δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από το 20% των πάσης φύσης δαπανών 

της επιχείρησης.   

6.7 Παραδείγματα εφαρμογής για τις Α.Ε. 

1Ο Παράδειγµα: Φορολογία κερδών Α.Ε., όταν στα έσοδά της 

συµπεριλαµβάνονται και έσοδα από καταθέσεις όψης σε τράπεζες, καθώς και 

κέρδη από συµµετοχή σε άλλες επιχειρήσεις. 

Τα αποτελέσµατα χρήσης της εµπορικής και βιοµηχανικής εταιρίας ΑΣΤΗΡ 

Α.Ε., η οποία έχει µετοχές ανώνυµες εισαγµένες στο χρηµατιστήριο Αθηνών, 

µε 31.12.2010 προσδιορίζονται ως εξής: 

Ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις       800.000 

Έσοδα από τόκους καταθέσεων σε τράπεζες (λογ. 76.03)    10.000 

(για το ποσό αυτό παρακρατήθηκε από τις τράπεζες φόρος 10.000*10%=1.000. 

Το καθαρό ποσό που εισπράχθηκε είναι 9.000 ευρώ. Το ποσό 1.000 ευρώ  

παρακολουθείται στη χρέωση του λογ. 33.13.06.000 του Γ.Λ.Σ.) 

Κέρδος από πώληση µη εισαγµένων µετοχών (λογ. 76.04)    20.000 

Ο φόρος από πώληση µετοχών είναι 1.000 ευρώ (λογ. 33.13.09) 

Κέρδη από συµµετοχή κατά 20% σε Ο.Ε.       5.200 

(συνολικά κέρδη Ο.Ε. µετά την επιχειρησιακή αµοιβή) 

(34.667* (1-25% φόρος)=26.000* 20% συµµετ. =5.200 ευρώ) 

Ακαθάριστα έσοδα από ενοίκια καταστήµατος (λογ. 75.05)     4.800 

Έσοδα από µερίσµατα Α.Ε. µε µετοχές ανώνυµες (λογ. 76.04)            30.000 

(39.473,68- φόρος 39.473,68*24%=30.000 ευρώ) 
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Σύνολο εσόδων         870.000 

Ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις       800.000 

-Κόστος πωλήσεων                -500.000 

Μικτά κέρδη          300.000 

Πλέον: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης        70.000 

(5.200+30.000 µερ.=35.200+10.000 τόκοι+4.800+20.000=70.000 ευρώ) 

-Έξοδα διοίκησης και διάθεσης         -80.000 

-Τόκοι χρεωστικοί          -20.000 

Κέρδη εκµετάλλευσης         270.000 

-Έκτακτα και ανόργανα έξοδα         -50.000 

Καθαρά κέρδη ισολογισµού χρήσης 2010        220.000 

 

Ο λογιστής της επιχείρησης προσδιόρισε τις παρακάτω λογιστικές διαφορές 

(που συµπεριλαµβάνονται στην πιο πάνω διαµόρφωση των κερδών) 

Πρόστιµα 5.000, έξοδα Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων 1.000, σύνολο 

λογιστικών διαφορών 6.000 ευρώ. 

Το ετήσιο τεκµαρτό ενοίκιο από ιδιόχρηση ενός διαµερίσµατος της Α.Ε. που το 

χρησιµοποιεί ως γραφείο της είναι 5.000 ευρώ. 

Το ∆.Σ. αποφάσισε να διανείµει τα εξής κέρδη: 

Για α’ και β’ µέρισµα      30.000 ευρώ 

Για αµοιβές ∆.Σ.  10.000 ευρώ 

Σύνολο    40.000 ευρώ 

Να υπολογίσει ως «τακτικό αποθεµατικό» το ποσό που προβλέπεται από το Ν. 

2190/20. 
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Από το υπόλοιπο να παραµείνει ως έκτακτο αποθεµατικό το ποσό που είναι 

από 10.000 ευρώ και πάνω και ως υπόλοιπο κερδών εις νέο το ποσό που 

αποµένει και είναι κάτω από 10.000 ευρώ. 

Η προκαταβολή φόρου από την προηγούµενη χρήση 2009 είναι 25.000 ευρώ. 

Ζητείται: Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, να υπολογιστεί ο φόρος που θα 

καταβληθεί από την Α.Ε. για τα κέρδη της χρήσης 2010 και να συνταχθεί ο 

πίνακας διανοµής των κερδών. 

Λύση 

α) Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών 

Καθαρά κέρδη χρήσης 2010 (βάσει ισολογισµού)    220.000 

Πλέον: Τόκοι χρεωστικοί που αναλογούν στα  

           αφορολόγητα έσοδα     809,20 

          (τόκοι χρεωστικοί 20.000 * = 809,20 ευρώ) 

          Λοιπές δαπάνες που αναλογούν στα 

          αφορολόγητα έσοδα      1.760 

          (αφορολόγητα έσοδα 35.200*5%= 1.760) 

        Λοιπά έξοδα που δεν αναγνωρίζονται  

        φορολογικά (λογιστικές διαφορές= 6.000 ευρώ)    6.000 

        Σύνολο εξόδων που δεν αναγνωρίζονται 

        φορολογικά         8.569,20 

        Σύνολο                228.569,20 

Μείον: Κέρδη από συµµετοχή σε Ο.Ε.       5.200 

              (κέρδη από συµµετοχή σε Ο.Ε) 

              Κέρδη από συµµετοχή σε Α.Ε.     30.000 

            (κέρδη από µερίσµατα) 

             Σύνολο αφορολόγητων εσόδων και κερδών       35.200 
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          Κέρδη χρήσης που φορολογούνται                 193.369,20 

Σηµ.: 5.200 κέρδη από συµµετοχή + 30.000 έσοδα από µερίσµατα = 35.200 ευρώ. Το ποσό 

35.200 ευρώ θα προσαυξανόταν, αν υπήρχαν, µε τα έσοδα από αµοιβαία κεφάλαια ή µε λοιπά 

έσοδα απαλλασσόµενα ή φορολογούµενα κατ’ ειδικό τρόπο. 

β) Πίνακας διάθεσης κερδών της Α.Ε. 

τα κέρδη χρήσης 2010 (βάσει ισολογισµού) είναι 220.000 ευρώ, τα κέρδη που 

φορολογούνται είναι 193.369,20 ευρώ (και τα κέρδη µετά το φόρο που 

διανέµονται είναι 40.000 ευρώ). Με βάση αυτά, ο πίνακας διάθεσης -διανοµής 

κερδών συντάσσεται ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ 31.12.10 

Λογαριασµοί Φόρος κερδών Κέρδη προς 

διάθεση 

Κύριος φόρος εισοδήµατος 

(193.369,20*24%=46.408,61) 

Συµπληρωµατικό φόρος  

(ενοίκια 4.800+ τεκµαρτά 5.000)*3%=294 

Σύνολο κύριου και συµπληρωµατικού 

 

Τακτικό αποθεµατικό 

(220.000-φόρος 46.702,61)*5%=8.664,87 

∆ιανεµόµενα κέρδη ως α’ µέρισµα 

∆ιανεµόµενα κέρδη ως αµοιβές ∆.Σ. 

Έκτακτο αποθεµατικό 

(220.000-46.702,61-8.664,87-30.000-

10.000=124.632,52->120.000) 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 

(124.632,52-120.000= 4.632,52-> 

µικρότερο από 10.000 ευρώ) 

46.408,61 

 

     294 

 

46.702,61 

 

 

 

 

 

 

   

    8.664,87 

  30.000 

  10.000 

120.000 

     

 

   4.632,52    

ΣΥΝΟΛΑ 46.702,61 173.297,39 
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γ) Υπολογισµός του φόρου που οφείλεται από την Α.Ε. στο ∆ηµόσιο 

Κύριος φόρος                                             46.408,61 

Συµπληρωµατικός φόρος                                      294,00 

Συνολικός κύριος και συµπλ. Φόρος                46.702,61 

Μείον: Προκαταβλητέος φόρος προηγ. χρήσης    -25.000,00 

          Παρακρατηµένος φόρος από τόκους      -1.000,00  

          Παρακρατηµένος φόρος από πώληση µετοχών    -1.000,00   

          Σύνολο φόρου        19.702,61                     

Πλέον: Προκαταβολή φόρου για την επόµενη χρήση    35.126,89  

             (46.408,61*80%=37.126,89-2.000(1)= 35.126,89) 

          Σύνολο φόρου        54.829,50 

(1) 1.000 ευρώ παρακρ. φόρος τόκων + 1.000 ευρώ φόρος µετοχών= 2.000 ευρώ 

Πλέον: Χαρτόσηµο & ΟΓΑ ενοικίου από ακίνητα (4.800*3.6%)         172,80 

           Σύνολο φόρου και χαρτόσηµου      55.002,30 

  

Το ποσό οφειλόµενου φόρου που είναι 19.702,61 ευρώ, η προκαταβολή του 

φόρου που είναι 35.126,89 ευρώ, καθώς και το χαρτόσηµο και ο ΟΓΑ που 

είναι 172,80 ευρώ καταβάλλονται σε 8 ίσες µηνιαίες δόσεις. Από τις δόσεις 

αυτές, η πρώτη καταβάλλεται µαζί µε την υποβολή της δήλωσης του νοµικού 

προσώπου που υποβάλλεται στη ∆.Ο.Υ. µέχρι 10.5.2011 και αν αυτή είναι 

αργία, την επόµενη εργάσιµη για το ∆ηµόσιο ηµέρα. ∆ηλαδή το ποσό αυτό θα 

καταβληθεί σε 8 δόσεις, ως εξής:     
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Πίνακας µε τους φόρους και τις προκαταβολές φόρων της Α.Ε. 

Ηµεροµηνίες Φόρος Προκαταβολή 

φόρου 

Χαρτόσηµο 

και ΟΓΑ 

Συνολικά 

ποσά 

φόρων 

Μέχρι 

10.5.2011 

Μέχρι 

30.6.2011 

Μέχρι 

31.7.2011 

Μέχρι 

31.8.2011 

Μέχρι 

30.9.2011 

Μέχρι 

31.10.2011 

Μέχρι 

30.11.2011 

Μέχρι 

31.12.2011 

   

  2.462,83 

 

  2.462,83 

 

  2.462,83 

 

  2.462,83 

 

  2.462,83 

 

  2.462,83 

 

  2.462,83 

 

  2.462,83 

 

  4.390,86 

 

  4.390,86 

 

  4.390,86 

 

  4.390,86 

 

  4.390,86 

 

  4.390,86 

 

  4.390,86 

 

  4.390,86 

 

  21,60 

 

  21,60 

 

  21,60 

 

  21,60 

 

  21,60 

 

  21,60 

 

  21,60 

 

  21,60 

 

  6.875,29 

 

  6.875,29 

 

  6.875,29 

 

  6.875,29 

 

  6.875,29 

 

  6.875,29 

 

  6.875,29 

 

  6.875,29 

Σύνολα  19.702,61 35.126,89 172,80 55.002,30 

Κεφάλαιο 7: Φορολογία κερδών Εταιριών Περιορισμένης 

Ευθύνης  
 

7.1 Προσδιορισμός των καθαρών κερδών στις Ε.Π.Ε.  

Τα καθαρά κέρδη της Ε.Π.Ε προσδιορίζονται λογιστικά, δηλαδή µε αφαίρεση 

από τα ακαθάριστα έσοδα όλων των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν για 

την Ε.Π.Ε και είναι δουλευµένες. 

Τα ακαθάριστα έσοδα των νοµικών προσώπων προσδιορίζονται µε βάση τα δεδοµένα των 

βιβλίων και στοιχείων τους. Σε περίπτωση όµως που τα βιβλία και τα στοιχεία τους είναι 

ανεπαρκή, τότε τα ακαθάριστα έσοδά τους προσδιορίζονται εξωλογιστικά. Ως ακαθάριστα 
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έσοδα θεωρούνται αυτά που πραγµατοποιούνται από όλες τις πηγές εισοδηµάτων, δηλαδή 

εισοδήµατα από ακίνητα, κινητές αξίες, γεωργικές επιχειρήσεις, συµµετοχές σε άλλες 

επιχειρήσεις, από τεχνικές επιχειρήσεις κτλ.  

∆ουλευµένες δαπάνες: οι α΄ και β΄ ύλες και τα υλικά συσκευασίας, τα εµπορεύσιµα αγαθά, οι 

αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού, οι αµοιβές και τα έξοδα τρίτων, οι παροχές τρίτων, το 

τεκµαρτό ενοίκιο από ιδιόχρηση ακινήτων του επιχειρηµατία, φόροι και τέλη, οι δαπάνες που 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των εφηµερίδων και περιοδικών, τα ποσά των εξόδων 

α΄ εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων, οι τόκοι και τα συναφή έξοδα, οι αποσβέσεις, το ποσό 

των προβλέψεων για αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων, τα διάφορα έξοδα, οι δαπάνες 

επισκευής και συντήρησης, οι δαπάνες διαφηµίσεων, οι προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού, 

οι δωρεές, τα µαθηµατικά αποθέµατα των ασφαλιστικών εταιριών, τα δικαιώµατα και οι 

αποζηµιώσεις που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις και οργανισµούς για χρησιµοποίηση τεχνικής 

βοήθειας, ευρεσιτεχνίας κτλ., οι δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας, η ζηµία που 

πραγµατοποιήθηκε από φθορά, απώλεια ή υποτίµηση κεφαλαίου, τα ασφάλιστρα, τα µισθωτά 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης, τις ζηµίες που προκύπτουν από συµβάσεις ή πράξεις σε παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, τα έξοδα για διοικητική υποστήριξη, οργάνωση, αναδιοργάνωση 

και τα λοιπά.    

7.2 Πως φορολογούνται τα κέρδη που πραγματοποιούν οι Ε.Π.Ε. 

Από τα συνολικά καθαρά κέρδη αφαιρούνται τα µερίσµατα ή κέρδη από 

συµµετοχή σε άλλες εταιρίες, διότι τα εισοδήµατα αυτά φορολογούνται στις 

εταιρίες που πραγµατοποιήθηκαν. 

Στη συνέχεια, στα καθαρά αυτά κέρδη προστίθενται, τα έξοδα που δεν 

αναγνωρίζονται φορολογικά και τα κέρδη που προκύπτουν µετά την 

παραπάνω αναµόρφωση ονοµάζονται φορολογητέα κέρδη και φορολογούνται 

στο όνοµα της Ε.Π.Ε. για τη χρήση 2010 µε συντελεστή 24% και για τις 

χρήσεις 2011 και µετά (δηλαδή από 1.1.12 και µετά) µε συντελεστή φόρου 

20% (άρθρο 109 παρ. 1 Ν. 2238/94). 

Για όσα από τα παραπάνω κέρδη διανέµονται από την Ε.Π.Ε σε φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή οµάδες 

περιουσίας, ενεργείται και παρακράτηση φόρου 21% (για τα κέρδη της 

χρήσης του 2010 που εγκρίνονται το 2011) ή µε συντελεστή φόρου 25% 

(από 1.1.12 και µετά) (άρθρο 55 παρ. 1δ Ν. 2238/94). Με την παρακράτηση 

αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω 
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εισοδήµατα. Μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος των κερδών είναι φυσικό 

πρόσωπο και ο υψηλότερος συντελεστής φορολογίας της κλίµακας του 

άρθρου 9 που προκύπτει µετά την άθροιση των υπόψη κερδών µε τα λοιπά 

εισοδήµατα είναι µικρότερος του 25%, τότε µε την πιο πάνω παρακράτηση 

δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, αλλά τα υπόψη 

κέρδη από την πιο πάνω συµµετοχή φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις 

και το πιστωτικό υπόλοιπο του φόρου που προκύπτει επιστρέφεται (άρθρο 55 

παρ. 1δ Ν.2238/94).  

7.3 Παρακρατούμενος φόρος στα διανεμόμενα κέρδη 

Ο παρακρατούµενος φόρος 21% ή 25% ενεργείται κατά την καταβολή ή 

πίστωση των δικαιούχων µε τα εισοδήµατα που διανέµονται και σε κάθε 

περίπτωση µέσα σε ένα µήνα από την έγκριση του ισολογισµού από την 

τακτική συνέλευση των εταίρων. Ο φόρος που παρακρατείται καταβάλλεται 

εφάπαξ στη ∆ΟΥ µέσα στον επόµενο µήνα από αυτόν στον οποίο έγινε η 

παρακράτηση (άρθρα 54 παρ. 6ζ και 55 παρ. 1δ Ν. 2238/94).  

Σύµφωνα µε το Ν. 3190/55, από τα κέρδη της Ε.Π.Ε παρακρατείται κάθε χρόνο ποσοστό 5% 

για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού που είναι υποχρεωτικό, µέχρις ότου τούτο φτάσει στο 

1/3 του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεµατικό αυτό υπολογίζεται µε την εφαρµογή του 

συντελεστή 5% πάνω στα πραγµατικά κέρδη της Ε.Π.Ε που αποµένουν µετά την αφαίρεση 

του φόρου. 

Η υπεραξία (δηλαδή η ωφέλεια) που προέρχεται από τη µεταβίβαση εταιρικών µερίδων ή 

µεριδίων φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή φόρου 20%. 

Τα έσοδα από τόκους καταθέσεων όψης θεωρούνται φορολογούµενα έσοδα και 

προσαυξάνουν τα κέρδη της Ε.Π.Ε, και ο αντίστοιχος παρακρατούµενος φόρος 10% των 

καταθέσεων µειώνει το φόρο εισοδήµατος της Ε.Π.Ε.  

7.4 Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών στις τεχνικές Ε.Π.Ε 

Τα καθαρά κέρδη στις Ε.Π.Ε, που ασχολούνται µε την εργοληπτική εκτέλεση 

δηµόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, καθώς και των κοινοπραξιών στις 

οποίες συµµετέχουν, προσδιορίζονται µε τις γενικές διατάξεις φορολογίας 

εισοδήµατος (έσοδα- έξοδα = κέρδη) και όχι µε τους συντελεστές 20% ή 10% 

κτλ. που καθορίζονται στο άρθρο 34 του Ν. 2238/94. 
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7.5 Συμπληρωματικός φόρος 3% στο εισόδημα από ακίνητα 

Στο εισόδηµα από ακίνητα που αποκτούν οι Ε.Π.Ε επιβάλλεται και 

συµπληρωµατικός φόρος 3%. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται µε 

πολλαπλασιασµό του ποσοστού 3% στο συνολικό ακαθάριστο εισόδηµα που 

προέρχεται από ακίνητα (άρθρο 16 Ν. 2065/92). Ο συµπληρωµατικός αυτός 

φόρος δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό του κύριου φόρου. ∆ηλαδή το ποσό 

του συµπληρωµατικού αυτού φόρου µε συντελεστή 3% δεν µπορεί να είναι 

µεγαλύτερο από το ποσό του συνολικού κύριου φόρου (άρθρο 109 παρ. 3 Ν. 

2238/94). 

7.6 Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο 

φορολογούμενο εισόδημα και του συμπληρωματικού φόρου της 

Ε.Π.Ε αφαιρούνται (άρθρο 109 παρ. 4 Ν. 2238/94) 

 

α) ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε 

β) ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή. Ο φόρος αυτός σε καµία 

περίπτωση δεν µπορεί να είναι ανώτερος από το ποσό του φόρου που 

αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα και εφόσον φυσικά το εισόδηµα 

αυτό υπόκειται σε φόρο. 

Όταν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι 

µεγαλύτερο από το φόρο που αναλογεί, η επιπλέον διαφορά συµψηφίζεται 

στο υπόλοιπο ποσό που προκύπτει για βεβαίωση και ότι αποµένει ως υπόλοιπο 

πιστωτικό επιστρέφεται. 

7.7 Προκαταβλητέος φόρος της Ε.Π.Ε για την επόμενη χρήση 

Υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος για το εισόδηµα της επόµενης χρήσης µε 

ποσοστό 80% στο φόρο που αναλογεί στα συνολικά καθαρά κέρδη που 

φορολογούνται και αφορούν τη διαχειριστική χρήση που έληξε 

συµπεριλαµβανοµένου και του συµπληρωµατικού φόρου 3% που βαρύνει το 

εισόδηµα αυτό από οικοδοµές. Από το ποσό της προκαταβολής αφαιρούνται 

τα ποσά φόρου που έχουν παρακρατηθεί στην πηγή. Αν η πρώτη 

διαχειριστική χρήση της εταιρίας είναι υπερδωδεκάµηνη, τότε ως 

προκαταβολή φόρου βεβαιώνεται το µέρος αυτής που αναλογεί σε 
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δωδεκάµηνο χρονικό διάστηµα. Ο προκαταβλητέος φόρος προστίθεται στο 

φόρο εισοδήµατος και καταβάλλεται σε 8 ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες, 

η πρώτη µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης και οι υπόλοιπες 7, µέχρι 

την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επτά επόµενων, από την υποβολή της 

δήλωσης, µηνών (άρθρο 110 παρ. 1α Ν. 2238/94, ∆ιαιτ. 111298/92, πολ. 

1132/93). 

Η προκαταβολή φόρου µειώνεται κατά 50% και γίνεται 40% (από 80%) για τα 3 πρώτα 

οικονοµικά έτη (δηλαδή για τις 3 πρώτες φορολογικές δηλώσεις της Ε.Π.Ε µετά από τη 

δήλωση έναρξης εργασιών), όταν ιδρύεται καινούρια Ε.Π.Ε. (άρθρο 111 παρ. 1 Ν.2238/94). 

∆εν ισχύει η µείωση αυτή όταν η ίδρυση της Ε.Π.Ε προέρχεται από µετατροπή ή συγχώνευση 

άλλων επιχειρήσεων.  

7.8 Ποιες είναι οι λογιστικές ενέργειες, στην περίπτωση που οι 

ζημίες χρήσης μετατρέπονται σε φορολογητέα κέρδη (λόγω 

λογιστικών διαφορών) 
 

Όταν στην Ε.Π.Ε. προκύπτουν ζηµίες χρήσης, αλλά στη συνέχεια προκύπτουν 

φορολογητέα κέρδη, επειδή οι λογιστικές διαφορές είναι µεγαλύτερες από τις 

ζηµίες χρήσης, τότε ο φόρος που προκύπτει από τα κέρδη που φορολογούνται 

στο όνοµα της Ε.Π.Ε. θεωρείται «ζηµία φορολογικά µη αναγνωρίσιµη». 

Παράδειγµα: η Ε.Π.Ε. «Β» παρουσιάζει στις 31.12.10 ζηµίες χρήσης 100.000 

ευρώ και λογιστικές διαφορές (λόγω ΙΧ αυτοκινήτων, προστίµων κτλ.) 

150.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, τα φορολογητέα κέρδη είναι 50.000 

ευρώ (150.000-100.000 = 50.000). τα κέρδη αυτά φορολογούνται µε 

συντελεστή φόρου 24% και ο φόρος που προκύπτει είναι: 50.000 * 24% 

=12.000 ευρώ. Με το ποσό αυτό του φόρου και µε ηµεροµηνία 31.12.10, 

χρεώνεται ο λογ/σµός 88.08 µε πίστωση του λογ. 54.07 «Φόρος 

εισοδήµατος» και µε χρέωση του λογ. 54.07 πιστώνεται ο λογ. 54.08 

«Λογαριασµός εκκαθάρισης φόρων». Μετά, µε πίστωση του λογ. 88.08, 

χρεώνεται ο λογ. 88.98 και µετά µε πίστωση του λογ. 88.98 χρεώνεται ο λογ. 

42.01.00.001 «Ζηµίες χρήσης φορολογικά µη αναγνωρίσιµες». Στη συνέχεια. 

Μέσα στο επόµενο έτος 2011, όταν εξοφλείται ο φόρος αυτός, χρεώνεται ο 

λογ. 54.08.00.000 για να εξισωθεί κι πιστώνεται µε το ίδιο ποσό ο λογ. 
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38.00.00.000 «Ταµείο επιχείρησης». ∆εν σχηµατίζεται τακτικό αποθεµατικό, 

ούτε διανέµονται κέρδη, γιατί δεν υπάρχουν πραγµατικά κέρδη.  

7.9 Παραδείγματα εφαρμογής για τις Ε.Π.Ε 
 

1ο Παράδειγµα: Υπολογισµός του φόρου εισοδήµατος στις Ε.Π.Ε. 

Σε µία Ε.Π.Ε. υπάρχουν δύο εταίροι ο Α και ο Β µε ποσοστό στα κέρδη 50% ο 

καθένας. Από τους εταίρους αυτούς ο Α είναι και διαχειριστής. Τα κέρδη της 

χρήσης 2010 είναι 100.000 ευρώ και δεν υπάρχουν λογιστικές διαφορές, ούτε 

διανέµονται. 

Ζητείται: Να υπολογιστεί ο φόρος εισοδήµατος κερδών χρήσης 2010. 

Τα κέρδη της χρήσης που φορολογούνται είναι 100.000 ευρώ και το ποσοστό 

φόρου 24%. Με βάση τα δεδοµένα αυτά έχουµε: 

100.000*245=24.000 ευρώ φόρος κερδών χρήσης 2010 και 

24.000*80%=19.200 ευρώ προκαταβολή φόρου, σύνολο 43.200 ευρώ. Ο 

φόρος αυτός (24.000 ευρώ) θα καταβληθεί από την Ε.Π.Ε στη ∆.Ο.Υ σε 8 ίσες 

µηνιαίες δόσεις και η προκαταβολή φόρου (19.200 ευρώ) επίσης σε 8 ίσες 

µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη µε την υποβολή της εµπρόθεσµής 

δήλωσης(δηλαδή το αργότερο µέχρι 10.5.11), οι δε υπόλοιπες 7 αντίστοιχα, 

µέχρι την τελευταία εργάσιµη για το ∆ηµόσιο µέρα των 7 επόµενων, από τη 

λήξη υποβολής της δήλωσης, µηνών (π.χ. αν η δήλωση υποβλήθηκε το µήνα 

Μάιο, τότε οι 7 επόµενες δόσεις θα λήγουν στις ηµεροµηνίες 

30.6,31.7,31.8,30.9,31.10,30.11 και 31.12, αντίστοιχα). Σε περίπτωση εφάπαξ 

καταβολής της συνολικής οφειλής, παρέχεται έκπτωση 1,5% στο 

καταβαλλόµενο ποσό (άρθρο 110 παρ. 2 Ν.2238/94). Αν στο µέλλον, τα 

κέρδη αυτά διανεµηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν, τότε θα ξαναφορολογηθούν µε 

συντελεστή φόρου 40% και από το ποσό αυτό του φόρου θα αφαιρεθεί ο 

φόρος που καταβλήθηκε το 2011 (ως φόρος κερδών του 2010). ∆ηλαδή, στην 

περίπτωση αυτή, η Ε.Π.Ε θα καταβάλλει στη ∆.Ο.Υ επιπλέον τον εξής φόρο: 

100.000*40%-100.000*24%= 16.000 ευρώ φόρο (άρθρο 109 παρ. 1ε Ν. 

2238/94). 
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2ο Παράδειγµα: Φορολογία κερδών Ε.Π.Ε., όταν στα έσοδά της 

περιλαµβάνονται και έσοδα από καταθέσεις όψης σε τράπεζες καθώς και 

κέρδη από συµµετοχή σε άλλες επιχειρήσεις. 

Στην εταιρεία «ΑΛΦΑ» Ε.Π.Ε., µε ακαθάριστα έσοδα 1.000.000 ευρώ, κατά το 

κλείσιµο των λογιστικών της βιβλίων µε 31.12.2010, δίνονται τα εξής στοιχεία: 

Πραγµατικά καθαρά κέρδη βάσει ισολογισµού 190.000 ευρώ. 

Για τη διαµόρφωση των κερδών που θα φορολογηθούν, λαµβάνονται υπόψη 

και τα εξής στοιχεία: 

α) Έσοδα από τόκους καταθέσεων σε τράπεζες ευρώ 20.000. Το ποσό αυτό 

έχει ληφθεί υπόψη για τη διαµόρφωση των πιο πάνω πραγµατικών καθαρών 

κερδών και ο παρακρατηµένος φόρος του είναι: 20.0008 10%= 2.000 ευρώ 

(άρθρα 12 παρ. 2 και 109 παρ. 4 Ν. 2238/94). 

β) Ο λογιστής, µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης, προσδιόρισε 

λογιστικές διαφορές κτλ. 32.000 ευρώ (έξοδα αυτοκινήτων 7.500 ευρώ, 

πρόστιµα και προσαυξήσεις 23.700 ευρώ, λοιπές δαπάνες που δεν 

αναγνωρίζονται φορολογικά από συµµετοχές 800 ευρώ, σύνολο 32.000 

ευρώ). 

γ) Κέρδη από συµµετοχές σε Ο.Ε. µε ποσοστό 50%. Η Ο.Ε., κατά τη 

διαχειριστική χρήση 2010, έχει πραγµατοποιήσει καθαρά κέρδη που 

φορολογούνται στο όνοµά της 40.000 ευρώ. Από τα κέρδη αυτά, αναλογούν 

στην Ε.Π.Ε., καθαρά κέρδη µετά το φόρο 15.000 ευρώ (20.000-

20.000*25% φόρος), τα οποία συµπεριλαµβάνονται στα πραγµατικά κέρδη 

του ισολογισµού. 

δ) Επίσης, στα ακαθάριστα έσοδα συµπεριλαµβάνονται και έσοδα από 

εκµίσθωση καταστήµατος ευρώ 22.000 και τεκµαρτό µίσθωµα από 

ιδιόχρηση των γραφείων της ευρώ 8.000. 

ε) Η προκαταβολή φόρου της προηγούµενης χρήσης 2009 ανήλθε στο ποσό 

των 5.000 ευρώ. 
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Στην εταιρία «ΑΛΦΑ» Ε.Π.Ε. συµµετέχουν οι εξής εταίροι (από τους οποίους 

ορισµένοι είναι και διαχειριστές): 

Εταίρος- διαχειριστής Α µε ποσοστό συµµετοχής         40% 

Εταίρος- διαχειριστής Β µε ποσοστό συµµετοχής         30% 

Εταίρος- διαχειριστής Γ µε ποσοστό συµµετοχής         20% 

Εταίρος απλός ∆ µε ποσοστό συµµετοχής                   10% 

Σύνολο ποσοστών συµµετοχής                                  100% 

Από τους απλούς εταίρους καθώς και από τους διαχειριστές εταίρους κανένας 

δεν αµείβεται µε µισθό. Ο ισολογισµός εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση 

των εταίρων στις 28.3.2011 και αποφασίστηκε να διανεµηθούν στους 

εταίρους 30.000 ευρώ.  

Ζητείται: Με βάση τα πιο πάνω δεδοµένα, να προσδιοριστεί ο φόρος που 

οφείλει να καταβάλλει η Ε.Π.Ε. στη ∆.Ο.Υ. 

Λύση 

α) Αναµόρφωση των κερδών του ισολογισµού σε φορολογητέα 

κέρδη 

Καθαρά κέρδη βάσει ισολογισµού                               190.000 

Πλέον λογιστικές διαφορές και λοιπές δαπάνες               32.000      

Σύνολο δηλωθέντων κερδών                                      222.000          

Μείον έσοδα από συµµετοχή στην Ο.Ε.                         -15.000 

Σύνολο κερδών που φορολογούνται                            207.000 

β) ∆ιάθεση κερδών 

Οι διαχειριστές αποφάσισαν (και η συνέλευση των εταίρων το ενέκρινε) τα 

συνολικά κέρδη να διατεθούν ως εξής: 
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� Να διανεµηθεί σε µετρητά το ποσό 30.000 ευρώ στους εταίρους (έτσι 

αποφάσισαν οι εταίροι). 

� Για τακτικό αποθεµατικό το ελάχιστο ποσό που ορίζει ο νόµος. 

� Από τα υπόλοιπα κέρδη, ό,τι ποσό είναι από 1.000 ευρώ και πάνω να 

µεταφερθεί για σχηµατισµό έκτακτου αποθεµατικού και ό,τι ποσό είναι 

κάτω από 1.000 ευρώ να µεταφερθεί ως υπόλοιπο κερδών εις νέων. 

Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, συντάσσεται ο πίνακας διάθεσης των 

κερδών, ως εξής: 

Πίνακας διάθεσης κερδών της Ε.Π.Ε. µε 31.12.10 

Πραγµατικά κέρδη 190.000 ευρώ, φορολογητέα κέρδη 207.000 ευρώ 

Λογαριασµοί Φόρος κερδών Κέρδη προς 

διάθεση 

Κύριος φόρος εισοδήµατος 

(207.000*24%=49.680) 

Συµπληρωµατικό φόρος  

(ενοίκια 22.000+ τεκµαρτά 8.000)*3%=900 

Σύνολο κύριου και συµπληρωµατικού 

 

Τακτικό αποθεµατικό 

(κέρδη 190.000-φόρος 50.580)*5%=6.971 

∆ιανεµόµενα κέρδη 

Έκτακτο αποθεµατικό 

(190.000-50.580-6.971-30.000=102.499 

->102.000) 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 

(102.499-102.000=499-> µικρότερο από 

1.000 ευρώ) 

49.680 

 

     900 

 

50.580 

 

 

 

 

 

 

   

   6.971 

 30.000 

102.000 

 

 

       499 

ΣΥΝΟΛΑ 50.580 139.420 
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γ) Υπολογισµός του φόρου που οφείλει να καταβάλλει η Ε.Π.Ε. 

Κύριος φόρος                                          49.680 

Συµπληρωµατικός φόρος                              900 

Συνολικός κύριος και συµπλ. Φόρος            50.580 

-Φόρος που παρακρατήθηκε                       - 2.000                     48.580 

Τέλη χαρτοσήµου από εκµίσθωση ακινήτων                                      660 

(22.000 ενοίκια * 3%=660) 

Ο.Γ.Α τελών χαρτοσήµου από εκµίσθωση ακινήτων                            132 

(22.000*0,6%= 132) 

Προκαταβολή φόρου προηγούµενης χρήσης                                   -5.000 

Φόρος (µαζί και το χαρτόσηµο ακινήτων)                                               44.372 

Προκαταβολή φόρου για την τρέχουσα χρήση                               40.464    

(50.580*80%=40.464) 

Σύνολο από οφειλόµενους φόρους και χαρτ. ακινήτων                    84.836 

δ) Κατανοµή των κερδών που διανέµονται στους εταίρους της Ε.Π.Ε.  

Τα κέρδη της Ε.Π.Ε. που διανέµονται, κατανέµονται στους εταίρους ως εξής: 

Πίνακας κατανοµής των κερδών στους εταίρους 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΣΥΜΜΕΤ

ΟΧΗΣ 

ΚΕΡ∆Η ΠΟΥ 

∆ΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ 

ΦΟΡΟΣ 

∆ΙΑΝ. 

ΚΕΡ∆ΩΝ 

21% 

ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ 

ΚΕΡ∆ΩΝ  

Εταίρος-διαχειρ. Α 

Εταίρος-διαχειρ. Β 

Εταίρος-διαχειρ. Γ 

Εταίρος             ∆ 

40% 

30% 

20% 

10% 

12.000 (1) 

  9.000 

  6.000 

  3.000 

2.520 (2) 

1.890 

1.260 

   630 

 9.480 (3) 

 7.110 

 4.740 

 2.370 
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ΣΥΝΟΛΟ 100% 30.000 6.300 23.700 

(1) 30.000 *40% =12.000 ευρώ κ.ο.κ., (2) 12.000*21% = 2.520 ευρώ κ.ο.κ, 

(3) 12.000- 2.520 = 9.480 ευρώ κ.ο.κ.   

ε) ∆ήλωση απόδοσης του παρακρατούµενου φόρου από την Ε.Π.Ε. 

Ο ισολογισµός εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων στις 

28.3.2011. µέχρι τέλους του µεθεπόµενου µήνα , δηλαδή µέχρι τέλους Μαΐου 

του 2011, η Ε.Π.Ε. θα πρέπει να υποβάλλει δήλωση στη ∆.Ο.Υ. και να 

καταβάλλει εφάπαξ τον παρακρατούµενο φόρο που είναι 6.300 ευρώ. 

στ) ∆ήλωση απόδοσης του φόρου κερδών της Ε.Π.Ε. 

 Ο φόρος εισοδήµατος και το χαρτόσηµο ακινήτων που είναι συνολικά 44.372 

ευρώ καταβάλλεται σε 8 ίσες µηνιαίες δόσεις. Επίσης, η προκαταβολή φόρου 

για τη τρέχουσα χρήση που είναι 40.464 καταβάλλεται και αυτή σε 8 ίσες 

µηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την ηµέρα που υποβάλλεται η 

δήλωση. (Αν καταβληθεί ολόκληρος ο φόρος και η προκαταβολή εφάπαξ γίνεται έκπτωση 

1,5% πάνω στο καταβαλλόµενο ποσό) 

Αναλυτικότερα: Μέχρι 10.5.2011, ο λογιστής της Ε.Π.Ε. θα πρέπει να 

συµπληρώσει και να υποβάλλει τη «∆ΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ» 

στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. Την ηµέρα υποβολής της δήλωσης θα πρέπει να 

καταβληθεί στη ∆.Ο.Υ. τουλάχιστον το 1/8 του φόρου και το 1/8 της 

προκαταβολής. ∆ηλαδή, θα πρέπει να καταβληθούν τουλάχιστον τα εξής 

ποσά: 

Φόρος                   44.372/8 µήνες =          5.546,50 

Προκαταβολή        40.464/8 µήνες =          5.058,00    

Συνολικό ποσό για καταβολή                    10.604,50 
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Αναλυτικά, τα ποσά του φόρου καταβάλλονται στις εξής προθεσµίες  

Ηµεροµηνίες Φόρος Προκαταβολή 

φόρου 

Συνολικά ποσά 

Μέχρι 10.5.2011 

Μέχρι 30.6.2011 

Μέχρι 31.7.2011 

Μέχρι 31.8.2011 

Μέχρι 30.9.2011 

Μέχρι 31.10.2011 

Μέχρι 30.11.2011 

Μέχρι 31.12.2011 

  5.546,50 

  5.546,50 

  5.546,50 

  5.546,50 

  5.546,50 

  5.546,50 

  5.546,50 

  5.546,50 

  5.058 

  5.058 

  5.058 

  5.058 

  5.058 

  5.058 

  5.058 

  5.058 

10.604,50 

10.604,50 

10.604,50 

10.604,50 

10.604,50 

10.604,50 

10.604,50 

10.604,50 

Σύνολα  44.372,00 40.464 84.836,00 

 

Κεφάλαιο 8: Προσαρμογή του πρώτου παραδείγματος με την 

Ε.Π.Ε στο δεύτερο παράδειγμα 
 

Ας προσαρµόσουµε το παράδειγµα 1 στο παράδειγµα 2, να δούµε τι θα γίνει 

µε την φορολογία. 

Σε µια Ε.Π.Ε. υπάρχουν δύο εταίροι ο Α και ο Β, οι οποίοι είναι συγχρόνως και 

διαχειριστές, ως εξής: 

Εταίρος Α: ποσοστό συµµετοχής 40% 

Εταίρος Β: ποσοστό συµµετοχής 60% 

Τα κέρδη της χρήσης 2010 ήταν 100.000 ευρώ. Ο λογιστής προσδιόρισε και 

λογιστικές διαφορές 27.000 ευρώ (έξοδα αυτοκινήτων 8.500 ευρώ, πρόστιµα 

& προσαυξήσεις 17.800 ευρώ και λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται 700 

ευρώ). 
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Έσοδα από τόκους καταθέσεων σε τράπεζες 18.000 ευρώ. Το ποσό αυτό έχει 

ληφθεί υπόψη γι α τη διαµόρφωση των πιο πάνω πραγµατικών καθαρών 

κερδών και ο παρακρατούµενος φόρος του είναι: 18.000 Χ 10% =1.800 ευρώ. 

Κέρδη από συµµετοχή σε Ο.Ε. µε ποσοστό 50%. Η Ο.Ε., κατά τη διαχειριστική 

χρήση 2010, έχει πραγµατοποιήσει καθαρά κέρδη που φορολογούνται στο 

όνοµά της 40.000 ευρώ. Από τα κέρδη αυτά, αναλογούν στην Ε.Π.Ε., 

καθαρά κέρδη µετά το φόρο 15.000 ευρώ (20.000-20.000*25% φόρος), τα 

οποία συµπεριλαµβάνονται στα πραγµατικά κέρδη του ισολογισµού. 

Επίσης, στα ακαθάριστα έσοδα συµπεριλαµβάνονται και έσοδα από 

εκµίσθωση καταστήµατος ευρώ 20.000 και τεκµαρτό µίσθωµα από 

ιδιόχρηση των γραφείων της ευρώ 6.000. 

Η προκαταβολή φόρου της προηγούµενης χρήσης 2009 ανήλθε στο ποσό των 

5.000 ευρώ. 

Ο ισολογισµός εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων στις 

28.3.2011 και αποφασίστηκε να διανεµηθούν στους εταίρους 20.000 

ευρώ.  

Λύση 

α) Αναµόρφωση των κερδών του ισολογισµού σε φορολογητέα 

κέρδη 

Καθαρά κέρδη βάσει ισολογισµού                               100.000 

Πλέον λογιστικές διαφορές και λοιπές δαπάνες               27.000      

Σύνολο δηλωθέντων κερδών                                      127.000          

Μείον έσοδα από συµµετοχή στην Ο.Ε.                         -15.000 

Σύνολο κερδών που φορολογούνται                            212.000 
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β) ∆ιάθεση κερδών 

Οι διαχειριστές αποφάσισαν (και η συνέλευση των εταίρων το ενέκρινε) τα 

συνολικά κέρδη να διατεθούν ως εξής: 

� Να διανεµηθεί σε µετρητά το ποσό 20.000 ευρώ στους εταίρους (έτσι 

αποφάσισαν οι εταίροι). 

� Για τακτικό αποθεµατικό το ελάχιστο ποσό που ορίζει ο νόµος. 

Από τα υπόλοιπα κέρδη, ό,τι ποσό είναι από 1.000 ευρώ και πάνω να 

µεταφερθεί για σχηµατισµό έκτακτου αποθεµατικού και ό,τι ποσό είναι κάτω 

από 1.000 ευρώ να µεταφερθεί ως υπόλοιπο κερδών εις νέων. 

Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, συντάσσεται ο πίνακας διάθεσης των 

κερδών, ως εξής: 

Πίνακας διάθεσης κερδών της Ε.Π.Ε. µε 31.12.10 

Πραγµατικά κέρδη 190.000 ευρώ, φορολογητέα κέρδη 207.000 ευρώ 

Λογαριασµοί Φόρος κερδών Κέρδη προς 

διάθεση 

Κύριος φόρος εισοδήµατος 

(112.000*24%=26.880) 

Συµπληρωµατικό φόρος  

(ενοίκια 20.000+ τεκµαρτά 6.000)*3%=780 

Σύνολο κύριου και συµπληρωµατικού 

 

Τακτικό αποθεµατικό 

(κέρδη 100.000-φόρος 27660)*5%=3.617 

∆ιανεµόµενα κέρδη 

Έκτακτο αποθεµατικό 

(100.000-27.660-3.617-20.000=48.723 

->48.000) 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 

(48.723-48.000=723-> µικρότερο από 1.000 

26.880 

 

     780 

 

27.660 

 

 

 

 

 

 

   

   3.617 

 20.000 

48.000 

 

 

       723 
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ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΑ 27.660 72.340 

 

γ) Υπολογισµός του φόρου που οφείλει να καταβάλλει η Ε.Π.Ε. 

Κύριος φόρος                                          26.880 

Συµπληρωµατικός φόρος                              780 

Συνολικός κύριος και συµπλ. Φόρος            27.660 

-Φόρος που παρακρατήθηκε                       - 1.800                     25.860 

Τέλη χαρτοσήµου από εκµίσθωση ακινήτων                                      600 

(20.000 ενοίκια * 3%=600) 

Ο.Γ.Α τελών χαρτοσήµου από εκµίσθωση ακινήτων                            120 

(20.000*0,6%= 120) 

Προκαταβολή φόρου προηγούµενης χρήσης                                   -2.000 

Φόρος (µαζί και το χαρτόσηµο ακινήτων)                                               23.140 

Προκαταβολή φόρου για την τρέχουσα χρήση                               22.180    

(27.660*80%=22.128) 

Σύνολο από οφειλόµενους φόρους και χαρτ. ακινήτων                    45.268 

 

 

δ) Κατανοµή των κερδών που διανέµονται στους εταίρους της Ε.Π.Ε.  

Τα κέρδη της Ε.Π.Ε. που διανέµονται, κατανέµονται στους εταίρους ως εξής: 
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Πίνακας κατανοµής των κερδών στους εταίρους 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΣΥΜΜΕΤ

ΟΧΗΣ 

ΚΕΡ∆Η ΠΟΥ 

∆ΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ 

ΦΟΡΟΣ 

∆ΙΑΝ. 

ΚΕΡ∆ΩΝ 

21% 

ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ 

ΚΕΡ∆ΩΝ  

Εταίρος-διαχειρ. Α 

 

Εταίρος-διαχειρ. Β 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

40% 

 

60% 

 

100% 

8.000  

   

12.000 

   

20.000 

1.680  

 

2.520 

 

4.200 

 6.320 

  

9.480 

  

15.800 

 

ε) ∆ήλωση απόδοσης του παρακρατούµενου φόρου από την Ε.Π.Ε. 

Ο ισολογισµός εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων στις 

28.3.2011. µέχρι τέλους του µεθεπόµενου µήνα , δηλαδή µέχρι τέλους Μαΐου 

του 2011, η Ε.Π.Ε. θα πρέπει να υποβάλλει δήλωση στη ∆.Ο.Υ. και να 

καταβάλλει εφάπαξ τον παρακρατούµενο φόρο που είναι 4.200 ευρώ 

στ) ∆ήλωση απόδοσης του φόρου κερδών της Ε.Π.Ε. 

 Ο φόρος εισοδήµατος και το χαρτόσηµο ακινήτων που είναι συνολικά 23.140 

ευρώ καταβάλλεται σε 8 ίσες µηνιαίες δόσεις. Επίσης, η προκαταβολή φόρου 

για τη τρέχουσα χρήση που είναι 22.128 καταβάλλεται και αυτή σε 8 ίσες 

µηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την ηµέρα που υποβάλλεται η 

δήλωση. (Αν καταβληθεί ολόκληρος ο φόρος και η προκαταβολή εφάπαξ γίνεται έκπτωση 

1,5% πάνω στο καταβαλλόµενο ποσό) 

Αναλυτικότερα: Μέχρι 10.5.2011, ο λογιστής της Ε.Π.Ε. θα πρέπει να 

συµπληρώσει και να υποβάλλει τη «∆ΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ» 

στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. Την ηµέρα υποβολής της δήλωσης θα πρέπει να 

καταβληθεί στη ∆.Ο.Υ. τουλάχιστον το 1/8 του φόρου και το 1/8 της 
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προκαταβολής. ∆ηλαδή, θα πρέπει να καταβληθούν τουλάχιστον τα εξής 

ποσά: 

Φόρος                 23.140   /8 µήνες =          2.892,50 

Προκαταβολή       22.128  /8 µήνες =           2.466,00    

Συνολικό ποσό για καταβολή                        5.658,50 

Αναλυτικά, τα ποσά του φόρου καταβάλλονται στις εξής προθεσµίες  

Ηµεροµηνίες Φόρος Προκαταβολή 

φόρου 

Συνολικά ποσά 

Μέχρι 10.5.2011 

Μέχρι 30.6.2011 

Μέχρι 31.7.2011 

Μέχρι 31.8.2011 

Μέχρι 30.9.2011 

Μέχρι 31.10.2011 

Μέχρι 30.11.2011 

Μέχρι 31.12.2011 

2.892,50 

2.892,50 

2.892,50 

2.892,50 

2.892,50 

2.892,50 

2.892,50 

2.892,50 

2.466,00   

 2.466,00    

2.466,00   

 2.466,00    

2.466,00    

2.466,00    

2.466,00    

2.466,00    

5.658,50 

5.658,50 

5.658,50 

5.658,50 

5.658,50 

5.658,50 

5.658,50 

5.658,50 

Σύνολα  23.140    22.128   45.268 

Κεφάλαιο 9: Ανακεφαλαίωση 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η φορολογία εισοδήµατος διαδραµατίζει σηµαντικό 

ρόλο στην δηµιουργία µιας επιχείρησης καθώς και στην µετέπειτα πορεία της.  

Μέσα από την παραπάνω έρευνα, παρατηρήσαµε την εξέλιξη των 

φορολογικών συντελεστών για µια δεκαετία περίπου στην χώρα µας αλλά και 

στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. 

Τα διαγράµµατα και οι πίνακες της µελέτης, αναφορικά µε την φορολογία 

εισοδήµατος στον Ευρωπαϊκό χώρο, δείχνουν έναν λόγο που µπορεί ορισµένοι 

επιχειρηµατίες να στρέφονται στην ίδρυση των επιχειρήσεων τους εκτός  των 
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συνόρων τους. Ενδεικτικό παράδειγµα είναι η µετατόπιση του ενδιαφέροντος 

των Ελλήνων επιχειρηµατιών προς την Βουλγαρία, αφού όπως φαίνεται και 

από τον πίνακα 2 έχει µαζί µε την Κύπρο το χαµηλότερο φορολογικό 

συντελεστή στην Ευρώπη. 

Επιπρόσθετα, η εκτενής αναφορά στη φορολογία κερδών των ανώνυµων και 

οµόρρυθµων εταιριών δίνει τη βάση για περαιτέρω έρευνα. Με άλλα λόγια, θα 

µπορούσε να αποτελέσει το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο κάποιος σε 

συνδυασµό µε την κατάλληλη έρευνα και µε τα κατάλληλα στοιχεία 

(οικονοµικά, φορολογικά) θα µπορούσε να βασιστεί έτσι ώστε να καταλήξει 

στο συµπέρασµα το τι είδος επιχείρηση, σύµφωνα µε τα φορολογικά 

δεδοµένα της περιόδου,  συµφέρει να ανοίξει ένας επιχειρηµατίας. 

Ανακεφαλαιώνοντας, είναι σπουδαίο να επισηµανθεί πόσο σηµαντικό είναι ο 

συνεχής έλεγχος της φορολογία εισοδήµατος και των συντελεστών καθώς, 

όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, κάθε χρόνο διαφοροποιούνται. 
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Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων 

Ν.2238/94 

Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος  

(ΦΕΚ Α’ 151/16.9.1994) 

Κυρώνεται ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος έχει συνταχθεί 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 76 του 

Συντάγµατος από την ειδική επιτροπή που συγκροτήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση 

των διατάξεων των άρθρων 105 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101 Α’ ) και 34 του Ν. 

1914/90 (ΦΕΚ 178 Α’) µε την 1156657/1341/0006 από 31 ∆εκ. 1993 (ΦΕΚ 13 

Β’/1994) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ο οποίος έχει ως ακολούθως: 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Άρθρο 12: Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήµατος από κινητές αξίες  

2. Ο φόρος υπολογίζεται στο ποσό των τόκων που προκύπτουν µε 

συντελεστή δέκα τοις εκατό.   

Ο φόρος αυτός παρακρατείται από τον οφειλέτη των τόκων κατά το χρόνο 

που γίνεται ο εκτοκισµός της κατάθεσης ή από εκείνον που καταβάλλει τους 

τόκους, κατά την εξαργύρωση των τοκοµεριδίων. 

 Ειδικώς, για οµόλογα χωρίς κουπόνια (ΖΕΒΟ COUΡΟΝ) ο φόρος υπολογίζεται 

κατά την έκδοση τους.  

Με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των 

υπόχρεων του άρθρου 2, των ηµεδαπών και αλλοδαπών τραπεζικών και 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και των υπόχρεων της περίπτωσης γ' της 

παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 101. 
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Άρθρο 31: Λογιστικός προσδιορισµός του καθαρού εισοδήµατος  

8. Σε περίπτωση κατά την οποία στα ακαθάριστα έσοδα περιλαµβάνονται και 

έσοδα που απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος ή φορολογούνται κατά 

ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή έσοδα από 

µερίσµατα και κέρδη από συµµετοχή σε ηµεδαπές εταιρίες, για τον 

υπολογισµό του καθαρού κέρδους της επιχείρησης που υπόκειται σε 

φορολογία, το συνολικό ποσό των δαπανών που πρόκειται να εκπέσει 

µειώνεται κατά τα εξής ποσά δαπανών, που βαρύνουν τα πιο πάνω 

ακαθάριστα έσοδα:  

α) Ποσό των χρεωστικών τόκων που εξευρίσκεται µε επιµερισµό των τόκων 

αυτών µεταξύ των υποκείµενων στη φορολογία ακαθάριστων εσόδων και 

αυτών που αναφέρονται πιο πάνω.  

β) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των εσόδων που απαλλάσσονται της 

φορολογίας ή φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της 

φορολογικής υποχρέωσης ή των εσόδων από µερίσµατα και κέρδη από 

συµµετοχή σε άλλες ηµεδαπές επιχειρήσεις, ως λοιπές δαπάνες. Το ποσό αυτό 

δεν µπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) των πάσης φύσεως 

δαπανών της επιχείρησης.  

Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ δεν εφαρµόζονται για τραπεζικές επιχειρήσεις, 

ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή που λειτουργούν. Επίσης, ειδικά για τις πιο 

πάνω τράπεζες, οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ ισχύουν µόνο για έσοδα από 

µερίσµατα και κέρδη από συµµετοχή σε άλλες ηµεδαπές επιχειρήσεις. 

Άρθρο 38: Εισόδηµα από διάθεση και αποτίµηση χρεογράφων και 

παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων 

3. Τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που τηρούν 

βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. από την πώληση µετοχών εισηγµένων 

στο Χ.Α., σε τιµή ανώτερη της τιµής απόκτησής τους, φορολογούνται µε τις 

γενικές διατάξεις, όταν οι µετοχές αυτές αποκτώνται µε οποιονδήποτε τρόπο 
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από 1η Ιανουαρίου 2013 και µετά. Για τον υπολογισµό του κέρδους που 

υπόκειται σε φορολογία λαµβάνεται η πραγµατική τιµή πώλησης των µετοχών 

στο Χ.Α., όπως αυτή αναγράφεται στο πινακίδιο που εκδίδει η Ανώνυµη 

Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή το πιστωτικό ίδρυµα που 

µεσολαβεί. Όταν η πώληση των µετοχών πραγµατοποιείται έξω-

χρηµατιστηριακά ή µέσω πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµατεύσεων, ως τιµή 

πώλησης λαµβάνεται αυτή που δηλώνεται στην εταιρεία «Ελληνικά 

Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρεία» (ΕΧΑΕ) για το διακανονισµό της 

συναλλαγής και αν δεν δηλωθεί η τιµή κλεισίµατος της µετοχής κατά την 

ηµέρα της συναλλαγής.  

Για τον υπολογισµό του κόστους απόκτησης των µετοχών ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

α) Όταν η απόκτηση των µετοχών έχει γίνει σταδιακά για τον υπολογισµό του 

κόστους κτήσης των πωλούµενων µετοχών λαµβάνεται η µέση τιµή 

απόκτησης αυτών.  

β) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονοµιάς, δωρεάς ή γονικής 

παροχής, για τον υπολογισµό του κόστους κτήσης λαµβάνεται η αξία που 

οριστικοποιήθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο κατά την εφαρµογή των διατάξεων 

φορολογίας κεφαλαίου ή αν δεν οριστικοποιήθηκε η δηλωθείσα αξία.  

γ) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί δωρεάν µετά από κεφαλαιοποίηση 

αποθεµατικών δεν επηρεάζεται το κόστος κτήσης του συνόλου των µετοχών. 

Τα ίδια ισχύουν κατά τη µεταβολή του αριθµού των µετοχών µε αύξηση ή 

µείωση της ονοµαστικής τους αξίας (split - reverse split).  

δ) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί πριν από την έγκριση εισαγωγής τους 

στο Χ.Α., για τον υπολογισµό του κόστους κτήσης λαµβάνεται υπόψη η τιµή 

εισαγωγής τους σε αυτό.  

ε) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο προγράµµατος χορήγησης 

µετοχών (stock option plan), ως τιµή κτήσης λαµβάνεται η χρηµατιστηριακή 

τιµή των µετοχών κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώµατος.  

στ) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί ως µέρισµα (αντί µετρητών), ως κόστος 

κτήσης αυτών λαµβάνεται το ποσό του µερίσµατος που θα λάµβανε ο κάθε 

µέτοχος αν η διανοµή γινόταν σε  χρήµα. 
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ζ) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο επίτευξης της αναγκαίας 

διασποράς εν όψει της εισαγωγής τους στο Χ.Α., για τον υπολογισµό του 

κόστους απόκτησης λαµβάνεται υπόψη η τιµή µε την οποία αποκτήθηκαν.  

η) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί κατά την εκκαθάριση εισηγµένου στο 

Χ.Α. παραγώγου προϊόντος επί µετοχών µε παράδοση της υποκείµενης αξίας 

έναντι τιµήµατος, για τον υπολογισµό του κόστους κτήσης λαµβάνεται υπόψη 

η τελική τιµή εκκαθάρισης για τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης και η 

τιµή κλεισίµατος της υποκείµενης µετοχής στο Χ.Α. κατά την ηµέρα άσκησης 

του δικαιώµατος για τα δικαιώµατα προαίρεσης επί µετοχών.  

θ) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί από εξαγορά µεριδίων 

∆ιαπραγµατεύσιµων Αµοιβαίων Κεφαλαίων (∆.Α.Κ.) του άρθρου 24Α του ν. 

3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α'), για τον υπολογισµό του κόστους κτήσης λαµβάνεται 

υπόψη η τιµή κλεισίµατος των υποκείµενων µετοχών στο Χ.Α. κατά την ηµέρα 

της εξαγοράς.  

Για τον προσδιορισµό του κέρδους που υπόκειται σε φορολογία, λαµβάνεται 

υπόψη η ζηµία που προκύπτει µέσα στο ίδιο έτος από την ίδια αιτία. Αν από το 

συµψηφισµό προκύπτει ζηµία, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 

3 του άρθρου 4.  

Για την εφαρµογή των ανωτέρω, οι Ανώνυµες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών ή τα πιστωτικά ιδρύµατα, που χειρίζονται τις µετοχές των πελατών 

τους σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Συστήµατος Άυλων Τίτλων, χορηγούν, 

µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Ιανουαρίου, στους δικαιούχους 

πελάτες τους κατάσταση κερδών ή ζηµιών που προέκυψαν κατά το 

προηγούµενο έτος από τις πωλήσεις µετοχών κάθε εταιρείας διακεκριµένα και 

συνολικά, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και ο 

αριθµός φορολογικού µητρώου.  

Χρόνος που προκύπτει το εισόδηµα είναι ο χρόνος διακανονισµού της 

πώλησης των µετοχών, χωρίς να ασκεί επιρροή η τιµή στην οποία έχει λάβει 

χώρα η πώληση. Όταν πραγµατοποιείται ανοιχτή πώληση, το εισόδηµα 

προκύπτει κατά το χρόνο διακανονισµού της αγοράς των απαιτούµενων 

µετοχών ή της µεταφοράς µετοχών στο λογαριασµό του επενδυτή.  

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται τα δικαιολογητικά που 
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συνυποβάλλονται µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος των δικαιούχων, 

καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

Άρθρο 53: Μείωση του προκαταβλητέου φόρου 

1. Σε περίπτωση που τυχόν µειωθεί το εισόδηµα κατά ποσοστό είκοσι πέντε 

τοις εκατό (25%) και πάνω, ο φορολογούµενος δικαιούται να ζητήσει µε 

αίτηση του τη µείωση του φόρου που βεβαιώθηκε κατά τις διατάξεις του 

προηγούµενου άρθρου. Η αίτηση υποβάλλεται µέχρι το τέλος του µήνα 

Σεπτεµβρίου του οικονοµικού έτους στο οποίο έγινε η βεβαίωση και αφορά το 

ποσό του φόρου για τις δόσεις που δεν έγιναν ληξιπρόθεσµες κατά το χρόνο 

της υποβολής της αίτησης. Κατά την εκτίµηση της µείωσης του εισοδήµατος 

από εµπορικές γενικά επιχειρήσεις ή από γεωργικές εκµεταλλεύσεις ή από την 

άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος, λαµβάνονται ενδεικτικά υπόψη:  

α) Το ποσό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης στην τρέχουσα 

διαχειριστική περίοδο, συγκρινόµενο µε τα ακαθάριστα έσοδα της αντίστοιχης 

περιόδου του προηγούµενου διαχειριστικού έτους.  

β) Το ποσοστό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης επί των ακαθάριστων 

εσόδων της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου σε σύγκριση µε το αντίστοιχο 

ποσοστό της  προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου.  

γ) Οι ουσιώδεις µεταβολές που τυχόν επήλθαν στους παράγοντες 

διαµόρφωσης του µικτού κέρδους της επιχείρησης κατά την τρέχουσα 

διαχειριστική  περίοδο σε σχέση µε την προηγούµενη.  

δ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο πολύ πιθανολογείται µείωση του κέρδους 

της τρέχουσας χρήσης. 

Άρθρο 54: Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από κινητές αξίες  

1. Στα κέρδη που διανέµουν οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες µε τη µορφή 

αµοιβών και ποσοστών στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και στους 

διευθυντές και αµοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, εκτός µισθού, 

καθώς και µερισµάτων ή προµερισµάτων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, ανεξάρτητα 

αν η καταβολή τους γίνεται σε µετρητά ή µετοχές, ενεργείται παρακράτηση 
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φόρου µε συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό. Με την παρακράτηση αυτή 

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα πιο πάνω 

εισοδήµατα.  

Όταν ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία προβαίνει σε διανοµή κερδών και στα έσοδά 

της περιλαµβάνονται έσοδα από τη συµµετοχή της σε άλλο νοµικό πρόσωπο 

της παραγράφου 1 του άρθρου 101, από το φόρο που υποχρεούται να 

αποδώσει µε τη δήλωση που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του 

άρθρου 54, αφαιρείται το µέρος του φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί σε 

βάρος της και αναλογεί στα διανεµόµενα από την ίδια κέρδη τα οποία 

προέρχονται από τις πιο πάνω συµµετοχές. Οι διατάξεις της παραγράφου 

αυτής δεν εφαρµόζονται όταν τα µερίσµατα καταβάλλονται σε εταιρεία άλλου 

κράτους -µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας είναι θυγατρική η 

καταβάλλουσα τα µερίσµατα ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία, εφόσον συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 2578/1998 (ΦΕΚ 30 Α'). Ο φόρος που 

έχει παρακρατηθεί σε βάρος της ανώνυµης εταιρείας επιστρέφεται σε αυτή 

κατά το µέρος που αναλογεί στα µερίσµατα που διανέµει σε εταιρεία άλλου 

κράτους -µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις 

του προηγούµενου εδαφίου.  

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται ανάλογα και για τα διανεµόµενα 

ή κεφαλαιοποιούµενα κέρδη παρελθουσών χρήσεων. 

5. Στα λοιπά εισοδήµατα των άρθρων 24 και 25 ενεργείται παρακράτηση, 

έναντι του φόρου που αναλογεί, µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), 

επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 12 του  παρόντος.   

Εξαιρετικά, για αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τόκους από 

ιδρυτικούς τίτλους και προνοµιούχες µετοχές, που καταβάλλονται από 

1.1.2009 και µετά και εκπίπτουν σύµφωνα µε τις διατάξεις των περιπτώσεων 

α', β' και γ' της παρ.6 του άρθρου 105 από τα ακαθάριστα έσοδα, καθώς και 

για τα εισοδήµατα των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 25, γίνεται 

παρακράτηση µε συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). Με την 

παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για 

τα εισοδήµατα αυτά. 
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6.Η παρακράτηση φόρου ενεργείται:  

α) Για εισοδήµατα από αµοιβές µελών διοικητικού συµβουλίου, τόκους από 

ιδρυτικούς τίτλους και προνοµιούχες µετοχές, που εκπίπτουν, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των περιπτώσεων α', β' και γ' της παρ. 6 του άρθρου 105 από τα 

ακαθάριστα έσοδα, καθώς και για τα εισοδήµατα της παρ. 5 του άρθρου 25, 

κατά την καταβολή ή την εγγραφή τους σε πίστωση του δικαιούχου.  

β) Για τα εισοδήµατα της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου 24, κατά την 

καταβολή ή την εγγραφή τους σε πίστωση του δικαιούχου ή της εγγραφής 

αυτών στον οικείο λογαριασµό των βιβλίων της ασφαλιστικής εταιρίας.  

γ) Για τα εισοδήµατα της παρ. 2 του άρθρου 25 κατά την καταβολή ή την 

εγγραφή τους σε πίστωση του δικαιούχου και το αργότερο µέσα σε ένα (1) 

µήνα από την έγκριση από  τη γενική συνέλευση των µετόχων.  

δ) Για εισοδήµατα από οµολογίες και χρεόγραφα των ηµεδαπών νοµικών 

προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και από κινητές αξίες γενικά 

αλλοδαπής προέλευσης, κατά την εξαργύρωση των τοκοµεριδίων ή της 

εισπράξεως των µερισµάτων από  το δικαιούχο.  

ε) Για τόκους, από την καταβολή τους ή την εγγραφή τους στα βιβλία του 

οφειλέτη σε πίστωση του δανειστή. Εξαιρετικά, αν ο οφειλέτης τόκων είναι 

φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν ασκεί επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα, δεν 

ενεργείται παρακράτηση φόρου. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος του 

εισοδήµατος των τόκων έχει υποχρέωση να αποδώσει τον αναλογούντα φόρο 

εισοδήµατος είκοσι τοις εκατό (20%) στην αρµόδια για τη φορολογία του 

δηµόσια οικονοµική υπηρεσία, µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου 

µήνα, από αυτόν µέσα στον οποίο έγινε η καταβολή των τόκων.  

στ) Για τα εισοδήµατα της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 24, 

κατά το χρόνο λήξης έκαστης σύµβασης ή κατά την καταβολή τους, εφόσον 

αυτό συµφωνείται να γίνει πριν από το χρόνο λήξης της σύµβασης.  

Για τα πιο πάνω εισοδήµατα που προέρχονται από την αλλοδαπή, η 

παρακράτηση φόρου ενεργείται από το ηµεδαπό πιστωτικό ίδρυµα κατά την 

καταβολή ή την πίστωση του λογαριασµού του δικαιούχου. Οι διατάξεις του 

προηγούµενου εδαφίου έχουν εφαρµογή και όταν τα έσοδα από τα 

χρηµατοοικονοµικά παράγωγα επανεπενδύονται ή παραµένουν στο εξωτερικό. 
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ζ) Ειδικά για τα εισοδήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η 

παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή ή πίστωση των δικαιούχων µε τα 

εισοδήµατα αυτά και σε κάθε περίπτωση µέσα σε ένα µήνα από την έγκριση 

του ισολογισµού από την τακτική γενική συνέλευση των µετόχων. Αν 

διανεµηθούν µερίσµατα από κέρδη προηγούµενων χρήσεων, η παρακράτηση 

φόρου ενεργείται µέσα σε ένα µήνα από τη λήψη της απόφασης διανοµής από 

τη γενική συνέλευση των µετόχων. Ειδικά επί διανοµής προµερισµάτων, η 

παρακράτηση φόρου ενεργείται κατά την καταβολή ή πίστωση των 

δικαιούχων µε τα εισοδήµατα αυτά και σε κάθε περίπτωση µέσα σε ένα µήνα 

από τη λήψη της απόφασης διανοµής από το διοικητικό συµβούλιο. Ο φόρος 

που παρακρατείται αποδίδεται µε την υποβολή δήλωσης στο ∆ηµόσιο εφάπαξ 

µέσα στον επόµενο µήνα από αυτόν στον οποίο έγινε η παρακράτηση.  

Άρθρο 55: Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις  

1.Στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις η παρακράτηση του φόρου 

ενεργείται ως εξής:  

α) Στα εισοδήµατα που αναφέρονται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 

του άρθρου 28 µε συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). 

Ο συντελεστής παρακράτησης εφαρµόζεται στο ποσό που προκύπτει µετά την 

αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται και των 

αναλογούντων τελών χαρτοσήµου. Ο φόρος παρακρατείται από την ανώνυµη 

εταιρία ή την εταιρία περιορισµένης ευθύνης κατά την καταβολή των µισθών 

και για την απόδοσή του εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 

1 του άρθρου 59. Με την παρακράτηση του πιο πάνω φόρου εξαντλείται η 

φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τους µισθούς που λαµβάνουν.  

β) Στα εισοδήµατα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και 

ενοικιαστών δηµόσιων, δηµοτικών, κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων µε 

συντελεστή ένα τοις εκατό (1%) που υπολογίζεται στην αξία του 

κατασκευαζόµενου έργου ή του µισθώµατος. Υπόχρεος σε παρακράτηση 

ορίζεται το ∆ηµόσιο γενικά και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ενεργεί 

εκκαθάριση ή καταβολή για τις περιπτώσεις αυτές. Αν για οποιονδήποτε λόγο 

δεν παρακρατήθηκε ο φόρος, τότε αυτός αποδίδεται µε δήλωση του 
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δικαιούχου της αµοιβής κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 60.  

γ) Στα εισοδήµατα αντιπροσώπων, πρακτόρων, µεσιτών κ.λπ. από αµοιβές ή 

προµήθειες για τη σύναψη σύµβασης προµήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή 

αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού, µε συντελεστή δεκαπέντε 

τοις εκατό (15%) που υπολογίζεται στο ποσό της αµοιβής ή της προµήθειας 

τους. Το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και οι τράπεζες 

υποχρεούνται να παρακρατούν το φόρο κατά την εκκαθάριση ή καταβολή των 

αµοιβών ή προµηθειών.  

Σε περίπτωση που η αµοιβή ή προµήθεια αποστέλλεται µε έµβασµα ή επιταγή 

απευθείας στο όνοµα του αντιπροσώπου, προκειµένου να διενεργηθεί η πιο 

πάνω παρακράτηση από τις τράπεζες, ο αντιπρόσωπος οφείλει να υποβάλλει 

σχετική δήλωση σε αυτές µε την οποία να γνωρίζει ότι το ποσό του 

εµβάσµατος ή της επιταγής αποτελεί ή όχι προµήθεια. Ειδικά αν η προµήθεια 

αντιπροσώπου κατατίθεται από τον ξένο οίκο σε τραπεζικό λογαριασµό του 

στην αλλοδαπή, τότε ο φόρος αυτός αποδίδεται µε δήλωση του δικαιούχου 

της αµοιβής κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 60 µέσα στο 

πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου µήνα από την έκδοση του σχετικού 

παραστατικού στοιχείου.  

δ) Στα κέρδη που διανέµουν οι συνεταιρισµοί ή οι ηµεδαπές εταιρείες 

περιορισµένης ευθύνης, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, 

ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε 

συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η 

φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήµατα. Για την 

απόδοση του φόρου εφαρµόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ζ' της 

παραγράφου 6 του άρθρου 54.  

Όταν συνεταιρισµός ή ηµεδαπή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης προβαίνει σε 

διανοµή κερδών και στα έσοδά της περιλαµβάνονται έσοδα από τη συµµετοχή 

της σε άλλο νοµικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 101, από το 

φόρο που υποχρεούται να αποδώσει µε τη δήλωση που προβλέπεται στην 

περίπτωση αυτή, αφαιρείται το µέρος του φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί 

σε βάρος της και αναλογεί στα διανεµόµενα από τα πιο πάνω πρόσωπα κέρδη 
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τα οποία προέρχονται από τις συµµετοχές τους αυτές. Οι διατάξεις της 

περίπτωσης αυτής δεν εφαρµόζονται όταν τα κέρδη καταβάλλονται σε 

εταιρεία άλλου κράτους -µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας είναι 

θυγατρική η καταβάλλουσα τα κέρδη ηµεδαπή εταιρεία περιορισµένης 

ευθύνης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 

2578/1998. Ο φόρος που έχει παρακρατηθεί σε βάρος της εταιρείας 

περιορισµένης ευθύνης επιστρέφεται σε αυτή κατά το µέρος που αναλογεί στα 

κέρδη που διανέµει σε εταιρεία άλλου κράτους -µέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου.  

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα και για τα 

διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα κέρδη παρελθουσών χρήσεων.  

ε) ∆ηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νοµικά 

πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύµατα, οργανισµοί και επιχειρήσεις 

κοινής ωφελείας, δηµόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα ή 

πιστωτικοί οργανισµοί, συνεταιρισµοί και ενώσεις τους, σύλλογοι γενικά και 

ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και επιχειρήσεις και 

ελεύθεροι επαγγελµατίες, που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας 

του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), όταν για την επαγγελµατική τους 

εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε τρίτους, 

εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του Π∆ 

186/1992, αµοιβές για οποιουδήποτε είδους παρεχόµενη υπηρεσία µε 

αποδείξεις δαπανών σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Κ.Β.Σ. παρακρατούν φόρο 

είκοσι τοις εκατό (20%).  

Επίσης, σε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) υπόκειται το 

ακαθάριστο ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλει ο εκµισθωτής στο 

µισθωτή, σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εµπορικής µίσθωσης 

ακινήτου, µε βάση νόµο ή µετά από δικαστική απόφαση ή µετά από συµφωνία 

µεταξύ των διαδίκων που παραιτήθηκαν της σχετικής δίκης.  

στ) ∆ηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή 

ιδρύµατα και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου γενικά, κατά την προµήθεια 

κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται 

όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωµής της 
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αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται στο 

καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών µε συντελεστή ως 

ακολούθως: 

αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιµα και τα προϊόντα 

καπνοβιοµηχανίας (τσιγάρα).  

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

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

Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι υπόχρεοι του πρώτου εδαφίου: 

αα) όταν προµηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν 

απαιτείται σύµβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν 

υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150) Ευρώ,  

ββ) όταν λαµβάνουν υπηρεσίες ή προµηθεύονται ηλεκτρικό ρεύµα, 

τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήµατα, γραµµατόσηµα, φωταέριο, νερό 

και εισιτήρια γενικά,  

γγ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη 

για το  ίδιο έσοδο και  

δδ) όταν προµηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις 

πολεµικές βιοµηχανίες ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΒΟ, καθώς και από το Κέντρο 

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

Ένωση Μακεδονίας (ΑΝ.Ε.Μ.).  

Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 

εφαρµόζονται αναλόγως.   

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος παρακράτησης του φόρου 

και γενικά κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της 

περίπτωσης αυτής.   

ζ) Στα εισοδήµατα που προέρχονται από αµοιβές ή προµήθειες λόγω 

διαµεσολάβησης για πώληση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, µε συντελεστή 

είκοσι τοις εκατό (20%), που υπολογίζεται στο ποσό της αµοιβής ή 

προµήθειας του δικαιούχου. Οι Α.Ε. ∆ιαχειρίσεως αµοιβαίων κεφαλαίων 

υποχρεούνται να παρακρατούν το φόρο κατά την καταβολή των προµηθειών 

ή αµοιβών.  
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η) Στα κέρδη που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας, από 

αλλοδαπή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ενεργείται παρακράτηση φόρου, µε 

συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η 

φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήµατα. Ειδικά 

για τα κέρδη που εισπράττονται εντός του έτους 2011, ενεργείται 

παρακράτηση φόρου µε συντελεστή είκοσι ένα τοις εκατό, µε την οποία 

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου. Υπόχρεος σε 

παρακράτηση φόρου είναι αυτός που ενεργεί στην Ελλάδα την καταβολή 

τους. Ειδικά για τα κέρδη που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας, 

από αλλοδαπή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και τα οποία παραµένουν στην 

αλλοδαπή, ο δικαιούχος του εισοδήµατος αποδίδει ο ίδιος τον οφειλόµενο 

φόρο εφάπαξ µε την υποβολή δήλωσης, µέσα στον επόµενο µήνα από αυτόν 

εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή η καταβολή ή η πίστωση. 

Άρθρο 60: Απόδοση του φόρου µε µηνιαίες δηλώσεις  

2.Όσοι παρακρατούν φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54, 

υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν εφάπαξ, µε την υποβολή δήλωσης στη 

δηµόσια οικονοµική υπηρεσία, στην περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή 

των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος, µέσα στο πρώτο 

δεκαπενθήµερο του επόµενου από την παρακράτηση του φόρου µήνα, µε 

εξαίρεση τον φόρο που παρακρατήθηκε από τα εισοδήµατα της περίπτωσης 

στ' της παρ. 1 του άρθρου 24, ο οποίος αποδίδεται εφάπαξ µέσα σε δέκα (10) 

ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας που ορίζεται από τον Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων για το κλείσιµο του ισολογισµού. 
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ΤΜΗΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Άρθρο 98: Επιβολή του φόρου 

Επιβάλλεται φόρος στο συνολικό καθαρό εισόδηµα από κάθε πηγή, που 

αποκτάται από κάθε νοµικό πρόσωπο από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 

101. 

Άρθρο 99: Αντικείµενο του φόρου 

1.Αντικείµενο του φόρου είναι:  

α) Σε ηµεδαπές γενικά ανώνυµες εταιρίες και εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, 

µε εξαίρεση τις τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρίες, το συνολικό καθαρό 

εισόδηµα ή κέρδος που προκύπτει στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή. Τα διανεµόµενα 

κέρδη λαµβάνονται από το υπόλοιπο των κερδών, που αποµένει µετά την 

αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος. Ειδικά, σε ηµεδαπές 

τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυµες εταιρίες, το συνολικό καθαρό εισόδηµα 

ή κέρδος, που προκύπτει στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή µετά την αφαίρεση του 

µέρους αυτών, που αναλογεί στα αφορολόγητα έσοδα ή στα εισοδήµατα που 

φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης. Για τον προσδιορισµό του µέρους των κερδών που αναλογούν 

στα αφορολόγητα έσοδα ή στα εισοδήµατα που φορολογούνται κατά ειδικό 

τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης γίνεται επιµερισµός των 

συνολικών καθαρών κερδών, ανάλογα µε το ύψος των φορολογούµενων 

εσόδων και των αφορολόγητων ή των φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο µε 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης εσόδων. Περαιτέρω, σε περίπτωση 

διανοµής, στα ανωτέρω προκύψαντα φορολογούµενα κέρδη, προστίθεται το 

µέρος των αφορολόγητων κερδών ή των φορολογούµενων κατά ειδικό τρόπο 

µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, που αναλογούν στα διανεµόµενα 

κέρδη µε οποιαδήποτε µορφή, µετά την αναγωγή του εξευρισκοµένου αυτού 
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ποσού σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου. 

Επίσης, επί ηµεδαπών ανώνυµων εταιριών, οι οποίες απαλλάσσονται του 

φόρου εισοδήµατος βάσει ειδικών διατάξεων νόµων, αντικείµενο φόρου είναι 

τα κεφαλαιοποιούµενα ή διανεµόµενα µε οποιαδήποτε µορφή κέρδη, µετά την 

αναγωγή αυτών σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτά 

φόρου εισοδήµατος.   

Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρµογή και σε 

οποιαδήποτε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανοµής κερδών για τα οποία δεν 

έχει καταβληθεί φόρος εισοδήµατος.  

Πέραν του φόρου εισοδήµατος που οφείλεται στις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στα δύο προηγούµενα εδάφια, στα κέρδη που διανέµονται από 

την ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ενεργείται και 

παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 54 ή την 

περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55, κατά περίπτωση.  

Κατ' εξαίρεση, το συνολικό καθαρό εισόδηµα η κέρδος των Εταιριών 

περιορισµένης ευθύνης, που συστήθηκαν µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 

του άρθρου 29 του ν. 588/1977 (ΦΕΚ 148 Α'), δεν υπόκειται σε φόρο στο 

όνοµα του νοµικού προσώπου, αλλά στο όνοµα κάθε εταίρου αυτών για το 

ποσοστό των κερδών που του αναλογεί από τη συµµετοχή του στη εταιρία. 

β) Σε δηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νοµικά 

πρόσωπα, το συνολικό καθαρό εισόδηµα ή κέρδος.  

γ) Στους συνεταιρισµούς που έχουν συσταθεί νόµιµα και στις ενώσεις αυτών, 

στο συνολικό καθαρό εισόδηµα ή κέρδος που προκύπτει στην ηµεδαπή ή 

αλλοδαπή, πριν από την αφαίρεση των χορηγούµενων εκπτώσεων στα µέλη 

τους.  

Τα διανεµόµενα κέρδη και οι χορηγούµενες εκπτώσεις στα µέλη λαµβάνονται 

από το υπόλοιπο των κερδών, που αποµένει µετά την αφαίρεση  

του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος. Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής 

δεν λαµβάνονται υπόψη οι χορηγούµενες επί των τιµολογίων πωλήσεως 
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εκπτώσεις σε διατιµηµένα είδη και µέχρι των επιτρεπόµενων από τις εκάστοτε 

ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις ποσοστών.  

δ) Σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν µε οποιονδήποτε τύπο 

εταιρίας, καθώς και στους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισµούς οι οποίοι 

αποβλέπουν στην απόκτηση οικονοµικών ωφεληµάτων, το καθαρό εισόδηµα ή 

κέρδος το οποίο προκύπτει από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και 

το καθαρό κέρδος το οποίο προκύπτει από τη µόνιµη εγκατάσταση της 

επιχείρησης στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 100. Για τον 

προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών, προκειµένου για υποκαταστήµατα 

αλλοδαπών τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που λειτουργούν 

νόµιµα στην Ελλάδα, τα οποία αποκτούν και εισοδήµατα που απαλλάσσονται 

του φόρου ή εισοδήµατα που φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση 

της φορολογικής υποχρέωσης, αφαιρούνται από τα καθαρά κέρδη που 

ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο, το µέρος αυτών που αναλογεί στα πιο 

πάνω εισοδήµατα, το οποίο εξευρίσκεται µε επιµερισµό ανάλογα µε τα 

ακαθάριστα έσοδα που υπόκεινται σε φορολογία και των απαλλασσοµένων ή 

φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης. Σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισµούς, ανεξάρτητα αν είναι 

εγκατεστηµένοι ή όχι στην Ελλάδα, που εκµεταλλεύονται πλοία υπό ξένη 

σηµαία ή αεροσκάφη, λογίζεται ότι προκύπτει στην Ελλάδα και υπόκειται σε 

φόρο, το κέρδος από τη µεταφορά επιβατών, εµπορευµάτων και λοιπών 

πραγµάτων γενικά από ελληνικούς λιµένες και αερολιµένες και µέχρι το λιµένα 

προορισµού ή µέχρι τον αλλοδαπό λιµένα ή αερολιµένα επιβίβασης των 

επιβατών ή µεταφόρτωσης των εµπορευµάτων και λοιπών πραγµάτων σε 

πλοίο ή αεροσκάφος άλλης αλλοδαπής επιχείρησης.  

ε) Σε ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το καθαρό εισόδηµα που προκύπτει στην ηµεδαπή 

ή την αλλοδαπή µόνο από την εκµίσθωση ακινήτων καθώς και από κινητές 

αξίες. ∆εν αποτελούν αντικείµενο φορολογίας τα λοιπά εισοδήµατα αυτών των 

νοµικών προσώπων, καθώς και τα κάθε είδους άλλα έσοδα τους που 

πραγµατοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους.  

στ) Σε αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου µη 
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κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το καθαρό εισόδηµα από κάθε πηγή, που 

προκύπτει στην ηµεδαπή. ∆εν αποτελούν αντικείµενο φορολογίας τα κάθε 

είδους άλλα έσοδα αυτών των νοµικών προσώπων που πραγµατοποιούνται 

κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους.  

1.Ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες µπορούν να διανέµουν σε κάθε διαχειριστική 

χρήση, µε απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων, µέρος των ετήσιων 

καθαρών κερδών, όπως αυτά προσδιορίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 45 

του ν. 2190/1920, µε τη µορφή µετοχών τους στο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό. Οι µετοχές, που χορηγούνται στους εργαζόµενους, πρέπει να 

προέρχονται από αντίστοιχη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 

Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των 

Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και 

Τεχνολογίας και Εµπορίου, ρυθµίζεται το ύψος του ποσού που µπορούν να 

διανέµουν οι ανώνυµες εταιρίες από τα κέρδη τους στους εργαζόµενους, οι 

όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης µετοχών και ιδίως θέµατα που αφορούν το 

είδος των µετοχών αυτών, τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στα 

πρόσωπα των δικαιούχων, τον τρόπο διάθεσης και κατανοµής τους, καθώς και 

κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων αυτής της 

παραγράφου. 

Άρθρο 105: Προσδιορισµός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήµατος νοµικών 

προσώπων 

6. Πλέον των αναφερόµενων στις προηγούµενες παραγράφους δαπανών, από 

τα ακαθάριστα έσοδα των ηµεδαπών ανώνυµων εταιριών εκπίπτουν και οι 

ακόλουθες: 

α) Τα ποσά που καταβάλλει ηµεδαπή ανώνυµη εταιρία για την εξαγορά 

ιδρυτικών τίτλων αυτής, καθώς και οι τόκοι που καταβάλλει στους κατόχους 

ιδρυτικών τίτλων της, εφόσον οι τόκοι αυτοί δεν προέρχονται από τα κέρδη 

της. 

β) Οι τόκοι που καταβάλλει ηµεδαπή ανώνυµη εταιρία στους κατόχους 

προνοµιούχων µετοχών αυτής, εφόσον οι τόκοι δεν προέρχονται από τα 
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κέρδη της.  

γ) Οι αµοιβές και αποζηµιώσεις µελών του διοικητικού συµβουλίου που 

βαρύνουν την ίδια την ανώνυµη εταιρία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 

του άρθρου 24 του κ.ν. 2190/1920. 

12. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται 

και για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών των νοµικών προσώπων της 

παραγράφου 1 του άρθρου 101, τα οποία ασχολούνται µε την πώληση 

ανεγειρόµενων οικοδοµών ή την εκτέλεση δηµόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών 

έργων, καθώς και των προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 στα οποία 

συµµετέχει ένα ή περισσότερα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του 

άρθρου 101.  

Ως ακαθάριστα έσοδα για την εφαρµογή των ανωτέρω, λαµβάνονται τα 

οριζόµενα από την παράγραφο 1 του άρθρου 34.  

Όταν κατά τις διαχειριστικές περιόδους µέσα στις οποίες κτώνται έσοδα από 

τις πιο πάνω εργασίες δεν έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση της οικοδοµής, ως 

καθαρά κέρδη δηλώνονται αυτά που προκύπτουν σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της παραγράφου 2 του άρθρου 34 και µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος 

του οικονοµικού έτους που αφορά στη διαχειριστική περίοδο της 

ολοκλήρωσης της οικοδοµής δηλώνεται το τελικό αποτέλεσµα το οποίο 

προέκυψε, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, από τη συγκεκριµένη οικοδοµή.  

Από τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος της δήλωσης αυτής εκπίπτει ο 

φόρος που έχει καταβληθεί µε βάση τις προηγούµενες δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήµατος και ο οποίος προκύπτει από την εφαρµογή των διατάξεων της 

παραγράφου  2 του άρθρου 34.  

Για τις Εταιρίες Ειδικού Σκοπού που ορίζονται από το ν. 3389/2005 (Α΄ 232), 

ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από την υλοποίηση Συµπράξεων 

∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα θεωρείται ο χρόνος που το τίµηµα καθίσταται 

απαιτητό µε βάση τους όρους της οικείας κάθε φορά Σύµβασης Σύµπραξης. 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του π.δ. 186/1992 (Α΄ 84) εφαρµόζεται 

αναλόγως. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύουν για έσοδα 

που αποκτούν οι Εταιρίες Ειδικού Σκοπού από ίδια εκµετάλλευση του έργου. 
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Το συνολικό κόστος υλοποίησης της Σύµπραξης, στο οποίο περιλαµβάνεται το 

κατασκευαστικό κόστος, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική Σύµβαση 

Σύµπραξης ή το σχετικό Παρεπόµενο Σύµφωνο, το αρχικό κόστος του 

συνολικά απαιτούµενου εξοπλισµού που αποτελεί µέρος του 

αναλαµβανόµενου έργου, οι τόκοι της περιόδου κατασκευής, καθώς και κάθε 

κόστος και δαπάνη για την επίβλεψη, την ασφάλιση, τις αµοιβές συµβούλων, 

τα προπαρασκευαστικά έξοδα, τους τεχνικούς ελέγχους, τα νοµικά έξοδα, τα 

έξοδα εγκατάστασης και µετεγκατάστασης, τα έξοδα εγγυητικών επιστολών, 

αποσβήνονται, κατ’ επιλογή της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού, είτε µε τη σταθερή 

µέθοδο, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του έργου, είτε µε τη 

µέθοδο που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 97 του ν. 1892/1990 

(Α΄ 101). Αν το έργο αυτό επιχορηγείται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, οι 

αποσβέσεις ενεργούνται επί του υπολοίπου που αποµένει µετά από την 

αφαίρεση της επιχορήγησης από το κόστος κατασκευής. Οι ζηµίες της Εταιρίας 

Ειδικού Σκοπού µεταφέρονται προς συµψηφισµό µε τα κέρδη των δέκα (10) 

επόµενων χρήσεων. 

Άρθρο 106: Υπολογισµός φορολογητέου εισοδήµατος  

1. Όταν µεταξύ των εισοδηµάτων των νοµικών προσώπων της παρ. 1 του 

άρθρου 101 του παρόντος, συµπεριλαµβάνονται και µερίσµατα ή κέρδη από 

συµµετοχή σε άλλες εταιρίες, των οποίων τα κέρδη έχουν φορολογηθεί 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος ή του άρθρου 10, τα εισοδήµατα 

αυτά αφαιρούνται από τα συνολικά καθαρά κέρδη προκειµένου υπολογισµού 

των φορολογητέων κερδών του νοµικού προσώπου.  

Σε περίπτωση όµως, που στα καθαρά κέρδη ηµεδαπής ανώνυµης εταιρίας, 

εταιρίας περιορισµένης ευθύνης και συνεταιρισµού, συµπεριλαµβάνονται, 

εκτός από τα µερίσµατα και τα κέρδη από συµµετοχή σε άλλες εταιρίες, που 

αναφέρονται πιο πάνω, και εισοδήµατα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο µε 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή αφορολόγητα έσοδα και 

περαιτέρω λαµβάνει χώρα διανοµή κερδών, για τον προσδιορισµό των 

διανεµόµενων κερδών, που αναλογούν στα εισοδήµατα, που προβλέπουν οι 

διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, λαµβάνονται τα 
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συνολικά καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από τους ισολογισµούς των 

νοµικών αυτών προσώπων. 

Άρθρο 109: Υπολογισµός του φόρου 

1. Για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101, ο φόρος 

υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό στο συνολικό φορολογητέο 

εισόδηµά τους. Με το συντελεστή αυτόν φορολογούνται και τα κέρδη που 

δηλώνονται µε την οριστική δήλωση που υποβάλλουν τα υπό εκκαθάριση 

νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 µε βάση τις διατάξεις 

της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 107, ανεξάρτητα από το 

χρόνο που τέθηκαν σε εκκαθάριση. Ειδικά για τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών 

οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων εταιρειών έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 10. Το εισόδηµα από επιχειρηµατική αµοιβή 

υπόκειται σε φορολογία µε τις γενικές διατάξεις, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος 

της αµοιβής αυτής είναι κάτοικος ηµεδαπής ή αλλοδαπής. Οι διατάξεις των 

δύο προηγούµενων εδαφίων έχουν εφαρµογή, εφόσον οι οµόρρυθµοι εταίροι 

ευθύνονται απεριορίστως και εις ολόκληρο µε βάση τη νοµοθεσία του κράτους 

- µέλους στο οποίο έχει την έδρα της η προσωπική εταιρεία.  

2. Για τα ηµεδαπά και αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό 

(25%) για τα εισοδήµατα του οικονοµικού έτους 2009 και 2010, είκοσι 

τέσσερα τοις εκατό (24%) για τα εισοδήµατα του οικονοµικού έτους 2011, 

είκοσι τρία τοις εκατό (23%) για τα εισοδήµατα του οικονοµικού έτους 2012, 

είκοσι δύο (22%) για τα εισοδήµατα του οικονοµικού έτους 2013, είκοσι ένα 

τοις εκατό (21%) για τα εισοδήµατα του οικονοµικού έτους 2014 και είκοσι 

τοις εκατό (20%) για τα εισοδήµατα του οικονοµικού έτους 2015 και 

εποµένων. 

Επίσης, τα εισοδήµατα που αποκτούν από την εκµίσθωση οικοδοµών και 

γαιών οι Ιεροί Ναοί, οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Μονές, οι Ιερές Μονές του 

Άγιου Όρους, η Ιερά Μονή Πάτµου, η Ιερά Μονή Σινά, η Αποστολική ∆ιακονία, 

ο Πανάγιος Τάφος, το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα 
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Πατριαρχεία Ιεροσολύµων και Αλεξανδρείας, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και 

οι Ιερές Σταυροπηγιακές Μονές Κύπρου, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα που 

νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν αποδεδειγµένα 

κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα ηµεδαπά κοινωφελή ιδρύµατα, 

φορολογούνται µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%). Για εισοδήµατα του 

προηγούµενου εδαφίου δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου. Οι διατάξεις 

του προηγούµενου εδαφίου έχουν εφαρµογή και για τα εισοδήµατα που 

αποκτούν στην Ελλάδα αντίστοιχα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, καθώς και 

φορείς ξένων θρησκευµάτων ή δογµάτων. 

3. Επιπλέον του οριζόµενου στις προηγούµενες παραγράφους φόρου, 

επιβάλλεται και συµπληρωµατικός φόρος στο εισόδηµα από ακίνητα που 

αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται µε συντελεστή 

τρία τοις εκατό (3%) στο συνολικό ακαθάριστο εισόδηµα που προέρχεται από 

ακίνητα, µη δυνάµενος να υπερβεί το ποσό του φόρου εισοδήµατος των 

παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Ο φόρος της παραγράφου αυτής 

δεν επιβάλλεται στα εισοδήµατα από ακίνητα των νοµικών προσώπων, τα 

οποία απαλλάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 του 

παρόντος, του φόρου εισοδήµατος για τα εισοδήµατα αυτά.  

4. Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούµενο 

εισόδηµα και  του συµπληρωµατικού φόρου εκπίπτουν:  

α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 12, 13 παράγραφοι 1 και 2, 55, 111 και 114 του 

παρόντος, στο εισόδηµα που υπόκειται σε φόρο.  

β) Ο φόρος που αναλογεί στο µέρος των φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο 

µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης εισοδηµάτων, που διανέµονται 

και µε τα οποία έχουν προσαυξηθεί τα υποκείµενα σε φορολογία κέρδη του 

νοµικού προσώπου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 106 του 

παρόντος. 

 Ειδικά για τις τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες εκπίπτει από το συνολικό 

φόρο του νοµικού προσώπου το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ή 
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προεισπράχθηκε για εισοδήµατα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο µε 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και το οποίο αναλογεί στη χρονική 

περίοδο που τα ως άνω νοµικά πρόσωπα είχαν στο χαρτοφυλάκιο κυριότητας 

τους τίτλους επενδύσεων που παράγουν τα εισοδήµατα αυτά.  

γ) Ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα 

που προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φορολογία.   

Ειδικά, για µερίσµατα που εισπράττει ηµεδαπή µητρική εταιρεία από αλλοδαπή 

θυγατρική εταιρεία, εκπίπτει το άθροισµα των ποσών του φόρου που τυχόν 

καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήµατος νοµικού προσώπου, καθώς και του 

φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του µερίσµατος, τόσο στο επίπεδο 

της θυγατρικής όσο και στο επίπεδο οποιασδήποτε άλλης θυγατρικής 

χαµηλότερου επιπέδου του ίδιου ή άλλου κράτους µε αυτήν, κατά το µέρος το 

οποίο αναλογεί στα πιο πάνω µερίσµατα που εισπράττει η ηµεδαπή µητρική 

εταιρεία. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν τα 

αναφερόµενα στα άρθρα 9 και 11 του ν. 2578/1998 (ΦΕΚ 30 Α΄), όπως 

ισχύουν.  

Για την απόδειξη του ύψους του φόρου που έχει καταβληθεί εκτός Ελλάδας 

για το ποσό του διανεµόµενου µερίσµατος που τελικώς κτάται από την 

ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία απαιτείται βεβαίωση εκδιδόµενη στη χώρα 

καταβολής του φόρου, από Ορκωτό Ελεγκτή ή άλλη αρµόδια αρχή της χώρας. 

Το ποσό φόρου που εκπίπτει σύµφωνα µε την περίπτωση αυτή σε καµία 

περίπτωση δεν µπορεί να είναι ανώτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί 

για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα.  

5. Όταν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι 

µεγαλύτερο από το φόρο που αναλογεί, η επιπλέον διαφορά συµψηφίζεται 

στο υπόλοιπο ποσό που προκύπτει για βεβαίωση.  

Άρθρο 110: Καταβολή του φόρου 

1.Ο φόρος εισοδήµατος, η βεβαιούµενη µε βάση το άρθρο 111 προκαταβολή 

φόρου εισοδήµατος, τα τέλη χαρτοσήµου κ.λπ. ποσά, που οφείλονται µε βάση 
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τη δήλωση του άρθρου 107, καταβάλλονται:  

α) Από τα νοµικά πρόσωπα που υποβάλλουν δήλωση σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του 

παρόντος, σε οκτώ (8) ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες, η µεν πρώτη µε 

την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες επτά (7), µέχρι την 

τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα των επτά (7) επόµενων 

µηνών, από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης.  

β) Από τα νοµικά πρόσωπα που υποβάλλουν δήλωση σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των περιπτώσεων γ' και δ' της παρ. 2 του άρθρου 107 του 

παρόντος, εφάπαξ µε την υποβολή της εµπρόθεσµης προσωρινής ή οριστικής 

δήλωσης.  

2. ∆ήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή των αναφερόµενων στην 

προηγούµενη παράγραφο ποσών, θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει 

κανένα έννοµο αποτέλεσµα.  

Αν καταβληθεί εφάπαξ το συνολικό ποσό της οφειλής, που αναφέρεται στην 

προηγούµενη παράγραφο µε την εµπρόθεσµη δήλωση, παρέχεται έκπτωση 

ενάµισι τοις εκατό (1,5%) επί του καταβαλλόµενου ποσού. 

Άρθρο 111: Προκαταβολή του φόρου 

1. Με βάση την οριστική δήλωση του νοµικού προσώπου ή τον οριστικό τίτλο, 

ο προϊστάµενος της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας βεβαιώνει ποσό 

ίσο µε το ογδόντα τοις εκατό (80%) του φόρου που αναλογεί στα εισοδήµατα 

της διαχειριστικής περιόδου ή του ηµερολογιακού έτους, κατά περίπτωση, που 

έληξε. 

Το ως άνω ποσοστό αυξάνεται σε εκατό τοις εκατό (100%) ειδικά για τις 

τραπεζικές ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες και τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών 

τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στην  Ελλάδα.  

Ειδικά για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος, το ως άνω ποσοστό ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις 

εκατό (55%).  

Τα ανωτέρω ποσοστά µειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα νέα 
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νοµικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονοµικά έτη από τη δήλωση 

έναρξης εργασιών τους, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α' 

της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α'). Η µείωση 

αυτή δεν εφαρµόζεται για τα νοµικά πρόσωπα που προέρχονται από 

µετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων µε βάση τις διατάξεις 

οποιουδήποτε νόµου.  

Η βεβαίωση αυτή γίνεται έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδηµα της 

διανυόµενης διαχειριστικής περιόδου ή του ηµερολογιακού έτους κατά 

περίπτωση. Όταν δεν υπάρχει δήλωση ή οριστικός τίτλος, ο καταβλητέος 

φόρος υπολογίζεται µε βάση το φόρο που προκύπτει από στοιχεία του 

εγγύτερου οικονοµικού έτους.  

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και επί των 

προσωρινών δηλώσεων που υποβάλλουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 107, τα νοµικά πρόσωπα που έχουν 

τεθεί υπό εκκαθάριση.  

3. Από το ποσό που βεβαιώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού 

εκπίπτει ο φόρος που παρακρατείται στην πηγή, εφόσον συντρέχει 

περίπτωση, καθώς και ο φόρος που καταβάλλεται µε βάση τις διατάξεις των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου  13.  

∆εν εκπίπτουν τα ποσά του φόρου που έχουν παρακρατηθεί σε εισοδήµατα 

που έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης.  

4. Αν µειωθεί το φορολογητέο εισόδηµα, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις 

του άρθρου 53. Η εννεάµηνη προθεσµία για την υποβολή της αίτησης 

µείωσης του προκαταβλητέου ποσού φόρου αρχίζει από την ηµέρα έναρξης 

της νέας διαχειριστικής περιόδου ή του ηµερολογιακού έτους κατά περίπτωση.  

5. Οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 52 εφαρµόζονται και στα νοµικά 

πρόσωπα που φορολογούνται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 101.  
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Αν το προκαταβλητέο ποσό φόρου εισοδήµατος που υπολογίζεται µε βάση τις 

διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι µικρότερο της προκαταβολής φόρου 

που οφείλεται µε βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, η διαφορά που 

προκύπτει βεβαιώνεται στο όνοµα του νοµικού προσώπου ως προκαταβολή 

φόρου.  

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρµογή:  

α) για τις ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης ή ανώνυµες εταιρείες που 

µετατρέπονται ή συγχωνεύονται, σε ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία 

περιορισµένης ευθύνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972,  

β) για τις ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης ή ανώνυµες εταιρείες, 

καθώς και τα εγκατεστηµένα στη χώρα µας υποκαταστήµατα αλλοδαπών 

εταιρειών, που µετασχηµατίζονται σε άλλες εταιρείες, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ν. 2166/1993,  

γ) για τις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες που συγχωνεύονται σε ανώνυµη 

εταιρεία ή διασπώνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68, 80 και 81, 

κατά περίπτωση, του ΚΝ 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α'),  

δ) για τις ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης που συγχωνεύονται σε 

εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, σύµφωνα µε το άρθρο 54 του ν. 3190/1955 

(ΦΕΚ 91 Α'), 

ε) για τα πιστωτικά ιδρύµατα που µετασχηµατίζονται, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/ 1997 (ΦΕΚ 154 Α'),  

στ) για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που συγχωνεύονται σε νέα ή 

υφιστάµενη αγροτική συνεταιριστική οργάνωση, καθώς και τις 

δευτεροβάθµιες ή τριτοβάθµιες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που 

µετατρέπονται σε ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61 Α'),  

ζ) για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 που 

µετασχηµατίζονται, σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις νόµου, σε άλλο νοµικό 

πρόσωπο που εµπίπτει στις διατάξεις της ίδιας παραγράφου,  

η) για τα διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα κέρδη ανωνύµων εταιρειών, που 

απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος, βάσει ειδικών διατάξεων νόµων, 
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καθώς και επί των εισοδηµάτων που ορίζονται από τις παραγράφους 4 και 5 

του άρθρου 106 του παρόντος. 
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