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1111 ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ    

 
Το θέµα που θα αναλυθεί στις παρακάτω παραγράφους ασχολείται µε τις 

Ανώνυµες Εταιρείες καθώς και µε την φορολόγηση τους .  Θα γίνει ανάλυση 

του υπολογισµού των φόρων για ΑΕ µε σχετικά παραδείγµατα. 

Τα είδη των φόρων ανά κατηγορία είναι όπως φαίνονται παρακάτω : 

• Άµεσοι και έµµεσοι φόροι.  

• ∆ιοικητική διάκριση των φόρων. 

• Προσωπικοί και απρόσωποι οι φόροι.  

∆ιάκριση Φόρων ανάλογα µε αντικείµενο Φορολογίας : 

• Φορολογία εισοδήµατος 

• Φόροι επί δαπανών 

• Φόροι περιουσίας 

 
(Παρατήρηση) : θα αναφερθούν και τα άρθρα του Νέου Φορολογικού Νόµου 
4110/2013 που αφορά τις Ανώνυµες Εταιρείες καθώς και του προηγούµενου 
νόµου 3604/2007.        
 
 

1.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
∆ηλαδή η Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Ε.) είναι κεφαλαιουχική εταιρεία, της οποίας το 

κεφάλαιο της είναι διαιρεµένο σε µετοχές. Το νοµικό της πλαίσιο διαµορφώθηκε 

από τον κωδικοποιηµένο νόµο 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιριών», που 

αποτέλεσε και το επιµέρους «∆ίκαιο της Α.Ε.». Σύµφωνα µε το Εµπορικό ∆ίκαιο η 

Α.Ε. είναι πάντα εµπορική εταιρεία ακόµα και όταν δεν ασκεί εµπορία. Για την 

σύσταση της πρέπει να είναι συγκεντρωµένο το κατώτατο όριο µετοχικού 

κεφαλαίου (60.000 ευρώ). 

   Η Ανώνυµη Εταιρεία πρέπει να διατηρεί ορισµένες διατυπώσεις δηµοσιότητας, 

οι οποίες προστατεύουν τους καλόπιστους τρίτους και τους συναλλασσόµενους. 

Μέσα σε αυτές είναι η δηµοσίευση των ετήσιων αποτελεσµάτων κατά ορισµένο 

τρόπο (δηλ. τον Ισολογισµό, τα Αποτελέσµατα Χρήσεως και Αποτελέσµατα 
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∆ιαθέσεως τηρώντας το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο) στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως και σε µία πολιτική εφηµερίδα. Στις Α.Ε. το εταιρικό κεφάλαιο 

διαιρείται σε ίσα µέρη, τις µετοχές, οι οποίες είναι ανώνυµες ή ονοµαστικές, και 

µεταβιβάζονται ελεύθερα, εκτός αν το καταστατικό υποβάλλει το µεταβιβαστώ σε 

ορισµένους περιορισµούς («δεσµευµένες µετοχές»). Κάθε µέτοχος ευθύνεται µέχρι 

και το ποσό της εισφοράς του. 

 Για την ίδρυση µιας Α.Ε. είναι απαραίτητη η συµµετοχή δύο ιδρυτών - 

φυσικών ή νοµικών προσώπων (µετά την ίδρυση της Α.Ε. οι µετοχές µπορούν να 

περιέλθουν στα χέρια ενός µόνο προσώπου) και απαιτούνται τα ακόλουθα βήµατα:  

 

 Προέλεγχος και κράτηση επωνυµίας στο αρµόδιο Επιµελητήριο.  

 Σύνταξη του καταστατικού ενώπιον συµβολαιογράφου.  

 Υποβολή και έγκριση του Καταστατικού από την αρµόδια  Νοµαρχία. 

 Καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.  

 ∆ηµοσίευση του Καταστατικού και της Ανακοίνωσης της ίδρυσης στο  

τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.  

 

Τροποποίηση των όρων του Καταστατικού της εταιρείας είναι δυνατή µε απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης (χωρίς να απαιτείται συµβολαιογραφικό έγγραφο), 

καταχώριση της εγκριτικής απόφασης της αρµόδιας αρχής στο Μητρώο Ανωνύµων 

Εταιρειών και δηµοσίευση στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως. 

Ο χρόνος που απαιτείται για την ίδρυση µιας Α.Ε. ανέρχεται πλέον σε µία 

εβδοµάδα (µετά τη σύνταξη του καταστατικού) για εταιρείες µε µετοχικό κεφάλαιο 

µέχρι ΕΥΡΩ 300 000 και σε δύο µε τρεις µήνες για τις µεγαλύτερες Α.Ε. Τα έξοδα 

για τη σύσταση µίας Α.Ε. (φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου και τέλος υπέρ της 

Επιτροπής Ανταγωνισµού, συµβολαιογραφικά και δικηγορικά έξοδα, έξοδα 

δηµοσίευσης), ανέρχονται συνολικά σε ένα ποσοστό 6%-7% περίπου επί του 

µετοχικού κεφαλαίου. 

Το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυση µιας Α.Ε. είναι ΕΥΡΩ 60 

000 και πρέπει να καταβληθεί πλήρως είτε σε χρήµατα (σε τραπεζικό λογαριασµό) 

είτε σε είδος. Το µετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε ανώνυµες ή ονοµαστικές µετοχές 
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(οι µετοχές ορισµένων Α.Ε., όπως π.χ. των τραπεζών, πρέπει να είναι υποχρεωτικά 

ονοµαστικές). 

Τα όργανα διοίκησης µιας Α.Ε. είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων και το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο και είναι το 

ανώτατο όργανο της εταιρείας. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων από τη Γενική 

Συνέλευση απαιτείται η επίτευξη απαρτίας και πλειοψηφίας. 

Για συνήθεις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται απαρτία του 1/5 του 

καταβεβληµένου κεφαλαίου και απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούµενων 

ψήφων (50% συν ένας ψήφος), εκτός από ιδιαίτερα σηµαντικές αποφάσεις (π.χ. 

για τη µεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, του αντικειµένου της κλπ.), για 

τις οποίες απαιτούνται υψηλότερα ποσοστά. Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη 

αρµόδια να αποφασίζει για τον τρόπο διάθεσης των κερδών µε συγκεκριµένους 

βέβαια περιορισµούς που προβλέπονται από το νόµο (π.χ. καταβολή πρώτου 

µερίσµατος, κρατήσεις για τακτικό αποθεµατικό κλπ.). 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά το µήνα, στην έδρα 

της εταιρείας ή σε άλλο τόπο αν επιτρέπει το Καταστατικό. Τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνονται προσωπικά για τις πράξεις ή παραλείψεις 

τους και υπό ορισµένες προϋποθέσεις µπορεί να τους επιβληθούν κυρώσεις. 

Στην Α.Ε. ισχύει η αρχή της ελεύθερης µεταβίβασης της µετοχικής σχέσης, καθώς 

αυτή είναι εύκολο να µεταβιβαστεί µέσω µεταβίβασης των µετοχών που την 

ενσωµατώνουν. Η µεταβίβαση µετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο 

φορολογείται µε συντελεστή 5% επί της µεγαλύτερης µεταξύ της πραγµατικής και 

της τεκµαρτής αξίας πώλησης (όπως η τελευταία υπολογίζεται από εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονοµικών), ενώ η µεταβίβαση µετοχών εισηγµένων στο 

Χρηµατιστήριο φορολογείται µε συντελεστή 1,5‰ επί της χρηµατιστηριακής 

τιµής πώλησης. 

  Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις των Α.Ε. πρέπει να ελέγχονται από δύο 

τουλάχιστον ελεγκτές. Οι εταιρείες που συγκεντρώνουν αθροιστικά δύο από τα 

ακόλουθα κριτήρια (σύνολο ισολογισµού ΕΥΡΩ 1.500.000, καθαρός κύκλος 

εργασιών ΕΥΡΩ 3.000.000 και µέσος όρος προσωπικού 50 άτοµα) πρέπει να 

εκλέγουν υποχρεωτικά τους ελεγκτές τους από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.  
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 Στην περίπτωση αυτή οι εταιρείες έχουν την δυνατότητα να εκλέγουν έναν 

µόνο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η εταιρεία λύεται µε την πάροδο του χρόνου 

διάρκειας που προβλέπεται από το καταστατικό, µε απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης για πρόωρη λύση και µε κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση 

πτώχευσης. Ιδιαίτερο λόγο λύσης συνιστά και η ανάκληση της άδειας σύστασης της 

εταιρείας από τη διοίκηση. 

   
1.1.1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
Οι διαδικασίες σύστασης µίας Ανώνυµης Εταιρείας ξεκινούν από τη σύνταξη του 

Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί το νοµικό 

έγγραφο της συστάσεως της εταιρείας αλλά επίσης προδιαγράφει και όλα τα βασικά 

θέµατα που αφορούν στις σχέσεις των µετόχων, στη διοίκηση της εταιρείας, σε 

θέµατα που αφορούν τη διάρκεια ζωής της αλλά και τη διάλυσή της. 

Η ελάχιστη πληροφορία που πρέπει να περιέχεται στο καταστατικό 

προσδιορίζεται από το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/20 (όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 2 του Π.∆. 409/1986).  

∆είτε ένα Υπόδειγµα Καταστατικού. Το υπόδειγµα αυτό µπορεί να τροποποιηθεί ή 

να συµπληρωθεί ανάλογα µε τις κατά περίπτωση ειδικές συνθήκες της εταιρείας.  

 

1.1.2 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ 
 
Εφόσον έχει επιλεχθεί η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος της νέας εταιρείας, 

και εφόσον γνωρίζετε το σκοπό και τον τύπο της, είναι σκόπιµο να επισκεφτείτε το 

οικείο επιµελητήριο για να βεβαιωθείτε ότι η συγκεκριµένη επωνυµία και 

διακριτικός τίτλος δεν έχει ήδη δοθεί σε κάποια άλλη Ανώνυµη Εταιρεία και είναι 

σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του νόµου (άρθρο 5α, Κ.Ν.1089/80). 

Κατά την επίσκεψή σας αυτή στο Επιµελητήριο, πρέπει να καταθέσετε 

συµπληρωµένη µία αίτηση και ένα παράβολο 1.500 δρχ. 

Εάν η επιλεγµένη επωνυµία και διακριτικός τίτλος είναι αποδεκτός, θα σας δοθεί 

βεβαίωση ένας αύξων αριθµός κράτησης της επωνυµίας ο οποίος ισχύει για 2 

µήνες.  
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Στην περίπτωση όπου η επωνυµία που επιλέξατε έχει ήδη χρησιµοποιηθεί ή δεν 

είναι συµβατή µε τις απαιτήσεις του νόµου, θα πρέπει να επιλέξετε νέα επωνυµία 

και να προσαρµόσετε το Σχέδιο Καταστατικού.  

(Το στάδιο αυτό της Προ έγκρισης Επωνυµίας, δεν είναι υποχρεωτικό αλλά είναι 

χρήσιµο να γίνει πριν τη σύνταξη και υπογραφή του καταστατικού, για να 

βεβαιωθείτε ότι η επωνυµία που επιλέξατε είναι δεκτή και να µην χρειαστεί να 

κάνετε αλλαγές στο καταστατικό.) 

 
1.1.3 ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
 
Στη συνέχεια, και πριν προχωρήσετε στην υπογραφή του καταστατικού ενώπιον 

συµβολαιογράφου, πρέπει να καταβάλετε στο ∆ικηγορικό Σύλλογο γραµµάτιο 

προείσπραξης για τον συµπράττοντα δικηγόρο ο οποίος θα παρίσταται στην 

υπογραφή του καταστατικού.  

Η παρουσία του δικηγόρου κατά την υπογραφή του καταστατικού Ανώνυµης 

Εταιρείας (το κεφάλαιο σύστασής της είναι µεγαλύτερο των 20.000.000 δρχ., και 

από 1-1-2002, των 60.000 Euro, Ν.2842/2000)είναι υποχρεωτική από το νόµο 

(άρθρο 42, Ν.∆.3026/54). 

Το ύψος του γραµµατίου προείσπραξης για την αµοιβή του δικηγόρου είναι 1% 

για τα πρώτα πέντε εκατοµµύρια του µετοχικού κεφαλαίου και 0,5% για όλο το 

υπόλοιπο ποσό. Το ύψος αυτό ορίζεται από το άρθρο 42 του Ν.∆. 3026/54.  

 
1.1.4 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 

 
   

Το επόµενο βήµα είναι η υπογραφή του Καταστατικού Συστάσεως της Ανώνυµης 

Εταιρείας ενώπιον συµβολαιογράφου (άρθρο 4 παρ.1 Κ.Ν.2190/20 όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του Π.∆.409/86).  

Στο συµβολαιογράφο πρέπει να προσκοµίσετε το Σχέδιο Καταστατικού, τα ΑΦΜ 

των µετόχων και τις ταυτότητες τους και το γραµµάτιο προείσπραξης από το 

∆ικηγορικό Σύλλογο. Στην περίπτωση όπου κάποιος/οι από τους ιδρυτές της 

εταιρείας είναι άλλες εταιρείες, πρέπει να προσκοµίσετε και τα αντίστοιχα 

νοµιµοποιητικά τους έγγραφα. 
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Το καταστατικό υπογράφεται από τα ιδρυτικά µέλη της ανώνυµης εταιρείας και το 

δικηγόρο ο οποίος παρίσταται και έχει συντάξει το σχέδιο καταστατικού. Οι 

ιδρυτές µπορούν να παρίστανται και να υπογράψουν όλοι αυτοπροσώπως ή να 

αντιπροσωπευθούν µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο από άλλα πρόσωπα 

(συνιδρυτές ή τρίτους) που θα υπογράψουν αντί για αυτούς. Όταν µεταξύ των 

συνιδρυτών υπάρχουν και νοµικά πρόσωπα, αυτά εξουσιοδοτούν, µέσω των 

αρµοδίων οργάνων τους, τα κατάλληλα φυσικά πρόσωπα (που βάσει καταστατικών 

διατάξεων, µπορούν να λάβουν τέτοια εξουσιοδότηση) για να παραστούν ενώπιον 

του συµβολαιογράφου και να υπογράψουν το καταστατικό. 

 
1.1.5 ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ (Καταβολή ΦΣΚ) 

 
Μέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την υπογραφή του καταστατικού, πρέπει να 

καταβάλετε στην οικεία ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου (ΦΣΚ), ο 

οποίος ανέρχεται σε 1% επί του ύψους του µετοχικού κεφαλαίου (άρθρα 17-31, 

Ν.1676/86). Για την καταβολή του ΦΣΚ πρέπει να προσκοµίσετε δύο αντίγραφα 

του καταστατικού (εκ των οποίων το ένα είναι αυτό που έχει θεωρηθεί από το 

επιµελητήριο), επιταγή µε το προδιαγεγραµµένο ποσό, δήλωση ΦΣΚ εις διπλούν.  

Θα θεωρηθεί το καταστατικό σας και θα σας επιστραφεί επίσης το διπλότυπο 

καταβολής και το ένα από τα δύο αντίγραφα της δήλωσης ΦΣΚ. 

 
1.1.6 ∆.Ο.Υ. (οποιαδήποτε) 

 
Σε οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ. θα πληρώσετε παράβολο δηµοσίου και εισφορά υπέρ 

ΤΑΠΕΤ. Το παράβολο αυτό αφορά τη µετέπειτα δηµοσίευση της ανακοίνωσης της 

εταιρείας από το Εθνικό Τυπογραφείο. 

 
1.1.7 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 
Στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ) θα καταθέσετε ποσό ύψους ένα τοις χιλίοις 

(0,001) επί του µετοχικού κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού (Υ.Α. 

2279/10.9.2000), στον Ειδικό Λογαριασµό της Επιτροπής Ανταγωνισµού, 

Κεντρικό Κατάστηµα Αθήνας  

Νο 040/546191-03.  
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1.1.8 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ή Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 
Το επόµενο βήµα είναι να καταθέσετε στην αρµόδια αρχή το καταστατικό της 

εταιρείας για την έγκριση της σύστασής της. Η αρµόδια αρχή είναι: 

 Η Νοµαρχία στην οποία υπάγεται η έδρα της εταιρείας για όλες 

περιπτώσεις εκτός από αυτές που διαφαίνονται στην επόµενη παράγραφο.  

 Η ∆/νση Α.Ε. και Πίστεως της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή, εάν ανήκετε σε µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α. Πιστωτικά Ιδρύµατα και Υποκαταστήµατα Πιστωτικών Ιδρυµάτων που έχουν 

την έδρα τους σε άλλο Κράτος µέλος ή Τρίτη Χώρα (άρθρο 51 και 78 του 

K.N.2190/20 σε συνδυασµό µε τον ν.2076/92) 

β. Ανώνυµες εταιρείες που οι µετοχές τους είναι εισηγµένες στην Κύρια και 

Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών 

γ. Ανώνυµες εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Ανώνυµες Εταιρείες 

∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων (Ν.1969/91) 

δ. Ανώνυµες Χρηµατιστηριακές Εταιρείες (Α.Χ.Ε.) και Ανώνυµες 

Χρηµατιστηριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΧΕΠΕΥ) 

(Ν.1806/88)  

ε. Ανώνυµες Εταιρείες ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας 

και Ανώνυµες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία 

στ. Αθλητικές Ανώνυµες Εταιρείες (Ποδοσφαιρικές Α.Ε. και Καλαθοσφαιρικές 

Α.Ε.) (Ν.1958/91) 

ζ. Ανώνυµες Εταιρείες που σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις εποπτεύονται από τη 

∆/νση Α.Ε. και Πίστεως και είναι οι εξής: 

 Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.  

 Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε.  

 Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Α.Ε.  

 Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών  

 Οργανισµός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ανώνυµη Εταιρεία  

 Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Ανώνυµη Εταιρεία  

 Ελληνικό Φεστιβάλ Ανώνυµος Εταιρεία  

 Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυµη Εταιρεία  
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(Οι προαναφερόµενες εταιρείες, καθώς επίσης και τα Ανταλλακτήρια (Ν.2515/97), 

οι Πιστωτικοί Συνεταιρισµοί (Ν.2076/92, Π.∆.2258/93, ΤΒ196/93), οι Εταιρείες 

Εξαγωγών (Ν.1731/87), οι Εταιρείες Αποθετηρίων τίτλων (Ν.1892/96) και οι 

Ασφαλιστικές Εταιρείες (Ν.2496/97, Ν.∆.400/70) διέπονται από διαφορετικό 

καθεστώς, για το οποίο µπορείτε να πληροφορηθείτε από τη σχετική νοµοθεσία ή 

επικοινωνία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες) 

Στην αρµόδια αρχή πρέπει να καταθέσετε τα ακόλουθα: 

 ∆ύο αντίγραφα του καταστατικού, το ένα θεωρηµένο από το οικείο 

επιµελητήριο για την επωνυµία,  

 δήλωση του ΦΣΚ,  

 παράβολο και ΤΑΠΕΤ,  

 παραστατικό του γραµµατίου είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας,  

 σχέδιο της ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρείας εις τριπλούν (δεν 

είναι υποχρεωτικό), και  

 αίτηση  

Κατά την εξέταση του καταστατικού, είναι πιθανόν ότι θα σας ζητηθούν ορισµένες 

τροποποιήσεις από την αρµόδια αρχή. Σε αυτή την περίπτωση, οι τροποποιήσεις 

γίνονται από το συµβολαιογράφο και υπογράφονται και πάλι από τους ιδρυτές της 

εταιρείας ή το πρόσωπο που τυχόν έχει εξουσιοδοτηθεί από την αρχική 

συµβολαιογραφική πράξη. Αν η τροποποίηση αφορά αλλαγή της επωνυµίας και 

διακριτικού τίτλου, θα πρέπει πρώτα να ξαναπεράσετε από το οικείο επιµελητήριο 

για έλεγχο της νέας επωνυµίας και διακριτικού τίτλου και στη συνέχεια να γίνει 

η τροποποιητική πράξη από το συµβολαιογράφο. 

Την τροποποιητική πράξη του καταστατικού θα προσκοµίσετε στην αρµόδια αρχή.  

Στη συνέχεια, εκδίδεται η απόφαση µε την οποία εγκρίνεται η σύσταση της 

εταιρείας και καταχωρείται στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών (ΜΑΕ).  

 

1.1.9   ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
    

Η αρµόδια αρχή που εκδίδει την απόφαση έγκρισης της σύστασης της εταιρείας, 

αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο ανακοίνωση περί της συστάσεως της 

εταιρείας προς δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
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1.1.10   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
   
Εντός δύο µηνών από τη σύσταση της εταιρείας πρέπει να εγγραφεί η εταιρεία στο 

οικείο επιµελητήριο.  

Για την εγγραφή πρέπει να προσκοµισθούν δικαιολογητικά για τα οποία µπορείτε 

να πληροφορηθείτε στα κατά τόπους Επιµελητήρια.  

Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο Εµπορικό και 

Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ). 

 
1.1.11   ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ 

 
Εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία όπου εκδίδεται από την αρµόδια αρχή η 

απόφαση σύστασης της εταιρείας, πρέπει να κάνετε έναρξη εργασιών στην 

ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ. 

Για τις ενέργειες / δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσετε στη ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ 

για την έναρξη εργασιών, επισκεφτείτε την σελίδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Θα µπορέσετε επίσης να δείτε τα έντυπα TAXIS τα οποία ζητούνται 

κατά τη συγκεκριµένη διαδικασία.  

Στη συνέχεια, θα προχωρήσετε στις απαραίτητες διαδικασίες για τη θεώρηση 

βιβλίων και στοιχείων. 

Για τις ενέργειες / δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσετε στη ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ 

για την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, επισκεφτείτε την σελίδα 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Θα µπορέσετε επίσης να δείτε τα έντυπα TAXIS 

τα οποία ζητούνται κατά τη συγκεκριµένη διαδικασία 

Εφόσον οι διαδικασίες σύστασης της Α.Ε. έχουν ολοκληρωθεί, και πριν αρχίσει να 

λειτουργεί η ανώνυµη εταιρεία, χρειάζεται να γίνει η συγκρότηση του πρώτου 

διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας σε σώµα.  

Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 (όπως αντικαταστάθηκε µε το 

άρθρο 7 του Ν.2339/95), µέσα στο πρώτο δίµηνο από τη σύσταση της ανώνυµης 

εταιρείας, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική 

συνεδρίαση µε µοναδικό θέµα ηµερήσιας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή 

µη του από του καταστατικού οριζόµενου αρχικού µετοχικού κεφαλαίου. 
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1.1.12  ΜΗΤΡΩΟ Α.Ε. 
 

Το Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών τηρείται από την υπηρεσία του Υπουργείου 

Εµπορίου της Νοµαρχίας όπου έχει την έδρα της η εταιρεία. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 7β, παρ.2 του K.N. 2190/1920, το Μητρώο Ανωνύµων 

Εταιρειών αποτελείται τουλάχιστον από: 

α. Το βιβλίο µητρώου ανωνύµων εταιρειών 

β. Τη µερίδα κάθε εταιρείας 

γ. το φάκελο της εταιρείας και 

δ. Το ευρετήριο των εταιρειών 

Στο βιβλίο µητρώου καταχωρείται µε χρονολογική σειρά η επωνυµία κάθε 

ανώνυµης εταιρείας. Οι καταχωρισµένες εταιρείες αριθµούνται, ο δε αριθµός 

καταχώρησης, που αποτελεί τον αριθµό µητρώου της εταιρείας, αναγράφεται στο 

φάκελο και τη µερίδα της εταιρείας. Ο αριθµός µητρώου µνηµονεύεται επίσης σε 

κάθε έγγραφο που υποβάλλεται για καταχώρηση στην υπηρεσία µητρώου και σε 

κάθε έγγραφο ή πιστοποιητικό της υπηρεσίας αυτής. 

Ο αριθµός µητρώου δεν µπορεί να δοθεί σε καµία άλλη, ακόµα και µετά τη λήξη 

της. 

Στη µερίδα της εταιρείας καταχωρούνται οι πράξεις και τα στοιχεία που 

προβλέπονται για δηµοσιότητα, καθώς και κάθε στοιχείο που υποβάλλεται στο 

Υπουργείο Εµπορίου για την άσκηση της Κρατικής Εποπτείας. Στη µερίδα αυτή 

αναγράφονται η επωνυµία, η έδρα, η διάρκεια και το κεφάλαιο της εταιρείας, τα 

ονοµατεπώνυµα και οι διευθύνσεις κατοικίας των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, τα ονοµατεπώνυµα και οι διευθύνσεις των προσώπων τα οποία από 

κοινού ή µεµονωµένα εκπροσωπούν την εταιρεία και το ονοµατεπώνυµο και η 

διεύθυνση του προσώπου που είναι εξουσιοδοτηµένο για την παραλαβή των προς 

την εταιρεία κοινοποιηµένων εγγράφων. Μεταγενέστερες µεταβολές των ανωτέρω 

σηµειώνονται στη µερίδα της εταιρείας αµέσως µετά τις σχετικές καταχωρήσεις ή 

την υποβολή των σχετικών εγγράφων. 

Στο φάκελο της εταιρείας τηρούνται όλα τα έγγραφα που καταχωρίζονται στη 

µερίδα της. 
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Στο ευρετήριο των εταιρειών αναγράφεται µε αλφαβητική σειρά η ακριβής 

επωνυµία κάθε εταιρείας και ο αριθµός µητρώου της. Για την τήρηση του 

ευρετηρίου δεν λαµβάνονται υπόψη οι λέξεις "Ανώνυµη Εταιρεία". 

Οι φάκελοι και οι µερίδες ταξινοµούνται µε βάση τον αριθµό µητρώου της 

εταιρείας. 

Εάν πρόκειται για Τράπεζες, ανώνυµες ασφαλιστικές εταιρείες, ανώνυµες  

εταιρείες του Ν.∆. 608/1970 "περί εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και 

αµοιβαίων κεφαλαίων" (ΦΕΚ Α 170/1970) και ανώνυµες εταιρείες που έχουν τις 

µετοχές τους εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, το Μητρώο που προβλέπεται 

από τις προηγούµενες παραγράφους τηρείται στην αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία 

του Υπουργείου Εµπορίου. 

Με αποφάσεις του Υπουργού Εµπορίου, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 

Κυβέρνησης, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λειτουργία του 

Μητρώου Ανώνυµων Εταιρειών, η διαδικασία δηµοσιότητας (καταχώρηση - 

δηµοσίευση), όπως επίσης οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λειτουργία Κεντρικού 

Μητρώου. 

Η εταιρία αποκτά νοµική προσωπικότητα µε την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο 

Ανώνυµων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και 

την έγκριση του καταστατικού της. 

Η τροποποίηση καταστατικού συντελείται µόνο µετά την καταχώρηση στο οικείο 

Μητρώο Ανώνυµων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης µαζί µε 

ολόκληρο το νέο κείµενο του καταστατικού. 

"Το νέο κείµενο του καταστατικού πρέπει απαραίτητα να υπογράφεται από  

τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου ή τον νόµιµο αναπληρωτή του". 

 
1.1.13 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ 
 

 
Με τον όρο φορολογικός παράδεισος ή φορολογικό καταφύγιο χαρακτηρίζονται 

γενικά οι χώρες - κράτη τα οποία διαθέτουν ειδική φορολογική πολιτική µε 

χαµηλή ή και καθόλου φορολογία για όσους ξένους επενδυτές ιδρύουν εκεί 

εταιρείες, µεταφέρουν εκεί τα κεφάλαια ή τα περιουσιακά τους στοιχεία.  
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Έτσι οι επενδυτές καταβάλουν πολύ µειωµένη ή και καθόλου φορολογία έναντι 

της προβλεπόµενης εκείνης στη χώρα της µόνιµης διαµονής του. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις προκειµένου να προσελκύουν ξένους επενδυτές, οι 

χώρες αυτές έχουν ως πάγια πολιτική να µην διαθέτουν σε τρίτους οποιαδήποτε 

πληροφορία σχετικά µε τις οικονοµικές δραστηριότητες των επενδυτών που 

δραστηριοποιούνται στο έδαφός τους.  

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα διάφορα άτοµα, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή και 

διεθνείς εταιρίες να καταφεύγουν σ΄ αυτά τα κράτη και να δηµιουργούν εταιρίες 

τις λεγόµενες "Οφ-σορ" εκ του αγγλικού όρου Offshore (=υπεράκτιες εταιρίες ή 

υπερπόντιες εταιρίες) µε έδρα αυτούς τους «παραδείσους» µε απώτερο σκοπό την 

µικρότερη δυνατή φορολογική τους επιβάρυνση, και κατ΄ επέκταση την απαλλαγή 

φορολογίας τους από τη χώρα της µόνιµης διαµονής τους αλλά και η απόκρυψη 

δραστηριοτήτων οι οποίες µπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι παράνοµες. 

Ο όρος Offshore σηµαίνει µακράν των ακτών, επειδή όµως δηµιουργήθηκε στην 

Αγγλία που είναι µια µεγάλη νήσος ο όρος αυτός κατ΄ επέκταση σηµαίνει "εκτός 

επικράτειας", και µε αυτή την έννοια κατέληξε διεθνής όρος επιχειρηµατικότητας 

εξωτερικού, και ειδικότερα γι΄ αυτή που δηµιουργείται σε "φορολογικό 

παράδεισο". 

 

1.2 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Οι Ανώνυµες εταιρίες  επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία 
(ΑΕΕΑΠ)  

 
Ορισµός και βασικά χαρακτηριστικά 

Η εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) είναι ανώνυµη εταιρία µε 

αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών και ακίνητης 

περιουσίας (η νοµοθεσία δίνει το δικαίωµα στις ΑΕΕΑΠ να διαθέτουν σε κινητές 

αξίες ποσοστό µέχρι 15% της συνολικής αξίας) και το ελάχιστο ύψος µετοχικού 

κεφαλαίου είναι 29.350.000 ευρώ. Οι µετοχές των ΑΕΕΑΠ εισάγονται και 

διαπραγµατεύονται υποχρεωτικά στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και 

υποχρεούνται να διανέµουν τουλάχιστον το 35% των ετήσιων καθαρών κερδών 

τους στους µετόχους. 

Φορολογία 
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Η ευνοϊκότατη φορολογική µεταχείριση των ΑΕΕΑΠ είναι και το ανταγωνιστικό 

τους πλεονέκτηµα. Η φορολογική υποχρέωση των ΑΕΕΑΠ εξαιρουµένου του 

Ενιαίου Τέλους Ακινήτων το οποίο αντιστοιχεί σε αυτό των κατοικιών (1%), 

εξαντλείται σε ποσοστό 10% του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

επαυξηµένου κατά 1% επί του µέσου όρου της αξίας των επενδύσεών της (για τις 

αρχές του 2010, δηλαδή, η φορολογία ανέρχεται σε 0,2%. Αν υποθέσουµε ότι επί 

της συνολικής αξίας υπάρχει µία απόδοση της τάξης του 7%, και θεωρήσουµε ένα 

συντελεστή καθαρών κερδών 80% (5,6% καθαρά κέρδη), η φορολογία σήµερα 

αντιστοιχεί περίπου στο 3,5% (0,2%/5,6%) επί των κερδών, όταν µία αντίστοιχη 

ανώνυµη εταιρία εκµίσθωσης ακινήτων θα φορολογούνταν µε ποσοστό 25%. 

Ταυτόχρονα, υπάρχει ευνοϊκή µεταχείριση στα έξοδα µεταβίβασης, καθώς δεν 

πληρώνουν Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ), έχουν µειωµένα τέλη 

υποθηκοφυλακείου, απαλλάσσονται του συµπληρωµατικού φόρου 3% επί των 

εσόδων από µισθώµατα και της παρακράτησης φόρου 10% επί των διανεµοµένων 

µερισµάτων. 

Οι ΑΕΕΑΠ στην Ελλάδα 

Σήµερα στην Ελλάδα λειτουργούν ήδη η Eurobank  Properties, η Trastor και η 

MIG, ενώ σε φάση προετοιµασίας βρίσκεται η Εθνική Τράπεζα µάλλον µε 

θυγατρική υπό το όνοµα Εθνική Πανγαία και ο ΟΤΕ µε την OTE Estate. 

 
1.3 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ Α.Ε.: 
 
Ανώνυµη εταιρεία µε καθαρά κέρδη 1.000.000€ 
Χάριν απλουστεύσεως θα διανεµηθούν όλα τα κέρδη και δεν σχηµατισθεί  τακτικό 
αποθεµατικό. 
 
Ο Φόρος µέχρι σήµερα : 
 
Φόρος της εταιρείας: 1.000.000 X 20% = 200.000€ 
Φόρος διανεµοµένων κερδών : 800.000 X 25% =200.000€ 
Συνολικός φόρος εταιρείας και µερισµάτων: 400.000 € 
Είναι το 40% των καθαρών κερδών. 
 
Φόρος που θα πληρώνουµε µε νέες ρυθµίσεις: 
 
Φόρος εταιρείας: 1000.000 X 19% = 190.000€ 
Φόρος διανεµοµένων κερδών: 810.000 X 19% = 153.900 
Συνολικός φόρος: 34.390 ευρώ. 
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Είναι το 34,39% των καθαρών κερδών. 
Η φορολογική επιβάρυνση µειώθηκε κατά 14%. 
 
ΕΥΝΟΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ και ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
Ναι γιατί θα φορολογούνται όπως οι Ανώνυµες Εταιρείες µε συνολικό συντελεστή 
(διανεµοµένων και αδιανέµητων κερδών) συνολικά 35% (δετέ προηγούµενη 
παράγραφο για τη φορολόγηση των Ανωνύµων Εταιρειών) 
 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
Οι µικροµεσαίες ατοµικές επιχειρήσεις µε µικρό επίπεδο κερδών φορολογούντο 
µέχρι σήµερα µε συντελεστή µικρότερο από 20%. 
Με το νέο καθεστώς θα φορολογούνται µε υψηλότερο συντελεστή 
 
ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

 
Οι νέοι επαγγελµατίες οι οποίοι ξεκινούν την καριέρα τους έχουν πολλούς λόγους 
να ανησυχούν για την άδικη επιβάρυνση µε φόρους από την αρχή. Η προσοχή τους 
συγκεντρώνεται στην προσπάθεια εξεύρεσης και η συντήρηση πελατών . 
 
 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 55% ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ 

 
Επί του ποσού του προκύπτοντος φόρου θα υπολογίζεται κατά την έκδοση του 
εκκαθαριστικού και η προκαταβολή του φόρου για το επόµενο έτος. Η 
προκαταβολή αυτή θα υπολογίζεται µε συντελεστή 55% , όπως όλες οι άλλες 
επιχειρήσεις. 
 
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η µέχρι σήµερα ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΜΟΙΒΗΣ 
 
Στα εταιρικά κέρδη των Ο.Ε. και των Ε.Ε. 
Η Επιχειρηµατική Αµοιβή θα φορολογείται πλέον µε τα άλλα εισοδήµατα µε τον 
µοναδικό συντελεστή φορολογίας 30% ή 20% 
 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΘΟΥΝ ΝΕΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ 
 
Με τη µείωση του συντελεστή φορολογίας στο 30% ή στο 20% στοχεύουν να 
προσελκύσουν, επιτέλους, ξένους επενδυτές. 
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2222 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ    

 
2.1 ΦΟΡΟΣ 
 
2.1.1  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 
 
Η έννοια του φόρου είναι απόλυτα συνδεδεµένη µε την ύπαρξη του Κράτους, το 

οποίο έχει πολλές ανάγκες και για να τις καλύψει, επιβάλλει στους πολίτες του 

είτε σε Φυσικά πρόσωπα, είτε και στις εταιρικές επιχειρήσεις και οργανισµούς 

που αποτελούν τα Νοµικά πρόσωπα διάφορους φόρους και τέλη. Όλα τα Φυσικά 

και Νοµικά πρόσωπα είναι υποχρεωµένα ανάλογα µε τις οικονοµικές τους 

δυνατότητες, να καταβάλλουν φόρους. Η καταβολή αυτή έχει ταµιευτικό 

χαρακτήρα µε την έννοια ότι αναφέρεται µόνο σε χρηµατική εισφορά και όχι σε 

παροχή υπηρεσιών και ειδών όπως πραγµατοποιούταν σε προγενέστερες εποχές. 

Σε αυτό το σηµείο παρατηρούµε το στοιχείο της υποχρεωτικής παροχής των 

πολιτών µε τη µέθοδο της Φορολογίας. Φυσικά και υπάρχει από την πλευρά του 

Κράτους κάποιο αντάλλαγµα αλλά δεν έχει ειδικό και συγκεκριµένο χαρακτήρα 

αλλά γενικό. Όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωµα στις υπηρεσίες που παρέχονται 

από το Κράτος για να καλύπτουν άµεσα ή έµµεσα τις ανάγκες τους. Επιπλέον η 

συνεισφορά στο Κοινωνικό σύνολο δεν περιορίζεται µόνο στη παροχή υπηρεσιών 

προς τους πολίτες αλλά ειδικότερα κάποιες οµάδες ανθρώπων που έχουν 

αποδεδειγµένα µεγαλύτερες ανάγκες η συνεισφορά της Πολιτείας είναι σαφώς 

σηµαντικότερη έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η κοινωνική ευηµερία. Με αυτό τον 

τρόπο οι πολίτες αντιλαµβάνονται τον κοινωνικό σκοπό της Φορολογίας από την 

οποία διέπονται µε την έννοια ότι η παροχή σε φόρους µεταφράζεται από το 

Κράτος σε κοινωνικές κινήσεις ωφέλιµες για τη ζωή και την οικονοµία των 

πολιτών. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για παράδειγµα το χτίσιµο και η 

λειτουργία ενός σχολείου, ενός δρόµου κ.λπ. Όλα τα παραπάνω οδηγούν στη 

βελτίωση των οικονοµικών και όχι µόνο συνθηκών για κάθε πολίτη.  

 
2.1.2  Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    
 
Ο αντικειµενικός σκοπός του φόρου είναι τριπλός: αφενός µεν η χρηµατοδότηση 

των κρατικών δαπανών, κατά την δηµοσιονοµική πολιτική, αφετέρου η ενίσχυση ή 
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σταθεροποίηση της οικονοµικής ανάπτυξης, που αφορά την οικονοµία γενικότερα, 

και τέλος η ανακατανοµή του πλούτου που αφορά την κοινωνική οικονοµία για 

άµβλυνση των ανισοτήτων. Η εισοδηµατική πολιτική στηρίζεται ακριβώς στους 

πόρους που αποκοµίζει το κράτος µε τη φορολογική πολιτική που αποφασίζει να 

εφαρµόσει. Ειδικότερα ο πρώτος σκοπός που εκπληρώνει η φορολογία θεωρείται 

και ο κυριότερος γιατί εξασφαλίζει τα δηµόσια έσοδα και για αυτό το λόγο 

χαρακτηρίζεται και ταµιευτικός σκοπός. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται κάτω από 

την επιβολή της αρχής της ουδετερότητας του Φόρου µε την έννοια ότι το ποσό 

από τη φορολόγηση είναι ίσο µε την αξία της κρατικής ανάγκης που καλύπτει. Αν 

παρουσιαστεί πλεόνασµα φόρου τότε τα ποσά µεταφέρονται για τις παροχές του 

επόµενου Οικονοµικού έτους. Η παιδεία, η ∆ηµόσια υγεία κ.λπ. είναι 

αντιπαροχές αυτής της πολιτικής. Στην κοινωνική οικονοµία ο σκοπός του φόρου 

αναφέρεται πιο συγκεκριµένα στη δικαιότερη κατανοµή της επιβάρυνσης των 

φόρων µεταξύ των πολιτών του και η ελάττωση των κοινωνικών και οικονοµικών 

διαφορών τους. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός γίνεται διάκριση του 

εισοδήµατος σε κατηγορίες και διακριτή φορολογική επιβάρυνση για κάθε 

κατηγορία. Τα υψηλά εισοδήµατα φορολογούνται περισσότερο ενώ τα χαµηλά µε 

πολύ µικρό ή µηδενικό συντελεστή και µε αυτόν τον τρόπο υποχωρεί η 

εισοδηµατική ανισότητα. Φυσικά όµως τα εισοδήµατα των πολιτών σε καµία 

περίπτωση δεν εξισώνονται γιατί η οικονοµική δραστηριότητα των ατόµων 

διαφοροποιείται σε πολύ µεγάλο βαθµό. Στην οικονοµία γενικότερα ο σκοπός για 

κάλυψη µεγαλύτερου πεδίου κρατικής δραστηριότητας αυξάνει τις ανάγκες 

χρηµατικών διαθεσίµων του Κράτους. Έτσι για να αυξηθεί το εθνικό εισόδηµα οι 

οικονοµικοί σκοποί του Κράτους είναι η δηµιουργία ∆ηµόσιων παραγωγικών 

δραστηριοτήτων καθώς και η ανάπτυξη της Ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας. 

 

2.1.3 ΕΙ∆Η ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΦΟΡΩΝ 
 

Η ταξινόµηση των φόρων σε φόρους εισοδήµατος , κατανάλωσης και περιουσίας 

έχει γίνει µε κριτήριο τη φορολογική βάση του κάθε φόρου.  

 Αν και το κριτήριο της φορολογικής βάσης έχει µεγάλη λειτουργική 

χρησιµότητα, ιδιαίτερα κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού ..και όχι µόνο ... , 
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συνήθως χρησιµοποιούνται συµπληρωµατικά και κάποια άλλα κριτήρια, 

περισσότερο περιεκτικά, έτσι ώστε να αποδώσουν ορισµένες χαρακτηριστικές 

ιδιότητες των φόρων, τις οποίες αδυνατεί από τη φύση του να περιλάβει το 

κριτήριο της φορολογικής βάσης.  

 

2.1.4  ΑΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 
 
Το εισόδηµα που αποκτά κάθε πολίτης, φορολογείται µε πολλούς και 

διαφορετικούς τρόπους από την εκάστοτε ∆ηµόσια υπηρεσία. Για αυτό το λόγο 

καθιερώθηκε από τη πολιτεία εάν Φορολογικό σύστηµα για την δικαιότερη 

κατανοµή των φόρων. Η φορολόγηση των εισοδηµάτων αλλά και συγκεκριµένων 

οικονοµικών συναλλαγών και πράξεων (γονικές παροχές, δωρεές) των φυσικών και 

νοµικών προσώπων ανήκουν στην κατηγορία των άµεσων φόρων ενώ η άλλη 

µεγάλη κατηγορία φόρων είναι η έµµεση. Οι φορολογικές υποχρεώσεις ενός 

πολίτη βρίσκονται και στις δύο κατηγορίες φόρων. Η άµεση φορολόγηση είναι η 

καταβολή των εισφορών άµεσα από τους πολίτες προς το κράτος. Η φορολόγηση 

αυτή θεωρείται ‘αξιοκρατική’, γιατί µπορεί να γίνει διάκριση των προσώπων σε 

εισοδηµατικές τάξεις και να καθοριστεί ανάλογα το ύψος του φορολογικού βάρους. 

Η έµµεση φορολόγηση είναι η καταβολή των εισφορών και γίνεται µε µη άµεσο 

τρόπο. Στηρίζεται στη λογική της άντλησης εσόδων σε περιπτώσεις που δεν είναι 

αυτό εφικτό ή εύκολο µέσω των κλιµάκων της άµεσης. Παραδείγµατα έµµεσης 

φορολόγησης αποτελούν ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ), ο φόρος κύκλου 

εργασιών , τέλη χαρτοσήµου, φόρος µεταβίβασης ακινήτων.  

 

2.1.5  ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Με βάση το αντικείµενο της φορολογίας διακρίνουµε τα εξής: 

• Φορολογία εισοδήµατος 

Η φορολογία εισοδήµατος επαναλαµβάνεται κατά σταθερή χρονική στιγµή, σε 

ετήσια πάντα βάση, στο πρόσωπο του ίδιου φορολογούµενου και επιβάλλεται επί 

της απόκτησης εισοδήµατος. 

• Φόροι επί δαπανών 
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Οι φόροι αυτοί είναι έµµεσοι και επιβάλλονται µε την ευκαιρία της 

χρησιµοποίησης του εισοδήµατος ή του κεφαλαίου. 

• Φόροι περιουσίας 

Συσχετίζονται άµεσα µε την περιουσία του φορολογούµενου και συνήθως 

επιβάλλεται κατά τη µεταβολή της κυριότητας, λόγω µεταβίβασης, κληρονοµιάς 

κ.λπ.  

 
2.1.6  ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ  
  
Η πολιτεία θεσπίζει κάποιες αρχές και κανόνες για την οµαλότερη λειτουργία του 

Κρατικού µηχανισµού και η φορολογία δεν ήταν δυνατόν να µην διέπεται από τα 

παραπάνω. Έτσι οι αρχές της φορολογίας µπορούν να θεωρηθούν οι εξής: 

• Κανόνας καθολικότητας φόρου µε την έννοια ότι ο φόρος επιβάλλεται σε 

όλους τους πολίτες χωρίς εξαιρέσεις ακόµη δε και στους αλλοδαπούς που ζουν 

στην Ελλάδα. Η απαλλαγή από τη φορολογία των µικρών εισοδηµάτων δεν έρχεται 

σε αντίθεση µε τον κανόνα της καθολικότητας, επειδή η διαφορά των εσόδων από 

τη φορολόγηση των µικρών εισοδηµάτων σε σχέση µε τα έξοδα βεβαίωσης και 

είσπραξης του φόρου είναι πολύ µικρή και επιπλέον το ίδιο Κράτος 

µεταγενέστερα , ίσως, χρειαζόταν να ενισχύσει οικονοµικά τους µικρό 

εισοδηµατίες. 

• Κανόνας παραγωγικότητας φόρου ο οποίος συσχετίζεται άµεσα µε τον 

ταµιευτικό σκοπό της φορολογίας. Για να είναι παραγωγικός ένας φόρος θα πρέπει 

αρχικά να µην είναι πολύ µεγάλος σε συντελεστή έτσι ώστε να µην οδηγούν τους 

πολίτες στη φοροδιαφυγή. Στη συνέχεια θα πρέπει ο φόρος να µην καθιερώνει 

απαλλαγές καθώς επίσης σηµαντικό στοιχείο για τη φορολόγηση είναι να µπορεί 

να βεβαιωθεί και να εισπραχθεί άµεσα χωρίς να υπάρχει µεγάλο κόστος. Και τέλος 

ένα σηµαντικό στοιχείο στον κανόνα της παραγωγικότητας είναι οι νόµοι και ότι 

πρέπει να µένουν σταθεροί και σαφείς ώστε να µην υπάρχουν σύγχυση. 

• Κανόνας Απλότητας φόρου µε την έννοια ότι το σύστηµα φορολόγησης 

πρέπει να είναι λιτό και κατανοητό και όχι περίπλοκο και δυσνόητο από τους 

χρήστες του συστήµατος. Όταν ένα σύστηµα είναι εύκολο σε κατανόηση τότε δεν 
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δηµιουργούνται ιδιαίτερα προβλήµατα και οι διαδικασίες επιταχύνουν και αυτό 

είναι ένα όφελος προς τους πολίτες αλλά και τις ∆ηµόσιες υπηρεσίες. 

• Κανόνας βεβαιότητας και σταθερότητας φόρου ο οποίος δίνει τη δυνατότητα 

στο φορολογούµενο να γνωρίζει καλύτερα τις υποχρεώσεις του προς το ∆ηµόσιο 

χωρίς το κίνδυνο παρερµηνειών. 

• Κανόνας καταλληλότητας φόρου που σχετίζεται µε τον τόπο, χρόνο και 

τρόπο πληρωµής του φόρου ώστε ο φορολογούµενος να διευκολύνεται από κάθε 

άποψη. Σχετικά µε τον τόπο πληρωµής πρέπει να ορίζεται η κατοικία ή η 

επαγγελµατική στέγη του πολίτη, ενώ από την πλευρά του χρόνου θα πρέπει να 

είναι εκείνος που διευκολύνει το φορολογούµενο και είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσµατικό όταν η πληρωµή του φόρου συµπίπτει µε την πραγµατοποίηση 

του εισοδήµατος. 

• Κανόνας ελαχίστου ορίου συντήρησης που αναφέρεται στο τµήµα 

εισοδήµατος του φορολογουµένου µε το οποίο καλύπτει τις βασικές του ανάγκες 

και το οποίο δεν πρέπει να υπάγεται σε φορολόγηση. 

• Κανόνας διαχωρισµού των εισοδηµάτων που διαπραγµατεύεται τη διάκριση 

του φορολογικού βάρους που θα πρέπει να επωµίζεται ο φορολογούµενος ανάλογα 

µε την προέλευση του εισοδήµατος. 

• Κανόνας αποφυγής διπλής φορολογίας ο οποίος αναφέρεται στο γεγονός ότι 

ένα πρόσωπο µπορεί να πληρώνει τον ίδιο φόρο 2 φορές και αυτό έχει επιπτώσεις 

στο εισόδηµα του αλλά και στα έσοδα του κράτους. Η αποφυγή επιτυγχάνεται µε 

τη µέθοδο έκπτωσης φόρου, εξαίρεσης ή απαλλαγής και διαίρεσης ή κατανοµής. 

Στην πρώτη µέθοδο η φορολόγηση ενός πολίτη στο εξωτερικό για παράδειγµα 

αφαιρείται από το φόρο που προκύπτει στην Ελλάδα υπό την νοµοθεσία (ν. 

2238/94). Στη µέθοδο εξαίρεσης ή απαλλαγής στα κράτη στα οποία κατοικούν 

πολίτες από άλλα κράτη το εισόδηµα είτε απαλλάσσεται από φορολόγηση είτε 

φορολογούν το εισόδηµα που αποκτήθηκε στην επικράτεια τους. Στη τελευταία 

µέθοδο το εισόδηµα χωρίζεται σε 2 µέρη στα οποία το ένα µέρος φορολογείται από 

τη χώρα που κατοικεί ο πολίτης και το άλλο από τη χώρα που αποκτήθηκε το 

εισόδηµα.  

Τα φορολογικά συστήµατα διακρίνονται σε δυο κατηγορίες µε βάση τον τρόπο 

υπολογισµού του φόρου. Το αναλογικό µε τον οποίο ο φορολογικός συντελεστής 
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παραµένει σταθερός ανεξάρτητα του ύψους της φορολογητέας ύλης και στο 

προοδευτικό µε το οποίο τα υψηλότερα εισοδήµατα συνεισφέρουν περισσότερο στη 

φορολογία του Κράτους και οι ανισότητες εισοδηµάτων ελαχιστοποιούνται. Στη 

χώρα µας το προοδευτικό σύστηµα εφαρµόζεται από το 1955. Η φορολογητέα ύλη 

χωρίζεται σε επιµέρους τµήµατα τα οποία ονοµάζονται κλιµάκια Υπάρχει το 

αφορολόγητο κλιµάκιο και από εκεί και πέρα υπάρχουν σε αύξουσα σειρά 

συντελεστές φορολόγησης. Οι συντελεστές και τα κλιµάκια τα τελευταία χρόνια 

στη χώρα µας τροποποιούνται συνεχώς και εισέρχονται και διάφορα οικονοµικά 

κριτήρια( π.χ. αντικειµενικές δαπάνες, συλλογή αποδείξεων) που καθορίζουν το 

φόρο που καλείται να πληρώσει τελικά ο πολίτης.  

 
2.1.7  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΦΟΡΟΥ 
  
Σύµφωνα µε το νόµο, ο φόρος επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδηµα το οποίο 

προκύπτει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εφόσον ο φορολογούµενος κατοικεί 

µόνιµα στην Ελλάδα. Για να προσδιοριστεί ο χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος 

θα θεωρήσουµε σαν έτος αναφοράς το προηγούµενο οικονοµικό έτος. Ως εισόδηµα 

επί του οποίου επιβάλλεται ο φόρος είναι αυτό που προέρχεται από κάθε πηγή 

µετά από την αφαίρεση δαπανών που έγιναν για την απόκτηση του. Το εισόδηµα, 

ανάλογα µε την πηγή από την οποία προέρχεται, διακρίνεται στις εξής έξι 

κατηγορίες, ως εξής: 

1. Εισόδηµα από ακίνητα (Α’, Β’ κατηγορία) 

2. Εισόδηµα από κινητές αξίες (Γ’ κατηγορία) 

3. Εισόδηµα (κέρδη) από εµπορικές επιχειρήσεις (∆’ κατηγορία) 

4. Εισόδηµα (κέρδη) από γεωργικές επιχειρήσεις ( Ε’ κατηγορία) 

5. Εισόδηµα (αµοιβές) από µισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ’ κατηγορία) 

6. Εισόδηµα (αµοιβές) από υπηρεσίες ελεύθερων επαγγελµάτων καθώς και από 

κάθε άλλη πηγή (Ζ’ κατηγορία) 

Όπως προκύπτει από την παραπάνω κατάταξη, οι πηγές του εισοδήµατος 

ταξινοµούνται ανάλογα µε το συντελεστή παραγωγής, στον οποίο ανήκουν. 

Συγκεκριµένα, στους συντελεστές παραγωγής ‘ έδαφος, κεφάλαιο’ κατατάσσεται η 

Α’-Β’ κατηγορία. Στο συντελεστή παραγωγής ‘κεφάλαιο’ κατατάσσεται η Γ’ 

κατηγορία. Στο συνδυασµό συντελεστών παραγωγής ‘κεφάλαιο, εργασία’ 
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κατατάσσονται οι κατηγορίες ∆’-Ε’ καθώς και η ειδικότερη µορφή από την Ζ’ 

κατηγορία. Τέλος, στο συντελεστή παραγωγής ‘εργασία’ κατατάσσονται οι 

κατηγορίες ΣΤ’ και Ζ’.  

 
2.1.8 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ 
 
Με κριτήριο το είδος του δηµόσιου φορέα - υπηρεσίας που είναι αρµόδιοι για την 

είσπραξη των φόρων, έχουµε φόρους της Κεντρικής διοίκησης, φόρους υπέρ των 

Οργανισµών τοπικής Αυτοδιοίκησης ( δηµοτικοί και κοινοτικοί φόροι ) και φόρους 

υπέρ των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης ( εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

π.χ ΙΚΑ ).  

 Μια τέτοια διάκριση παρουσιάζει ιδιαίτερα οικονοµικό ενδιαφέρον σε χώρες 

που είναι οργανωµένες οµοσπονδιακά όπως για παράδειγµα είναι ο Καναδάς , 

γιατί η διάρθρωση και το µέγεθος της φορολογικής επιβάρυνσης σε κάθε µια 

πολιτεία ξεχωριστή του οµόσπονδου κράτους επηρεάζει την οικονοµική 

συµπεριφορά των ιδιωτικών φορέων σε όλες τις άλλες Πολιτείες λόγω της 

ανυπαρξίας τελωνειακών ή συναλλαγµατικών φραγµών.  

 Σε Ελλαδικό επίπεδο µπορούν να αναδείξουν την ουσιαστική πολιτική περί 

«τοπικής αυτοδιοίκησης» που εφαρµόζει η κάθε Κυβέρνηση . 

∆ιότι η Πολιτεία , είτε επειδή «εµπιστεύεται» , είτε επειδή επιθυµεί την ενίσχυση 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , δίνει ή µεταβιβάζει ή παραχωρεί , πόρους - φόρους 

από την «κεντρική διοίκηση» στον εκάστοτε «οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης» 

.... τόσο για την «είσπραξη» τους όσο και για την εκµετάλλευση των φόρων που θα 

συγκεντρώσει. 

2.1.9 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ & ΑΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΡΟΙ 
 
Στους προσωπικούς φόρους, η φορολογούσα αρχή έρχεται σε άµεση επαφή µε το 

φορολογούµενο, µε την έννοια ότι λαµβάνονται υπόψη το µέγεθος του 

εισοδήµατος ή της περιουσίας, οι προσωπικές συνθήκες, η οικογενειακή 

κατάσταση, ο τρόπος κτήσης του εισοδήµατος του φορολογούµενου κ.ο.κ . Στην 

κατηγορία αυτή υπάγονται ο φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων, ο προσωπικός 

φόρος επί της δαπάνης, ο φόρος κληρονοµιών κλπ.  
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 Αντίθετα, οι απρόσωποι φόροι επιβάλλονται όχι σε «πρόσωπο» αλλά στις 

συναλλαγές ή πράγµατα βάση αντικειµενικών κριτηρίων, όπου είναι π.χ το ύψος 

της δαπάνης που διενεργεί το νοικοκυριό για την αγορά ενός συγκεκριµένου 

αγαθού.  

 Συνεπώς, οι απρόσωποι φόροι , στους οποίους υπάγονται κατά κύριο λόγο οι 

φόροι κατανάλωσης , δεν λαµβάνουν υπόψη ούτε τις προσωπικές και λοιπές 

συνθήκες των φορολογούµενων , ούτε το ύψος του εισοδήµατος ή τις περιουσίες 

του. 

2.2  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. 
 
 
2.2.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ & ΣΤΙΣ Α.Ε. 
 
Νοµικά πρόσωπα καλούνται οι ενώσεις φυσικών προσώπων, οι οποίες 

δηµιουργούνται για να εξυπηρετήσουν ένα συγκεκριµένο σκοπό και για αυτό το 

λόγο καθίστανται υποκείµενα δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Ανάλογα µε τον 

τρόπο µε τον οποίο ιδρύονται, οργανώνονται και λειτουργούν και ανάλογα µε το 

σκοπό που επιδιώκουν, τα νοµικά πρόσωπα διακρίνονται σε δύο µεγάλες 

κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής: 

> Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.). Είναι εκείνα τα οποία η 

ίδρυση τους προκύπτει από την πολιτεία µε νόµο ή διάταγµα και έχουν τη 

δυνατότητα άσκησης διοικητικής εξουσίας µε σκοπό την εξυπηρέτηση του 

∆ηµόσιου συµφέροντος. Τα βασικότερα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου είναι: η 

πολιτεία, οι ∆ήµοι και οι κοινότητες, οι Ιερές Μητροπόλεις, η εκκλησία της 

Ελλάδας, τα ασφαλιστικά ταµεία, διάφοροι οργανισµοί και δηµόσια ιδρύµατα, οι 

σύλλογοι όπως ∆ικηγορικοί, Ιατρικοί κ.λπ. 

> Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.∆.). Είναι εκείνα που έχουν ως 

βασικό στόχο κατά τη δηµιουργία τους και τη λειτουργία τους την εξυπηρέτηση 

ιδιωτικών σκοπών, υπό µορφή που διέπεται από συγκεκριµένη διάταξη νόµου. 

Έτσι από τις διατάξεις του Αστικού κώδικα προβλέπονται οι συστάσεις των 

σωµατείων, των ιδρυµάτων και των επιτροπών εράνων, οι κοινωνίες αστικού 

δικαίου που ασκούν επιχείρηση, οι αστικές εταιρείες κ.λπ.  
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Σύµφωνα µε τον Εµπορικό Κώδικα προβλέπονται οι συστάσεις και η λειτουργία 

των: 

❖ Οµόρρυθµων εταιρειών 

❖ Απλών ετερόρρυθµων εταιρειών 

❖ Ετερόρρυθµων κατά µετοχές 

❖ Ανωνύµων εταιρειών 

❖ Εταιρειών περιορισµένης Ευθύνης και της µονοπρόσωπης ΕΠΕ 

❖ Των συνεταιρισµών 

 
Από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων άρθρο 2 παράγραφος 2 προβλέπεται η 

σύσταση και η λειτουργία της κοινοπραξίας επιτηδευµατιών, η οποία θεωρείται 

επιτηδευµατίας και είναι υποκείµενη στη φορολογία εισοδήµατος. 

Στο φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων υπάγονται: 

❖ Οι ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης 

❖ Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες 

❖ Οι συνεταιρισµοί και οι ενώσεις τους 

❖ Οι δηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα άσχετα αν αυτές αποτελούν ή όχι ίδια νοµικά πρόσωπα 

❖ Οι αλλοδαπές εταιρείες και οι οργανισµοί που αποβλέπουν στην απόκτηση 

οικονοµικών ωφεληµάτων 

❖ Τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους 

ιδρύµατα.  

 
Τα λοιπά νοµικά πρόσωπα, εταιρείες, κοινοπραξίες και οι κοινωνίες που ακούν 

επιχείρηση ή επάγγελµα φορολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 

του Ν.2238/94. 

Η νοµική µορφή που επιλέγεται συνήθως για την άσκηση πολύ σηµαντικών 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα είναι αυτή της Ανώνυµης 

Εταιρίας (Α.Ε.), η οποία ανήκει στις κεφαλαιουχικές εταιρίες µε νοµική 

προσωπικότητα. Η λειτουργία της εταιρείας πραγµατοποιείται µε βάση τις 

διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Για τις υποχρεώσεις της , η ευθύνη του εκάστοτε 
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µετόχου περιορίζεται στο ποσοστό συµµετοχής του. Για την ίδρυση µιας Α.Ε. 

απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη δύο ιδρυτών - φυσικών ή νοµικών 

προσώπων, ενώ απαιτούνται τα ακόλουθα βήµατα: 

❖ Προέλεγχος και κράτηση επωνυµίας στο αρµόδιο επιµελητήριο 

❖ Σύνταξη του Καταστατικού παρουσία συµβολαιογράφου 

❖ Υποβολή και έγκριση του Καταστατικού από την αρµόδια Νοµαρχία 

❖ Καταχώρηση στο µητρώο Ανωνύµων Εταιριών 

❖ ∆ηµοσίευση του Καταστατικού και της Ανακοίνωσης της ίδρυσης στο τεύχος 

Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

 
Ο χρόνος που απαιτείται για την ίδρυση µιας Α.Ε. ανέρχεται σε µία εβδοµάδα 

(µετά τη σύνταξη του καταστατικού) για εταιρίες µε µετοχικό κεφάλαιο µέχρι 

300.000€, ενώ για εταιρίες µεγαλύτερων µεγεθών σε δύο µε τρείς µήνες. Το 

ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυση µιας Α. Ε. ανέρχεται στα 

60.000€, και πρέπει να καταβληθεί πλήρως είτε σε χρήµατα, είτε σε είδος. Το 

µετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε ανώνυµες ή ονοµαστικές µετοχές (στον τραπεζικό 

κλάδο οι µετοχές είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές). Τα όργανα διοίκησης µιας Α.Ε. 

είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο και αποτελεί το 

ανώτατο όργανο της εταιρίας. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων από την 

Γενική Συνέλευση απαιτείται επίτευξη απαρτίας και πλειοψηφίας. Για συνήθεις 

αποφάσεις της απαιτείται απαρτία του 1/5 του καταβεβληµένου κεφαλαίου και 

απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσώπων ψήφου (50% συν ένας ψήφος). Για 

ιδιαίτερα σηµαντικές αποφάσεις, όπως η αλλαγή της εθνικότητας της εταιρίας, ή 

του αντικειµένου της εταιρίας, απαιτούνται υψηλότερα ποσοστά. Τέλος η Γενική 

Συνέλευση αποφασίζει για τον τρόπο διάθεσης των κερδών, µε συγκεκριµένους 

περιορισµούς οι οποίοι προβλέπονται από τον νόµο (πχ κρατήσεις για τακτικό 

αποθεµατικό, καταβολή πρώτου µερίσµατος κλπ).  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει µια φορά τουλάχιστον το µήνα, στην έδρα 

της εταιρίας ή σε κάποιο άλλο χώρο, ο οποίος ορίζεται στο Καταστατικό. Τα άτοµα 

που απαρτίζουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ευθύνονται προσωπικά για τις 
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αποφάσεις αλλά και τις τυχών παραλείψεις, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται 

να τους επιβληθούν και κυρώσεις. 

Στις Α.Ε. ισχύει η αρχή της ελεύθερης µεταβίβασης της µετοχικής σχέσης, δηλαδή 

της µεταβίβασης των µετοχών. Η µεταβίβαση µη εισηγµένων µετοχών για Α.Ε. στο 

Χρηµατιστήριο φορολογείται µε συντελεστή 5% επί της µεγαλύτερης µεταξύ της 

πραγµατικής και της τεκµαρτής αξίας πώλησης (βάσει εγκύκλιου του Υπουργείου 

Οικονοµικών), ενώ η µεταβίβαση εισηγηµένων µετοχών Α.Ε. στο Χρηµατιστήριο 

φορολογείται µε 1,5% επί της χρηµατιστηριακής τιµής πώλησης. Οι ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις των Α.Ε. πρέπει να ελέγχονται από δυο τουλάχιστον 

ελεγκτές. Εταιρίες που συγκεντρώνουν αθροιστικά δυο από τα ακόλουθα κριτήρια 

(σύνολο ισολογισµού 3.000.000€, καθαρός κύκλος εργασιών 5.000.000€ και µέσος 

όρος προσωπικού τα 50 άτοµα), πρέπει να εκλέγουν υποχρεωτικά τους ελεγκτές 

τους από το Σ.Ο.Ε.Λ. (Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Ελλάδος). Η Α.Ε. λύεται µε την 

πάροδο του χρόνου που ορίζεται από το Καταστατικό της, µε απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης για πρόωρη λύση και µε κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση 

πτώχευσης. Επίσης ειδικό λόγο λύσης αποτελεί και η ανάκληση της άδειας της 

εταιρίας.  

 
2.2.2  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΟΡΟΥ Α.Ε. 
 
Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά που µπορούµε να εντοπίσουµε στη Φορολογία 

των Ανωνύµων εταιρειών και είναι τα εξής: 

> Το συνολικό από κάθε πηγή εισόδηµα του Νοµικού Προσώπου είναι το 

αντικείµενο του φόρου. 

> Ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται 

αναλογικός και εφαρµόζεται επί του συνολικού καθαρού εισοδήµατος. Ανάλογα µε 

τον σκοπό τον οποίο επιδιώκει το Νοµικό πρόσωπο µπορεί να διαφοροποιηθεί ο 

φορολογικός συντελεστής. 

> Ο κίνδυνος της διπλής φορολόγησης εξαλείφεται µε το τρέχων καθεστώς της 

φορολογίας των Νοµικών προσώπων γιατί το διανεµόµενο εισόδηµα στους 

δικαιούχους (µετόχους κ.λπ.) λαµβάνεται από το υπόλοιπο του εισοδήµατος µετά 

την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου 
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> Το ευρύτερο φάσµα της φορολογίας είναι επιτυχηµένο καθώς περιλαµβάνει 

τα φορολόγηση και των αλλοδαπών νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου. 

> Ισχύει προείσπραξη του φόρου έναντι του φόρου του επόµενου οικονοµικού 

έτους αλλά µε ποσοστό 80% στο ποσό του φόρου που αναλογεί στα εισοδήµατα της 

διαχειριστικής περιόδου που έληξε. Το ποσοστό της προκαταβολής µειώνεται κατά 

50% για τα νέα νοµικά πρόσωπα κατά τα τρία πρώτα οικονοµικά έτη από τη 

δήλωση έναρξης εργασιών τους. Αντικείµενο του φόρου για τις ηµεδαπές Α.Ε. 

είναι 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 αντίστοιχου φόρου εισοδήµατος. Για τον 

προσδιορισµό των κερδών που δεν φορολογούνται, ή αυτών που φορολογούνται µε 

ειδικό τρόπο, γίνεται διαχωρισµός των συνολικών καθαρών κερδών, ανάλογα µε τα 

φορολογούµενα αλλά και τα αφορολόγητα έσοδα. Επιπλέον, για τις ηµεδαπές Α.Ε., 

οι οποίες απαλλάσσονται του φόρου βάσει ειδικών διατάξεων, αντικείµενο του 

φόρου τους είναι τα κεφαλαιοποιούµενα ή διανεµόµενα κέρδη.  

Επιβάλλεται φόρος στο συνολικό καθαρό εισόδηµα από κάθε πηγή που αποκτάται 

από ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες. Για τον υπολογισµό του καθαρού εισοδήµατος 

χαρακτηρίζονται ως ακαθάριστα έσοδα τα εξής: 

■ Οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 

■ Τα εισοδήµατα που προέρχονται από ακίνητα όπως για παράδειγµα 

εκµισθώσεις οικοπέδων 

■ Τα εισοδήµατα που προέρχονται από κινητές αξίες όπως είναι τα µερίσµατα 

και οι τόκοι 

■ Τα εισοδήµατα από τη συµµετοχή σε εµπορικές επιχειρήσεις 

■ Τα εισοδήµατα που προέρχονται από τον γεωργικό κλάδο 

■ Τα εισοδήµατα που προκύπτουν από υπεραξίες.  

 
2.2.3  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
 
Οι συντελεστές φόρου επί των αδιανέµητων κερδών για τις ηµεδαπές Α.Ε., για τις 

δηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, για τους συνεταιρισµούς, για τις 

αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισµούς και για τις ηµεδαπές Ε.Π.Ε. ορίζονται, 
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µε το άρθρο 109 § 1 του ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το ν. 

3842/2010, ως εξής: 

 
Πίνακας 1.1 Συντελεστές Φορολόγησης επί αδιανέµητων κερδών. 
 
Χρήσεις που αρχίζουν    Φορολογικός συντελεστής επί των 
      αδιανέµητων κερδών 
 Από 1.1.2010 έως 31.12.2010   24% 
 Από 1.1.2011 έως 31.12.2011   23% 
 Από 1.1.2012 έως 31.12.2012   22% 
 Από 1.1.2013 έως 31.12.2013   21% 
 Από 1.1.2014 και µετά    20% 
Για τα κέρδη που διανέµουν οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες µε τη µορφή αµοιβών 

και ποσοστών στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και στους διευθυντές, 

αµοιβών στο εργατικό- υπαλληλικό προσωπικό, εκτός µισθού, καθώς και 

µερισµάτων ή προµερισµάτων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, 

ή νοµικές οντότητες, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η 

καταβολή τους γίνεται σε µετρητά ή µετοχές, η ανώνυµη εταιρεία καταβάλλει 

φόρο µε συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%). 

Αντίστοιχος φορολογικός συντελεστής (40%) εφαρµόζεται και για τα κέρδη που 

κεφαλαιοποιούν ή διανέµουν οι ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και οι 

συνεταιρισµοί σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ή νοµικές 

οντότητες, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, καθώς και για τα κέρδη που 

εξάγει ή πιστώνει υποκατάστηµα εγκατεστηµένο στην Ελλάδα στο κεντρικό του 

στην αλλοδαπή (Άρθρο 109 ν. 2238/1994). 

Για τα ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι 

φορολογικοί συντελεστές διαµορφώνονται ως εξής: 

 
 
Πίνακας 1.2 Συντελεστές φορολόγησης για νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικά. 
 

Οικονοµικό Έτος  Φορολογικός συντελεστής 
2009 & 2010     25% 
2011      24% 
2012      23% 
2013      22% 
2014      21% 
2015 και µετά    20% 
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Τέλος, 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 όπως αυτός 

υπολογίστηκε µε βάση τους ανωτέρω φορολογικούς συντελεστές. Η λογιστική 

αντιµετώπιση του φόρου εισοδήµατος, που καλείται και κύριος φόρος και του 

συµπληρωµατικού γίνεται µε χρέωση του 88.08 ‘φόρος εισοδήµατος’ και πίστωση 

του 54.07 ‘φόρος εισοδήµατος φορολογητέων κερδών’. Στη συνέχεια ο λογαριασµός 

54.07 χρεώνεται µε τη µεταφορά του υπολοίπου του στη πίστωση του 54.08 ‘ 

Λογαριασµός εκκαθάρισης φόρων-τελών ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήµατος’. 

Επίσης στην πίστωση του 54.08 καταχωρείται το ποσό της προκαταβολής φόρου 

της επόµενης χρήσης µε χρέωση του λογαριασµού 33.13.00 ‘ Προκαταβολή φόρου 

εισοδήµατος’. Το άθροισµα του κύριου φόρου, του συµπληρωµατικού και της 

προκαταβολής της επόµενης χρήσης µειώνεται: 

• Με το φόρο που προκαταβλήθηκε για τη χρήση που έληξε µε πίστωση του 

λογαριασµού 33.10 

• Με το φόρο που παρακρατήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης µε πίστωση 

του λογαριασµού 33.13.99 ‘λοιποί παρακρατηµένοι φόροι εισοδήµατος’ 

• Με το φόρο που αναλογεί στο µέρος των φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο 

µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης εισοδηµάτων που διανέµονται, µε 

πίστωση του λογαριασµού 33.13.06 ‘παρακρατηµένος φόρος εισοδήµατος από 

τόκους’. Από το οικονοµικό έτος 2002 και µετά µειώνεται µε ολόκληρο το ποσό του 

φόρου που έχει παρακρατηθεί (Ν. 3091/2002) 

• Με το φόρο που καταβλήθηκε στο εξωτερικό για τα εισοδήµατα που 

προέκυψαν εκεί αλλά φορολογούνται στην Ελλάδα µε πίστωση του λογαριασµού 

33.13.03¬04 ‘παρακρατηµένος φόρος εισοδήµατος από µερίσµατα µετοχών ή 

συµµετοχές σε Ε.Π.Ε., αλλοδαπής. Ο φόρος αυτός µπορεί να είναι µεγαλύτερος 

από το φόρο που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα. Μετά τις πιο πάνω 

αυξοµειώσεις το πιστωτικό υπόλοιπο του 54.08 είναι το οφειλόµενο προς το 

∆ηµόσιο ποσό για φόρο εισοδήµατος.  
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2.2.4 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Α.Ε. ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ. 
 
Από το φόρο εισοδήµατος απαλλάσσονται: 

• Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, οι δήµοι και οι κοινότητες και οι αµιγείς δηµοτικές 

και οι κοινοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης 

απορριµµάτων καθώς και τα νοσοκοµεία, βρεφοκοµεία, κέντρα παιδικής µέριµνας 

και γηροκοµεία. 

• Τα εισοδήµατα από ακίνητα που ανήκουν στις Ιερές Μονές του Αγίου 

Όρους, στο Οικουµενικό Πατριαρχείο και στα Πατριαρχεία Ιεροσολύµων και 

Αλεξάνδρειας και αποκτήθηκαν µέχρι 31/12/2009. 

• Τα τεκµαρτά εισοδήµατα από ακίνητα που ανήκουν σε ξένα θρησκεύµατα ή 

σε ξένα κράτη και χρησιµοποιούνται για πρεσβείες και προξενεία. 

• Τα κέρδη από εκµετάλλευση πλοίων υπό ελληνική σηµαία ή υπό ξένη 

σηµαία που πραγµατοποιούν στην Ελλάδα οι αλλοδαπές επιχειρήσεις. 

• Τα εισοδήµατα των συνεταιρισµών πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθµού, οι 

οποίοι χαρακτηρίζονται αγροτικοί. ∆εν εµπεριέχονται στην απαλλαγή τα 

εισοδήµατα των συνεταιρισµών από εκµίσθωση ακινήτων και από κινητές αξίες 

, τα κέρδη από πώληση προϊόντων ή από λιανική πώληση γεωργικών προϊόντων 

του συνεταιρισµού ή των µελών τους. 

• Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι απαλλαγές των εισοδηµάτων από κινητές 

αξίες 

που αποκτώνται από τα νοµικά πρόσωπα που υπόκεινται σε φορολογία. 

Εντοπίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 Ν2238/94 οι οποίες αφορούν: 

a. Εφόσον η κατάθεση δεν είναι στο νόµισµα του €, οι τόκοι οποιασδήποτε 

µορφής κατάθεσης σε τράπεζες που είναι στην Ελλάδα ή στο Ταχυδροµικό 

Ταµιευτήριο. 

b. Επίσης εφόσον η κατάθεση δεν είναι σε €, τους τόκους καταθέσεων 

ταµιευτηρίου ή όψεως στο ταµείο παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

c. Τους τόκους εθνικών δανείων που εκδίδονται µε έντοκα γραµµάτια ή 

οµολογίες. 

d. Τους τόκους οµολογιακών δανείων που εκδίδει η Ευρωπαϊκή τράπεζα 

επενδύσεων σε € ή συνάλλαγµα στην Ελλάδα. 
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e. Τους τόκους των οµολογιακών δανείων του Ο.Τ.Ε. και της ∆.Ε.Η.  

 
Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό µε βάση το οποίο τα παραπάνω έσοδα παρουσιάζουν 

αυτή την ιδιαιτερότητα και αναφέρονται στα κέρδη. Όσο είναι αδιανέµητα τα 

κέρδη αυτά σε περίπτωση αύξησης Ιδίων Κεφαλαίων από τα Νοµικά πρόσωπα 

παραµένουν αφορολόγητα. Όταν όµως τα κέρδη που είναι είτε φορολογηθέντα είτε 

αφορολόγητα διανεµηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν τότε υπάρχει αυτοτελής 

φορολόγηση µε βάση τις ισχύοντες φορολογικές και νοµοθετικές διατάξεις.  

 
2.2.5  ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ∆Α & ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ Α.Ε. 
 
Θεωρούνται ως ακαθάριστα έσοδα των Α.Ε. τα εξής: 

• Για εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις οι πωλήσεις εµπορευµάτων 

και προϊόντων ή για τις τοις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες τα έσοδα από 

την αντίστοιχη παροχή. 

• Για οικοδοµικές επιχειρήσεις οι πωλήσεις καταστηµάτων, διαµερισµάτων, 

γραφείων κ.λπ. ενώ για τις τεχνικές επιχειρήσεις τα εργολαβικά ανταλλάγµατα. 

• Κατά την µεταβίβαση της επιχείρησης του Νοµικού προσώπου ή των 

εταιρικών µεριδίων το κέρδος το οποίο προκύπτει. Καθώς και το κέρδος από 

µεταβίβαση δικαιωµάτων που σχετίζονται άµεσα µε την επιχείρηση 

• Το εισόδηµα το οποίο προκύπτει από ακίνητη περιουσία π.χ. εκµίσθωση 

• Οι γεωργικές επιχειρήσεις κάθε είδους που αποκτούν εισόδηµα 

Αναφερθήκαµε στα ακαθάριστα έσοδα στο προηγούµενο κείµενο και µε βάση αυτά 

εκπίπτουν οι δαπάνες απόκτησης. Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τα ποσά 

που καταβάλλονται από την Α.Ε. για την εξαγορά των ιδρυτικών τίτλων της καθώς 

και οι τόκοι που καταβάλλονται στους κατόχους ιδρυτικών τίτλων της , όπως 

επίσης οι τόκοι που καταβάλλονται για τις προνοµιούχες µετοχές επειδή 

θεωρούνται παραγωγικές δαπάνες. Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν επίσης οι 

αµοιβές των µελών του ∆.Σ. που καταβάλλονται από την Α.Ε. 

Επίσης τα έξοδα µισθοδοσίας εργαζοµένου σε Α.Ε., ο οποίος συνδέεται µε πρόσωπο 

του ∆.Σ. µε βαθµό συγγένειας µέχρι τέταρτο βαθµό µόνο όταν καταβληθούν οι 

ασφαλιστικές εισφορές στον ασφαλιστικό οργανισµό. Το ποσό που αποµένει µετά 

τις εκπτώσεις που αναφέρθηκαν αποτελεί το συνολικό καθαρό εισόδηµα του 
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Νοµικού προσώπου το οποίο εµφανίζεται ως πιστωτικό υπόλοιπο στο λογαριασµό 

86.99 ‘ Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης.  

 
2.2.6  ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ & ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η Α.Ε. 
 
Τα καθαρά κέρδη χρήσης υπόκεινται σε φορολογική αναµόρφωση για να 

προκύψουν τα φορολογητέα κέρδη επί των οποίων θα υπολογισθεί ο φόρος. Στο 

έντυπο (Φ-01 010) πραγµατοποιείται η φορολογική αναµόρφωση και στα 

πραγµατικά προσθέτονται τα εξής: 

Οι µη εκπιπτόµενες δαπάνες οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία κατά τη 

διάρκεια της χρήσης αλλά δεν αναγνωρίζονται από τη φορολογική νοµοθεσία προς 

έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επειδή δεν θεωρούνται παραγωγικές εσόδων. Σε 

αυτή τη κατηγορία ανήκουν τα ποσά αποσβέσεων πλέον των νόµιµων που βάρυναν 

τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς επίσης και οι δαπάνες που αφορούν αφορολόγητα 

έσοδα ή έσοδα φορολογηθέντα µε ειδικό τρόπο ή έσοδα από µερίσµατα και 

συµµετοχές σε άλλες επιχειρήσεις. Επίσης οι δαπάνες επιβατικών αυτοκινήτων 

που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση- λοιπές δαπάνες µη παραγωγικές καθώς 

και οι πρόσθετοι φόροι - πρόστιµα για παραβάσεις διατάξεων οποιουδήποτε νόµου 

όπως του Κ.Β.Σ. 

Από το άθροισµα των καθαρών κερδών και των λογιστικών διαφορών αφαιρούνται: 

• Τα µερίσµατα ή κέρδη από συµµετοχές σε άλλες επιχειρήσεις τα οποία κατά 

τη διάρκεια της χρήσης είχαν καταχωρηθεί στους λογαριασµούς 76.00 ‘έσοδα 

συµµετοχών’ και 76.01 ‘έσοδα χρεογράφων’ και στο τέλος χρήσης είχαν µεταφερθεί 

στους αντίστοιχους τριτοβάθµιους λογαριασµούς του 86.01 ‘χρηµατοοικονοµικά 

αποτελέσµατα’ 

• Τα αφορολόγητα έσοδα 

• Τα φορολογηθέντα έσοδα µε ειδικό τρόπο τα οποία προέρχονται από τόκους 

καταθέσεων σε € σε τράπεζες ή ταµιευτήρια της Ελλάδας ή στο ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή από τόκους από οµολογιακών δανείων 

επιχειρήσεων. Φορολογούνται µε 40% τα έσοδα που διανέµονται ή 

κεφαλαιοποιούνται. 
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Όπως διαµορφώνεται το αποτέλεσµα προστίθεται το µέρος των αφορολόγητων 

εσόδων που αναλογούν στα διανεµόµενα κέρδη µε την αναγωγή του ποσού αυτού 

σε µικτό ποσό περιλαµβανοµένου δηλαδή και του φόρου εισοδήµατος. Η σχέση 

αυτή είναι: 

∆ιανεµόµενα Κέρδη x Αφορολόγητα έσοδα / συντελεστή αναγωγής Κέρδη 

Ισολογισµού 

Συντελεστής αναγωγής= 100- συντελεστής φορολόγησης 

Συµψηφισµός φορολογικής ζηµιάς προηγούµενων χρήσεων Σύµφωνα µε την 

παράγραφο 11 του άρθρου 105/ Ν. 2238/94 η φορολογική ζηµιά συµψηφίζεται 

διαδοχικά στα επόµενα 5 οικονοµικά έτη εφόσον τα βιβλία του υπόχρεου κριθούν 

ακριβή και επαρκή από την αρµόδια ∆ηµόσια υπηρεσία. Το δικαίωµα του 

συµψηφισµού αφαιρείται όταν δεν υποβάλει δήλωση ή την υποβάλλει εκπρόθεσµα. 

Αφαίρεση αφορολόγητων αποθεµατικών αναπτυξιακών νόµων Στη συνέχεια µετά 

από το συµψηφισµό των ζηµιών ακολουθείται η παρακάτω αφαιρετική διαδικασία: 

a. Τα αφορολόγητα ποσά για επενδύσεις που έγιναν µε το ν. δ. 4002/1959, µε 

τους νόµους 289/76 και 1262/82 

b. Το αφορολόγητο ποσό για νέες στη χώρα επενδύσεις ν. 1892/90 

c. Το αφορολόγητο αποθεµατικό ν. 2601/04 

d. Το ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό επενδύσεων ν. 3299/04 

 
Μετά τα παραπάνω το ποσό που προκύπτει αποτελεί το φορολογητέο εισόδηµα του Νοµικού 

προσώπου επί του οποίου υπολογίζεται ο φόρος εισοδήµατος. 

Τα καθαρά κέρδη των Α.Ε. προσδιορίζονται λογιστικά, αν από τα ακαθάριστα 

έσοδα του ισολογισµού, αφαιρέσουµε όλες τις δαπάνες που πραγµατοποίησε η Α.Ε. 

Τέτοιες δαπάνες είναι σύµφωνα µε το άρθρο 31 Ν. 2238/94 (αγορές α’ & β’ υλών, 

αµοιβές και έξοδα τρίτων, αµοιβές προσωπικού, φόροι τέλη, αποσβέσεις κλπ.). 

Εκτός των δεδουλευµένων δαπανών, από τα ακαθάριστα έσοδα αφαιρούνται και 

κάποιες άλλες δαπάνες, αφού πρώτα έχει παρακρατηθεί φόρος 25%. Οι δαπάνες 

αυτές είναι οι ακόλουθες: 

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

προνοµιούχων τίτλων, για την εξαγορά τους 
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> Οι τόκοι που καταβάλει η ηµεδαπή Α.Ε. στους κατόχους των ιδρυτικών, 

αλλά και των προνοµιούχων τίτλων της, εφόσον οι τόκοι αυτοί δεν προέρχονται 

από τα κέρδη της 

> Οι αµοιβές και οι αποζηµιώσεις των µελών του διοικητικού συµβουλίου 

> Οι διάφορες παροχές σε χρήµα και είδος 

 
Τα συνολικά πραγµατικά κέρδη µιας Ανώνυµης Εταιρείας για να βρεθούν θα 

πρέπει διανέµεται στους µετόχους και το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται 

σύµφωνα µε όσα ορίζει το καταστατικό. 

Εκτός του φόρου εισοδήµατος, επιβάλλεται και συµπληρωµατικός φόρος στο 

εισόδηµα από ακίνητα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα. Ο φόρος αυτός 

υπολογίζεται µε συντελεστή 3% στο συνολικό ακαθάριστο εισόδηµα που 

προέρχεται από τα ακίνητα. Ο συµπληρωµατικός αυτός φόρος δεν επιβάλλεται στα 

εισοδήµατα από ακίνητα τα οποία απαλλάσσονται φόρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 103 Κ.Φ.Ε.. 

Επίσης το ακαθάριστο εισόδηµα από την εκµίσθωση ακινήτων υπόκειται σε τέλη 

χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου, που ανέρχεται συνολικά στο 3,60%. Τέλος ο 

υπολογισµός του προκαταβλητέου φόρου των Α.Ε. προκύπτει, όταν ο καταβλητέος 

φόρος πολλαπλασιάζεται µε το 80% από το 2009 και έπειτα. Το ποσό που 

προκύπτει αποτελεί τον προκαταβλητέο φόρο. Προκαταβολή φόρου υπολογίζεται 

και σε Α.Ε., οι οποίες βρίσκονται υπό εκκαθάριση. Αντιθέτως δεν υπολογίζεται 

προκαταβολή φόρου στα διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα κέρδη Α.Ε., τα οποία 

απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος βάσει ειδικών διατάξεων. 

Τα ποσά τώρα τα οποία αφαιρούνται είναι, ο φόρος που παρακρατήθηκε, ο 

προκαταβεβληµένος φόρος, οι παρακρατηµένοι φόροι της αλλοδαπής, ο φόρος που 

αναλογεί στο µέρος των κερδών που έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο µε 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Το τελικό ποσό που αποµένει µετά τις 

προαναφερθείσες αφαιρέσεις και προσθέσεις από τον κύριο φόρο, αποτελεί το ποσό 

που θα καταβληθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ από την Α.Ε. 

Η δήλωση φόρου Εισοδήµατος των Α.Ε.., όταν η οικονοµική διαχειριστική 

περίοδος λήγει στις 31/12 υποβάλλεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. έως και 15 Μαΐου. 

Είναι υποχρεωτικό κατά την υποβολή της δήλωσης να καταβάλλεται το 1/8 του 
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κύριου και συµπληρωµατικού φόρου της προκαταβολής. Από το συνολικό ποσό του 

κύριου φόρου που αναλογεί στο φορολογούµενο εισόδηµα και του 

συµπληρωµατικού φόρου, αφαιρούνται τα εξής: 

• Το ποσό αυτό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε 

• Ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, ο οποίος σε καµία περίπτωση 

δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από τον φόρο εισοδήµατος που ισχύει στην 

Ελλάδα. Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή 

παρακρατήθηκε υπερβαίνει τον φόρο που αναλογεί, η επιπλέον διαφορά 

συµψηφίζεται στο υπόλοιπο ποσό που προκύπτει προς βεβαίωση. Ότι αποµένει ως 

υπόλοιπο πιστωτικό επιστρέφεται.  
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3333 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ     

 

3.1  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. 

Προσδιορισµός του φορολογητέου εισοδήµατος των νοµικών προσώπων (εκτός 

τραπεζικών και ασφαλιστικών) όταν έχουν και εισοδήµατα που έχουν 

φορολογήθηκαν µεταξύ των εισοδηµάτων των νοµικών προσώπων 

συµπεριλαµβάνονται και µερίσµατα η κέρδη από συµµέτοχη σε άλλες εταιρείες 

των όποιων τα κέρδη έχουν φορολογηθούµε βάση τις διατάξεις του ΚΦΕ τα 

εισοδήµατα αυτά αφαιρούνται από τα συνολικά καθαρά κέρδη προκειµένου 

υπολογισµού των φορολογητέων κερδών του νοµικού προσώπου. 

Σε περίπτωση, που στα καθαρά κέρδη της ηµεδαπής ΑΕ, ΕΠΕ και του 

συνεταιρισµού, συµπεριλαµβάνονται, εκτός από τα µερίσµατα και τα κέρδη από 

συµµέτοχες που αναφέρονται πιο πάνω εισοδήµατα φορολογηθέντα κατά ειδικό 

τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως ή έσοδα που απαλλάσσονται 

της φορολογίας και περαιτέρω λαµβάνει χωρά διανοµή κερδών, για τον 

προσδιορισµό των διανεµοµένων κερδών που αναλογούν στα εισοδήµατα που 

προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 2(έσοδα αφορολόγητα) και 3(κέρδη 

προσδιορισθέντα ή φορολογηθέντα µε ειδικό τρόπο) του άρθρου 106 λαµβάνονται 

υπόψιν τα συνολικά κέρδη που προκύπτουν από τους ισολογισµούς των νοµικών 

αυτών προσώπων. 

Εποµένως κατά τις διατάξεις θεωρείται ότι για τον προσδιορισµό των 

φορολογητέων κερδών των ΑΕ, ΕΠΕ και συνεταιρισµών, τα διανεµόµενα µε 

οποιοδήποτε τρόπο κέρδη, ήτοι µερίσµατα, αµοιβές µελών ∆Σ, προέρχονται 

καταναλώτρια των φορολογούµενων µε τις γενικές διατάξεις κερδών και των 

αφορολογήτων τοιούτων ή φορολογηθέντων ή προσδιορισθέντων κατά ειδικό 

τρόπο. 

Τα πιο πάνω δεν εφαρµόζονται για τις τραπεζικές ή ασφαλιστικές ανώνυµες 

εταιρείες, καθόσον για αυτές προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 99 του 

ΚΦΕ ειδικός τρόπος προσδιορισµού του αντικείµενου φορολογίας των. 
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Παράδειγµα.Παράδειγµα.Παράδειγµα.Παράδειγµα.    

Έστω ότι η Α.Ε. ΄΄Α΄΄ πραγµατοποιείσαι, βάσει υπολογισµού ,καθαρά κέρδη 

3000000 κατά τη διαχειριστική περίοδο 1.1.2010 έως 31.12.2010,τα οποία µε την 

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος οικον. έτους 2011 αναµορφώνονται σε 3350000 

µε την προσθήκη λογιστικών διαφόρων 350000 στις οποίες συµπεριλαµβάνονται 

και δαπάνες που αφορούν τα αφορολόγητα έσοδα και τα έσοδα τα φορολογηθέντα 

κατά ειδικό τρόπο. Μεταξύ των εισοδηµάτων της εταιρείας συµπεριλαµβάνονται 

και αφορολόγητα έσοδα 200000 καθώς και έσοδα φορολογηθέντα µε ειδικό τρόπο 

150000. 

    
Πρώτη περίπτωση:Πρώτη περίπτωση:Πρώτη περίπτωση:Πρώτη περίπτωση:    
    

Το ∆.Σ. που συνέρχεται 2.3.2011 προτείνει προς τη γενική συνέλευση των 

µετοχών από τα κέρδη που αποµένουν µετά την αφαίρεση της κράτηση για 

τακτικό αποθεµατικό να µη διανεµηθεί κανένα πόσο στους µετόχους, στα µελή του 

∆.Σ. κ.τ.λ. 

Ο προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών της εταιρείας θα γίνει ως εξής: 

Καθαρά κέρδη βάσει ισολογισµού     3.000.000 
Πλέον δηλωθείσες λογιστικές διαφορές       350.000 
                                                    ∆ηλωθέντα καθαρά κέρδη    3.350.000 
µείον αφορολόγητα έσοδα    200.000 
µείον έσοδα φορολογηθέντα κατά       
                       ειδικό τρόπο    150.000    350.000 
                       φορολογητέα κέρδη Ν.Π.    3.000.000 
οφειλόµενος φόρος (3000000*24%)       720.000 
Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία θα φορολογηθεί για το συνολικό πόσο των 

προκυψάντων φορολογούµενων κερδών ενώ τα ποσά των αφορολογήτων εσόδων και 

των φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο θα εµφανιστούν στον ισολογισµό σε 

ιδιαιτέρους λογαριασµούς αποθεµατικών. 

Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα ο πινάκας διάθεσης των κερδών θα έχει ως εξής: 

Καθαρά κέρδη βάσει ισολογισµού     3.000.000 
Μείον φόρος εισοδήµατος         720.000 
                       Υπόλοιπο κερδών     2.280.000 
∆ιάθεση κερδών 
Τακτικό αποθεµατικό(2280000*5%)       114.000 
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νοµών     350.000 
αφορολόγητο αποθεµατικό    200.000 
αποθεµατικό φορολογηθέν  
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κατά ειδικό τρόπο (10%)    150.000 
Υπόλοιπο κερδών εις νέο      1.816.000 
Σύνολο        2.280.000 
∆ιευκρινίζεται ότι ο σχηµατισµός του τακτικού αποθεµατικού έγινε επί του 

υπόλοιπου των κερδών που απέµειναν µετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου 

εισοδήµατος(2280000*5%),καθόσον συµφωνά µε τις διατάξεις του άρθρου 45 

προκειµένου να υπολογιστούν τα κέρδη που θα ληφθέν ως βάση υπολογισµού του 

τακτικού αποθεµατικού, λαµβάνονται τα κέρδη που αποµένουν µετά την αφαίρεση 

και κάθε αλλού εταιρικού βάρους και συνεπώς και του φόρου εισοδήµατος, αφού 

µε τις νέες διατάξεις φορολογίας των ΑΕ ο φόρος εισοδήµατος που επιβάλλεται στο 

συνολικό πόσο των κερδών της εταιρείας βαρύνει το νοµικό πρόσωπο και τυχόν 

διανεµόµενα λαµβάνονται από το υπόλοιπο των κερδών που αποµένει µετά την 

αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος. 

    
∆εύτερη περίπτωση:∆εύτερη περίπτωση:∆εύτερη περίπτωση:∆εύτερη περίπτωση:    
    

Το ∆.Σ. που συνέρχεται 2.3.2011 προτείνει τα καθαρά κέρδη της χρήσης να 

διατεθούν ως εξής: 

α. Για τακτικό αποθεµατικό συµφωνά µε το άρθρο 44 

β. Για µερίσµατα στους µετόχους 1100000 

γ. Για αµοιβές και ποσοστά µελών ∆.Σ. 70000 

δ. Για αµοιβές, εκτός µισθού, στους ∆/ντε 30000 

Το υπόλοιπο των κερδών να παραµείνει αδιανέµητο. 

Με βάση τα δεδοµένα αυτά ο υπολογισµός των φορολογητέων κερδών θα γίνει ως 

εξής: 

Καθαρά κέρδη βάσει ισολογισµού     3.000.000  
Πλέον δηλωθείσες λογιστικές διαφορές       350.000 
∆ηλωθέντα καθαρά κέρδη      3.350.000 
Μείον 
α. Έσοδα αφορολόγητα     200.000 
β. Έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο   150.000    350.000 
Καθαρά κέρδη       3.000.000 
Περαιτέρω, επειδή η εταιρεία πραγµατοποίησε και έσοδα αφορολόγητα και 

φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο και παράλληλα προβαίνει σε διανοµή κερδών 

1200000,στα φορολογητέα κέρδη των 3000000 πρέπει να προστεθεί και το µέρος 

των πιο πάνω εισοδηµάτων που αναλογούν στα διανεµόµενα κέρδη ,µετά την 
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ανάγωγη του εξευρισκοµένου αυτού πόσου σε µεικτό πόσο µε την προσθήκη του 

αναλογούντος σε αυτό φόρου. 

Ενόψει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι ο συντελεστής φορολογίας είναι 24% για 

µη διανεµόµενα και 40% για διανεµόµενα έχουµε: 

 
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΕΣΟ∆Α ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΑ ∆ΙΑΝΕΜΟΜΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΕΣΟ∆Α ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΑ ∆ΙΑΝΕΜΟΜΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΕΣΟ∆Α ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΑ ∆ΙΑΝΕΜΟΜΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΕΣΟ∆Α ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΑ ∆ΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΕΝΑ ΕΝΑ ΕΝΑ 
ΚΕΡ∆ΗΚΕΡ∆ΗΚΕΡ∆ΗΚΕΡ∆Η    

    
- α 

1200000 x 200000=                                                      80.000,00   3000000 

-β Πλέον του αναλογούντος φόρου 
 

80000 x 40 =                                                53.333,33   60   133.333,33 

 
ΕΣΟ∆Α ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΕΣΟ∆Α ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΕΣΟ∆Α ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΕΣΟ∆Α ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ 
ΣΤΑ ∆ΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡ∆ΗΣΤΑ ∆ΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡ∆ΗΣΤΑ ∆ΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡ∆ΗΣΤΑ ∆ΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡ∆Η    

    
- α 

1200000 x 150000 =                                                      60.000,00  3000000 

-β Πλέον του αναλογούντος φόρου 
 

60000 x 40 =                                                40.000,00  60   100.000,00 

    
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡ∆Η (Α+Β+Γ)    3.233.333,33 

(3.000.000,00 + 133.333,33 + 100.000,00)(3.000.000,00 + 133.333,33 + 100.000,00)(3.000.000,00 + 133.333,33 + 100.000,00)(3.000.000,00 + 133.333,33 + 100.000,00)    
    
    

3.2   ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡ∆ΩΝ Α.Ε.   

 

Προσδιορισµός κερδών ΑΕ, οφειλοµένου φόρου  νοµικού προσώπου, παρακράτησης 

µερισµάτων και προκαταβολής. Παραθέτουµε ένα παράδειγµα για τον 

προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών, του οφειλοµένου φόρου του νοµικού 

προσώπου, υπολογισµού της προκαταβολής, καθώς και υπολογισµό του 

παρακρατούµενου φόρου µερισµάτων, σύµφωνα µε τα άρθρα του ΚΦΕ. 
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ΠαράδειγµαΠαράδειγµαΠαράδειγµαΠαράδειγµα    

Η ΑΕ ‘’ΑΙΑΣ’’ κατά τη διαχειριστική χρήση 1.1.2010.εως 31.12.2010 

πραγµατοποίησε καθαρά κέρδη βάσει ισολογισµού 20000000 ευρώ. Μεταξύ των 

ακαθαρίστων εσόδων συµπεριλαµβάνονται και τα εξής έσοδα: 

1.Μερίσµατα από συµµέτοχη σε άλλες ηµεδαπές ΑΕ          4000000 ευρώ 
2.Κέρδη από πώληση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων          400000 ευρώ 
3.Έσοδα από τόκους καταθέσεων                                           800000 ευρώ 
Επί των τόκων αυτών έχει παρακρατηθεί φόρος 80000 ευρώ  
4.Κέρδη από πώληση µετοχών µη εισηγµένων στο ΧΑ.        100000 ευρώ 
-άξια πώλησης                            600000 ευρώ 
-κόστος κτήσης                           500000 ευρώ 
-καταβληθείς φόρος                      30000 ευρώ    
Κατά την υποβολή της δήλωσης αναµόρφωσε τα προκύψαντα αποτελέσµατα µε 

όσες δαπάνες δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση και αυτές ήταν 500000 ευρώ. 

Το ∆.Σ. που συνέρχεται 20.4.2011 προτείνει στη Γ.Σ. των µετοχών τα εξής: 

∆ιανοµή µερισµάτων                   6000000 ευρώ 
Αµοιβές στα µελή του ∆.Σ.            400000 ευρώ  
Αµοιβές στους εργαζόµενους        600000 ευρώ 
      Σύνολο                                   7000000 ευρώ 
Η γενική συνέλευση που συνέρχεται στις 25.6.2011 εγκρίνει την πρόταση του 

∆.Σ.. Κατά το χρόνο της γενικής συνέλευσης των µετοχών, µέτοχοι της εταιρείας 

είναι: 

α) Η ΑΕ ’’ΑΡΚΑΣ’’                              µε ποσοστό 50% 
β) Μια κοινοτική Γερµανική ΑΕ          µε ποσοστό 30% 
γ) Το αµοιβαίο κεφάλαιο ’’Α’’             µε ποσοστό 10% 
δ) ∆ιάφορα φυσικά πρόσωπα              µε ποσοστό 10% 
Η προκαταβολή προηγούµενου οικονοµικού έτους ανέρχεται στο 1200000 ευρώ. 

Με βάση τα ανωτέρω ζητείται να προσδιοριστούν : 

1.Τα φορολογητέα κέρδη του νοµικού προσώπου για το οίκον. έτος 2011 

2.Ο οφειλόµενος φόρος εισοδήµατος 

3.Η οφειλόµενη προκαταβολή 

4.Το πόσο του φόρου υποχρεούται να παρακρατήσει στα διανεµόµενα κέρδη και το 

χρόνο παρακράτησης και απόδοσης του φόρου αυτού στο δηµόσιο. 

Με βάση τα ανωτέρω στοιχειά οι υπολογισµοί έχουν ως εξής: 

    
1.Φορολογητέα κέρδη νοµικού προσώπου1.Φορολογητέα κέρδη νοµικού προσώπου1.Φορολογητέα κέρδη νοµικού προσώπου1.Φορολογητέα κέρδη νοµικού προσώπου    
    

Καθαρά κέρδη ισολογισµού                                               20000000,00 ευρώ 
Πλέον δηλωθείσες λογιστικές διαφορές                                 500000,00 ευρώ 
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                                                                                           20500000,00 ευρώ 
∆απάνες αφορολογήτων εσόδων και µερισµάτων 
4000000+400000=4400000*5%=                                          220000,00 ευρώ 
Σύνολο δηλωθέντων κερδών                                             20720000,00 ευρώ 
Μείον: Έσοδα από µερίσµατα                4000000 
Κέρδη από πώληση µεριδίων Αµ. Κεφ..  400000        4400000,00 ευρώ 
Υπόλοιπο φορολογητέων κερδών           16320000,00ευρω 
Προστίθενται 
-Μέρος των αφορολογήτων εσόδων που αναλογεί  στα διανεµόµενα 
   

7000000 x 400000 =                              140000,00 20000000  

-β Πλέον του αναλογούντος φόρου 
 

140000 x 40 =                              93333,33  60   Σύνολο φορολογητέων κερδών 
          16553333,33 ευρώ 

2.Υπολογισµός οφειλοµένου φόρου 
Κύριος φόρος(7233333,33*40%=2893333,33) 
Κύριος φόρος(9320000,00*24%=2236800,00)                      5130133,33 ευρώ 
Μείον: Προκαταβολή φόρου προηγ. έτους         1200000 
Μείον: Παρακ. φόρος τόκων καταθέσεων            80000  
Μείον: Καταβληθείς φόρος Πωλ. Μετοχών           30000        1310000,00  ευρώ 
Οφειλόµενος φόρος               3820133,33 ευρώ  
3.Υπολογισµός οφειλόµενης προκαταβολής 
Κύριος φόρος 5130133,33*80%=                                          4104106,66  ευρώ 
Μείον: Παρακ. φόρος τόκων καταθέσεων            80000  
Μείον: Καταβληθείς φόρος Πωλ. Μετοχών           30000          110000,00 ευρώ 
Οφειλόµενο πόσο                                                                   3994106,66 ευρώ 

 

3.3   ΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. 

1. Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης σε 20% (από 5%) για την µεταβίβαση µη 

εισηγµένων σε Χρηµατιστήριο µετοχών ανώνυµης εταιρείας.  

Σηµειώνεται ότι: 

α) Ο συντελεστής 20% επιβάλλεται όχι στην πραγµατική αξία πώλησης που 

επιβαλλόταν µέχρι τώρα, αλλά στην υπεραξία (κατώτατη πραγµατική αξία των 

µετοχών – κόστος απόκτησης). 

β) Για τον δικαιούχο φυσικό πρόσωπο και για τις ΟΕ, ΕΕ, κλπ. εξαντλείται η 

φορολογική υποχρέωση (φορολογούνται αυτοτελώς) ενώ για τα νοµικά πρόσωπα( 

Α.Ε, ΕΠΕ, Ι.Κ.Ε κλπ. ) το εισόδηµα αυτό φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις, 

όπου από τον αναλογούντα φόρο εκπίπτει ο φόρος 20% που καταβλήθηκε. 

 Ισχύει για τα κέρδη από πωλήσεις µετοχών οι οποίες αποκτώνται από την 
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01/07//2013 και µετά. 

2. Ως εισόδηµα από κινητές αξίες θεωρείται αυτό που προκύπτει από αποδόσεις 

συµβάσεων ή πράξεων παραγώγων όταν οι δικαιούχοι είναι νοµικά πρόσωπα, 

ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν, µε τις εξαιρέσεις που 

ορίζονται ρητά στην περίπτωση αυτή όπως (εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

ή ΟΣΕΚΑ ή πιστωτικό ή χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα). 

 Ισχύει από το οικονοµικό έτος 2014 (χρήση 2013) και µετά. 

3. Επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή 20% στα κέρδη που αποκτούν φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα από πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. οι οποίες αποκτώνται 

από 1/7/2013 και µετά. 

 Σηµειώνεται ότι για τον υπολογισµό του κέρδους λαµβάνεται η πραγµατική τιµή 

πώλησης των µετοχών στο Χ.Α. µειωµένη µε το κόστος απόκτησης (µέση τιµή 

απόκτησης αυτών).  

Ο φόρος βαρύνει τον πωλητή των µετοχών και αποδίδεται εφάπαξ µε δήλωση στο 

∆ηµόσιο από την Ε.Χ.Α.Ε. µέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθηµέρου µετά το 

κλείσιµο κάθε ηµερολογιακού διµήνου για τις πωλήσεις µετοχών που 

ενεργήθηκαν µέσα σε κάθε δίµηνο. Για τον δικαιούχο φυσικό πρόσωπο εξαντλείται 

η φορολογική υποχρέωση (φορολογείται αυτοτελώς) αντί της φορολόγησης βάσει 

των γενικών διατάξεων. 

4. Προβλέπεται ότι ο φόρος συναλλαγών (2‰) στις πωλήσεις µετοχών εισηγµένων 

στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ή αλλοδαπό χρηµατιστήριο εξακολουθεί να 

επιβάλλεται για µετοχές που αποκτώνται από την 01/07/2013 παράλληλα µε την 

φορολόγηση αυτών µε 20% στα κέρδη από την πώλησή των. 

 

3.4    ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ 

Υπολογισµός των φορολογητέων κερδών ΑΕ, ΕΠΕ και συνεταιρισµών που 

διανέµουν κέρδη όταν τα αφορολόγητα εισοδήµατα τους είναι µεγαλύτερα από τα 

κέρδη ισολογισµού. Όταν στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από ισολογισµούς 

των Επαιτών συνεταιρισµών και των ΑΕ πλην των τραπεζικών και ασφαλιστικών, 

συµπεριλαµβάνονται και αφορολόγητα έσοδα ή κέρδη φορολογηθέντα κατά ειδικό 

τρόπο ή κέρδη προσδιορισθέντα κατά ειδικό τρόπο και παράλληλα λαµβάνει χωρά 

διανοµή κερδών στα κέρδη που προκύπτουν προστίθεται και το µέρος των πιο 
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πάνω εσόδων ή κερδών που αναλογεί στα διανεµόµενα κέρδη µετά την ανάγωγη 

του εξευρισκοµένου  αυτού πόσου σε µεικτό πόσο µε την προσθήκη του 

αναλογούντος σε αυτό φόρου.  
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3.5  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ 

3.5.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. 

1.α)Για τα νοµικά πρόσωπα ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι τοις 

εκατό(20%)επί των αδιανέµητων κερδών που προκύπτουν από διαχειριστικές 

περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά. Ειδικά, για τα 

κέρδη τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 

1.1.2010 έως την 31.122010,ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε είκοσι τέσσερα 

τοις εκατό(24%),για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους 

που αρχίζουν από την 1.1.2011 έως την 31.12.2011,ο συντελεστής φορολογίας 

ορίζεται σε είκοσι τρία τοις εκατό(23%),για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από 

διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2012 έως 31.12 2012,ο 

συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε είκοσι δυο τις εκατό(22%),και τα κέρδη τα 

οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους  που αρχίζουν από την 1.1.2013 

έως 31.12.2013,ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε είκοσι ένα τοις εκατό(21%). 

  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 δυο προηγούµενων εδαφίων έχουν 

εφαρµογή εφόσον οι οµόρρυθµοι εταίροι ευθύνονται απεριορίστως και εις 

ολοκλήρων µε βάσει την νοµοθεσία του κράτους-µέλους στο όποιο έχει την έδρα 

της η προσωπική εταιρεία . 

  β) Για τα κέρδη που διανέµουν οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες µε τη µορφή 

αµοιβών και ποσοστών στα µελή του διοικητικού συµβουλίου και στους 

διευθυντές, αµοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, εκτός µισθού, καθώς και 

µερισµάτων ή προµερισµάτων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπή 

νοµικές οντότητες, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας ,ανεξάρτητα αν η 

καταβολή τους γίνεται σε µετρητά ή µετοχές ανώνυµη εταιρεία καταβάλλει φόρο 

µε συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%).Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου 

εφαρµόζονται και για τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέµουν οι ηµεδαπές 

εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και οι συνεταιρισµοί σε φυσικά ή νοµικά 
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πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπή νοµικές οντότητες, ενώσεις προσώπων ή οµάδες 

περιούσιες, καθώς και για τα κέρδη που εξάγει ή πιστώνει υποκατάστηµα 

εγκατεστηµένο στην Ελλάδα στο κεντρικό του στην αλλοδαπή. 

  γ) Για το φόρο της προηγούµενης περίπτωσης εκδίδεται στο όνοµα του φυσικού 

προσώπου βεβαίωση η οποία περιέχει, µεταξύ άλλων τα ακόλουθα στοιχεία 

ονοµατεπώνυµο, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του δικαιούχου φυσικού προσώπου, 

πόσο που διανεµήθηκε σε αυτόν, την ηµεροµηνία της έγκρισης και καταβολής, 

καθώς και το πόσο του φόρου της περίπτωσης β που αντιστοιχεί στο πόσο του 

εισοδήµατος του από τα µερίσµατα αυτά. 

  Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τύπος και το 

περιεχόµενο της βεβαίωσης την οποία οφείλει να χορηγεί η διανέµουσα Ανώνυµη 

Εταιρεία, εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ή συνεταιρισµός, καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της περίπτωσης αυτής. 

  δ) Όταν δικαιούχος του εισοδήµατος από µερίσµατα η κέρδη από συµµέτοχες 

είναι φυσικό προσωπείο εισόδηµα αυτό φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις, και 

από τον αναλογούντα φόρο εκπίπτει ο φόρος που καταβλήθηκε σύµφωνα µε την 

περίπτωση β. 

  ε) Αν στα καθαρά κέρδη ηµεδαπής ανώνυµης εταιρείας η εταιρείας 

περιορισµένης ευθύνης ή συνεταιρισµού περιλαµβάνονται και µερίσµατα ή κέρδη 

από συµµέτοχη του σε άλλη ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης 

ευθύνης ή συνεταιρισµού, για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος στα διανεµόµενα 

κέρδη σε περίπτωση διανοµής κερδών, από το φόρο που υποχρεούται να 

καταβάλλει µε βάση ΤΕΕ διάταξης της περίπτωσης β, αφαιρείται το µέρος του 

φόρου που έχει ήδη καταβληθεί και αναλογεί στα διανεµόµενα κέρδη τα οποία 

προέρχονται από τις πιο πάνω συµµέτοχες. 

3.5.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΗΜΕ∆ΑΠΩΝ & ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ. 

Για τα ηµεδαπά και αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα , ο 

φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή 25% για τα εισοδήµατα του οικονοµικού έτους 

2009 και 2010, 24% για τα εισοδήµατα του οικονοµικού έτους 2011, 23% για  τα 

εισοδήµατα του έτους 2012, 22% για τα εισοδήµατα του οικονοµικού έτους 2013, 
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21% για τα εισοδήµατα του οικονοµικού έτους 2014 και 20% για τα εισοδήµατα 

του οικονοµικού έτους 2015 και εποµένων. 

3.5.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ∆Ε∆ΕΙΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. 

Επίσης, τα εισοδήµατα που αποκτούν από την εκµίσθωση οικοδοµών και γαιών οι 

ιεροί ναοί, ιερές Μητροπόλεις, ιερές µονές , οι Ιερές µονές του Αγίου Όρους , η 

ιερή µονή Πάτµου, η ιερή µονή Σινά, η αποστολική διακονία, ο Πανάγιος τάφος, 

το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Ιεροσολύµων 

και Αλεξάνδρειας , η ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου  κλπ , 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 20%. Οι διατάξεις έχουν εφαρµογή και για τα 

εισοδήµατα που αποκτούν στην Ελλάδα αντίστοιχα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα 

καθώς και φορείς ξένων θρησκευµάτων ή δογµάτων. 

3.5.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ  

Συµπληρωµατικός φόρος από ακαθάριστο εισόδηµα από οικοδοµές. ∆εν 

επιβάλλεται στα εισοδήµατα από ακίνητα των νοµικών προσώπων τα οποία 

απαλλάσσονται του φόρου. Ο συµπληρωµατικός αυτός φόρος υπολογίζεται µε 

συντελεστή 3% στο ακαθόριστο εισόδηµα ανεξάρτητα αν αυτό προέρχεται  από 

εκµίσθωση ή ιδιοχρησιµοποίηση. Ο φόρος αυτός δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό 

του φόρου εισοδήµατος που αναλογεί στο συνολικό φορολογητέο εισόδηµα του 

νοµικού προσώπου.  Ο συµπληρωµατικός αυτός φόρος  δεν επιβάλλεται στα 

εισοδήµατα από ακίνητα νοµικών προσώπων, τα οποία απαλλάσσονται του φόρου 

εισοδήµατος για τα συγκεκριµένα εισοδήµατα ( π.χ. εισοδήµατα οικοδοµών και 

γαιών των νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν 

αποδεδειγµένα κοινωφελής σκοπούς, καθώς και των ηµεδαπών κοινωφελών 

ιδρυµάτων, τεκµαρτά εισοδήµατα από ακίνητα που ανήκουµε δηµόσιες, δηµοτικές 

επιχειρήσεις κλπ. 
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3.5.5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΙΠΤΕΙ  

Από το συνολικό ποσό του φόρου εκπίπτουν ο φόρος που προκαταβλήθηκε, ο φόρος 

που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή και ο φόρος που αναλογεί στο µέρος των 

φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο. 

α)) ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε από το νοµικό προσώπου. 

 

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.  

Ειδικά για τις τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες εκπίπτει από τον συνολικό 

φόρο του νοµικού προσώπου το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ή 

προεισπράχθηκε για εισοδήµατα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση 

της φορολογικής υποχρέωσης και το οποίο αναλογεί στην 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 εταιρία 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 οποί αναλογεί στα πιο πάνω µερίσµατα που εισπράττει η 

ηµεδαπή µητρική εταιρεία. 

3.5.6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

Ο συντελεστής φορολογίας των αµοιβαίων κεφαλαίων ορίζεται σε 10% επί του 

εκάστου ισχύοντος επιτοκίου παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
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(Επιτοκίων Αναφοράς), ο όποιος περαιτέρω προσαυξάνεται ως ακολούθως, ανάλογα 

µε την κατηγορία κάθε αµοιβαίου κεφαλαίου βάσει της αποφάσεως του 

∆ιοικητικού Συµβούλιου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έκαστε ισχύει) για 

αµοιβαία κεφάλια διαθέσιµων άνευ προσαυξήσεως β) για οµολογιακά αµοιβαία 

κεφάλαια ,κατά είκοσι πέντε εκατοστά της µονάδας (0,25) γ) για µεικτά αµοιβαία 

κεφαλαιοκρατία πέντε δέκατα της µονάδας(0,5) δ) για µετοχικά αµοιβαία 

κεφάλαια και για κάθε άλλο τύπο αµοιβαίων πλην των αναφερόµενων πιο 

παραπάνω περιπτώσεων κατά µια µονάδα. 

Ο φόρος υπολογίζεται επί του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθαρού ενεργητικού 

του αµοιβαίου κεφαλαίου, λογίζεται καθηµερινά και αποδίδεται στην αρµόδια 

∆ΟΥ µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο των µηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του 

επόµενου εξαµήνου από τον υπολογισµού καταβολή του φόρου γίνεται στο όνοµα 

και για λογαριασµό του αµοιβαίου κεφαλαίου από την ΑΕ∆ΑΚ. 

Σε περίπτωση αµοιβαίου κεφαλαίου το όποιο επενδύει το ενεργητικό του σε 

µερίδια άλλων αµοιβαίων κεφαλαίων ο οφειλόµενος φόρος υπολογίζεται ανάλογα 

µε την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται το αµοιβαίο αυτό κεφάλαιο µε βάση 

την ανωτέρω απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς φόρος ο όποιος αναλογεί επί των επί µέρους αµοιβαίων κεφαλαίων 

και έχει καταβληθεί εκπίπτεται µέχρι του πόσου του οφειλοµένου  από το 

αµοιβαίο κεφάλαιο του παρόντος εδαφίου περίπτωση µεταβολής του Επιτοκίου 

Αναφοράς ή της κατάταξης του αµοιβαίου κεφαλαίου προκύπτουσα νέα βάση 

υπολογισµού του φόρου ισχύει από την πρώτη µέρα του επόµενου της µεταβολής 

µηνά. 

Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αµοιβαίου 

κεφαλαίου και των µεριδιούχων του. 

3.5.7 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Φορολογία των αµοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας συντελεστής ορίζεται 

σε 10% επί του εκάστου ισχύοντος επιτοκίου παρέµβασης της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίων Αναφοράς), προς αυξανόµενου κατά µια 

ποσοστιαία µονάδα. 
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Ο φόρος υπολογίζεται επί του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθαρού ενεργητικού 

του αµοιβαίου κεφαλαίου, λογίζεται καθηµερινά και αποδίδεται στην αρµόδια 

∆ΟΥ µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο των µηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του 

επόµενου εξαµήνου από τον υπολογισµού καταβολή του φόρου γίνεται στο όνοµα 

και για λογαριασµό του αµοιβαίου κεφαλαίου. 

Σε περίπτωση µεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς η προκύπτουσα νέα βάση 

υπολογισµού του φόρου ισχύει από την πρώτη µέρα του επόµενου της µεταβολής 

µηνά. 

Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αµοιβαίου 

κεφαλαίου και των µεριδιούχων του. 

3.5.8 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου υποχρεούνται σε καταβολή φόρου 

συντελεστής του όποιου ορίζεται σε 10% επί του έκαστε ισχύοντος επιτοκίου 

παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προς 

αυξανόµενου κατά µια ποσοστιαία µονάδα και υπολογίζεται επί του εξαµηνιαίου 

µέσου όρου των επενδύσεων τους, πλέον διαθέσιµων σε τρέχουσες τιµές. 

Σε περίπτωση µεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς προκύπτουσα νέα βάση 

υπολογισµού του φόρου ισχύει από την πρώτη µέρα του επόµενου της µεταβολής 

µηνά. 

Ο φόρος αποδίδεται στην αρµόδια ∆ΟΥ µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο των µηνών 

Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόµενου εξαµήνου από τον υπολογίσουµε την 

καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας 

και των µετοχών. 

3.5.9 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία υποχρεούνται να καταβάλλουν 

φόρο 10% επί του έκαστε ισχύοντος επιτοκίου παρέµβασης της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προς αυξανόµενου κατά µια 

ποσοστιαία µονάδα και υπολογίζεται επί του µέσου όρου των επενδύσεων τους, 

πλέον των διαθέσιµων, σε τρέχουσες τιµές, όπως απεικονίζονται στους 

εξαµηνιαίους πινάκες επενδύσεων.  
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Σε περίπτωση µεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς προκύπτουσα νέα βάση 

υπολογισµού του φόρου ισχύει από την πρώτη µέρα του επόµενου της µεταβολής 

µήνα. Ο φόρος αποδίδεται στην αρµόδια ∆ΟΥ µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του 

µήνα που ακολουθεί το χρονικό διάστηµα που αφορούν οι εξαµηνιαίοι πίνακες 

επενδύσεων. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική 

υποχρέωση της εταιρείας και των µετοχών της. 

3.5.10  ΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

(20.01.2013) 

Για τις προσωπικές εταιρείες οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες ο συντελεστής φόρου 

για εισοδήµατα µέχρι 50.000 ευρώ είναι 26% και 33% για τα επιπλέον εισοδήµατα 

µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης στο όνοµα της εταιρίας. 

Εδώ η διαφορά φόρου πλέον γίνεται αρκετά ψηλότερη για τα χαµηλότερα 

εισοδήµατα. 

Για να κατανοήσουµε καλύτερα τις διαφορές θα παραθέσουµε δυο παραδείγµατα. 

Έστω Ο.Ε. µε δυο µέλη που δήλωσε στη χρήση του 2012 καθαρά κέρδη 20.000 

ευρώ .Πλήρωσε φόρο στο όνοµα της εταιρείας ποσό ίσο µε 2.000 ευρώ και στο 

όνοµα των εταίρων εφόσον δεν είχαν εισοδήµατα από άλλη πηγή ποσό µηδενικό. 

Στην χρήση του 2013 µε το ίδιο εισόδηµα θα πληρώσει συνολικά φόρο 5.200 ευρώ. 

(20.000Χ26%=5.200 Ευρώ) 

Έστω άλλη Ο.Ε. και αυτή µε δυο µέλη και δηλωθέν εισόδηµα 50.000 ευρώ στην 

χρήση του 2012 πλήρωσε συνολικά φόρο 5.000 ευρώ στο όνοµα της εταιρείας και 

στο όνοµα των εταίρων εφόσον δεν είχαν αλλά εισοδήµατα πόσο 790 ευρώ για τον 

καθένα. Άρα συνολικά πληρώθηκε φόρος για τα 50.000 ευρώ εισόδηµα 

5.000+790+790=6.580 ευρώ. 

Στην χρήση του 2013 θα πληρωθεί ποσό φόρου 50.000χ26%=13.000 ευρώ µε 

εξάντληση οποιασδήποτε άλλης φορολογικής υποχρέωσης. 

Στα εισοδήµατα από ΕΠΕ και ΑΕ έχουµε ελάφρυνση σε όλο το φάσµα τιµών που 

θα δηλωθούν ως εισοδήµατα, στο 2012 είχαµε µια φορολόγηση ύψους 20% στο 

όνοµα της εταιρίας και παρακράτηση φόρου άσου µε 25% στα διανεµόµενα 

µερίσµατα στους εταίρους-µετόχους. 

Με το νέο φορολογικό το 2013 ο συντελεστής φορολόγησης των δηλωθέντων 

εισοδηµάτων στο όνοµα του της εταιρίας ανεβαίνει στο 26% αλλά στα διανεµόµενα 
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µερίσµατα η παρακράτηση φόρου κατεβαίνει στο 10%. 

Για να το κατανοήσουµε καλύτερα θα παραθέσουµε ένα παράδειγµα εταιρείας 

ΕΠΕ η ΑΕ. 

Με δηλωθέν εισόδηµα ύψους 100.000 ευρώ στην χρήση του 2012 πλήρωσε φόρο 

στο όνοµα της εταιρείας 20.000 ευρώ, έγινε παρακράτηση τακτικού αποθεµατικού 

5% ύψους 5.000 ευρώ και διανεµήθηκε στους εταίρους ποσό ίσο µε 100.000-

20.000-5.000=75.000 ευρώ 

Για αυτή την διανοµή αποδόθηκε φόρος 75.000χ25%=18.750 ευρώ. 

Έτσι για το εισόδηµα της εταιρίας των 100.000 ευρώ αποδόθηκε συνολικά στο 

δηµόσιο ποσό φόρου ίσο µε 20.000+18.750=38.750 ευρώ. 

Στην χρήση του 2013 µε το ίδιο ποσό εισοδήµατος των 100.000 ευρώ θα αποδοθεί 

στο δηµόσιο ποσό 100.000χ26%=26.000 ευρώ στο όνοµα της εταιρείας, θα γίνει 

παρακράτηση τακτικού αποθεµατικού 5% δηλαδή 5.000 ευρώ και έτσι τα 

διανεµόµενα µερίσµατα και πάλι θα είναι 100.000-26.000-5.000=69.000 ευρώ. 

Για να διανεµηθεί το ποσό των 69.000 ευρώ στους µετόχους εταίρους πρέπει να 

παρακρατηθεί και να αποδοθεί ποσό φόρου ίσο µε 69.000χ10%=6.900 ευρώ. Έτσι 

στην χρήση του 2013 για το εισόδηµα των 100.000 ευρώ θα αποδοθεί στο δηµόσιο 

συνολικά το ποσό των 26.000+6900=32.900 ευρώ. 

Μια άλλη σηµαντική διαφορά είναι πλέον η αύξηση από το 10% στο 15% του 

ποσού παρακράτησης για φόρου από τους τόκους των καταθέσεων. 

Τέλος σηµαντική ελάφρυνση για τα µικρά ποσά εισοδηµάτων από ενοίκια 

βλέπουµε µε το νέο φορολογικό εφόσον αυτά δεν θα προστίθενται σε εισοδήµατα 

από τυχόν άλλες πηγές και θα φορολογούνται αυτοτελώς µε εξάντληση της 

φορολογικής υποχρέωσης µε 10% µέχρι 12.000 ευρώ και το επιπλέον από αυτό όσο 

και αν είναι µε συντελεστή 33 %. 

Μέχρι το 2012 µε την πρόσθεση αυτού του εισοδήµατος από ενοίκια σε αλλά 

εισοδήµατα ο συντελεστής φόρου για συνολικά ποσά εισοδήµατος πάνω από τα 

100.000 ευρώ έφτανε στο 45%. 

Γενικότερη άποψη µας ότι µε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο το όποιο θα ισχύσει 

για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από το 2013 και µετά θίγονται σχεδόν όλα τα 

εισοδήµατα που κατά πλειοψηφία δηλώνουν όλοι οι Έλληνες είτε από µισθούς και 

συντάξεις είτε από ατοµική επιχείρηση (Μικροεπαγγελµατίες - Προσωπικές 
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εταιρείες) ενώ ευνοούνται συνολικά όλες οι εταιρείες ΙΚΕ ΕΠΕ ΑΕ. 

Σηµαντική µείωση φόρου και σχεδόν σε όλα τα εισοδήµατα από ενοίκια ακινήτων . 

          Τέλος στα θετικά δεν πρέπει να παραλείψουµε την απλοποίηση της   κλίµακας σε 

όλα τα εισοδήµατα (λιγότερα κλιµάκια). 

3.5.11  ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Ελαφρύνσεις προκύπτουν από τις αλλαγές στη φορολογία των κερδών για τις 

ανώνυµες εταιρείες (ΑΕ) και τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ). Η 

συνολική φορολογική επιβάρυνση των κερδών των συγκεκριµένων εταιρειών θα 

περιοριστεί από το 40% που ανέρχεται σήµερα στα επίπεδα του 32,8%. 

Ειδικότερα: 

 Τα αδιανέµητα κέρδη των εταιρειών φορολογούνται µε συντελεστή 26% από 

20% που ισχύει σήµερα.  

 Στα µερίσµατα (διανεµόµενα κέρδη) θα επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή 

10% από 25% που ανέρχεται σήµερα.  

Επίσης αυξάνεται η φορολογία των κερδών των οµόρρυθµων και ετερόρρυθµων 

εταιριών που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην β' κατηγορίας). Συγκεκριµένα, ο 

φόρος αυξάνεται από το 20% στο 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ των καθαρών 

κερδών και στο 33% για τυχόν επιπλέον ποσό κερδών πέραν των 50.000 ευρώ. 

Επίσης ενοποιούνται, κωδικοποιούνται και γίνονται πιο αυστηρές οι διατάξεις για 

τη φορολόγηση των ενδοεταιρικών συναλλαγών. 

Τέλος, αυστηροποιούνται τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την κρατική 

επιχορήγηση των µη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ). Οι συναρµόδιοι υπουργοί 

θα πρέπει να υποβάλλουν στον υπουργό Οικονοµικών αίτηση που θα αναφέρουν 

επακριβώς το όφελος για το ∆ηµόσιο από την επιχορήγηση που αιτούνται. 

3.5.12  ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Ε. 

O συντελεστής µε τον οποίο φορολογούνται τα συνολικά κέρδη των ανωνύµων 

εταιρειών, των E.Π.E. των συνεταιρισµών και των Ι.Κ.Ε. αυξάνεται από είκοσι 
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τοις εκατό (20%) σε είκοσι έξη τοις εκατό (26%). 

Σηµείωση: 

Στα διανεµόµενα κέρδη (µερίσµατα κλπ) ο φορολογικός συντελεστής µειώνεται στο 

10% (από 25%). 

2. Φορολογία Αµοιβών Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου A.E. 

Αυξάνεται ο συντελεστής παρακρατούµενου φόρου για αµοιβές µελών ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου A.E. από 35% σε σαράντα τοις εκατό (40%), εξαντλούµενης της 

φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων για τα εισοδήµατα αυτά. 

3. Τέλος επιτηδεύµατος 

Για νοµικά πρόσωπα που ασκούν εµπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε 

τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά µε πληθυσµό έως 200.000 κατοίκους σε 

800€ ετησίως . 

Για νοµικά πρόσωπα που ασκούν εµπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε 

πόλεις µε πληθυσµό πάνω από 200.000 κατοίκους σε 1.000€ . 

Για ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες σε 650€ . 

Για κάθε υποκατάστηµα σε 600€ . 

          4. Προβλέπεται η άµεση και όχι η σταδιακή εφαρµογή της διάταξης  σχετικά µε 

την εξόφληση των δαπανών µισθοδοσίας µέσω τραπεζικού λογαριασµού 

προκειµένου να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. 
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4.4.4.4. ΑΡΘΡΑ (Που είναι σε Ισχύ βάση του νέου Νόµου ΑΡΘΡΑ (Που είναι σε Ισχύ βάση του νέου Νόµου ΑΡΘΡΑ (Που είναι σε Ισχύ βάση του νέου Νόµου ΑΡΘΡΑ (Που είναι σε Ισχύ βάση του νέου Νόµου 4110/23.1.2013)  )  )  )      

99 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

1. Αντικείµενο του φόρου είναι: 

α) (1) Σε ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες, εταιρείες περιορισµένης ευθύνης κα; 
ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες 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. Επίσης, επί ηµεδαπών ανώνυµων εταιρειών ή εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης ή ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, 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 ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία 
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 ή κέρδος των εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης, που συστήθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
29 του ν. 588/1977 (Α' 148), 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 στην εταιρεία. 

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 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 
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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 άρθρου100. (1) Σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισµούς, 
ανεξάρτητα αν είναι εγκατεστηµένοι ή όχι I 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 έσοδά τους που πραγµατοποιούνται κατά την 
επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους.  

στ) Σε αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου µη 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. 

2. 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. 
 
101 - ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 
 
1. Στο φόρο υπόκεινται: 
α) Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες. 
β) (1) Οι δηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. 
γ) Οι συνεταιρισµοί που έχουν συσταθεί νόµιµα και οι ενώσεις τους. 
δ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν µε οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, 
καθώς 
και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισµοί που αποβλέπουν στην απόκτηση 
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οικονοµικών ωφεληµάτων. 
ε) Οι ηµεδαπές εταιρίες περιορισµένης ευθύνης. 
στ) (2) Οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες. 
2. Επίσης, στο φόρο αυτό υπόκεινται και τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία 
περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύµατα. 
 
102 - ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 
 
Ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονοµικό έτος στο συνολικό καθαρό εισόδηµα από 
κάθε πηγή που αποκτάται: 
α) (1) Για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου, κατά 
τη διαχειριστική περίοδο η οποία λήγει µέσα στο χρονικό διάστηµα από την 1η 
Αυγούστου του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους µέχρι τις 31 Ιουλίου του 
οικείου οικονοµικού έτους. 
β) Γ ια τους υπόχρεους της παραγράφου 2 του προηγούµενου άρθρου κατά το 
αµέσως προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. 
 
103 – ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ  
 
α) Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, το οποίο περιλαµβάνονται και οι αποκεντρωµένες 
δηµόσιες υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν ως ειδικά ταµεία, οι δήµοι και οι 
κοινότητες, τα δηµοτικά και κοινοτικά ιδρύµατα και τα λοιπά δηµοτικά και 
κοινοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι σύνδεσµοι δήµων και κοινοτήτων, 
οι δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης 
απορριµµάτων και τηλεθέρµανσης, η Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων της 
Ελλάδας, οι τοπικές ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων, οι νοµαρχιακές 
αυτοδιοικήσεις, η Ένωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, καθώς και τα 
νοσοκοµεία, βρεφοκοµεία, κέντρα παιδικής µέριµνας και γηροκοµεία που 
συνιστώνται από τις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, καθώς και τα Ανώτατα και 
Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα που λειτουργούν µε τη µορφή νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου, µε εξαίρεση τα εισοδήµατά τους από κινητές αξίες.  
 
β) Τα εισοδήµατα από κινητές αξίες φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις εκτός 
από αυτά που προέρχονται από τόκους καταθέσεων και δάνεια του Ελληνικού 
∆ηµοσίου. Ειδικά για το Ελληνικό ∆ηµόσιο, η απαλλαγή ισχύει και για τα 
εισοδήµατα που προέρχονται από κινητές αξίες, επί των οποίων δεν ενεργείται 
ούτε παρακράτηση φόρου.  
γ) Τα τεκµαρτά εισοδήµατα από οικοδοµές που ανήκουν σε δηµόσιες, δηµοτικές 
και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε ή 
χωρίς νοµική προσωπικότητα και σε δηµόσια ή δηµοτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, 
εφόσον αυτές χρησιµοποιούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία τους. 
 , 
δ) τεκµαρτά εισοδήµατα από ακίνητα τα οποία ανήκουν σε αναγνωρισµένα ξένα 
θρησκεύµατα και δόγµατα, εφόσον χρησιµοποιούνται για την τέλεση της λατρείας 
τους και τη διεξαγωγή υπηρεσιών θρησκευτικής φύσης, µε τον όρο της 
αµοιβαιότητας.  
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ε) Τα τεκµαρτά εισοδήµατα από ακίνητα τα οποία ανήκουν σε ξένα κράτη, εφόσον 
χρησιµοποιούνται για την εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων τους, µε 
τον όρο της αµοιβαιότητας. 

 στ) Τα κέρδη από την εκµετάλλευση πλοίων υπό ελληνική σηµαία, που 
αποκτώνται από ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης 
ευθύνης,  

ζ) ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες,(7) συνεταιρισµούς ή ενώσεις 
συνεταιρισµών, τα “ οποία υπόκεινται στον ειδικό φόρο για τα πλοία, όπως αυτός 
ισχύει κάθε φορά. 

Αν δικαιούχος των ως άνω κερδών είναι ηµεδαπή ανώνυµη εταιρία ή εταιρία 
περιορισµένης ευθύνης ή συνεταιρισµός, σε περίπτωση διανοµής τους µε 
οποιαδήποτε µορφή, τα κέρδη αυτά δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος, µη 
εφαρµοζόµενων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του παρόντος,  

η) Τα κέρδη από την εκµετάλλευση πλοίων υπό ξένη σηµαία και αεροσκαφών, που 
πραγµατοποιούν στην Ελλάδα οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, µε τον όρο της 
αµοιβαιότητας.  

 
2.Η διαφορά υπερτιµήµατος των οικοπέδων που πωλούν στα µέλη τους οι 
οικοδοµικοί συνεταιρισµοί µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον εµφανίζεται σε 
ειδικό λογαριασµό αποθεµατικού και χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την 
εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας, που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του 
οικισµού, δεν αποτελεί εισόδηµα του συνεταιρισµού. Σε περίπτωση διανοµής µε 
οποιονδήποτε τρόπο του πιο πάνω υπερτιµήµατος στα µέλη του συνεταιρισµού, 
αυτό φορολογείται µε βάση τις διατάξεις ί που ισχύουν κάθε φορά. 
 
106 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 
1. Όταν µεταξύ των εισοδηµάτων των νοµικών προσώπων της παραγράφου 1 
άρθρου 101 του παρόντος, συµπεριλαµβάνονται και µερίσµατα ή κέρδη σε άλλες 
εταιρίες των οποίων τα κέρδη έχουν φορολογηθεί σύµφωνα µε τις ί διατάξεις του 
παρόντος ή του άρθρου 10, τα εισοδήµατα αυτά αφαιρούνται από τα 8 συνολικά 
καθαρά κέρδη προκειµένου υπολογισµού των φορολογητέων κερδών του νοµικού 
προσώπου.  
Σε περίπτωση όµως, που στα καθαρά κέρδη ηµεδαπής ανώνυµης εταιρίας, εταιρίας 
περιορισµένης ευθύνης, ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας και συνεταιρισµού ΐ 
συµπεριλαµβάνονται, εκτός από τα µερίσµατα και τα κέρδη από συµµετοχή σε 
άλλες εταιρίες, που αναφέρονται πιο πάνω, και αφορολόγητα έσοδα και περαιτέρω 
λαµβάνει χώρα διανοµή κερδών, για τον προσδιορισµό των διανεµόµενων κερδών, 
που αναλογούν στα εισοδήµατα, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 
λαµβάνονται τα συνολικά καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από τους ισολογισµούς 
των; νοµικών αυτών προσώπων. (1) 
2. Αν στα καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από ισολογισµούς συνεταιρισµών, 
εταιριών περιορισµένης ευθύνης , ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών και 
ηµεδαπών ανώνυµων εταιρειών (2) , συµπεριλαµβάνονται και έσοδα αφορολόγητα, 
για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών του νοµικού προσώπου 
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προστίθεται σε αυτά το µέρος των αφορολόγητων εσόδων, που αναλογεί στα 
διανεµόµενα κέρδη µε οποιαδήποτε µορφή, µετά την αναγωγή του εξευρισκοµένου 
αυτού ποσού σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του ανάλογου ποσού σε αυτό φόρου. 
Αν όµως τα αφορολόγητα έσοδα του νοµικού προσώπου είναι µεγαλύτερα από τα 
προκύψαντα, βάσει ισολογισµού, καθαρά κέρδη και περαιτέρω λαµβάνει χώρα 
διανοµή κερδών µε οποιαδήποτε µορφή, το µέρος των κερδών που διανέµεται 
φορολογείται στο όνοµα του νοµικού προσώπου κατά την αναγωγή αυτού σε µικτό 
ποσό µε την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου. Στην περίπτωση αυτή, 
επί της ζηµίας που προκύπτει µετά τη λογιστική αναµόρφωση των προκυψάντων 
αποτελεσµάτων, η οποία λαµβάνει χώρα µε την υποβολή της δήλωσης του άρθρου 
107, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4. 
 (1) Αφορολόγητα αποθεµατικά ανώνυµων εταιριών, εταιριών περιορισµένης 
ευθύνης, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (2) ή συνεταιρισµών, ανεξάρτητα 
του ε όνου ' σχηµατισµού τους, διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα οποτεδήποτε, 
Φορολογούνται κατά το χρόνο της διανοµής ή κεφαλαιοποίησης µε βάση τις 
διατάξεις του παρόντος στο όνοµα του νοµικού προσώπου, µετά την αναγωγή 
αυτών σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του αναλογούντος φόρου. 
Τα ως άνω διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα αποθεµατικά φορολογούνται 
αυτοτελώς, µη συναθροισµένων των ποσών αυτών µε το προκύπτον αποτέλεσµα 
του ισολογισµού, κατά το χρόνο που γίνεται η διανοµή ή κεφαλαιοποίηση. 
Προς τούτο, το νοµικό πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση του άρθρου 
107 µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου µήνα από το µήνα που 
λαµβάνεται η απόφαση από το αρµόδιο όργανο για διανοµή ή κεφαλαιοποίηση των 
αποθεµατικών. 
Ο προκύπτων φόρος καταβάλλεται σε τρεις ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η 
πρώτη ταυτόχρονα µε την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες δύο την 
τελευταία εργάσιµη ηµέρα των δύο (2) επόµενων, από την υποβολή της δήλωσης, 
µηνών. 
Με την καταβολή του ως άνω φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των 
δικαιούχων για τα διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα αποθεµατικά. 
Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρµογή: α) σε αφορολόγητα αποθεµατικά, για την 
κεφαλαιοποίηση των οποίων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1473/1984 
(ΦΕΚ 127 Α’) και του άρθρου 101 του Ν. 1892/1990, β) σε περίπτωση διανοµής ή 
κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεµατικών που έχουν σχηµατίσει µέχρι του 
χρόνου έναρξης ισχύος του Ν.2065/1992 οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, µε 
εξαίρεση τα σχηµατισθέντα βάσει αναπτυξιακών νόµων αποθεµατικά. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα και για τις 
επιχειρήσεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 101, σε περίπτωση 
πίστωσης του κεντρικού καταστήµατος ή ανάληψης ή εξαγωγής στο εξωτερικό 
κερδών ή αποθεµατικών που δεν έχουν φορολογηθεί στο όνοµα του νοµικού 
προσώπου, ανεξάρτητα του χρόνου σχηµατισµού τους. 
Στην περίπτωση αυτή η δήλωση του άρθρου 107, για την καταβολή του 
οφειλόµενου φόρου υποβάλλεται µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου 
µήνα από το µήνα που γίνεται η πίστωση ή η ανάληψη ή η εξαγωγή στο εξωτερικό 
των κερδών ή αποθεµατικών και ο οφειλόµενος φόρος καταβάλλεται µέσα στην 
προθεσµία, που ορίζεται από την παράγραφο αυτή. 
Πέραν του φόρου εισοδήµατος που οφείλεται µε βάση τα πιο πάνω, στο καθαρό 
ποσό των µερισµάτων που λαµβάνουν οι µέτοχοι ή τα µέλη του συνεταιρισµού ή 
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των κερδών που λαµβάνουν τα µέλη εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, ενεργείται 
•-; και παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 
54 ή την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55, κατά περίπτωση. (3) 
4. (1) Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται ανάλογα και 
διανοµής ή κεφαλαιοποίησης αποθεµατικών, προερχόµενων από εισοδήµατα που 
έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 
Στην περίπτωση αυτή, ο παρακρατηθείς ή καταβληθείς, κατά περίπτωση, στα 
ανωτέρω εισοδήµατα φόρος συµψηφίζεται µε αυτόν που αναλογεί στο νοµικό 
πρόσωπο για τα εισοδήµατα αυτά. 
Εξαιρετικά, κατά την κεφαλαιοποίηση ή διανοµή αποθεµατικών που έχουν 
σχηµατισθεί µέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος από µερίσµατα, 
προερχόµενα από συµµετοχή σε άλλες ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, αυτά δεν 
υπόκεινται σε φορολογία και ούτε επιστρέφεται ο παρακρατηθείς φόρος 
µερισµάτων. 
Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρµογή και επί των επιχειρήσεων της περίπτωσης δ’ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 101, σε περίπτωση πίστωσης του κεντρικού 
καταστήµατος ή ανάληψης ή εξαγωγής στο εξωτερικό κερδών ή αποθεµατικών, 
που έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής 
υποχρέωσης, ανεξάρτητα του χρόνου σχηµατισµού τους. 
5. (1) Σε περίπτωση διάλυσης ηµεδαπής ανώνυµης εταιρίας θεωρείται ως 
κέρδος, φορολογούµενο στο όνοµα του νοµικού προσώπου, το ποσό που λαµβάνουν 
οι µέτοχοι πέραν του πράγµατι καταβληθέντος και µη επιστραφέντος σε αυτούς 
µετοχικού κεφαλαίου και των κερδών που έχουν υπαχθεί σε φορολογία µε βάση 
τις διατάξεις του παρόντος. 
Ως πράγµατι καταβληθέν από τους µετόχους ποσό θεωρείται το µετοχικό κεφάλαιο 
της εταιρίας, προσαυξηµένο κατά τα αποθεµατικά τα σχηµατισθέντα από 
καταβολή των µετόχων κατά την τυχόν υπέρ το άρτιο έκδοση των µετοχών. 
Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, έχουν ανάλογη 
εφαρµογή και σε περίπτωση διάλυσης εταιρίας περιορισµένης ευθύνης ή ιδιωτικής 
κεφαλαιουχικής εταιρίας. (2) 
6. (1) Σε περίπτωση εξαγοράς ή µε οποιονδήποτε τρόπο απόκτησης από 
ηµεδαπή ανώνυµη εταιρία ιδίων αυτής µετοχών µε σκοπό την απόσβεση ή µείωση 
του κεφαλαίου της, το ποσό που καταβάλλεται στους µετόχους πέραν του πράγµατι 
καταβληθέντος από αυτούς αντιτίµου µετοχών και µη επιστραφέντος σε αυτούς, 
προέρχεται από το υπόλοιπο των κερδών που προκύπτει µετά την αφαίρεση του 
αναλογούντος, µε βάση το άρθρο 109 του παρόντος, φόρου, από τα συνολικά κέρδη. 
Ως πράγµατι καταβληθέν από τους µετόχους ποσό θεο3ρείται το µετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρίας, προσαυξηµένο κατά τα αποθεµατικά τα σχηµατισθέντα από 
την τυχόν υπέρ το άρτιο έκδοση των µετοχών. 
Το ανωτέρω ποσό που λαµβάνουν οι µέτοχοι υπόκειται σε παρακράτηση φόρου µε 
βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54. Επίσης, σε περίπτωση που το 
νοµικό πρόσωπο έχει, µέσα στη διαχειριστική περίοδο που λαµβάνει χώρα η 
απόσβεση Π µείωση του κεφαλαίου, εισοδήµατα απαλλασσόµενα της φορολογίας, 
εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. (1) Με αποφάσεις 
του Υπουργού Οικονοµικών θα καθοριστούν η λογιστική εµφάνιση ι ο τρόπος 
παρακολούθησης των αποθεµατικών, που σχηµατίζουν οι επιχειρήσεις τα κέρδη 
κάθε χρήσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου. (3) 
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8 (2) Επί ηµεδαπών ανώνυµων εταιρειών, εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και 
συνεταιρισµών, των οποίων τα κέρδη προσδιορίζονται τεκµαρτός µε τις διατάξεις 
του άρθρου 34, σε περίπτωση που µετά την έγκριση του ισολογισµού και τη 
διάθεση των κερδών της οικείας διαχειριστικής χρήσης από τη γενική συνέλευση 
και την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος, αποµένει 
υπόλοιπο κερδών που δεν φορολογήθηκε στο νοµικό πρόσωπο και εµφανίζεται στο 
λογαριασµό «Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδοµικών επιχειρήσεων» το 
σαράντα τοις εκατό (40%) αυτού φορολογείται στο νοµικό πρόσωπο µε τους 
συντελεστές φορολογίας και προβλέπονται από το άρθρο 109 κατά περίπτωση. 
Προς τούτο, το νοµικό πρόσωπο υποχρεούται για τα κέρδη αυτά να υποβάλει 
ιδιαίτερη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος µέχρι το τέλος του ένατου µήνα από τη 
λήξη της οικείας διαχειριστικής χρήσης και να \ καταβάλλει το φόρο που 
προκύπτει σε τρεις (3) ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η 1 πρώτη 
καταβάλλεται µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης και οι υπόλοιπες δύο την 
τελευταία εργάσιµη ηµέρα των δύο επόµενων µηνών. 
Επί του φόρου που προκύπτει από τη δήλωση αυτή δεν ενεργείται βεβαίωση 
προκαταβολής φόρου εισοδήµατος. ∆ήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή 
του οφειλόµενου φόρου θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννοµο 
αποτέλεσµα. Με την καταβολή του φόρου αυτού για το µέρος των φορολογηθέντων 
κερδών εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νοµικού προσώπου και των 
µετόχων ή εταίρων ή µελών, κατά περίπτωση. Τα φορολογηθέντα αυτά κέρδη, µετά 
την αφαίρεση του φόρου που καταβάλλεται, εµφανίζονται σε ειδικούς 
λογαριασµούς στα τηρούµενα βιβλία της επιχείρησης και δύνανται οποτεδήποτε 
να διανεµηθούν ή να κεφαλαιοποιηθούν, χωρίς περαιτέρω φορολογική 
επιβάρυνση. 
9. (2) Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν ανάλογη εφαρµογή 
και στις επιχειρήσεις των περιπτώσεων β' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 101 
για τα πέραν των τεκµαρτών κέρδη της οικείας διαχειριστικής χρήσης που δεν 
φορολογήθηκαν κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του 
άρθρου 107. 
10. (2) Για τις αλλοδαπές εταιρείες και οργανισµούς που αναλαµβάνουν την 
εργοληπτική κατασκευή δηµοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων στην Ελλάδα, για 
τις οποίες έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13, µε την 
προβλεπόµενη από τις διατάξεις του ίδιου άρθρου παρακράτηση φόρου εξαντλείται 
η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος των επιχειρήσεων αυτών µόνο 
για τα προσδιοριζόµενα µε το άρθρο 34 τεκµαρτά κέρδη. Σε περίπτωση 
πραγµατοποίησης κερδών από τις εργασίες τους στην Ελλάδα πέραν των 
φορολογουµένων τεκµαρτών κερδών, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις των 
παραγράφων 9 και 10 του άρθρου αυτού για µέρος των κερδών που δεν 
φορολογήθηκε. 
 
107 - ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ∆ΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ 
 
1. Κάθε νοµικό πρόσωπο του άρθρου 101 υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση 
φόρου εισοδήµατος στον αρµόδιο προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής 
υπηρεσίας. 
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Επίσης σε υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήµατος υποχρεούνται και τα αλλοδαπά 
νοµικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, 
ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδηµα από αυτό. (1) 
2. Η δήλωση της προηγούµενης παραγράφου υποβάλλεται µε τη χρήση σύγχρονων 
ηλεκτρονικών µεθόδων και δικτυακών υποδοµών: (2) 
α) Από τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 και του δεύτερου 
εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, µέχρι τη δέκατη (10η) ηµέρα του 
πέµπτου µήνα από την ηµεροµηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, για τα 
εισοδήµατα που απόκτησαν µέσα σε αυτήν. (3) 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, µπορεί να µεταφέρεται ειδικά για τις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες η 
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας που ορίζεται πιο πάνω και η υποβολή της 
δήλωσης να γίνεται ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του αριθµού φορολογικού 
µητρώου (Α.Φ.Μ.) του νοµικού προσώπου. (4) 
β) Από τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101, µέχρι τις 10 
Μαρτίου του οικείου οικονοµικού έτους για τα εισοδήµατα που απέκτησαν µέσα 
στο αµέσως προηγούµενο έτος, ανεξάρτητα αν τα εισοδήµατα αυτά υπόκεινται ή 
όχι σε φορολογία. Όταν δηλώνεται εισόδηµα από την εκµίσθωση ή δωρεάν 
παραχώρηση γεωργικής γης, υποκείµενο σε φορολογία εισοδήµατος, η δήλωση 
υποβάλλεται µέχρι τις 15 Απριλίου του οικείου οικονοµικού έτους. 
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται ανάλογα και στα νοµικά 
πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τηρούν βιβλία µε τη διπλογραφική 
µέθοδο .(5) 
Η υποβαλλόµενη δήλωση συνοδεύεται υποχρεωτικά µε αναλυτική κατάσταση 
εσόδων και εξόδων. 
γ) Από τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, µέσα σε ένα 
(1) µήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά 
τη περίοδο αυτή. Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτου 
υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήµατα κάθε έτους µέσα σε ένα (1) 
µήνζ από τη λήξη του, επιφυλασσοµένης της υποβολής οριστικής δήλωσης 
συγχρόνως υε τη λήξη της εκκαθάρισης. 
Σε περίπτωση µη υποβολής της δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης 0 
προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας εκδίδει προσωρινό φύλλο 
ελέγχου το οποίο περιέχει το φορολογητέο εισόδηµα που προκύπτει από τα βιβλία 
και το ποσό του φόρου που αναλογεί µαζί µε τον πρόσθετο φόρο που προβλέπεται 
από nr διατάξεις άρθρου 1 του ν.2523/1997 (1), αντίγραφο του οποίου 
κοινοποιείται στο υπόχρεο νοµικό πρόσωπο. Ο φόρος βεβαιώνεται εφάπαξ αµέσως 
µετά την οριστικοποίηση του προσωρινού φύλλου ελέγχου. Κατά του προσωρινού 
φύλλου ελέγχου επιτρέπονται τα ένδικα µέσα που προβλέπονται από τον Κώδικα 
∆ιοικητικής (2) ∆ικονοµίας. Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατά την 
προσωρινή διαδικασία αποτελούν προσωρινό δεδικασµένο και δεν επηρεάζουν την 
κύρια δίκη Από το ποσό του κύριου και πρόσθετου φόρου που πρόκειται να 
βεβαιωθεί µε βάση το οριστικό φύλλο ελέγχου εκπίπτει ο φόρος που έχει 
καταλογισθεί µε τα προσωρινά φύλλα ελέγχου και ο επιπλέον φόρος που έχει 
καταβληθεί επιστρέφεται µετά την τελεσιδικία της εγγραφής. 
δ) Από τα διαλυόµενα νοµικά πρόσωπα, για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόµο 
εκκαθάριση, µέσα σε ένα (1) µήνα από τη διάλυση και σε κάθε περίπτωση πριν από 
τη διάθεση µε οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους. 
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1. (3) Οι διατάξεις του πέµπτου εδαφίου (4) της παραγράφου 1, καθώς και των 
παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 61 εφαρµόζονται ανάλογα και στα νοµικά 
πρόσωπα του άρθρου 101. 
2. Ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες στα καθαρά κέρδη των οποίων 
συµπεριλαµβάνονται και εισοδήµατα απαλλασσόµενα της φορολογίας (5), εφόσον 
µέσα σε έξι (6) µήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης δεν συνέρχεται η 
γενική συνέλευση των µετόχων για να εγκρίνει την προταθείσα από το διοικητικό 
συµβούλιο διανοµή κερδών ή συνέρχεται | και τροποποιεί την προταθείσα αυτή 
διανοµή κερδών, υποχρεούνται να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση εντός 
τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη του πιο πάνω εξαµήνου για τα φορολογητέα 
κέρδη, που προκύπτουν κατά την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 2 (1) 
του άρθρου 106. Ο τυχόν οφειλόµενος, βάσει της τροποποιητικής δήλωσης, φόρος 
και προκαταβολή φόρου καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις 
οποίες η πρώτη καταβάλλεται µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης και οι 
υπόλοιπες δύο την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των δύο επόµενων µηνών. 
Σε περίπτωση µεταγενέστερης, αλλά µέσα στην ίδια διαχειριστική χρήση, µερικής 
ή ολικής έγκρισης της διανοµής, εφαρµόζονται επίσης οι διατάξεις της 
παραγράφου 2 (1) του άρθρου 106 του παρόντος. Προς τούτο, υποβάλλεται 
συµπληρωµατική δήλωση µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από το χρόνο έγκρισης από 
τη γενική συνέλευση και ο οφειλόµενος φόρος καταβάλλεται εφάπαξ µε την 
υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης. 
Οι διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται ανάλογα και σε 
περίπτωση περαιτέρω διανοµής κερδών του ίδιου οικονοµικού έτους, εφόσον η 
διανοµή λαµβάνει χώρα µέχρι το χρόνο λήξης της τρέχουσας διαχειριστικής 
χρήσης. 
5. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται κατά περίπτωση 
και για τις ηµεδαπές εταιρίες περιορισµένης ευθύνης και συνεταιρισµούς. 
6. Η δήλωση συντάσσεται σε έντυπο που παρέχεται δωρεάν από το ∆ηµόσιο και 
υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου. Με αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως,καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης, καθώς και τα 
δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που υποβάλλονται µαζί µε αυτή. (2). 
 

109 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

1. Για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101, ο φόρος 
υπολογίζεται µε συντελεστή 26% στο συνολικό φορολογητέο εισόδηµα τους. 

Με τον συντελεστή αυτό φορολογούνται και τα κέρδη που δηλώνονται µε την 
οριστική δήλωση που υποβάλλουν τα υπό εκκαθάριση νοµικά πρόσωπο 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 εταιριών έχουν εφαρµογή ο, 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  α λ λ ο δ α π ή ς  Οι διατάξεις των    δύο προηγουµένων 
εδαφίων έχουν εφαρµογή, εφόσον οι οµόρρυθµοι εταίροι, ευθύνονται απεριορίστως 
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και εις ολόκληρων µε βάση τη νοµοθεσία του κράτους µέλος στο οποίο έχει την 
έδρα της η προσωπική εταιρεία. 

Για τα ηµεδαπά και αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε 
συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%) επιπλέον του οριζόµενου στις 
προηγούµενες παραγράφους φόρου, επιβάλλεται και  συµπληρωµατικός φόρος στο 
εισόδηµα από ακίνητα που αποκτούν τα νοµικά I 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. ((((2) Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούµενο εισόδηµα 
και του συµπληρωµατικού φόρου εκπίπτουν: α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε, 
παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε, σύµφωνα011 τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 
παράγραφοι 1 και 2, 55, 111 και 114 το||- παρόντος, στο εισόδηµα που υπόκειται 
σε φόρο. 

β) Ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα: που 
προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φορολογία. Ο φόρος αυτός σε καµία Ί 
περίπτωση δεν µπορεί να είναι ανώτερος από το ποσό του φόρου που αναλογεί  για 
το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα. 

Για την απόδειξη του ύψους του φόρου που έχει καταβληθεί εκτός Ελλάδας  
απαιτείται βεβαίωση της αρµόδιας αρχής της χώρας σύµφωνα µε τις Σ.Α.∆.Φ.. I 
Ειδικά για τα µερίσµατα ή κέρδη που εισπράττει ηµεδαπή µητρική εταιρεία από    
αλλοδαπή θυγατρική της µε έδρα σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης 
όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 2578/1998 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. 

5 Όταν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι 
µεγαλύτερο 0^5 το φόρο που αναλογεί, η επιπλέον διαφορά συµψηφίζεται στο 
υπόλοιπο ποσό που προκύπτει για βεβαίωση. 

5 (1) Όταν µετατρέπεται ανώνυµη εταιρεία σε προσωπική εταιρεία, στα ήδη 
φορολογηθέντα κέρδη που υφίστανται κατά το χρόνο της µετατροπής επιβάλλεται 
σε βάρος του νοµικού προσώπου ο οριζόµενος από τις διατάξεις της παραγράφου 1 
του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. φόρος. 

Επίσης, όταν η µετατροπή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης σε προσωπική 
εταιρεία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, επιβάλλεται ο 
οριζόµενος από τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 
φόρος. Το οφειλόµενο ποσό φόρου αποδίδεται εφάπαξ, µέσα στον επόµενο από την 
ολοκλήρωση της µετατροπής µήνα, µε τα έντυπα απόδοσης του παρακρατούµενου 
σύµφωνα µε τις πάνω διατάξεις φόρου. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου 
έχουν εφαρµογή και για τα αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν σχηµατιστεί 
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λόγω πραγµατοποίησης παραγωγικών επενδύσεων µε βάση αναπτυξιακό νόµο, 
καθώς και από αφορολόγητα έσοδα ή αυτοτελώς φορολογηθέντα εισοδήµατα. 

Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρµογή για τα φορολογηθέντα κέρδη παρελθουσών 
χρήσεων που έχουν σχηµατισθεί από εταιρείες περιορισµένης ευθύνης µέχρι 31 SSSS     
∆εκεµβρίου 2010. 

 
110 - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 
 
1 Ο φόρος εισοδήµατος, η βεβαιούµενη µε βάση το άρθρο 111 προκαταβολή φόρου 
εισοδήµατος, τα τέλη χαρτοσήµου κ.λπ. ποσά, που οφείλονται µε βάση τη δήλωση 
του άρθρου 107, καταβάλλονται: 
α) (1) 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 µηνούν, οπτό 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 παραγράφου 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. (2) 
Av 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. (3) 
 
111 - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 
 
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. 
(1) 
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. (2) 
Ειδικά για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήµατος, το ως άνω ποσοστό ορίζεται σε 55%. (3) 
Τα ανωτέρω ποσοστά µειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα νέα 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 Α1). Η µείωση αυτή δεν εφαρµόζεται για τα 
νοµικά πρόσωπα που προέρχονται από µετατροπή ή συγχώνευση άλλων 
επιχειρήσεων µε βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόµου. (4) 
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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. 
Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και επί των 
προσωρινών I δηλώσεων που υποβάλλουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
περίπτωσης γ’ της I παραγράφου 2 του άρθρου 107, τα νοµικά πρόσωπα που έχουν 
τεθεί υπό εκκαθάριση. 
3. (1) Από το ποσό που βεβαιώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
αυτού εκπίπτει ο φόρος που παρακρατείται από πηγή Ελλάδος, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, καθώς και ο φόρος που καταβάλλεται µε βάση τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13. 
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 παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 52 εφαρµόζονται και στα 
νοµικά πρόσωπα που φορολογούνται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 101. 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. (2) 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 κ.ν. 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'), 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 τ0υ ν. 2810/2000 
(ΦΕΚ 61 Α'), 



Φορολογία Α.Ε. 

65 
 

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 j 
απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος, βάσει ειδικών διατάξεων νόµων, καθώς και 
επί των εισοδηµάτων που ορίζονται από τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 106 
του παρόντος. 
 
114 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 
 
1.Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες που κεφαλαιοποιούν ή διανέµουν κέρδη υε τη 
µορφή µερισµάτων, προµερισµάτων, αµοιβών και ποσοστών, εκτός µισθού, στα 
µέλη του διοικητικού συµβουλίου και στους διευθυντές, καθώς και αµοιβών στο 
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 54. Οι διατάξεις του προηγούµενου 
εδαφίου εφαρµόζονται ανάλογα και για τα κέρδη που εξάγει ή πιστώνει µόνιµη 
εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα προς την έδρα της ή σε άλλη 
µόνιµη εγκατάστασή της στην αλλοδαπή. Επίσης, οι συνεταιρισµοί, οι ηµεδαπές 
εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες (2) που 
κεφαλαιοποιούν ή διανέµουν κέρδη σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή 
αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, προβαίνουν σε παρακράτηση 
φόρου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 
55. 
2. Οι διατάξεις του άρθρου 54 εφαρµόζονται ανάλογα και όταν ο καταβάλλων 
το εισόδηµα ή δικαιούχος αυτού είναι νοµικό πρόσωπο ή επιχείρηση από τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 101 του παρόντος. Εξαιρετικά, αν ο δικαιούχος του 
εισοδήµατος από κινητές αξίες, εκτός µερισµάτων και τόκων από µετοχές και 
ιδρυτικούς τίτλους, που προέρχονται από τα διανεµόµενα κέρδη ηµεδαπής 
ανώνυµης εταιρίας, είναι πρόσωπο I από τα αναφερόµενα στην περίπτωση δ’ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 101, το οποίο ' όµως δεν έχει µόνιµη εγκατάσταση στην 
Ελλάδα, το ποσοστό του παρακρατούµενου φόρου ορίζεται σε τριάντα τρία τοις 
εκατό (33%) (1) στο εισόδηµα αυτό και ο αλλοδαπός δικαιούχος δεν υποχρεούται 
στην υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης για το πιο πάνω εισόδηµα. 
Εξαιρετικά για τους τόκους που καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου µέχρι και 
την 31η ∆εκεµβρίου του έτους 2006, το ποσοστό του παρακρατούµενου φόρου 
ορίζεται σε είκοσι εννέα τοις εκατό (29%). (2) 
Όταν δικαιούχος του εισοδήµατος από κινητές αξίες, µε εξαίρεση τα µερίσµατα, 
είναι φυσικό πρόσωπο κάτοικος αλλοδαπής, η παρακράτηση φόρου ενεργείται µε 
συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%?). (3) 
3. (4) Στους τόκους που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή και τους οποίους - 
καταβάλλει ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία ή µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα 
εταιρείας j κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδεδεµένη εταιρεία 
άλλου κράτους- 8 µέλους ή σε µόνιµη εγκατάσταση συνδεδεµένης εταιρείας 
κράτους-µέλους ευρισκόµενη σε άλλο κράτος-µέλος, δεν ενεργείται παρακράτηση 
φόρου εισοδήµατος. Ως τόκοι ι νοούνται τα εισοδήµατα από πάσης φύσεως 
απαιτήσεις, ασφαλισµένες ή µη µε \ υποθήκη και παρέχουσες ή µη δικαίωµα 
συµµετοχής στα κέρδη του οφειλέτη και ιδίως εισοδήµατα από τίτλους, οµολογίες 
ή χρεόγραφα, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχόµενων πρόσθετων ωφεληµάτων και 
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ανταµοιβών που απορρέουν από τίτλους, οµολογίες ή άλλα χρεόγραφα. Για την 
εφαρµογή των αναφερόµενων στην παράγραφο αυτή διατάξεων, µία εταιρεία 
θεωρείται «συνδεδεµένη» µε άλλη εταιρεία εφόσον τουλάχιστον η πρώτη εταιρεία 
κατέχει άµεσα ελάχιστη συµµετοχή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο µετοχικό 
κεφάλαιο της δεύτερης εταιρείας ή η δεύτερη εταιρεία κατέχει άµεσα ελάχιστη 
συµµετοχή µε το ίδιο πιο πάνω ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο της πρώτης 
εταιρείας ή µία τρίτη εταιρεία κατέχει άµεσα ελάχιστη συµµετοχή µε το ίδιο πιο 
πάνω ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης 
εταιρείας, και υπό τον όρο ότι σε όλες τις αναφερόµενες πιο πάνω περιπτώσεις η 
συµµετοχή κατέχεται χωρίς ί διακοπή για δύο έτη. Η απαλλαγή από την 
παρακράτηση παρέχεται µε την £ προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος των τόκων δέχεται 
τις πληρωµές για δικό του λογαριασµό και όχι µε την ιδιότητα του αντιπροσώπου 
και εφόσον προσκοµίσει σχετική βεβαίωση I που ισχύει για δύο έτη από την 
ηµεροµηνία χορήγησής της. Η βεβαίωση αυτή πρέπει | να περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία του δικαιούχου: 
α) ότι έχει την έδρα της πραγµατικής διοίκησής του σε ένα συγκεκριµένο κράτος-
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
β) ότι υπόκειται στο πιο πάνω κράτος - µέλος που έχει την έδρα του σε φόρο 
εισοδήµατος χωρίς να τυγχάνει απαλλαγής από αυτόν, 
γ) ότι κατέχει την πιο πάνω αναφερόµενη συµµετοχή χωρίς διακοπή τουλάχιστον 
για δύο έτη, 
δ) ότι το εισόδηµα από τους τόκους που αποκτά, σε περίπτωση που αυτός είναι 
µόνιµη εγκατάσταση άλλης εταιρείας, υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος στο κράτος-
µέλος όπου έχει τη µόνιµη εγκατάσταση και ότι η εταιρεία της οποίας αποτελεί 
µόνιµη εγκατάσταση πληρεί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α’, β’, 
γ’ και ε’ της παραγράφου αυτής (1), ε) ότι έχει µία από τις µορφές που ορίζονται µε 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών Ι σύµφωνα µε το Παράρτηµα της Οδηγίας 
2003/49/ΕΚ (L. 157/49). Με την ίδια απόφαση θα καθοριστούν ο τρόπος και τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά για την εφαρµογή των αναφερόµενων στην 
παράγραφο αυτή (2). 
Εξαιρετικά, κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου οκτώ ετών που αρχίζει από 
την 1 η Ιουλίου 2005, κατά την καταβολή των αναφερόµενων πιο πάνω τόκων, θα 
ενεργείται παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) κατά τα πρώτα τέσσερα έτη και 
πέντε τοις εκατό (5%) κατά τα τελευταία τέσσερα έτη, εκτός εάν από την οικεία 
διµερή σύµβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας εισοδήµατος προβλέπεται 
ευνοϊκότερη φορολογική µεταχείριση. Η παρακράτηση του φόρου ενεργείται από 
τον χρεώστη κατά την καταβολή των τόκων ή την εγγραφή τους στα βιβλία σε 
πίστωση του αλλοδαπού δικαιούχου και αποδίδεται εφάπαξ µε την υποβολή 
δήλωσης µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου από την παρακράτηση του 
φόρου µήνα. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του 
αλλοδαπού δικαιούχου. 
Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων δεν έχουν εφαρµογή για τόκους από 
προνοµιούχες µετοχές καί ιδρυτικούς τίτλους, για τόκους υπερηµερίας, καθώς και 
για τόκους που αποτελούν έµµεση διανοµή κερδών. Μέχρι την έναρξη της 
µεταβατικής περιόδου που αναφέρεται πιο πάνω, κατά την καταβολή των υπόψη 
τόκων, θα ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις των διµερών , συµβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας ή της εσωτερικής 
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νοµοθεσίας, κατά περίπτωση. I 4. (3) Με την καταβολή του οριζόµενου στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 39 του Ν.3371/2005 φόρου, τα διανεµόµενα µερίσµατα 
στους µετόχους της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου απαλλάσσονται από το 
φόρο εισοδήµατος. 
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5.5.5.5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ----    ΑΡΘΡΑΑΡΘΡΑΑΡΘΡΑΑΡΘΡΑ    (βάση προηγούµενων νόµων π.χ. (βάση προηγούµενων νόµων π.χ. (βάση προηγούµενων νόµων π.χ. (βάση προηγούµενων νόµων π.χ. 

3604/2007)3604/2007)3604/2007)3604/2007)    

Άρθρο 6Άρθρο 6Άρθρο 6Άρθρο 6    

Παρακράτηση φόρου 

1. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε. 
παρατείνεται µέχρι και το οικονοµικό έτος 2014. 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Στα µερίσµατα ή κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέµουν οι ηµεδαπές 
ανώνυµες εταιρείες, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις 
προσώπων ή οµάδες περιουσίας, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 
δέκα τοις εκατό (10%).Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται 
ανάλογα και για τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέµουν οι ηµεδαπές ανώνυµες 
εταιρείες µε τη µορφή προµερισµάτων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή 
αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή 
τους γίνεται σε µετρητά ή µετοχές. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων 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 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 που τηρούν 
διπλογραφικά βιβλία, για τα οποία έχει παρακρατηθεί φόρος, 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 του πρώτου εδαφίου 
δεν εφαρµόζονται όταν τα κέρδη καταβάλλονται σε εταιρεία άλλου κράτους - 
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας η καταβάλλουσα τα κέρδη ηµεδαπή 
ανώνυµη εταιρία είναι θυγατρική, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 11 του ν. 2578/1998. Ο φόρος που έχει παρακρατηθεί σε βάρος του 
νοµικού προσώπου του προηγούµενου εδαφίου επιστρέφεται σε αυτό κατά το µέρος 
που αναλογεί στα κέρδη που διανέµει σε εταιρεία άλλου κράτους – µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούµενου 
εδαφίου. Επίσης, επιστρέφεται ο φόρος που έχει παρακρατηθεί σε βάρος της 
ανώνυµης εταιρείας κατά το µέρος που αναλογεί στα µερίσµατα που διανέµει προς 
το ∆ηµόσιο.Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα και για τα 
διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα κέρδη προηγουµένων χρήσεων.» 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Στα µερίσµατα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας, από 
αλλοδαπή ανώνυµη εταιρεία ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή δέκα 
τοις εκατό (10%). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση του δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήµατα.» 
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4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε.  

Αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Στα εισοδήµατα της περίπτωσης ή της παραγράφου 1 του άρθρου 24 ενεργείται 
παρακράτηση φόρου µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%). Με την παρακράτηση 
του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των υπόχρεων του άρθρου 
2, καθώς και των υπόχρεων της παραγράφου 2 του άρθρου 101.» 

5. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος αντικαθίσταται ως εξής: 

«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 
παραγράφου 6 του άρθρου 105 από τα ακαθάριστα έσοδα, καθώς και για τα 
εισοδήµατα των πα- 

παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 25, ενεργείται παρακράτηση µε συντελεστή 
σαράντα τοις εκατό (40%). 

Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και για τις αµοιβές ή τα 
ποσοστά κερδών που διανέµονται από τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέµουν 
οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες σε µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή στο 
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό υπό οποιαδήποτε µορφή (bonus).» 

β. Στην περίπτωση  στ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται 
νέο εδάφιο ως εξής: 

«Σε περίπτωση που δεν µεσολαβεί ηµεδαπό πιστωτικό ίδρυµα, ο δικαιούχος του 
εισοδήµατος αποδίδει ο ίδιος τον οφειλόµενο φόρο εφάπαξ µε υποβολή δήλωσης, 
µέσα στον επόµενο µήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή η 
καταβολή ή η πίστωση.» 

6. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του 
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

«Στα εισοδήµατα που αναφέρονται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του 
άρθρου 28 µε συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%).» 

7. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«δ) Στα κέρδη που διανέµουν οι συνεταιρισµοί ή οι ηµεδαπές εταιρείες 
περιορισµένης ευθύνης ή οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες σε φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, 
ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). 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 
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εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ή ιδιωτική κεφαλαιουχική 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 και της παραγράφου 4 
του άρθρου 2 που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, για τα οποία έχει παρακρατηθεί 
φόρος, 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 τα 
οποία προέρχονται από τις συµµετοχές τους αυτές.  

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου 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 
αυτήν 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 προηγουµένων 
χρήσεων.» 

8. Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«η) Στα κέρδη που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας, από αλλοδαπή 
εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ενεργείται παρακράτηση φόρου, µε συντελεστή 
δέκα τοις εκατό (10%). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση του δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήµατα. 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 πίστωση.» 

9. Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. 
αντικαθίστανται ως εξής: 

«Στο εισόδηµα από αµοιβές ελευθέριου επαγγέλµατος ενεργείται παρακράτηση 
φόρου µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αµοιβών 
αυτών εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ. Ο φόρος 
παρακρατείται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κοινωφελή ιδρύµατα, 
οργανισµούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δηµόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες 
και πιστωτικά ιδρύµατα ή πιστωτικούς οργανισµούς, συνεταιρισµούς και ενώσεις 
τους, συλλόγους γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, 
καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες που τηρούν 
απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία, κατά την καταβολή των αµοιβών, 
ανεξαρτήτως του εκδιδόµενου στοιχείου που ορίζεται από τον Κώδικα 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.Επίσης, οι υπόχρεοι του προηγούµενου 
εδαφίου, όταν για την επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του 
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σκοπού τους καταβάλλουν σε τρίτους, προµήθειες, µεσιτείες, αµοιβές ή κάθε 
είδους άλλες παροχές µη έµµισθης υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων, 
µηχανηµάτων ή άλλων κινητών πραγµάτων, εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν 
ορίζεται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών η έκδοση 
στοιχείου από το δικαιούχο των αµοιβών αυτών, οφείλουν να παρακρατούν κατά 
την καταβολή της αµοιβής φόρο, ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι τοις 
εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό αυτής. Τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο 
ισχύουν και για τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης 
συναλλαγών κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κώδικα 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012).» 

10. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 114 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις 
«και οι ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης» αντικαθίστανται µε τις λέξεις 
«,οι ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 
εταιρίες». 

11. Ο συντελεστής που προβλέπεται από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της 
παραγράφου 2 του άρθρου 114 του Κ.Φ.Ε. µειώνεται από σαράντα τοις εκατό 
(40%) σε τριάντα τρία τοις εκατό (33%). 

12. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 114 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο 
εδάφιο που έχει ως εξής: 

«Όταν δικαιούχος του εισοδήµατος από κινητές αξίες, µε εξαίρεση τα µερίσµατα, 
είναι φυσικό πρόσωπο κάτοικος αλλοδαπής, η παρακράτηση φόρου ενεργείται µε 
συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%).» 

13. Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 114 του Κ.Φ.Ε., οι λέξεις 
«του παρόντος άρθρου» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «της παραγράφου αυτής». 

14. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 114 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις 
«Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών» και «στο άρθρο αυτό» αντικαθίστανται 
µε τις λέξεις «Υπουργού Οικονοµικών» και «στην παράγραφο αυτή», αντίστοιχα. 

15. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται 
ως εξής: 

« α) Με βάση την κλίµακα µισθωτών – συνταξιούχων της παραγράφου 1 και την 
παράγραφο 2 του άρθρου 9, στους αµειβόµενους µε µηνιαίο µισθό, τους 
συνταξιούχους και τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο, οι οποίοι παρέχουν 
υπηρεσίες µε σχέση µίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή µε 
σχέση µίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, µετά από προηγούµενη αναγωγή του 
µισθού ή της σύνταξης ή του ηµεροµισθίου ή της αµοιβής που ορίζεται µε άλλη 
βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδηµα.» 

16. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. 
προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής: 

«Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί και πρέπει να αποδοθεί, εκπίπτει 
ο φόρος που αποδεδειγµένα έχει παρακρατηθεί από τα φυσικά πρόσωπα σε κράτος 
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µε το οποίο η Ελλάδα έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.∆.Φ.Για το εισόδηµα που προέκυψε 
σε αυτό και µέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην 
Ελλάδα, εφόσον ο φόρος που παρακρατήθηκε στο άλλο κράτος ορίζεται στις 
διατάξεις της Σ.Α.∆.Φ..» 

Άρθρο 7Άρθρο 7Άρθρο 7Άρθρο 7    

Λοιπές ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος 

1. Στις περιπτώσεις ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 και στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. διαγράφονται οι λέξεις «από διανοητική 
καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση». 

2. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του 
Κ.Φ.Ε. διαγράφονται οι λέξεις «από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική 
αναπηρία». 

3. α. Στα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους και κατά το µέρος που 
αντιστοιχεί στα ασφάλιστρα  που έχει καταβάλλει η επιχείρηση στο πλαίσιο 
οµαδικών ασφαλιστηρίων συµβολαίων ζωής του προσωπικού της, διενεργείται 
παρακράτηση φόρου ως εξής: 

αα) µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για εφάπαξ καταβαλλόµενα ποσά µέχρι 
και σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, 

ββ) µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για εφάπαξ καταβαλλόµενα ποσά κατά 
το µέρος που υπερβαίνουν το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, 

γγ) µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε περιοδικά καταβαλλόµενη 
παροχή. 

β. Οι συντελεστές των υποπεριπτώσεων αα, ββ και γγ αυξάνονται κατά 50% σε 
περίπτωση είσπραξης από το δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. ∆εν θεωρείται 
πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγµατοποιείται σε εργαζόµενο ο οποίος 
έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα ή έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας 
του. 

γ. Ο φόρος που προκύπτει από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων 
παρακρατείται κατά την πληρωµή από τις ασφαλιστικές εταιρίες. Για την απόδοση 
του φόρου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του 
Κ.Φ.Ε.. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος των δικαιούχων για τα ποσά αυτά. 

4. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε., 
όπως αυτό προστέθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του ν. 
4038/ 2012 (Α΄14), παρατείνεται και για τις ανείσπρακτες δεδουλευµένες 
αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2012. 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 
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«1. Η διαφορά του εισοδήµατος που δηλώθηκε από τον φορολογούµενο, τη σύζυγό 
του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον προϊστάµενο 
της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας δαπάνης τους, 
των άρθρων 16 και 17, προσαυξάνει τα εισοδήµατα που δηλώνονται ή 
προσδιορίζονται 

από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας κατά το ίδιο 
οικονοµικό έτος, του φορολογούµενου ή της συζύγου του της πηγής από την οποία 
δηλώνονται τα µεγαλύτερα εισοδήµατα και, αν δεν δηλώνεται εισόδηµα από καµία 
κατηγορία, η διαφορά αυτή λογίζεται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες.» 

6. Η τέταρτη περίπτωση της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του ν. 
4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων καθορίζεται ανάλογα µε τον αριθµό των 
εξαρτώµενων τέκνων σε σαράντα (40) ευρώ ανά µήνα για κάθε εξαρτώµενο τέκνο.» 

7. Θεσπίζεται ειδικά για τα εξαρτώµενα τέκνα από το τρίτο τέκνο και πάνω, ειδικό 
επίδοµα τριτέκνων  και πολυτέκνων το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ 
κατ΄ έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το οικογενειακό εισόδηµα είναι µέχρι σαράντα 
πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ  

Άρθρο 8Άρθρο 8Άρθρο 8Άρθρο 8    

Υποχρεώσεις και δικαιώµατα φορολογουµένων – υπηρεσιών 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, 
ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο, έχει υποχρέωση να υποβάλει 
δήλωση εφόσον έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, µε 
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5.Εξαιρετικά, υποχρέωση υποβολής 
δήλωσης έχει οποιοσδήποτε, εφόσον προσκληθεί γι΄ αυτό εγγράφως από τον 
αρµόδιο προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή 
ο καλούµενος υποχρεούται να υποβάλει τις οικείες δηλώσεις µέσα στην προθεσµία 
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της επίδοσης σε αυτόν της οικείας 
πρόσκλησης.Υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης είναι όσοι δηλώνουν κάτοικοι 
εξωτερικού για το εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα ή υπάγονται στις 
διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε., ανεξάρτητα αν εµπίπτουν στην 
απαλλαγή της περίπτωσης η΄ του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε.. Παράλειψη του υπόχρεου 
να επιδώσει µέχρι το τέλος του οικείου οικονοµικού έτους δήλωση, στην οποία 
αναγράφεται η ζηµία που προέκυψε στο ίδιο οικονοµικό έτος, του στερεί το 
δικαίωµα συµψηφισµού, που ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 4.Αν ο 
φορολογούµενος κατοικεί στην αλλοδαπή, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι 
αλληλέγγυος µε αυτόν, οι αντιπρόσωποι ή οι πράκτορες του στην Ελλάδα.» 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται 
ως εξής: 
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«Με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών µεθόδων και δικτυακών υποδοµών 
γίνεται υποχρεωτικά η υποβολή από κάθε υπόχρεο που ασκεί επιχείρηση ή 
επάγγελµα, καθώς και από κάθε άλλο υπόχρεο του οποίου η δήλωση υποβάλλεται 
από εξουσιοδοτηµένο λογιστή στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής 
υπηρεσίας, που είναι αρµόδιος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 63.Η δήλωση 
υποβάλλεται από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι και την 30ή Ιουνίου του οικείου 
οικονοµικού έτους και µέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δηµοσίων 
υπηρεσιών της επόµενης µέρας από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας.» 

3. Οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ µε τις υποπεριπτώσεις, δ΄ µε τις υποπεριπτώσεις, οι 
περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. 
καταργούνται. 

4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο που έχει 
ως εξής: 

«Σε κάθε περίπτωση στη δήλωση αυτή αναγράφονται όλα τα εισοδήµατα του 
υπόχρεου ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησης τους, καθώς και τα 
απαλλασσόµενα από το φόρο εισοδήµατα. Για τα αυτοτελώς ή µε ειδικό τρόπο 
φορολογούµενα εισοδήµατα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά 
περίπτωση φόρος.» 

5. Στο άρθρο 66 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται νέες παράγραφοι 10, 11, 12 και 13 ως 
εξής: 

«10. Ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. και ο υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν 
δικαιούται, οποιαδήποτε εργάσιµη για τον υπόχρεο ώρα, να λαµβάνει γνώση, να 
ελέγχει και να θεωρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ή άλλους νόµους, καθώς και 
αυτά που τηρούνται προαιρετικά από τον υπόχρεο και να λαµβάνει γνώση 
οποιουδήποτε άλλου βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου και κάθε περιουσιακού 
στοιχείου που βρίσκεται στην επαγγελµατική εγκατάσταση του επιτηδευµατία ή 
στο κατάστηµα κάθε άλλου υπόχρεου. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων που 
ορίζονται από τον Κώδικα αυτόν γίνεται στην επαγγελµατική εγκατάσταση του 
επιτηδευµατία ή στην έδρα της ∆.Ο.Υ. ή της ελεγκτικής υπηρεσίας µετά από 
έγγραφη πρόσκληση του προϊσταµένου αυτής. 

11. Αν κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου διαπιστωθεί η ύπαρξη βιβλίων, 
στοιχείων ή εγγράφων, επίσηµων ή ανεπίσηµων, από τα οποία είναι ενδεχόµενο να 
προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης, κατάσχονται από τον υπάλληλο που 
ενεργεί το φορολογικό έλεγχο και παραδίδονται στον αρµόδιο προϊστάµενο της 
∆.Ο.Υ., ο οποίος εφόσον µε βάση αυτά ενεργεί φορολογική εγγραφή, τα 
διαφυλάσσει µέχρι την τελεσιδικία αυτής. Για τις κατασχέσεις της παραγράφου 
αυτής εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των πέντε τελευταίων εδαφίων της 
επόµενης παραγράφου. 

12. Ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. ή ο αρµόδιος Επιθεωρητής, στις περιπτώσεις που 
υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες ότι στην επαγγελµατική εγκατάσταση του 
επιτηδευµατία ή στο κατάστηµα οποιουδήποτε άλλου υπόχρεου αποκρύπτονται 
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βιβλία, έγγραφα, εµπορεύµατα ή άλλα στοιχεία, τα οποία ασκούν επιρροή στον 
ακριβή προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης, µπορεί, µε έγγραφό του να ζητήσει 
από τον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών και, αν δεν υπάρχει αυτός, από τον 
Ειρηνοδίκη της περιφέρειας, όπου υπάγεται η επαγγελµατική εγκατάσταση του 
επιτηδευµατία ή το κατάστηµα άλλου υπόχρεου, τη συνδροµή ανακριτικού 
υπαλλήλου για την έρευνα προς ανεύρεση των βιβλίων ή εγγράφων ή 
εµπορευµάτων ή άλλων στοιχείων, µε τη σύµπραξη φοροτεχνικών υπαλλήλων, που 
ορίζονται από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. Ή τον αρµόδιο Επιθεωρητή. Η έρευνα 
ενεργείται σε οποιαδήποτε για τον υπόχρεο εργάσιµη ώρα. Τα βιβλία, έγγραφα και 
λοιπά στοιχεία που βρίσκονται, κατάσχονται και παραδίδονται στον αρµόδιο 
προϊστάµενο ∆.Ο.Υ., ο οποίος, εφόσον µε βάση αυτά ενεργεί φορολογική εγγραφή, 
τα φυλάσσει µέχρι την τελεσιδικία αυτής. Για την έρευνα και την κατάσχεση 
συντάσσεται έκθεση, η οποία υπογράφεται από αυτούς που ενεργούν την 
κατάσχεση και τον επιτηδευµατία ή τον παρόντα κατά τη διενέργεια του ελέγχου 
εταίρο ή µέλος ή συγγενικό προς τους ανωτέρω πρόσωπο ή πρόσωπο που µετέχει 
στη διοίκηση ή διαχείριση ή υπάλληλο ή λογιστή της επιχείρησης. Αντίγραφο της 
έκθεσης παραδίδεται στον υπόχρεο ή στο παριστάµενο, κατά τις διακρίσεις του 
προηγούµενου εδαφίου, πρόσωπο. Σε περίπτωση άρνησης των παραπάνω να 
υπογράψουν, εφαρµόζονται οι σχετικές µε τις κοινοποιήσεις διατάξεις του Κώδικα 
∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. Ο ελεγχόµενος δικαιούται να λάβει αντίγραφα ή 
φωτοτυπίες των κατασχεθέντων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων, µε 
δαπάνες του. Για την κατάσχεση βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων τρίτου 
φορολογούµενου δεν απαιτείται επίδοση της έκθεσης κατάσχεσης σε αυτόν, µε την 
προϋπόθεση ότι στην έκθεση ελέγχου, που επισυνάπτεται στην απόφαση επιβολής 
προστίµου σε βάρος του τρίτου, επισυνάπτεται αντίγραφο της σχετικής έκθεσης 
κατάσχεσης ή απόσπασµα αυτής. 

13. Τα δικαιώµατα του αρµόδιου προϊσταµένου ∆.Ο.Υ. που ορίζονται από τις 
διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου αυτού ενασκούνται παράλληλα 
και από τους Γενικούς ∆ιευθυντές Φορολογίας, Επιθεώρησης και Ελέγχων, καθώς 
και από τους προϊσταµένους του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος 
(Σ.∆.Ο.Ε.).» 

6. Στο άρθρο 67Β του Κ.Φ.Ε. η παράγραφος 4 αναριθµείται σε παράγραφο 5 και 
προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 

«4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και για όλες τις εκκρεµείς 
χρήσεις για τις οποίες υφίσταται  φορολογική υποχρέωση.» 

7. Ο τίτλος του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. Αντικαθίσταται ως εξής: 

«Λοιπές υποχρεώσεις φορολογουµένων, υπηρεσιών, νοµικών προσώπων και 
οργανώσεων γενικά» 

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«Νόµιµοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραµµένοι στο δηµόσιο 
µητρώο του ν. 3693/2008 (Α΄ 174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε 
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ανώνυµες εταιρείες, εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, καθώς και σε 
υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων, υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου 
πιστοποιητικού.» 

9. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται η φράση: 

«Μέχρι την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων ισχύει η ΑΥΟ ΠΟΛ. 1159/ 
22.7.2011.» 

10. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε., οι περιπτώσεις ιγ΄ («Η χορήγηση 
στοιχείων…») και ιδ΄ αναριθµούνται σε ιδ΄ και ιε΄, αντίστοιχα και προστίθεται νέα 
περίπτωση ιστ΄ ως εξής: 

«ιστ) Η χορήγηση στοιχείων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας του άρθρου 25 
παρ. 4 εδάφιο β΄ του ν. 1756/ 1988, η οποία περιλαµβάνει αιτιολόγηση του 
παραγγέλλοντος  εισαγγελικού λειτουργού περί µη συνδροµής φορολογικού 
απορρήτου.» 

11. Στο άρθρο 85 του Κ.Φ.Ε. οι παράγραφοι 6, 7, 8 και 9 αναριθµούνται σε 7, 8, 9 
και 10 και προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής: 

«6. Χωρίς έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών, καµία άλλη, πλην του 
προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας και των άλλων συναρµόδιων 
αρχών που εξοµοιώνονται µε αυτόν, δηµόσια αρχή ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου 
δικαίου ή οργανισµός δεν δικαιούται να λαµβάνει γνώση των βιβλίων και 
στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
(Κ.Φ.Α.Σ.), εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από ειδική διάταξη νόµου. 

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, χωρίς έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών, να έχουν 
πρόσβαση και να λαµβάνουν γνώση του σχετικού περιεχοµένου των βιβλίων και 
στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτόν, οι διοικητικές και δικαστικές 
αρχές, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, µε αιτιολογηµένη πράξη τους, καθώς και οι 
οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης για 
διεκδίκηση πόρων, ασφαλιστικών εισφορών ή άλλων έννοµων δικαιωµάτων τους. 

Σε καµία, όµως περίπτωση δεν επιτρέπεται στις αρχές αυτές να αφαιρούν ή να 
κατάσχουν τα πιο πάνω βιβλία και στοιχεία.» 

Άρθρο 9Άρθρο 9Άρθρο 9Άρθρο 9    

Φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων 

1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«α) Σε ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες, εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και 
ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες 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. Επίσης, επί ηµεδαπών ανώνυµων εταιρειών ή εταιρειών 
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περιορισµένης ευθύνης ή ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, 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 ή ιδιωτική κεφαλαιουχική 
εταιρεία 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 ή κέρδος των εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης, που συστήθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
29 του ν. 588/1977 (Α΄ 148), 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 στην εταιρεία.» 

2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του 
Κ.Φ.Ε. καταργείται. 

3. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«β) Οι δηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα.» 

4. Στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κ.Φ.Ε. µετά από τις 
λέξεις «ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες,» προστίθενται οι λέξεις «ηµεδαπές εταιρείες 
περιορισµένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες,». 

5. Οι περιπτώσεις θ΄ και ιδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κ.Φ.Ε. 
καταργούνται. 

6. Η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν. 2238/1994 (Α' 151 - 
Κ.Φ.Ε.) αντικαθίσταται ως εξής: 

«ια) Τα κέρδη που εισπράττουν ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες και εταιρείες 
περιορισµένης ευθύνης από εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος – 
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες συµµετέχουν κατά την έννοια των 
διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2578/1998 (Α΄ 30) απαλλάσσονται της φορολογίας. 
Το απαλλασσόµενο ποσό εµφανίζεται σε λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού, 
ανεξάρτητα από την επάρκεια κερδών ή όχι. Αν διανεµηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί το 
αποθεµατικό αυτό ή µέρος αυτού, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 
του άρθρου 54 ή της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55, κατά 
περίπτωση, µη εφαρµοζοµένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων της 
παραγράφου 4 του άρθρου 106. Από το ποσό του φόρου που οφείλεται σύµφωνα µε 
την περίπτωση αυτή, εκπίπτει το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην 
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αλλοδαπή ως φόρος εισοδήµατος νοµικού προσώπου ή παρακρατήθηκε ως φόρος 
επί των διανεµηθέντων κερδών.Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο δεν επιστρέφεται. Τα 
πιο πάνω δεν έχουν εφαρµογή όταν το αποθεµατικό διανέµεται σε µητρική 
εταιρεία άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις  του άρθρου 11 του ν. 2578/1998.» 

7. Η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«ιβ) Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι οργανισµοί συλλογικών 
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), επιφυλασσοµένων των διατάξεων των 
παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 114.» 

8. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του 
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η διαχειριστική περίοδος, για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 
101 που τηρούν βιβλία µε τη διπλογραφική µέθοδο.» 

9. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε. η λέξη 
«Εµπορίου» αντικαθίσταται µε την λέξη «Ανάπτυξης». 

10. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «η 
οποία καταχωρείται υποχρεωτικά στο βιβλίο επισυµβασών ζηµιών, που 
προβλέπεται από την περίπτωση ια΄ της παρ. 5 του άρθρου 10 του π.δ. 186/1992» 
διαγράφονται. 

11. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε. καταργείται. 

12. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε. Στο πρώτο εδάφιο µετά τη λέξη 
«ποσοστό» προστίθενται οι λέξεις «ένα τοις εκατό (1%)» και τα τέσσερα τελευταία 
εδάφια καταργούνται. 

13. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «27 
του ν. 2076/1992 (Α΄ 130)» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «88 του ν. 3601/2007 (Α΄ 
178)». 

14. Στο όγδοο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε., οι λέξεις 
«κατ’ επιλογή της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού, είτε µε τη σταθερή µέθοδο καθ΄ όλη 
τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του έργου» αντικαθίστανται µε τις λέξεις 
«είτε µε τους συντελεστές της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31». 

15. Η παράγραφος 13 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε., αντικαθίσταται ως εξής: 

«13. Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νοµικών προσώπων από 
την ανταλλαγή οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή εταιρικών οµολόγων µε 
εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου, κατ' εφαρµογή προγράµµατος συµµετοχής στην 
αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα σε τριάντα 
(30) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενόµενης από τη χρήση µέσα στην οποία 
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πραγµατοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από το χρόνο 
διακράτησης των οµολόγων.  

Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, ως χρεωστική διαφορά λαµβάνεται 
η διαφορά µεταξύ  της ονοµαστικής αξίας των τίτλων που εκδόθηκαν σε ανταλλαγή 
και του κόστους απόκτησης των αρχικών τίτλων.  

Ειδικά, σε περίπτωση που µετά την απόκτηση των αρχικών τίτλων προέκυψε 
ζηµία από την αποτίµησή τους η οποία δεν έχει συµψηφιστεί µε αποθεµατικό 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 38, λαµβάνεται το αρχικό κόστος απόκτησης.» 

16. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις 
«πενήντα τοις εκατό (50%)» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «εβδοµήντα πέντε τοις 
εκατό (75%)» και προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής: 

 «Ειδικά ως προς το Άγιο Όρος το ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου ανέρχεται 
σε εκατό τοις εκατό(100%)» 

17. Η παράγραφος 16 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε. καταργείται. 

18. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε. 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Σε περίπτωση όµως, που στα καθαρά κέρδη ηµεδαπής ανώνυµης εταιρίας, 
εταιρίας περιορισµένης ευθύνης, ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας και 
συνεταιρισµού, συµπεριλαµβάνονται, εκτός από τα µερίσµατα και τα κέρδη από 
συµµετοχή σε άλλες εταιρίες, που αναφέρονται πιο πάνω, και αφορολόγητα έσοδα 
και περαιτέρω λαµβάνει χώρα διανοµή κερδών, για τον προσδιορισµό των 
διανεµόµενων κερδών, που αναλογούν στα εισοδήµατα, που προβλέπουν οι 
διατάξεις της παραγράφου 2, λαµβάνονται τα συνολικά καθαρά κέρδη, που 
προκύπτουν από τους ισολογισµούς των νοµικών αυτών προσώπων.» 

19. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «και 
ηµεδαπών ανώνυµων εταιρειών, πλην τραπεζικών και ασφαλιστικών,» 
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών και 
ηµεδαπών ανώνυµων εταιρειών». 

20. Η παράγραφος 3 του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε. καταργείται και οι παράγραφοι 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 αναριθµούνται σε 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10, αντίστοιχα. 

21. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε., όπως 
αναριθµήθηκε µε την προηγούµενη παράγραφο, µετά τις λέξεις «εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης» προστίθενται οι λέξεις «, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών». 

22. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε., όπως 
αναριθµήθηκε µε την παράγραφο 22 µετά τις λέξεις «εταιρείας περιορισµένης 
ευθύνης» προστίθενται οι λέξεις «ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας.». 
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23. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 106, όπως 
αναριθµήθηκε µε την παράγραφο 

22, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Το ανωτέρω ποσό που λαµβάνουν οι µέτοχοι υπόκειται σε παρακράτηση φόρου µε 
βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54. Επίσης, σε περίπτωση που το 
νοµικό πρόσωπο έχει, µέσα στη διαχειριστική περίοδο που λαµβάνει χώρα η 
απόσβεση ή µείωση του κεφαλαίου, εισοδήµατα απαλλασσόµενα της φορολογίας, 
έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.» 

24. Η παράγραφος 12 του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε. καταργείται. 

25. Στο προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 
του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ.» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µε τη 
διπλογραφική µέθοδο.». 

26. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του 
Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «άρθρου 86» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «άρθρου 1 του ν. 2523/ 
1997». 

27. Στο πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του 
Κ.Φ.Ε. η λέξη «Φορολογικής» αντικαθίσταται µε τη λέξη «∆ιοικητικής». 

28. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε. Η λέξη «τέταρτου» 
αντικαθίστανται µε τη λέξη «πέµπτου» και οι λέξεις «και της περίπτωσης ι΄» 
διαγράφονται. 

29. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε. Οι λέξεις «ή κέρδη 
προσδιορισθέντα ή φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο» διαγράφονται και οι λέξεις 
«των παραγράφων 2 και 3» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «της παραγράφου 2». 

30. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε. 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101, ο φόρος υπολογίζεται 
µε συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%) στο συνολικό φορολογητέο εισόδηµά 
τους.» 

31. Η παράγραφος 2 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Για τα ηµεδαπά και αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%).» 

32. Η παράγραφος 4 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούµενο εισόδηµα 
και του συµπληρωµατικού φόρου εκπίπτουν: 
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α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε, παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε, 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 αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που 
προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φορολογία. Ο φόρος αυτός σε καµία 
περίπτωση δεν µπορεί να είναι ανώτερος από το ποσό του φόρου που αναλογεί για 
το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα. Για την απόδειξη του ύψους του φόρου που έχει 
καταβληθεί εκτός Ελλάδας απαιτείται βεβαίωση της αρµόδιας αρχής της χώρας 
σύµφωνα µε τις Σ.Α.∆.Φ.. Ειδικά για τα µερίσµατα ή κέρδη που εισπράττει 
ηµεδαπή µητρική εταιρεία από αλλοδαπή θυγατρική της µε έδρα σε άλλο κράτος - 
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 
11 του ν. 2578/ 1998 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.» 

33. H παράγραφος 3 του άρθρου 111 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Από το ποσό που βεβαιώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού 
εκπίπτει ο φόρος που παρακρατείται από πηγή Ελλάδος, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, καθώς και ο φόρος που καταβάλλεται µε βάση τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13.» 

Άρθρο 10Άρθρο 10Άρθρο 10Άρθρο 10    

Τροποποίηση διατάξεων των νόµων 2578/1998, 3943/2011, 3986/2011, 4019/2011 

1. Η παράγραφος 12 του άρθρου 14 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«12. Αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν σχηµατισθεί ή σχηµατίζονται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του ν. 3299/2004 (Α΄ 261), του ν. 2601/1998 (Α΄ 81), του 
ν.1262/1982 (Α΄ 70), καθώς και µε οποιονδήποτε άλλο αναπτυξιακό νόµο, πλην 
του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) όπως ισχύει, λόγω πραγµατοποίησης παραγωγικών 
επενδύσεων, όταν διανέµονται ή κεφαλαιοποιούνται, προστίθενται στα κέρδη της 
επιχείρησης και φορολογούνται στη διαχειριστική περίοδο µέσα στην οποία έγινε 
η διανοµή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου αποθεµατικού. 
Για τα κέρδη αυτά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 
και της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε., κατά 
περίπτωση. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρµογή για τα πιο 
πάνω αποθεµατικά που κεφαλαιοποιούνται κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του 
άρθρου 13 του ν. 1473/1984 (Α΄ 127) ή του άρθρου 101 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).» 

2. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) καταργείται από τότε που 
ίσχυσε. 

3. Η παρ. 3 του άρθρου 10 και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 11 του ν. 
2578/1998 καταργούνται. 
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4. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 
τροποποιούνται και προστίθεται νέες περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ως εξής: 

α) Για νοµικά πρόσωπα που ασκούν εµπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους 
σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά µε πληθυσµό έως διακόσιες χιλιάδες 
(200.000) κατοίκους, σε οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως. 

β) Για νοµικά πρόσωπα που ασκούν εµπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους 
σε πόλεις µε πληθυσµό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε χίλια 
(1.000) ευρώ ετησίως. 

γ) Για ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες, σε 
εξακόσια πενήντα (650) ευρώ ετησίως. 

δ) Για κάθε υποκατάστηµα σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως. Ειδικά για τις Αστικές 
µη Κερδοσκοπικές Εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., καθώς 
και για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδηµά τους προέρχεται από ατοµική 
επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελµα και έχουν έγγραφη 
σύµβαση µε µέχρι τρία (3) φυσικά ή/ και νοµικά πρόσωπα, ή το εβδοµήντα πέντε 
τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή/ 
και νοµικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύµατος, εξακολουθούν να 
ισχύουν όπως επιβλήθηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2012. 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α΄ 31) και της 
παραγράφου 2 του άρθρου 

27 του ν. 2703/1999 (Α΄ 72) εξακολουθούν να εφαρµόζονται για µετοχές 
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 

ή σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό 
θεσµό, κατά περίπτωση, οι οποίες αποκτώνται από την 1η Ιουλίου 2013 και µετά. 

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 63 του Κ.Φ.Ε. Όπως προστέθηκε µε την 
παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 3634/2008 (Α΄ 9), αναστέλλεται για τις 
δηλώσεις οικονοµικού έτους 2012 και 2013 (χρήσεις 2011 και 2012). 

7. Η ισχύς της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε. όπως τέθηκε µε την 
παράγραφο 16α του άρθρου 8 του ν. 3842/2010 (Α΄58) αναστέλλεται για τις 
δηλώσεις οικονοµικών ετών 2011, 2012 και 2013 και για το χρονικό διάστηµα 
αυτό εφαρµόζεται όπως ίσχυε πριν την κατάργησή της. 

8. Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 
2579/1998 (Α΄ 31), ισχύουν και για µεταβιβάσεις επιβατηγών αυτοκινήτων 
δηµόσιας χρήσης, καθώς και των αδειών κυκλοφορίας τους που 
πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως και την 31η ∆εκεµβρίου 
2012. Η προθεσµία που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο των παραγράφων 1 και 2 
του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (Α΄ 98), όπως αυτή ισχύει σήµερα, παρατείνεται 
έως την 31η ∆εκεµβρίου 2013 για τις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 
και γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και νόµου. 
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Άρθρο 13 (Συνοπτική ανάπτυξη = Βλέπε Παράρτηµα Ι)Άρθρο 13 (Συνοπτική ανάπτυξη = Βλέπε Παράρτηµα Ι)Άρθρο 13 (Συνοπτική ανάπτυξη = Βλέπε Παράρτηµα Ι)Άρθρο 13 (Συνοπτική ανάπτυξη = Βλέπε Παράρτηµα Ι).  

Φορολογία µερισµάτων και των κερδών που διανέµουν τα λοιπά νοµικά πρόσωπα 

Το τελικό κείµενο του άρθρου 13 όπως ψηφίστηκε στη Βουλή έχει ως εξής:  

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Στα διανεµόµενα κέρδη των ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών µε τη µορφή 
µερισµάτων, προµερισµάτων, αµοιβών και ποσοστών, εκτός µισθού, των µελών του 
διοικητικού συµβουλίου και των διευθυντών, καθώς και των αµοιβών 
εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, ουδεµία παρακράτηση φόρου ενεργείται, ως 
φορολογούµενα τα εισοδήµατα αυτά στο όνοµα του νοµικού προσώπου.»  

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Στα µερίσµατα που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδας από 
νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες της αλλοδαπής, δεν διενεργείται 
παρακράτηση φόρου και το εισόδηµα αυτό φορολογείται µαζί µε τα λοιπά 
εισοδήµατα του φυσικού προσώπου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9. Με 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος, ο χρόνος, η 
διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων 
της παραγράφου αυτής.»  

3. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 6 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.  

4.Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 7 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. 
αντικαθίστανται ως εξής: 

«α) Για τα εισοδήµατα των περιπτώσεων α', β' και γ' της προηγούµενης 
παραγράφου, η ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία που τα καταβάλλει. 

β) Για τα εισοδήµατα της περίπτωσης δ' της προηγούµενης παραγράφου, αυτός που 
ενεργεί στην Ελλάδα την εξαργύρωση ή την καταβολή τους.»  

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του 
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:  

«1.α) Στα εισοδήµατα που αναφέρονται στην περίπτωση στ' της παραγράφου 3 του 
άρθρου 28 µε συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).»  

6. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν εφαρµογή για τους µισθούς 
ή απολαβές που καταβάλλουν οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης στους εταίρους 
τους από τη δηµοσίευση του παρόντος και µετά.  

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

«1.α) Για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 ο φόρος 
υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) επί των αδιανέµητων κερδών 
που προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η 
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Ιανουαρίου 2014 και µετά. Ειδικά, για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από 
διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2010 έως την 31.12.2010, ο 
συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%), για τα κέρδη 
τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 
1.1.2011 έως την 31.12.2011, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε είκοσι τρία 
τοις εκατό (23%), για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους 
που αρχίζουν από την 1.1.2012 έως την 31.12.2012, ο συντελεστής φορολογίας 
ορίζεται σε είκοσι δύο τοις εκατό (22%), και για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν 
από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2013 έως την 31.12.2013, 
ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε είκοσι ένα τοις εκατό (21%). 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 
ολόκληρον µε βάση τη νοµοθεσία του κράτους - µέλους στο οποίο έχει την έδρα της 
η προσωπική εταιρεία. 

β) Για τα κέρδη που διανέµουν οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες µε τη µορφή 
αµοιβών και ποσοστών στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και στους 
διευθυντές, αµοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, εκτός µισθού, καθώς και 
µερισµάτων ή προµερισµάτων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, 
ή νοµικές οντότητες, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η 
καταβολή τους γίνεται σε µετρητά ή µετοχές, η ανώνυµη εταιρεία καταβάλλει 
φόρο µε συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%). Οι διατάξεις του προηγούµενου 
εδαφίου εφαρµόζονται και για τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέµουν οι 
ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και οι συνεταιρισµοί σε φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ή νοµικές οντότητες, ενώσεις προσώπων ή 
οµάδες περιουσίας, καθώς και για τα κέρδη που εξάγει ή πιστώνει υποκατάστηµα 
εγκατεστηµένο στην Ελλάδα στο κεντρικό του στην αλλοδαπή. 

γ) Για το φόρο της προηγούµενης περίπτωσης εκδίδεται στο όνοµα του φυσικού 
προσώπου βεβαίωση, η οποία περιέχει, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία:  

Το ονοµατεπώνυµο, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του δικαιούχου φυσικού 
προσώπου, το ποσό που διανεµήθηκε σε αυτόν, την ηµεροµηνία της έγκρισης και 
καταβολής, καθώς και το ποσό του φόρου της περίπτωσης β' που αντιστοιχεί στο 
ποσό του εισοδήµατός του από τα µερίσµατα αυτά. Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της βεβαίωσης την οποία 
οφείλει να χορηγεί η διανέµουσα ανώνυµη εταιρεία, εταιρεία περιορισµένης 
ευθύνης ή συνεταιρισµός, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την 
εφαρµογή της περίπτωσης αυτής. 

δ) Όταν δικαιούχος του εισοδήµατος από µερίσµατα ή κέρδη από συµµετοχές είναι 
φυσικό πρόσωπο, το εισόδηµα αυτό φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις, και από 
τον αναλογούντα φόρο εκπίπτει ο φόρος που καταβλήθηκε σύµφωνα µε την 
περίπτωση β'. 
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ε) Αν στα καθαρά κέρδη ηµεδαπής ανώνυµης εταιρείας ή εταιρείας περιορισµένης 
ευθύνης ή συνεταιρισµού περιλαµβάνονται και µερίσµατα ή κέρδη από τη 
συµµετοχή του σε άλλη ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης 
ευθύνης ή συνεταιρισµού, για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος στα διανεµόµενα 
κέρδη, σε περίπτωση διανοµής κερδών, από το φόρο που υποχρεούται να 
καταβάλει µε βάση τις διατάξεις της περίπτωσης β', αφαιρείται το µέρος του φόρου 
που έχει ήδη καταβληθεί και αναλογεί στα διανεµόµενα κέρδη τα οποία 
προέρχονται από τις πιο πάνω συµµετοχές. Οι διατάξεις των περιπτώσεων β' έως 
και ε' έχουν εφαρµογή και για κέρδη παρελθουσών χρήσεων που διανέµονται ή 
κεφαλαιοποιούνται από 1.1.2011. Από το φόρο που οφείλεται µε βάση την 
περίπτωση β' αφαιρείται ο φόρος που καταβλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
περίπτωσης α' ή του άρθρου 109, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του µε τον 
παρόντα νόµο και αντιστοιχεί στα εισοδήµατα αυτά.»  

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 114 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες και συνεταιρισµοί που διανέµουν κέρδη µε τη 
µορφή µερισµάτων, προµερισµάτων, αµοιβών και ποσοστών, εκτός µισθού, στα 
µέλη του διοικητικού συµβουλίου και στους διευθυντές, καθώς και αµοιβών στο 
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, δεν προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου, ως 
φορολογούµενα τα εισοδήµατα αυτά στο όνοµα του νοµικού προσώπου. Τα ανωτέρω 
εφαρµόζονται και στα διανεµόµενα, από εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, κέρδη, 
καθώς και στα κέρδη που εξάγονται ή πιστώνονται από υποκατάστηµα 
εγκατεστηµένο στην Ελλάδα στο κεντρικό του στην αλλοδαπή.» 

9. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 7 και 8 του άρθρου αυτού έχουν 
εφαρµογή για κέρδη που προκύπτουν από ισολογισµούς που συντάσσονται µε 31 
∆εκεµβρίου 2010 και µετά. 

Άρθρο 17Άρθρο 17Άρθρο 17Άρθρο 17    

Μετοχές στις ανώνυµες εταιρείες 

1. Απαγορεύεται σε ανώνυµη εταιρεία να λαµβάνει δικές της µετοχές, καθώς και 
µετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που 
χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.  

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων 
Χρηµατοδοτικών Οργανισµών.  

2. Θυγατρικές ανώνυµες εταιρείες κατά την έννοια αυτού του Νόµου δεν έχουν 
δικαίωµα να επενδύουν ούτε µέρος του δικού τους µετοχικού κεφαλαίου σε 
µετοχές µητρικής εταιρείας. " 

3. Η ανάληψη, η απόκτηση ή η κατοχή µετοχών ανώνυµης εταιρείας από άλλη 
ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ή ετερόρρυθµη κατά µετοχές 
εταιρεία, στην οποία η ανώνυµη εταιρεία διαθέτει, άµεσα ή έµµεσα, την 
πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου ή στην οποία µπορεί να ασκήσει, άµεσα ή 
έµµεσα δεσπόζουσα επιρροή, θεωρείται ότι έγιναν από την ίδια την ανώνυµη 
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εταιρεία. Το τεκµήριο αυτό ισχύει και στην περίπτωση που η άλλη εταιρεία 
υπόκειται στο δίκαιο τρίτης χώρας και έχει νοµική µορφή ανάλογη µε την µορφή 
της ανώνυµης εταιρείας ή της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης ή της 
ετερόρρυθµης κατά µετοχές εταιρείας.  

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του παρόντος, όπως ισχύει, εφαρµόζεται και για 
τις µετοχές της προηγούµενης παραγράφου.  

5. Η παρ. 3 του παρόντος δεν εφαρµόζεται:  

α) όταν η ανάληψη, η απόκτηση ή η κατοχή γίνεται για λογαριασµό προσώπου 
διάφορου του αναλαµβάνοντος, αποκτώντος ή κατέχοντος και εφόσον το πρόσωπο 
αυτό δεν είναι ούτε η ανώνυµη εταιρεία που αναφέρεται στην παρ. 3, ούτε άλλη 
εταιρεία στην οποία η ανώνυµη εταιρεία διαθέτει άµεσα ή έµµεσα την πλειοψηφία 
των δικαιωµάτων ψήφου ή στην οποία µπορεί να ασκήσει άµεσα ή έµµεσα 
δεσπόζουσα επιρροή, 

β) όταν η ανάληψη, απόκτηση ή κατοχή γίνεται από την άλλη εταιρεία ως κατ' 
επάγγελµα διενεργούσα πράξεις επί τίτλων και υπό την ιδιότητά της αυτή, υπό 
τον όρο ότι είναι µέλος χρηµατιστηρίου αξιών που βρίσκεται ή λειτουργεί σε 
κράτος µέλος ή ότι έχει λάβει άδεια λειτουργίας ή υπόκειται στην εποπτεία αρχής 
κράτους µέλους που είναι αρµόδια για την εποπτεία των κατ' επάγγελµα 
διενεργούµενων πράξεις επί τίτλων, στους οποίους, τηρουµένων των διατάξεων της 
κείµενης νοµοθεσίας, περιλαµβάνονται και τα πιστωτικά ιδρύµατα,  

γ) όταν η κατοχή µετοχών της ανώνυµης εταιρείας από την άλλη εταιρεία είναι 
αποτέλεσµα απόκτησης η οποία έλαβε χώρα σε χρόνο κατά τον οποίο η σχέση των 
δύο εταιρειών δεν πληρούσε τα κριτήρια της παρ. 3.  

6. Τα δικαιώµατα ψήφου, που αντιστοιχούν στις µετοχές της περίπτωσης γ' της 
προηγουµένης παραγράφου, αναστέλλονται και οι µετοχές αυτές λαµβάνονται 
υπόψη για να προσδιορισθεί κατά πόσο πληρείται ο όρος του άρθρου 16 παρ. 
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