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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μέσα στον λαβύρινθο της επαγγελματικής αποκατάστασης μετά από προσπάθειες καριέρας 

παρουσιάστηκε η αναγκαιότητα ενασχόλησης κατά περίπτωση με την ισχύουσα νομοθεσία για τη 

διεξαγωγή και διεκπεραίωση κάθε φορολογικής , ασφαλιστικής , εργατικής , υγειονομικής ή και 

διοικητικής διαδικασίας . 

Η πρακτική ενασχόληση δεν ήταν αρκετή στην συστηματική μεθοδολογία και τον σωστό 

προγραμματισμό σε κάθε δραστηριότητα στην οποία χρειαζόταν η γνώση της εκάστοτε νομοθεσίας ή 

κανονισμών .  

Η φοίτηση στο Δημόσιο ΙΕΚ βοήθησε στην γνωριμία με τις επιστήμες που απαρτίζουν την 

ειδικότητα του Φοροτεχνικού . 

Στην προσπάθεια μελέτης για επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διεξάγει ο 

ΟΕΕΚ ( Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  ) δεν υπήρχε πρόσφατη εργασία 

με απαντήσεις των ερωτήσεων που παρέχει ο Ο.Ε.Ε.Κ.  

στον κανονισμό κατάρτισης ειδικότητας ειδικός φοροτεχνικού γραφείου . 

Με δεδομένο το κυριότερο πρόβλημα στο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ειδικότητας αυτής η 

συνεχείς αλλαγή των βασικών στοιχείων της νομοθεσίας στις αντίστοιχες κατηγορίες ( π.χ. Φορολογία 

Εισοδήματος , Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων κ.ο.κ. ) προσπάθησα να συγκεντρώσω , από διάφορες 

πηγές και κώδικες νομοθεσίας ή και πληροφορίες από έγκυρους και έμπειρους Φοροτεχνικούς 

επαγγελματίες , τις απαντήσεις των ερωτήσεων για τις εξετάσεις στο θεωρητικό μέρος της 

πιστοποίησης . 

Το μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων ενός φοροτεχνικού και οι συνεχείς αλλαγές καθιστούν 

ιδιαίτερα δύσκολη την ενημέρωση και δημιουργεί την ανάγκη ανανέωσης σε τακτά χρονικά 

διαστήματα , γι’ αυτό και η αναφορά της περιόδου σύνταξης των απαντήσεων καθώς και της 

διεύθυνσης στο web Internet για τυχόν παρατηρήσεις ή διορθώσεις . 
Θα χαρώ πολύ να μελετήσετε τα θέματα που αναφέρονται στον κανονισμό Ο.Ε.Ε.Κ. 

(στοιχειοθεσία) και όπου χρειαστεί να έχω τις παρατηρήσεις – διορθώσεις σας στην αντίστοιχη 
διεύθυνση web . 



Ειδικός Φοροτεχνικός Γραφείου σε ενδεικτικές απαντήσεις Πιστοποίησης ΟΕΕΚ 

ΜΑΪΟΣ 2008 για σχόλια – παρατηρήσεις στο pistopoiisioeek.wordpress.com  
σελίδα 3 από 134 

 

ΟΜΑΔΑ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ 

Α.01. Σε ποιες περιπτώσεις εκδίδεται δελτίο αποστολής;   

Το Δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία: 

1. σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς 

οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με 

φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών), 

2. σε κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών για διακίνηση, από μη υπόχρεο σε 

έκδοση δελτίου ή από αρνούμενο την έκδοσή του, 

3. σε διακίνηση αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεών του. Με έγκριση του 

προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., επιτρέπεται στην περίπτωση αυτή η μη έκδοση δελτίου αποστολής ή η έκδοσή 

του κατά διαφορετικό τρόπο, εφόσον λόγω απόστασης δεν είναι εξαιρετικά δύσκολη η 

παρακολούθηση των διακινουμένων αγαθών. 

Τα αγαθά συνοδεύονται κατά τη διακίνησή τους με το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής, 

που παραδίδεται στον παραλήπτη τους και εκδίδεται δελτίο αποστολής δεν επιτρέπεται στη συνέχεια 

για την ίδια συναλλαγή η έκδοση συνενωμένου δελτίου αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας και 

αντίστροφα. 

Δεν απαιτείται , κατ' εξαίρεση, η έκδοση δελτίου αποστολής για τις διακινήσεις ανταλλακτικών 

παγίων από τον επιτηδευματία μεταξύ των εγκαταστάσεών του, εφόσον δεν αποτελούν γι' αυτόν 

αντικείμενο εμπορίας και προορίζονται αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών στις 

εγκαταστάσεις του και οι διακινήσεις αυτές διενεργούνται με μεταφορικά μέσα ιδιωτικής χρήσης 

κυριότητάς του ή μισθωμένα δημόσιας χρήσης. 

4. Το Δημόσιο, το Νομικό Πρόσωπο με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα , το αλλοδαπό νομικό 

που αποκτά κυριότητα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί , 

εκδίδουν δελτία αποστολής σε περίπτωση αποστολής αγαθών σε επιτηδευματία λόγω πώλησης ή για 

να πωληθούν για λογαριασμό τους. 

5. Οι αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που ορίζονται στον Κώδικα Φ.Π.Α.,  εφόσον 

δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς, υποχρεούνται να εκδίδουν μόνο δελτίο αποστολής εφόσον 

διακινούν οπωρολαχανικά, νωπά αλιεύματα, άνθη και φυτά για πώληση απευθείας ή μέσω τρίτων, για 

επεξεργασία ή συσκευασία, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο. Για τα λοιπά 

αγροτικά προϊόντα εκδίδουν δελτία αποστολής μόνον όταν τα διακινούν με δημόσιας χρήσης 

μεταφορικά μέσα και για τις αιτίες που προαναφέρονται. 

Α.02. Τι γνωρίζετε για το περιεχόμενο του δελτίου αποστολής  

Στο δελτίο αποστολής αναγράφονται: 

1. τα στοιχεία του αποστολέα και παραλήπτη όπως το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το 

επάγγελμα, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ. και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. Για το Δημόσιο και τα εξομοιούμενα με αυτό 

πρόσωπα, καθώς και για τους διεθνείς οργανισμούς και τις ξένες αποστολές, αναγράφεται τουλάχιστον 

η επωνυμία και η διεύθυνση, καθώς και ο Α.Φ.Μ. Όταν τα αγαθά αποστέλλονται σε ιδιώτη 

αναγράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή του. Στο συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής ως 

παραλήπτης αναγράφεται η λέξη "Διάφοροι", 

2. η ακριβής ώρα παράδοσης ή έναρξης της αποστολής που σημειώνεται τουλάχιστον στο 

πρώτο αντίτυπο, με τετραψήφιο αριθμό. 

3. Επίσης αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του πρώτου χρησιμοποιούμενου κατά τη 

μεταφορά των αγαθών φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης ή το όνομα του πλωτού 

μέσου επί θαλάσσιων μεταφορών, 
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4. ο τόπος από τον οποίο τα αγαθά αποστέλλονται, καθώς και ο τόπος προορισμού, όταν δεν 

συμπίπτει με τη διεύθυνση του καταστήματος ή του υποκαταστήματος του αποστολέα και του 

καταστήματος του παραλήπτη, κατά περίπτωση, 

5. η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου αποστολής. Με έγκριση του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. 

επιτρέπεται τα δελτία αποστολής να εκδίδονται σε προγενέστερο χρόνο από την ημερομηνία της 

διακίνησης των αγαθών, όταν υπάρχουν σοβαρές δυσχέρειες.Στην περίπτωση αυτή στο δελτίο 

αποστολής αναγράφεται και η ημερομηνία που θα γίνει η μεταφορά, 

6. ο σκοπός της διακίνησης, 

7. το είδος, η μονάδα μέτρησης, η ποσότητα κάθε είδους, το άθροισμα των ποσοτήτων των 

ειδών, αριθμητικώς και ολογράφως, ανεξάρτητα αν για τον προσδιορισμό της ποσότητας κάθε είδους 

χρησιμοποιήθηκε η ίδια ή διαφορετική μονάδα μέτρησης. Δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής του 

αθροίσματος των ποσοτήτων αριθμητικώς και ολογράφως όταν το δελτίο αποστολής εκδίδεται με τη 

χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ), 

8. Επί αποστολής αγαθών εκτός της χώρας με σκοπό την αποθήκευση και εν συνεχεία την 

πώληση, αναγράφεται και η αξία των αγαθών που αποστέλλονται. 

9. ο αύξων αριθμός του τιμολογίου αγοράς ή πώλησης σε περίπτωση έκδοσής του π.χ. των 

ηρτημένων καρπών 

Το δελτίο αποστολής, σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής από τον τόπο έναρξης της διακίνησης 

μέχρι τον τόπο παράδοσης ή προορισμού, συνοδεύει τα διακινούμενα αγαθά και επιδεικνύεται άμεσα 

στο φορολογικό έλεγχο , με ευθύνη του υπόχρεου έκδοσης να αποδείξει την επικαιρότητα η οποία 

εξαρτάται από την απόσταση, τον τρόπο της μεταφοράς, το είδος των χρησιμοποιούμενων 

μεταφορικών μέσων και τις ειδικότερες συνθήκες της μεταφοράς , ο οποίος μπορεί να αναγράφει στα 

δελτία αποστολής, γεγονότα ή καταστάσεις, που δικαιολογούν τη χρονική διάρκεια αυτών. 

Α.03. Τι γνωρίζετε για το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής;  

Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής εκδίδεται σε περίπτωση μεταφοράς και διανομής αγαθών που 

η ποσότητά τους καθορίζεται από τον παραλήπτη κατά την παραλαβή τους. Ως παραλήπτης 

αναγράφεται η λέξη "Διάφοροι", 

Κατά την παράδοση των αγαθών εκδίδεται από τον υπόχρεο, κατά παραλήπτη, δελτίο 

αποστολής ή συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας ή απόδειξη λιανικής 

πώλησης, ανεξάρτητα από την υποχρέωση τήρησης ή μη βιβλίων από τον πωλητή. Στο στοιχείο που 

εκδίδεται κατά περίπτωση αναγράφεται και το είδος και η ποσότητα των αγαθών, καθώς και η ακριβής 

ώρα παράδοσής τους.  

Με την επιστροφή στην επιχείρηση αναγράφεται στο πρωτότυπο του συγκεντρωτικού δελτίου 

αποστολής η ποσότητα των αγαθών που επιστρέφονται ή εκδίδεται συγκεντρωτικό δελτίο επιστροφής, 

στο οποίο αναγράφονται το είδος και η ποσότητα των επιστρεφόμενων αγαθών, καθώς και ο αύξων 

αριθμός του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής.  

Το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής , κατάλληλα γραμμογραφημένο σε στήλες, μπορεί να 

εκδίδεται την πρώτη ημέρα της διακίνησης των αγαθών, ανεξαρτήτως απόστασης, εφόσον, κάθε ημέρα 

και μέχρι τριάντα (30) ημέρες πριν από την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου αναγράφονται σε 

ιδιαίτερη στήλη τα υπόλοιπα των ποσοτήτων κάθε είδους αγαθών που διακινούνται την ημέρα αυτή . 

Α.04. Σε ποιες περιπτώσεις εκδίδεται τιμολόγιο;   

 Τιμολόγιο εκδίδεται  : 

1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου ή δικαιώματος 

εισαγωγής και την παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία είτε στο Δημόσιο, το 

Νομικό Πρόσωπο με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα , το αλλοδαπό νομικό που αποκτά κυριότητα επί 

ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί είτε στους αγρότες και την 

αγροτική εκμετάλλευση που ορίζονται στον Κώδικα Φ.Π.Α., για την άσκηση του επαγγέλματός τους ή 
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την εκτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, καθώς και για την πώληση αγαθών ή την παροχή 

υπηρεσιών εκτός της χώρας εκδίδεται τιμολόγιο. 

2. Για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που επαναλαμβάνονται κάθε 

ημέρα ή και κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα μέσα στον ίδιο μήνα, προς τον ίδιο επιτηδευματία ή 

το Δημόσιο, το Νομικό Πρόσωπο με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα , το αλλοδαπό νομικό που αποκτά 

κυριότητα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί είτε τους 

αγρότες και την αγροτική εκμετάλλευση που ορίζονται στον Κώδικα Φ.Π.Α., ο πωλητής 

επιτηδευματίας μπορεί, αντί της έκδοσης τιμολογίου για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, 

να τηρεί κατάσταση κατά αγοραστή - πελάτη, στην οποία καταχωρείται για κάθε πώληση αγαθών ή για 

κάθε παροχή υπηρεσιών η ημερομηνία παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών, το είδος, η 

ποσότητα και η αξία των αγαθών ή το είδος των υπηρεσιών και το ποσό της αμοιβής που 

συμφωνήθηκε. Με βάση τα δεδομένα της κατάστασης αυτής εκδίδεται το τιμολόγιο την τελευταία 

ημέρα του μήνα εκείνου που αφορά, στο οποίο δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή, εφόσον η πιο 

πάνω κατάσταση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, ένα των οποίων επισυνάπτεται στο τιμολόγιο. Η 

κατάσταση αυτή δεν απαιτείται όταν τα δεδομένα αυτής προκύπτουν από τα πρόσθετα βιβλία του 

Άρθρου 10 του Κώδικα αυτού ή όταν το τιμολόγιο που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα δεδομένα 

που απαιτούνται από τις κατ' ιδίαν διατάξεις. 

3. Επίσης, ο επιτηδευματίας εκδίδει τιμολόγιο όταν εισπράττει επιδοτήσεις, οικονομικές 

ενισχύσεις, αποζημιώσεις, επιστροφές έμμεσων φόρων, δασμών, τελών, τόκων, εισφορές και άλλα 

ανόργανα έσοδα. Για την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου, ως είσπραξη θεωρείται και η πίστωση του 

λογαριασμού του δικαιούχου, εφόσον αυτός εγγράφως έλαβε γνώση της πίστωσης αυτής. 

4. Τιμολόγιο εκδίδεται και από το Δημόσιο, το Νομικό Πρόσωπο με μη κερδοσκοπικό 

χαρακτήρα , το αλλοδαπό νομικό που αποκτά κυριότητα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες 

αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί  για τις πωλήσεις αγαθών ή τις παροχές υπηρεσιών, που 

πραγματοποιούν σε επιτηδευματία ή στο Δημόσιο, το Νομικό Πρόσωπο με μη κερδοσκοπικό 

χαρακτήρα , το αλλοδαπό νομικό που αποκτά κυριότητα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες 

αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί  ή στους αγρότες και την αγροτική εκμετάλλευση που ορίζονται 

στον Κώδικα Φ.Π.Α. 

5. Ο επιτηδευματίας και το Δημόσιο, το Νομικό Πρόσωπο με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα , 

το αλλοδαπό νομικό που αποκτά κυριότητα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι 

διεθνείς οργανισμοί εκδίδουν τιμολόγιο για τα αγαθά που αγοράζουν ή τις υπηρεσίες που δέχονται από 

πρόσωπα που αρνούνται την έκδοση τιμολογίου ή εκδίδουν ανακριβές τιμολόγιο ή δεν έχουν 

υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά την πώληση αγαθών. Στην περίπτωση άρνησης από υπόχρεο 

έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου το πρωτότυπο του τιμολογίου που εκδίδει ο 

αγοραστής των αγαθών ή ο λήπτης των υπηρεσιών αποστέλλεται εντός του επομένου από την έκδοσή 

του μήνα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου. 

6. Ο επιτηδευματίας και το Δημόσιο, το Νομικό Πρόσωπο με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα , 

το αλλοδαπό νομικό που αποκτά κυριότητα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές , οι 

διεθνείς οργανισμοί και οι αγρότες για την αγροτική εκμετάλλευση που ορίζονται στον Κώδικα 

Φ.Π.Α., όταν αγοράζουν αγροτικά προϊόντα από τους αγρότες και την αγροτική εκμετάλλευση που 

ορίζονται στον Κώδικα Φ.Π.Α. που δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς , εκδίδουν τιμολόγιο. 

Το τιμολόγιο αγοράς ηρτημένων καρπών, εκδίδεται κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης.  

7. Τιμολόγιο Εκκαθάρισης εκδίδεται από επιτηδευματία για αγαθά προς πώληση ή 

επεξεργασία, ή για λογαριασμό τρίτου, την τελευταία ημέρα κάθε μήνα κατά εντολέα, στην οποία 

αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εντολέα, η συνολική αξία των πωλήσεων ή της αμοιβής κατά 

συντελεστή Φ.Π.Α., το ποσό του Φ.Π.Α., η προμήθεια που αναλογεί, ο Φ.Π.Α. της προμήθειας, καθώς 

και οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του εντολέα .Με αποφάσεις καθορίζονται οι 

κατηγορίες των υπηρεσιών ή και των επιτηδευματιών καθώς και κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια 

εφαρμογής αυτών .  
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8. Ανάλογα εφαρμόζονται  και επί παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου.  

9. Επί αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών από πρόσωπο που δεν έχει υποχρέωση έκδοσης 

τιμολογίου αυτό εκδίδεται από τον αντιπρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή στο τιμολόγιο αναγράφεται 

και το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του εντολέα, διαφορετικά η αγορά θεωρείται, κατ' αμάχητο 

τεκμήριο, ότι έγινε για λογαριασμό του αντιπροσώπου. 

10. Για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές, εκτός του Φ.Π.Α., οι οποίες 

αναφέρονται σε προηγούμενες συναλλαγές, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο από τον εκδότη του 

τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που εκδόθηκε αντί τιμολογίου, στο οποίο αναγράφονται, εκτός των 

στοιχείων των συμβαλλομένων, το είδος, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η τιμή και η αξία κατά 

συντελεστή Φ.Π.Α. των επιστρεφομένων αγαθών, το ποσό των εκπτώσεων και των τυχόν διαφορών, ο 

αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των στοιχείων της συναλλαγής που αφορά η επιστροφή ή η παρεχόμενη 

έκπτωση, καθώς και ο Φ.Π.Α.  

Επί εκπτώσεων που υπολογίζονται με βάση τις πωλήσεις δεν απαιτείται η αναγραφή των πιο 

πάνω αριθμών. Πιστωτικό τιμολόγιο για το Φ.Π.Α. εκδίδεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται 

αυτό ρητά από σχετικές διατάξεις. 

Α.05. Τι γνωρίζετε για το περιεχόμενο του τιμολογίου πώλησης αγαθών;  

Στο τιμολόγιο αναγράφονται η ημερομηνία έκδοσης αυτού, τα πλήρη στοιχεία των 

συμβαλλομένων, ως πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων νοούνται , το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, 

το επάγγελμα, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ. και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. , τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής , ως 

πλήρη στοιχεία της συναλλαγής νοούνται , το είδος των αγαθών, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η 

τιμή μονάδας και η αξία ή το είδος των υπηρεσιών και η αμοιβή ,η οποία αξία, όπου συντρέχει 

περίπτωση, αναλύεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή από το Φ.Π.Α., οι παρεχόμενες εκπτώσεις 

αναγράφονται κατά τις ίδιες διακρίσεις.  

Στο καθαρό ποσό προστίθενται οι κατά το χρόνο της συναλλαγής συναλλακτικές και ειδικές 

φορολογικές επιβαρύνσεις και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.  

Ακόμη αναγράφεται το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής αριθμητικώς ή της αμοιβής 

αριθμητικώς, καθώς και ολογράφως όταν εκδίδεται χειρόγραφο τιμολόγιο.  

Επί παροχής πολλαπλών συναφών υπηρεσιών ως είδος μπορεί να αναγράφεται συνοπτική 

περιγραφή τούτων, εφόσον γίνεται παραπομπή στην οικεία σύμβαση .  

Επίσης αναγράφεται ο αύξων αριθμός Τιμολογίου, οι αριθμοί των δελτίων αποστολής ή 

ποσοτικής παραλαβής που εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την παραλαβή των αγαθών που αφορά το 

τιμολόγιο. 

Στο τιμολόγιο που εκδίδει ο αντιπρόσωπος οίκου εξωτερικού, εκτός από τα στοιχεία του, τα 

στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου οίκου εξωτερικού και τα στοιχεία της συναλλαγής, αναγράφει και τα 

στοιχεία της τράπεζας που διαμεσολαβεί για την καταβολή της προμήθειας ή πιστώνει το λογαριασμό 

του και τον αριθμό του τιμολογίου ή της παραγγελίας, στα οποία αναφέρεται η προμήθεια. Επίσης, 

εκδίδει τιμολόγιο με το ίδιο περιεχόμενο και στις περιπτώσεις που παίρνει προμήθεια και από τον 

παραγγελέα ή μόνο από αυτόν. 

Α.06. Ποιες κατηγορίες βιβλίων υπάρχουν, ποια τα όριά τους βάσει ακαθαρίστων εσόδων κατά 
τον Κ.Β.Σ. και με ποια κριτήρια εντάσσονται οι επιτηδευματίες στην ανάλογη κατηγορία 
τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ.;  

Η ένταξη επιτηδευματιών γίνεται σε τρεις κατηγορία τήρησης βιβλίων και ορίζονται με βάση το 

ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, ως ακολούθως: 

Στην Πρώτη μέχρι και  150.000 ευρώ στη Δεύτερη μέχρι και  1.500.000 ευρώ και στην  Τρίτη 

άνω των  1.500.000 ευρώ .  

Αν η προηγούμενη διαχειριστική περίοδος είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη του 12μήνου τα 

ετήσια ακαθάριστα έσοδα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. βρίσκονται με αναγωγή. Όταν 
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πωλούνται αγαθά για λογαριασμό τρίτου ως ακαθάριστο έσοδο για την τήρηση βιβλίων θεωρείται η 

αξία των αγαθών που πωλήθηκαν. 

Ειδικά οι επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα , και οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες, 

οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι αστικές εταιρείες και οι κοινοπραξίες, οι οποίες ασχολούνται με την 

ανέγερση και πώληση οικοδομών και στις οποίες δεν συμμετέχει νομικό πρόσωπο όπως , ημεδαπές 

Α.Ε. και Ε.Π.Ε. , δημόσιες, δημοτικές  επιχειρήσεις , συνεταιρισμοί , αλλοδαπές επιχειρήσεις , καθώς 

και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί , για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2008 

και μετά εντάσσονται στην τρίτη κατηγορία βιβλίων για τη δραστηριότητα αυτή, εφόσον τα ετήσια 

ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου υπερβαίνουν τα πέντε 

εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.  

Οι επιτηδευματίες εντάσσονται στην ανάλογη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. με τα 

εξής κριτήρια ανάλογα:  

1. με τη νομική μορφή  

2. είτε με ρητή αναφορά του Κ.Β.Σ. για ορισμένους επιτηδευματίες ή το αντικείμενο εργασιών  

3. είτε με βάση τον τόπο εγκατάστασης και υπό ορισμένες προϋποθέσεις  

4. είτε με βάση το πραγματοποιούμενο κάθε φορά ετήσιο ύψος ακαθαρίστων εσόδων  

5. είτε τέλος με τη ευχέρεια του επιτηδευματία να ενταχτεί σε ανώτερη της προβλεπόμενης γι' 

αυτόν κατηγορία με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται κατά τη έναρξη των εργασιών του. 

Α.07. Τι θεωρείται υποκατάστημα κατά τον Κ.Β.Σ.; 

Υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική 

εγκατάσταση του επιτηδευματία, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα, 

ανεξάρτητα από το εάν αυτή διενεργείται κατ' εντολή της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος σε 

εκτέλεση σχετικών συμβάσεων. 

Δεν θεωρείται ότι στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις του επιτηδευματία ενεργείται 

συναλλακτική δραστηριότητα όταν πραγματοποιούνται μόνο απλές παραλαβές ή παραδόσεις αγαθών ή 

όταν ενεργούνται εργασίες διοικητικές, προβολής αγαθών ή άλλες συναφείς εργασίες και οι 

δοσοληψίες στις εγκαταστάσεις αυτές περιορίζονται μόνο στη διενέργεια των εξόδων λειτουργίας 

τους. Συνεπώς δεν θεωρούνται υποκαταστήματα , π.χ. αποθήκες ,γραφεία . 

Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στα προηγούμενα δεν θεωρούνται υποκαταστήματα οι 

προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι, καθώς και οι λοιπές πρόσκαιρες εγκαταστάσεις που λειτουργούν για 

χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες. 

Α.08. Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη θεώρηση βιβλίων και 
στοιχείων όλων των  επιτηδευματιών ; 

Για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων συμπληρώνουμε το σημείωμα θεώρησης  Κ.Β.Σ. 
(Β1/taxis χρώματος λαδί) και υποβάλουμε τα εξής : 
1. Ταυτότητα του επιτηδευματία ή του νόμιμου εκπροσώπου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δημόσιας 
αρχής το οποίο μπορεί να αναπληρώσει την ελληνική αστυνομική ταυτότητα σύμφωνα με την 
ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για τις συναλλαγές, για εξακρίβωση στοιχείων. 

2.  Βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα περί καταβολής ή διακανονισμού των 
εισφορών που οφείλονται σ΄ αυτόν . Στην περίπτωση μη υπαγωγής σε υποχρεωτική ασφάλιση 
υποβάλλεται βεβαίωση απαλλαγής του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα. Σημειώνεται ότι από 1/1/2007 
καταργήθηκαν τα ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ και συστάθηκε ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός 
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). 

3.  Βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου περί καταβολής ή διακανονισμού των εισφορών που 
οφείλονται σ΄ αυτό, όπου απαιτείται . 

4.  Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα ασφάλισης προσωπικού (Ι.Κ.Α. κ.λπ.) όπου απαιτείται , ή 
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπου δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του Ι.Κ.Α. σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει προσωπικό . 

5.   Εξουσιοδότηση σε περίπτωση προσκόμισης από τρίτο πρόσωπο του σημειώματος 
θεώρησης (είτε συμπληρώνεται ο πίνακας «η» του εντύπου Β1 ή προσκομίζεται, αν πρόκειται για την 
πρώτη θεώρηση στοιχείων). 
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 Κώλυμα Θεώρησης 
1. Η ύπαρξη φορολογικών χρεών, καθώς και χρεών από οποιοδήποτε τέλος ή εισφορά που 

βεβαιώνεται (και εισπράττεται από τις Δ.Ο.Υ.), ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος,  
2. Η μη υποβολή δηλώσεων απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου 

φόρου, τέλους ή εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία π.χ.Φ.Π.Α, ανεξάρτητα από τον τελικό δικαιούχο 
αυτών (π.χ. ΕΛΓΑ) καθώς και δηλώσεων φόρου εισοδήματος (μόνο για τα στοιχεία).  

3. Η ύπαρξη μη φορολογικών χρεών βάσει άλλων διατάξεων (ασφαλιστικά κ.λπ.) 
4. Η ύπαρξη χρεών σε επιμελητήρια  
 Ειδικά για την πρώτη θεώρηση στοιχείων απαιτείται: 
1.  Για φυσικό πρόσωπο που προηγούμενα ασκούσε άλλη ατομική δραστηριότητα 
Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν υφίστανται τα κωλύματα θεώρησης που αναφέραμε 

από την προηγούμενη ατομική δραστηριότητα. 
2.  Για νομικό πρόσωπο (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες και περιορισμένης ευθύνης 

εταιρείες, κοινοπραξίες, κοινωνίες και αστικές εταιρείες) 
Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι τα συμμετέχοντα μέλη φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν 

έχουν τα προαναφερόμενα κωλύματα θεώρησης από άσκηση της ατομικής τους δραστηριότητας ή 
αντίστοιχα τα νομικά πρόσωπα από την άσκηση της δραστηριότητας τους ως μη μέλη νομικού 
προσώπου. 

Α.09. Να αναφέρετε 4 περιπτώσεις θεώρησης βιβλίων (εκτός προσθέτων).  

Από τα βιβλία που ορίζονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων : 

1. το βιβλίο αγορών, επί χειρόγραφης τήρησης, και τη μηνιαία κατάσταση του βιβλίου 

αγορών, επί μηχανογραφικής τήρησης, 

2. το βιβλίο εσόδων - εξόδων, επί χειρόγραφης τήρησης, και τη μηνιαία κατάσταση του 

βιβλίου εσόδων - εξόδων, επί μηχανογραφικής τήρησης, 

3. τα ημερολόγια, στα οποία καταχωρεί πρωτογενώς τις οικονομικές του πράξεις, το γενικό 

καθολικό και το ημερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών, όταν τα βιβλία της έδρας τηρούνται 

χειρόγραφα, 

4. το ισοζύγιο γενικού - αναλυτικών καθολικών, όταν τα βιβλία της έδρας τηρούνται 

μηχανογραφικά, 

5. το βιβλίο αποθήκης επί χειρόγραφης τήρησής του, και τους οπτικούς δίσκους (CD - ROM) 

στους οποίους αποθηκεύονται τα δεδομένα του βιβλίου αυτού, επί μηχανογραφικής τήρησής του, 

6. το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών, 

7. το βιβλίο απογραφών και τις καταστάσεις της ποσοτικής καταχώρισης των αποθεμάτων. 

Α.10. Να αναφέρετε 5 περιπτώσεις θεωρημένων στοιχείων.   

 Ο επιτηδευματίας έχει υποχρέωση να θεωρεί στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., πριν από κάθε 

χρησιμοποίησή τους: από τα στοιχεία : 

1. το δελτίο αποστολής και το συγκεντρωτικό δελτίο επιστροφής, 

2. το συνενωμένο δελτίο αποστολής με οποιοδήποτε στοιχείο αξίας, 

3. το τιμολόγιο που εκδίδεται για αγορά αγαθών, όταν δεν έχει προηγηθεί η έκδοση άλλου 

θεωρημένου στοιχείου για την ίδια συναλλαγή, καθώς και το τιμολόγιο για την παροχή υπηρεσιών. 

4. την απόδειξη παροχής υπηρεσιών και την απόδειξη λιανικής πώλησης όταν δεν εκδίδεται 

με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής.  

5. τα δελτία κίνησης τουριστικών λεωφορείων. 

Α.11. Να αναφέρετε 3 περιπτώσεις μη θεωρημένων χειρόγραφων στοιχείων του Κ.Β.Σ.   

1. Τιμολόγιο πώλησης αγαθών  

2. Τιμολόγιο για επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις , ανόργανα έσοδα, κλπ. 

3. Πιστωτικό τιμολόγιο 

4. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών από υπόχρεους τήρησης βιβλίων Β' κατηγορίας με 

ταυτόχρονη υποχρέωση  τήρησης θεωρημένου πρόσθετου βιβλίου. 

5. Η απόδειξη δαπανών.  
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6. Δελτίο αυτοπαράδοσης 

7. Τα εισιτήρια επιχειρήσεων μεταφοράς προσώπων με λεωφορεία, σιδηροδρόμους και 

αεροπλάνα, όταν εκτελούν συγκοινωνίες, καθώς και τα εισιτήρια πλοίων, εφόσον 

φορολογούνται κατ' ειδικό τρόπο και απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. 

Α.12. Ποιος είναι ο χρόνος μεταφοράς των δεδομένων του βιβλίου του υποκαταστήματος στο 
βιβλίο του  κεντρικού για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α" ή Β" κατηγορίας του Κ.Β.Σ.;  

Τα δεδομένα των βιβλίων του υποκαταστήματος μεταφέρονται στα βιβλία της έδρας το 

αργότερο μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του μήνα υποβολής των κατά περίπτωση φορολογικών 

δηλώσεων, όταν σ' αυτό τηρούνται βιβλία πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, 

Oλες οι παραπάνω μεταφορές θα γίνονται με την τελευταία. ημερομηνία του λήγοντος 

τριμήνου, ή μηνός.   

Α.13. Πόσες ημέρες μετά την έκδοση του Δελτίου Αποστολής εκδίδεται το τιμολόγιο πώλησης;  

Όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε 

ένα (1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια 

διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. 

Κατ' εξαίρεση, όλα τα φορολογικά στοιχεία , τα οποία εκδίδονται στο τέλος της διαχειριστικής 

περιόδου, επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι την εικοστή  (20η) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία 

έκδοσης την τελευταία ημέρα της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον παραδίδονται μέχρι την ημέρα 

αυτή, σε αυτόν που αφορούν.  

Όταν αυτές αφορούν ενδοκοινοτικές αποστολές ή παραδόσεις αγαθών, το τιμολόγιο εκδίδεται 

το αργότερο μέχρι την 15η του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών και πάντως μέσα 

στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.. 

Εάν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι το Δημόσιο και τα εξομοιούμενα με αυτό 

πρόσωπα, καθώς και οι διεθνείς οργανισμοί και οι ξένες αποστολές, το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί 

μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των 

αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δημόσιων έργων . 

Α.14. Σε ποιες περιπτώσεις εκδίδεται το πιστωτικό τιμολόγιο και ποιος ο χρόνος έκδοσής του;  

Για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές, (π.χ. διαπίστωση ελλείμματος κατά την 

παράδοση των αγαθών, καταστροφή τμήματος των μεταφερομένων αγαθών, λανθασμένη αναγραφή 

της τιμή μονάδος, λανθασμένος υπολογισμός αξίας αγαθών λόγω πολλαπλασιαστικού λάθους, 

παράδοση άλλου είδους από το αναγραφόμενο στο τιμολόγιο) εκτός του Φ.Π.Α., οι οποίες 

αναφέρονται σε προηγούμενες συναλλαγές, από τον εκδότη του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που 

εκδόθηκε αντί τιμολογίου, στο οποίο αναγράφονται, εκτός των στοιχείων των συμβαλλομένων, το 

είδος, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η τιμή και η αξία κατά συντελεστή Φ.Π.Α. των 

επιστρεφομένων αγαθών, το ποσό των εκπτώσεων και των τυχόν διαφορών, ο αύξων αριθμός ή οι 

αριθμοί των στοιχείων της συναλλαγής που αφορά η επιστροφή ή η παρεχόμενη έκπτωση, καθώς και ο 

Φ.Π.Α. Επί εκπτώσεων που υπολογίζονται με βάση τις πωλήσεις δεν απαιτείται η αναγραφή των πιο 

πάνω αριθμών. Πιστωτικό τιμολόγιο για το Φ.Π.Α. εκδίδεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται 

αυτό ρητά από σχετικές διατάξεις. 

Επί επιστροφής αγαθών, το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από το 

χρόνο της παραλαβής τους και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο που παραλήφθηκαν τα 

αγαθά. Επί εκπτώσεων λόγω τζίρου και αφού γίνει γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ένα (1) μήνα 

από την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου , μπορεί να εκδοθεί στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου. 

Α.15. Σε ποιες περιπτώσεις εκδίδεται τιμολόγιο αγοράς;  

Τιμολόγιο αγοράς εκδίδει : 
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1. Ο επιτηδευματίας και το Δημόσιο και τα εξομοιούμενα με αυτό πρόσωπα, καθώς και για οι 

διεθνείς οργανισμοί και οι ξένες αποστολές, εκδίδουν τιμολόγιο για τα αγαθά που αγοράζουν ή τις 

υπηρεσίες που δέχονται από πρόσωπα που αρνούνται την έκδοση τιμολογίου ή εκδίδουν ανακριβές 

τιμολόγιο ή δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά την πώληση αγαθών. Στην περίπτωση 

άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου το πρωτότυπο του 

τιμολογίου που εκδίδει ο αγοραστής των αγαθών ή ο λήπτης των υπηρεσιών αποστέλλεται εντός του 

επομένου από την έκδοσή του μήνα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου. 

2. Ο επιτηδευματίας και το Δημόσιο και τα εξομοιούμενα με αυτό πρόσωπα, καθώς και για οι 

διεθνείς οργανισμοί και οι ξένες αποστολές, όταν αγοράζουν αγροτικά προϊόντα από τους αγρότες και 

την αγροτική εκμετάλλευση που ορίζονται στον Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στο 

κανονικό καθεστώς, υποχρεούνται εκδίδουν τιμολόγιο. 

3. Το τιμολόγιο αγοράς ηρτημένων καρπών, κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης 

Α.16. Ποιος είναι ο χρόνος έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου σε περίπτωση επιστροφής 
πωλούμενων αγαθών;   

Επί επιστροφής αγαθών, το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από το 

χρόνο της παραλαβής τους και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο που παραλήφθηκαν τα 

αγαθά. 

Α.17. Ποια στοιχεία περιλαμβάνει η φορτωτική;  

Η φορτωτική περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. τα στοιχεία του αποστολέα ή φορτωτή και του παραλήπτη των αγαθών έχοντας το 

ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, το επάγγελμα και τη διεύθυνση ,επίσης και τον Α.Φ.Μ. του 

καταβάλλοντος τα κόμιστρα, 

2. όταν η μεταφορά ενεργείται απευθείας από τον αποστολέα στον παραλήπτη, κατ' εντολή 

μεταφορικού γραφείου, διαμεταφορέα ή άλλου τρίτου, στη φορτωτική αναγράφονται και τα πλήρη 

στοιχεία του εντολέα, 

3. την ημερομηνία και τον τόπο έκδοσης της φορτωτικής καθώς και την ημερομηνία έναρξης 

της μεταφοράς από το μεταφορέα, 

4. τον τόπο προορισμού των προς μεταφορά αγαθών, 

5. το είδος και τον αριθμό του συνοδευτικού στοιχείου του αποστολέα, 

6. τους αριθμούς των δεμάτων, το είδος κατά γενική κατηγορία και την ποσότητα των 

μεταφερομένων αγαθών, 

7. το κόμιστρο και τις λοιπές επιβαρύνσεις της μεταφοράς, 

8. τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή το όνομα του πλωτού μέσου, προκειμένου περί 

θαλασσίων μεταφορών. 
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Α.18. Όταν ο μεταφορέας μεταφέρει δικά του αγαθά, τι στοιχείο υποχρεούται να εκδώσει 
σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.;  

Ο μεταφορέας εκδίδει φορτωτική και όταν μεταφέρει αγαθά δικά του , εξαιρούνται οι δημόσιες 

μεταφορικές επιχειρήσεις. 

Α.19. Πότε εκδίδεται από το μεταφορέα αντί φορτωτικής απόδειξη μεταφοράς και τι πρέπει να 
αναγράφέται σ’ αυτή;  

Ο μεταφορέας, αντί φορτωτικής, μπορεί να εκδίδει διπλότυπη απόδειξη για μεταφορές 

αποσκευών που συνοδεύονται από τον ταξιδιώτη ή μικροδεμάτων ή για μεταφορές εντός της αστικής 

περιοχής των πόλεων ή για μεταφορές εμφόρτων ή κενών οχημάτων με πλωτά μέσα. Στην απόδειξη 

αυτή, που εκδίδεται πριν από την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου και το ένα αντίτυπό της 

παραδίδεται στον καταβάλλοντα το κόμιστρο, αναγράφονται: 

1. επί μεταφοράς αποσκευών, τουλάχιστον το κόμιστρο, 

2. επί μεταφοράς μικροδεμάτων, τα στοιχεία του φορτωτή και του παραλήπτη, το είδος κατά 

γενική κατηγορία, η ποσότητα των αγαθών και το κόμιστρο, 

3. επί αστικών μεταφορών, τα στοιχεία της προηγούμενης περίπτωσης 2. , ο αριθμός του 

συνοδευτικού στοιχείου του αποστολέα και η ώρα εκκίνησης του μεταφορικού μέσου, 

4. επί μεταφοράς οχημάτων με πλωτά μέσα τα στοιχεία αυτού που καταβάλλει το ναύλο και 

το ποσό αυτού. 

Α.20. Σε πόσα αντίτυπα εκδίδεται η φορτωτική και ποιος είναι ο προορισμός του κάθε 
αντιτύπου;  

Ο μεταφορέας με βάση το Δελτίο αποστολής ή την ενυπόγραφη δήλωση μεταφοράς, με τα 

στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, τόπου προορισμού και συνοπτική περιγραφή των ειδών , από 

πρόσωπο μη υπόχρεο , εκδίδει κατά την παραλαβή των προς μεταφορά αγαθών και το αργότερο πριν 

την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου, για κάθε μεταφορά, φορτωτική κατά φορτωτή και παραλήπτη 

σε τέσσερα αντίτυπα.  

Το πρώτο αντίτυπο συνοδεύει τα αγαθά, αποτελεί αποδεικτικό παράδοσης αυτών και παραμένει 

στο μεταφορέα, το δεύτερο παραδίδεται στο φορτωτή, το τρίτο έχει την ένδειξη "Αποδεικτικό 

Δαπάνης" και παραδίδεται σ' αυτόν που καταβάλλει τα κόμιστρα και το τέταρτο παραμένει ως 

στέλεχος. 

Α.21. Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται και πρέπει να κατατεθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. με τη 
δήλωση έναρξης εργασιών φυσικών προσώπων;  

Ο ίδιος ο Φορολογούμενος, με επίδειξη της Αστυνομικής του Ταυτότητας υποβάλει Έντυπο 
Μ2/Taxis "έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου" 

Με το έντυπο Μ2 υποχρεωτικά συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
1. Αστυνομική ταυτότητα & εκκαθαριστικού σημειώματος.  
2.  Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 περί δωρεάν 
παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση.  Η Έδρα αποδεικνύεται είτε με 
προσκόμιση επικυρωμένου μισθωτηρίου συμβολαίου από τη Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη του ακινήτου, είτε 
με κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 του ιδιοκτήτη (η οποία θα έχει θεωρημένο το γνήσιο 
της υπογραφής του από αστυνομική αρχή ή από Κ.Ε.Π.) .  Για όσους χρησιμοποιούν σαν έδρα την 
κατοικία τους, κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι: 
"Χρησιμοποιώ σαν επαγγελματική μου έδρα την κατοικία μου, η οποία είναι μισθωμένη ή 
ιδιόκτητη"(θα γίνεται αναφορά στον τίτλο κυριότητος, π.χ. α/α συμβολαίου, ονοματεπώνυμο 
συμβολαιογράφου, ημερομηνία σύνταξης συμβολαίου) . 

3.  Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα .Στην περίπτωση μη 
υπαγωγής σε υποχρεωτική ασφάλιση υποβάλλεται βεβαίωση απαλλαγής του αρμόδιου ασφαλιστικού 
φορέα. Σημειώνεται ότι από 1/1/2007 καταργήθηκαν τα ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ και συστάθηκε 
ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). 

4. Βεβαίωση προεγγραφής οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου  
5. Βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου των φυσικών προσώπων από το 
οικείο Επιμελητήριο, όπου απαιτείται από σχετικές διατάξεις.  
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6.  Εξουσιοδότηση του υπόχρεου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που 
οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο. 

7. Άδεια  εγκατάστασης ή λειτουργίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Ανάπτυξης, όπου 
απαιτείται . 

8. Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος από Δήμους και Κοινότητες 
όπου απαιτείται . 

Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. εκτός των παραπάνω 
δικαιολογητικών, υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. και άδεια διαμονής για εργασία στην Ελλάδα διάρκειας 
τουλάχιστον ενός έτους.  

Α.22. Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται και πρέπει να κατατεθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. με τη 
δήλωση έναρξης εργασιών νομικών προσώπων;  

Τα Νομικά Πρόσωπα υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. έδρας τους εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση 
της σύστασή τους το έντυπο "Δήλωση Έναρξης / Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου" Μ3. 

Με το έντυπο Μ3 στη Δ.Ο.Υ. έδρας , υποβάλλονται συμπληρωμένα τα έντυπα : 
Μ7 "Δήλωση σχέσεων φορολογούμενου" (αφορά το διαχειριστή) 
Μ8 "Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου", και 
υποχρεωτικά συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

1. Καταστατικό δημοσιευμένο στο οικείο Πρωτοδικείο ,για Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. – Ε.Ε.) , και 
για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και Ανώνυμες Εταιρείες το Καταστατικό με το 
Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) ή το ΤΑΠΕΤ εάν δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ και 
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο της εταιρείας ότι θα 
προσκομισθεί το ΦΕΚ μετά την κυκλοφορία του και ανακοίνωση εγκριτικής απόφασης οικείας 
Νομαρχίας. 

2.  Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 περί  δωρεάν  
παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση. Η Έδρα αποδεικνύεται είτε με 
προσκόμιση επικυρωμένου μισθωτηρίου συμβολαίου από τη Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη του ακινήτου, είτε 
με κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 του ιδιοκτήτη (η οποία θα έχει θεωρημένο το γνήσιο 
της υπογραφής του από αστυνομική αρχή ή από Κ.Ε.Π.) .  Για όσους χρησιμοποιούν σαν έδρα την 
κατοικία τους, κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι: 
"Χρησιμοποιώ σαν επαγγελματική μου έδρα την κατοικία μου, η οποία είναι μισθωμένη ή 
ιδιόκτητη"(θα γίνεται αναφορά στον τίτλο κυριότητος, π.χ. α/α συμβολαίου, ονοματεπώνυμο 
συμβολαιογράφου, ημερομηνία σύνταξης συμβολαίου) . 

3.  Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής των μελών από αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα . Στην 
περίπτωση μη υπαγωγής σε υποχρεωτική ασφάλιση υποβάλλεται βεβαίωση απαλλαγής του αρμόδιου 
ασφαλιστικού φορέα. Σημειώνεται ότι από 1/1/2007 καταργήθηκαν τα ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ 
και συστάθηκε ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών 
(ΟΑΕΕ).Για τις Α.Ε. υποβάλλεται  βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. από 
αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα . 

4.  Εξουσιοδότηση του υπόχρεου ή του εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του 
σε περίπτωση που οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο. 

5.  Α.Φ.Μ. των μελών της εταιρείας. (φυσικών και νομικών προσώπων). 
6. Άδεια  εγκατάστασης ή λειτουργίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Ανάπτυξης, όπου 
απαιτείται . 

7. Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος από Δήμους και  Κοινότητες 
όπου απαιτείται . 

Στην αρμόδια υπηρεσία δημοσίευσης , Πρωτοδικείο ή Νομαρχία θα χρειαστεί να υποβάλουμε 
και την βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου των νομικών προσώπων από το 
οικείο Επιμελητήριο, όπου απαιτείται από σχετικές διατάξεις.  

Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. για την συμμετοχή τους στις 
προσωπικές εταιρείες και όσοι ορίζονται ως διαχειριστές σε Ε.Π.Ε. εκτός των παραπάνω 
δικαιολογητικών, υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. και άδεια διαμονής για εργασία στην Ελλάδα διάρκειας 
τουλάχιστον ενός έτους.  

Α.23. Να αναφέρετε τέσσερα ασφαλιστικά ταμεία στα οποία υποχρεούνται οι επιτηδευματίες 
να ασφαλίζονται κατά την έναρξη των εργασιών τους ανάλογα με το αντικείμενο 
δραστηριότητάς τους.  

Ασφαλιστικά ταμεία  
1. Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). 
2. Ταμείο Νομικών.  
3. Ταμείο Σύνταξης Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
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4. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) 

Α.24. Να αναφέρετε τέσσερα επιμελητήρια στα οποία υποχρεούνται οι επιτηδευματίες να 
εγγράφονται κατά την  έναρξη των εργασιών τους ανάλογα με το αντικείμενο 
δραστηριότητάς τους.  

1. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών  (Ε.Β.Ε.Α.) 
2. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (Β.Ε.Α.) 
3. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας  (Ο.Ε.Ε.) 
4. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.) 

Α.25. Ποιο ισοζύγιο λέγεται οριστικό και τι περιλαμβάνει ; 

Οριστικό Ισοζύγιο καλείται το ισοζύγιο που καταρτίζεται μετά την μεταφορά στους 
λογαριασμούς γενικού καθολικού των ημερολογιακών εγγραφών προσδιορισμού του αποτελέσματος 
και κλεισίματος των λογαριασμών εσόδων και εξόδων, ζημιών και κερδών καθώς επίσης και των 
λογαριασμών συγκεντρώσεων τους. Το οριστικό ισοζύγιο περιλαμβάνει λογαριασμούς οι οποίοι 
δημιουργούνται με τις εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος π.χ. αποτελέσματα εκμετάλλευσης 
και αποτέλεσμα χρήσης. Έχει εξισωμένους τους λογαριασμούς εσόδων, εξόδων, ζημιών και κερδών 
καθώς επίσης και τους λογαριασμούς συγκεντρώσεως των.  

Α.26. Τι είναι το ισοζύγιο και ποια τα σπουδαιότερα είδη αυτού ; 

Ισοζύγιο καλείται ο πίνακας , στον οποίο αναγράφονται όλοι οι λογαριασμοί του καθολικού σε 
στήλες , τόσο για τα ποσά των χρεώσεων και των πιστώσεων αυτών , όσο και για υπόλοιπα αυτών , 
χρεωστικά ή πιστωτικά .  

Τα ισοζύγια χρησιμεύουν στη λογιστική ως όργανα αριθμητικής επαλήθευσης των λογιστικών 
καταχωρήσεων στο βιβλίο του ή των ημερολογίων και της ορθής μεταφοράς αυτών στο βιβλίο του 
γενικού και των αναλυτικών καθολικών . 

Επίσης χρησιμεύουν ως όργανα πληροφόρησης για τη διοίκηση , ιδίως όταν παρέχεται η 
δυνατότητα σύγκρισης τους κατά μήνα , τόσο μέσα στην ίδια επιχείρηση , όσο και προς ομοειδείς με 
αυτή .Τα ισοζύγια αναφέρονται σε  :  
1. Ισοζύγια γενικού Καθολικού για τους πρωτοβάθμιους ή γενικούς λογαριασμούς 
2. Ισοζύγια αναλυτικών καθολικών των πρωτοβάθμιων ΄΄Χ΄΄ π.χ. Ισοζύγιο Πελατών ή Προμηθευτών . 

Είδη Ισοζυγίων : 
1. Ανακεφαλαιωτικά ισοζύγια μηνός ΄΄Χ΄΄ με τα ποσά των όλων των λογαριασμών από έναρξης 
χρήσης μέχρι και τον μήνα ΄΄Χ΄΄ , ανεξάρτητα αν έχουν κινηθεί ή εξισωθεί. 

2. Ισοζύγια Κινήσεως μηνός ή περιόδου ΄΄Χ΄΄ , μόνο με τους λογαριασμούς που κινήθηκαν . 
3. Συγκριτικά ισοζύγια όταν περιλαμβάνουν δύο ή τρεις διαδοχικούς μήνες ή περιόδους ΄΄Χ΄΄ 
ταυτόχρονα . 

4. Ισοζύγια  υπολοίπων μηνός περιόδου ΄΄Χ΄΄, με μόνο με τα χρεωστικά ή πιστωτικά υπόλοιπα των . 
5. Ισοζύγια μικτά , δηλαδή σύνταξη δύο ειδών ισοζυγίων σ’ ένα πίνακα . 
6. Προσωρινά Ισοζύγια με τις εγγραφές ισολογισμού ή τις τακτοποιητικές  εγγραφές , ώστε να 
υπάρχει μια γενική εικόνα . 

7. Οριστικό Ισοζύγιο με όλους τους λογαριασμούς του Ενεργητικού, Παθητικού και των 
αποτελεσματικών (Εσόδων-Εξόδων) με υπόλοιπο μηδέν ,όταν έχει προσδιοριστεί το αποτέλεσμα . 

8. Διατεταγμένο ισοζύγιο που μπορεί να προκύψει κατά προσέγγιση, μέχρι τον χρόνο της κατάρτισής 
του, η οικονομική θέση και το αποτέλεσμα της οικονομικής μονάδας. 

Α.27. Τι είναι μεταβατικοί λογαριασμοί, κατηγορίες αυτών και από ποιους πρωτοβάθμιους 
λογαριασμούς του  Ε.Γ.Λ.Σ. παρακολουθούνται ; 

Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού και παθητικού δημιουργούνται, κατά κανόνα, στο 
τέλος κάθε χρήσεως με σκοπό την χρονική τακτοποίηση των εσόδων εξόδων, έτσι ώστε στα 
αποτελέσματα της κλεινόμενης χρήσεως να παραληφθούν μόνο τα έξοδα και τα έσοδα που πραγματικά 
αφορούν τη συγκεκριμένη αυτή χρήση, Με την τακτοποίηση αυτή πραγματοποιείται, ταυτόχρονα, και 
αναμόρφωση των λογαριασμών του ισολογισμού στο πραγματικό μέγεθος τους κατά την ημερομηνία 
λήξεως της χρήσης.  

Οι μεταβατικοί λογαριασμοί διακρίνονται: .  
1. Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού (λογαριασμός 36)  
Στους μεταβατικούς λογαριασμούς του ενεργητικού καταχωρούνται οι εξής περιπτώσεις:  
36.00-έξοδα επομένων χρήσεων  
36.01- έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 
36.02- αγορές από παραλαβή  
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36.03-εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό  
2.Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού (λογαριασμός 56)  
Στους μεταβατικούς λογαριασμούς του παθητικού καταχωρούνται οι εξής περιπτώσεις  
56.00-έσοδα επόμενων χρήσεων  
56.01-έξοδα χρήσεως δουλεμένα ,πληρωτέα  
56.02-αγορές υπό τακτοποίηση  
56.03-εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσεως υπό διακανονισμό  

Α.28. Ποιες απαιτήσεις από πελάτες λέγονται επισφαλείς και ποιες ανεπίδεκτες είσπραξης ; 

Όταν ο πελάτης ή πελάτες χαρακτηριστούν επισφαλείς τότε μεταφέρονται από το λογαριασμό 
30.00 στον λογαριασμό 30.97 . 

Επισφαλείς απαιτήσεις είναι εκείνες οι απαιτήσεις που παρά τις προσπάθειες είσπραξης των δεν 
εισπράχτηκαν και είναι προσωρινά αμφίβολο αν θα εισπραχθούν .Για τις επισφαλείς απαιτήσεις οι 
επιχειρήσεις προβαίνουν σε σχηματισμό προβλέψεων με οριζόμενα ποσοστά από τον νόμο επί των 
ετήσιων καθαρών χονδρικών πωλήσεων και λιανικώς για ορισμένες κατηγορίες δραστηριοτήτων . 

Οι προβλέψεις αυτές θεωρούνται ότι βαρύνουν τα έξοδα εκμετάλλευσης γι’ αυτό και κατά τον 
καταλογισμό τους χρεώνονται στον λογαριασμό 68.09 ΄΄Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως΄΄ με 
πίστωση του λογαριασμού 44.11 ΄΄Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις .΄΄ 

Απαιτήσεις ανεπίδεκτες εισπράξεως είναι εκείνες που η είσπραξή τους είναι αδύνατη και αν 
ακόμα η επιχείρηση εξαντλήσει όλα τα νόμιμα μέσα. Στη χρέωση του 44.11 ΄΄Προβλέψεις για 
επισφαλείς απαιτήσεις ΄΄ μεταφέρονται τα αποσβεσμένα ποσά των ανεπίδεκτων εισπράξεως πελατών 
με το όριο που ορίζει ο νόμος επί των καθαρών πωλήσεων που είναι το 35 % . 

Περιπτώσεις απαιτήσεων ανεπίδεκτων εισπράξεως είναι:  
1. Η πτώχευση του οφειλέτη χωρίς να μπορεί να ικανοποιηθεί η επιχείρηση από την πτωχευτική του 
περιουσία.  

2. Στην περίπτωση που όλα τα ένδικα μέσα που άσκησε η επιχείρηση αποδείχτηκαν 
αναποτελεσματικά . 

3. Κακόβουλης αποδημίας του πελάτη.  

Α.29. Τι είναι απόσβεση και ποιες μεθόδους αποσβέσεων εφαρμόζουμε σήμερα ; 

Απόσβεση είναι η χρονική κατανομή της αποσβεστέας αξίας , που υπολογίζεται με βάση τον 
ωφέλιμο χρόνο ζωής του καθώς και τη λογιστική απεικόνιση της σε κάθε χρήση έχοντας ως συνέπεια 
της λειτουργικής φθοράς με την παρόδου του χρόνου και της οικονομικής απαξιώσεως  των 
περιουσιακών στοιχείων . 

Οι αποσβέσεις κάθε χρήσεως βαρύνουν το λειτουργικό κόστος (οι τακτικές αποσβέσεις ή 
βασικές) ή απευθείας τα αποτελέσματα χρήσεως ( πρόσθετες ή επιταχυνόμενες αποσβέσεις) όταν 
πρόκειται για αποσβέσεις που επιτρέπονται από την φορολογική νομοθεσία με την μορφή 
αναπτυξιακών κινήτρων και δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος.  

Οι κυριότερες μέθοδοι υπολογισμού των αποσβέσεων είναι:  
 
 I. Σε συνάρτηση με τον χρόνο 
 

1. Η μέθοδος της σταθερής απόσβεσης , στην οποία το ποσό της ετήσιας απόσβεσης του στοιχείου 
είναι πάντα το ίδιο, υπολογίζεται με βάση κάποιο σταθερό συντελεστή και πάντα επί της αρχικής 
αξίας του στοιχείου. 

2. Η μέθοδος της αύξουσας απόσβεσης , με τη μέθοδο αυτή η αξία του πάγιου στοιχείου που πρέπει 
να αποσβεστεί μοιράζεται με τέτοιο τρόπο στον αριθμό των ετών που προβλέπεται ότι το στοιχείο θα 
είναι χρήσιμο ώστε το πρώτο χρόνο έχουμε τις μικρότερες αποσβέσεις και τον τελευταίο της 
μεγαλύτερες.  

3. Η μέθοδος της φθίνουσας αποσβέσεως , με σταθερό συντελεστή με την μέθοδο αυτή το ποσό της 
ετήσιας απόσβεσης μειώνεται συνεχώς από χρόνο σε χρόνο, υπολογίζεται με βάση ένα σταθερό 
συντελεστή αλλά επί του εκάστοτε υπολοίπου της αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση των 
προηγούμενων αποσβέσεων, με τις εξής δύο μεθόδους : 
i.  Η μέθοδος του σταθερού ποσοστού επί της αναπόσβεστης κάθε φορά αξίας , 
 π.χ. τον 1ο χρόνο αποσβετέα αξία=10.000 x 50%= 500 ετήσια απόσβεση ,  
 τον 2ο χρόνο 500 x 50%= 250 ,  
 3ο χρόνο 250 x 50%=125 ,  
 4ο χρόνο 125 x 50%=62,50 
ii. Η μέθοδος του φθίνοντος ποσοστού με βάση το άθροισμα του ωφέλιμου χρόνου ζωής του παγίου.  
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 Δηλαδή το άθροισμα των ετών προσδιορίζεται ως : 1 + 2 + 3 + .... + ν ή από τον τύπο 
 Σ=Ν(Ν/2)+(Ν/2) , όπου Σ = Το άθροισμα των ετών, δηλαδή ο παρανομαστής του  κλάσματος 
 Ν=ολικός ωφέλιμος χρόνος, μειούμενος κατά μία μονάδα ανά έτος απόσβεσης,   

 π.χ.  Σ=1+2+3+4=10 ή Σ=4x(4/2)+(4/2)=10 για 4 έτη .Άρα  τον 1ο χρόνο αποσβετέα 
αξία=Χx4/10=  ετήσια απόσβεση , τον 2ο χρόνο Χ x 3/10 , 3ο χρόνο Χ x 2/10 , 4ο χρόνο Χ x 1/10 , ή 
Χ x 10% 

 II. Σε συνάρτηση με την ένταση λειτουργίας του παγίου. 
1. Η μέθοδος της παραγωγής ή της λειτουργικής απόσβεσης, η οποία βασίζεται στην 
προϋπολογισμένη απόδοση έργου την οποία υπό ομαλές συνθήκες ορίζει ο κατασκευαστής του 
παγίου. Συνήθως, η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε μηχανήματα σκαπτικά με προκαθορισμένο χρόνο 
ωρών εργασίας, ή σε αυτοκίνητα με επίσης προκαθορισμένα χιλιόμετρα διάνυσης ή σε αεροπλάνα με 
επίσης προκαθορισμένες ώρες πτήσης , π.χ. αν ένα αεροπλάνο έχει κατασκευαστεί για να πετάξει 
40.000 ώρες και κοστίζει 20.000.000,00 ευρώ τότε θα πρέπει για κάθε ώρα πτήσης να διενεργούμε 
500,00 ευρώ απόσβεση. Αν δε όλο το χρόνο πετάξει 7.000 ώρες τότε η ετήσια απόσβεση θα είναι 
7.000 ώρες Χ δρχ. 500,00 = 3.500.000,00 ευρώ . 

2. Η μέθοδος της εκτίμησης η οποία εκτιμά την αρχική αξία, που είχε το πάγιο και ποια η 
αναπόσβεστη, στο τέλος κάθε χρήσης, αξία του και προβαίνει έτσι στην απόσβεση . 

3. Η μέθοδος της εξάντλησης των αποθεμάτων που εφαρμόζεται στα μεταλλεία, ορυχεία, κλπ. 
 III. Σε συνάρτηση με εξωγενείς παράγοντες.  
Όπως η τιμή αντικατάστασης του παγίου στοιχείου, το ύψος των κερδών, ή το ύψος των 

επικείμενων μερισμάτων, το ύψος της επικείμενης ζημίας, ή η πιθανή απώλεια πιστοληπτικής 
ικανότητας αποτελούν τη βάση υπολογισμού των αποσβέσεων.  

Σήμερα ο υπολογισμός των αποσβέσεων, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία γίνεται με 

συντελεστές αποσβέσεως που καθορίζονται από το νόμο υπολογίζονται κάθε χρόνο στην τιμή κτήσης 

των παγίων περιουσιακών στοιχείων.  

Α.30. Μηχάνημα με αξία κτήσεως   10.000,00   €  αποσβένεται με ποσοστό    20,00   % ετησίως. 
Να γίνει η εγγραφή της ετήσιας  απόσβεσης σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. 

 
Η ετήσια απόσβεση του μηχανήματος θα είναι 1O.OOO x 10 %=1.000,00    €.  
 
Η εγγραφή έχει ως εξής:  
 

————————————————————————————————————————— 
 Α/Α   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Βοηθητική ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 
————————————————————————————————————————— 
    —————————  1  —————————    
 1 1 66   ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   2.000,00  
      ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 
     ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ   
 2 2 66.02  Αποσβέσεις Μηχανημάτων-Τεχνικών   2.000,00  
     Εγκαταστάσεων- Λοιπού μηχανολογικού   
     εξοπλισμού   
 3 3 66.02.00  Αποσβέσεις μηχανημάτων  2.000,00    
    12   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ      2.000,00  
 4 4    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ     
      ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.     
 5 5  12.99   Αποσβεσμένα Μηχανήματα-  2.000,00 
      Τεχνικές Εγκαταστάσεις-Λοιπός  
      μηχανολογικός εξοπλισμός     
 6 6  12.99.00  Αποσβεσμένα μηχανήματα 2.000,00    
    Αποσβέσεις Μηχανήματος  
————————————————————————————————————————— 
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Α.31. Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του 86 αποτελέσματα χρήσης σε ποιο 
λογαριασμό συγκεντρώνονται στο τέλος της χρήσης; 

Αρχικά τα χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 86 συγκεντρώνονται 
στο λογαριασμό 86.99 ΄΄Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως΄΄, όπου από τον συσχετισμό των υπολοίπων 
προκύπτουν τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα χρήσεως, πριν από την αφαίρεση των φόρων που 
βαρύνουν τα κέρδη της χρήσεως.  

Έπειτα το υπόλοιπο του λογαριασμού 86.99 μεταφέρεται στον λογαριασμό 88 και ειδικότερα 
στην πίστωση του 88.00 ΄΄Καθαρά κέρδη χρήσης΄΄ αν πρόκειται για κέρδη, ή στη χρέωση του 88.01 
΄΄Ζημιές χρήσης΄΄ αν πρόκειται για ζημίες.  

Α.32. Οι λογαριασμοί της ομάδας 6 και 7 σε ποιο λογαριασμό συγκεντρώνονται βάσει του 
Ε.Γ.Λ.Σ. στο τέλος της χρήσης ; 

Οι λογαριασμοί της ομάδος 6 (οργανικών εξόδων) και ομάδων 7 (οργανικών εσόδων) μετά τη 
διενέργεια των τακτοποιητικών εγγραφών "κλεισίματος χρήσεως" και για την κατάρτιση 
συγκεντρώνεται στο λογαριασμό 80.00 ΄΄Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης΄΄. Συγκεκριμένα:   

1. Οι λογαριασμοί της ομάδας 6 πιστώνονται με τα υπόλοιπά τους και κλείνουν με χρέωση 
του λογαριασμού 80.00 και  

2. Οι λογαριασμοί της ομάδας 7 χρεώνονται με τα υπόλοιπά τους και κλείνουν και τα 
υπόλοιπά τους με πίστωση του 80.00.  

Α.33. Αν στο τέλος της χρήσης, διαπιστωθούν στην ομάδα 6 του Ε.Γ.Λ.Σ. , έξοδα που δεν είναι 
δεδουλευμένα, σε ποια ομάδα του Ε.ΓΛ.Σ. θα μεταφερθούν; Δώστε παράδειγμα . 

Στην περίπτωση όπου στο τέλος της χρήσεως θα διαπιστωθεί ότι στην ομάδα 6 υπάρχουν έξοδα 
που αφορούν επόμενες χρήσεις, τότε τα έξοδα αυτά θα μεταφερθούν στη χρέωση του μεταβατικού 
λογαριασμού ενεργητικού 36.00 ΄΄Έξοδα επόμενων χρήσεων΄΄.  

Δημιουργούνται κατά κανόνα στο τέλος κάθε χρήσης και περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα 
της επιχείρησης μόνο τα έξοδα που αφορούν τη συγκεκριμένη χρήση . 

Για παράδειγμα, έστω ότι μια επιχείρηση στις 1/12 πληρώνει για ενοίκια 3.000,00 ευρώ που 
αφορούν τους μήνες Δεκέμβριο- Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Η εγγραφή θα είναι : 

 
————————————————————————————————————————— 
 Α/Α   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Βοηθητική ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 
————————————————————————————————————————— 
    —————————  1  —————————    
 1 1 62  ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ   3.000,00 
 2 2 62.04 Ενοίκια  3.000,00 
 3 3 62.04.01 Ενοίκια κτιρίων - τεχνικών έργων3.000,00 
 4 4  38  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ    3.000,00 
 5 5  38.00  Ταμείο  3.000,00 
    ως πληρωμή ενοικίου απο1/12/ΧΧ έως 28/2/ΧΧ 
    —————————  2  —————————    
 6 1 36  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ    2.000,00 
     ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 7 2 36.00 Έξοδα επομένων χρήσεων  2.000,00 
 8 3 36.00.62 Έξοδα επομένων χρήσεων 
     Παροχές Τρίτων 2.000,00 
    62  ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ    2.000,00 
    62.04  Ενοίκια  2.000,00 
    62.04.01  Ενοίκια κτιρίων –  
      τεχνικών έργων 2.000,00 
    ως εγγραφή προσαρμογής ενοικίου  
————————————————————————————————————————— 

Α.34. Ποια έσοδα και έξοδα λέγονται δεδουλευμένα και μη δεδουλευμένα ; 

Δουλευμένα, έσοδα είναι αυτά που πραγματοποιήθηκαν, προέκυψαν, μέσα στη χρήση, άσχετα 
αν εισπράχτηκαν ή είναι απαιτητά, όπως π.χ. προμήθεια επιχείρησης από μεσολάβησή της σε πώληση 
εμπορευμάτων, 1.000,00 ευρώ, η οποία θα εισπραχτεί με το νέο έτος. Είναι φανερό ότι το έσοδο αυτό 
είναι δουλευμένο, δηλαδή ανήκει στη χρήση που κλείνει, ανεξάρτητα αν συμφωνήθηκε να εισπραχτεί 
την επόμενη χρήση . 
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Μη δουλευμένα έσοδα , είναι αυτά που αν και εισπράχτηκαν αφορούν στην επόμενη χρήση, 
όπως π.χ. στις 1.12.2007 εισέπραξε η επιχείρηση τα ενοίκια των τριών επόμενων μηνών ύψους 
3.000,00 ευρώ Από αυτά, το ποσό των 1.000,00 ευρώ ανήκει στα δουλευμένα έσοδα, ενώ τα υπόλοιπα 
2.000,00 ευρώ ανήκουν στα μη δουλευμένα έσοδα και επειδή η επιχείρηση τα προεισέπραξε θα 
εμφανιστούν στον ισολογισμό της στο σκέλος του παθητικού.  

Δουλευμένα έξοδα είναι αυτά που πραγματοποιήθηκαν και αφορούν στην τρέχουσα χρήση 
ανεξάρτητα αν πληρώθηκαν ή οφείλονται Για παράδειγμα, δεν πληρώθηκαν τα τηλεφωνικά έξοδα των 
μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου, διότι η προθεσμία πληρωμής τι λήγει στις 15 Ιανουαρίου, του 
επομένου φυσικά έτους. Για την επιχείρηση τα τηλεφωνικά αυτά έξοδα συνιστούν δουλευμένο έξοδο, 
δηλαδή πραγματοποιημένο και οφείλει, ανεξάρτητα αν δεν το κατέβαλε, να το θεωρήσει ως έξοδο, που 
βαρύνει το λειτουργικό κόστος της χρήσης, που τρέχει, που κλείνει  

Μη δουλευμένα έξοδα είναι αυτά που ενώ καταβλήθηκαν δεν αφορούν στην τρέχουσα χρήση 
αλλά την επόμενη. Τα μη δουλευμένα έξοδα πηγαίνουν στον ισολογισμό, μάλιστα εμφανίζονται ως 
απαίτηση της επιχείρησης στο σκέλος του ενεργητικού. Παράδειγμα, η επιχείρηση στις 1.10.2008 
πλήρωσε τα ασφάλιστρα πυρός των εγκαταστάσεων της ύψους 6.000,00 ευρώ για τους επόμενους έξι 
(6) μήνες. Είναι φανερό ότι από αυτά τα ασφάλιστρα τα πρώτα 3.000,00 ευρώ αφορούν στην τρέχουσα 
χρήση, άρα ανήκουν στα δουλευμένα έξοδα, τα δε υπόλοιπα 3.000,00 ευρώ χαρακτηρίζονται ως μη 
δουλευμένα έξοδα και διαχωρίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό, μεταβατικό λογαριασμό και δε 
βαρύνουν την τρέχουσα χρήση αλλά την επόμενη, γι' αυτό κι εμφανίζονται στον ισολογισμό. Η 
χρονική κατανομή των εξόδων σε δουλευμένα και μη είναι από τις εργασίες που γίνονται στο τέλος της 
χρήσης.  

Ο διαχωρισμός των εξόδων σε δεδουλευμένα και μη είναι εύκολη όταν η δαπάνη ορίζεται 

χρονικά (π.χ. ενοίκια, ασφάλιστρα κλπ) είναι όμως δύσκολη σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. τα έξοδα 

λίπανσης ενός αγροκτήματος δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν με ακρίβεια μεταξύ της φετινής και 

της επόμενης και ενδεχομένως μεθεπόμενης καλλιεργητικής περιόδου).  

Α.35. Αν διαπιστωθεί στο τέλος της χρήσης ότι υπάρχει έξοδο που αφορά την κλεισμένη χρήση 
αλλά δεν έχει πληρωθεί, ποια εγγραφή θα γίνει βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. ; Δώστε παράδειγμα. 

Ο λογισμός του ποσού των αναλωθέντων υπηρεσιών π.χ. ΟΤΕ αξίας 500,00   € μέσα στην 
κλειόμενη χρήση, χωρίς να έχει γίνει η πληρωμή του λογαριασμού θα γίνει ως εξής:  

 
————————————————————————————————————————— 
 Α/Α   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Βοηθητική ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 
————————————————————————————————————————— 
    —————————  1  —————————    
 1 1 62   ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ   500,00  
 2 2 62.03  Τηλεπικοινωνίες  500,00   
 3 3 62.03.00  Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά 500,00    
 4 4  56   ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ     500,00  
 5 5  56.01  Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα   500,00 
      (πληρωτέα) 
 6 6  56.01.00  Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά 500,00  
    Εγγραφή προσαρμογής κατανάλωσης ΟΤΕ  
————————————————————————————————————————— 

Α.36. Ποια έσοδα και ποια έξοδα θεωρούνται μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων 
σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. ; 

¨Έχοντας υπόψη την σχέση 
 

 
 
 

 
Έσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων (80.03) είναι αυτά, που προσθέτονται 

στο μικτό κέρδος, για να προσδιοριστεί το καθαρό κέρδος. Δηλαδή το μικτό κέρδος είναι αριθμητική 
τιμή ανεξάρτητη από τα αλλά έσοδα εκμετάλλευσης ή αλλιώς δεν προσδιορίζουν το μικτό κέρδος και 
γι’ αυτό καλούνται έσοδα μη προσδιοριστικά του μικτού κέρδους και επειδή μπορεί αντί κέρδους να 
έχουμε ζημία καλούνται γενικότερα έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων.  

Αλλά έσοδα 
εκμετάλλευσης και 
χρηματοοικονομικά 
έσοδα 

Έξοδα 
εκμετάλλευσης 

Καθαρό κέρδος 
εκμετάλλευσης  

Μικτό 
Κέρδος 
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Στο λογαριασμό αυτό καταχωρίζονται τα άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως, καθώς και τα 
χρηματοοικονομικά έσοδα ή έσοδα κεφαλαίων, για τα οποία είναι φανερό ότι, δεν προσδιορίζουν τα 
μικτά αποτελέσματα. Τα άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως είναι τα έσοδα των λογαριασμών 74, 75 και 
78.05.  

Είναι τα έσοδα του Λογαριασμού 80.03 που αναλύεται στους ακόλουθους υπολογαριασμούς : 
1. 80.03.00  Αλλά έσοδα εκμετάλλευσης  
2. 80.03.01  Έσοδα συμμετοχών  
3. 80.03.02  Έσοδα χρεογράφων  
4. 80.03.03  Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων  
5. 80.03.04  Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα  

Α.37. Ποιοι λογαριασμοί μεταφέρονται στη χρέωση και ποιοι στην πίστωση του λογαριασμού 
«86» αποτελέσματα χρήσης ; 

86 Αποτελέσματα Χρήσης 
Χρεώνεται  Πιστώνεται 

————————————————————————————————————————— 
 
80.01 Μικτές ζημίες εκμεταλλεύσεως  80.01 Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως 
80.02 Έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών  80.03 Έσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών 
 αποτελεσμάτων   αποτελεσμάτων  
80.02.00 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  80.03.00 Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως 
80.02.01 Έξοδα λειτουργίας ερευνών  -  80.03.01 Έσοδα συμμετοχών  
 αναπτύξεως  
80.02.02 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  80.03.02 Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και  
   χρεογράφων  
80.02.05 Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και  80.03.04 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  
 χρεογράφων  
80.02.06 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  
81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  81.03 Έκτακτα κέρδη  
81.02 Έκτακτες ζημίες  82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων  
82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων  84  Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων  
   χρήσεων  
83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους  88.01 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 
   (σε περίπτωση ζημίας)  
85 Αποσβέσεις πάγιων μη ενσωματωμένες 
 στο λειτουργικό κόστος   
88.00 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 
 (σε περίπτωση κέρδους)  

Α.38. Ποιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται στο τέλος της χρήσης και ποιες από αυτές 
δημοσιεύονται ; 

Οι οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται στο τέλος της χρήσης είναι:  
1. Η κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσης . 
2.  Η κατάσταση του λογαριασμού "Αποτελεσμάτων Χρήσης" . 
3.  Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων . 
4. Κ κατάσταση του λογαριασμού εκμετάλλευσης . 
5. Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης . 

Εκτός από την κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης , οι υπόλοιπες οικονομικές 
καταστάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά. 

Α.39. Για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης κατά το Ε.Γ.Λ.Σ., Να 
αναφέρετε πώς λειτουργούν (χρέωση-πίστωση) οι λογαριασμοί «80.01» μικτά αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης και «80.02» έξοδα μη προσδιοριστικά μικτών αποτελεσμάτων ; 

Ο λογαριασμός 80.01 "Μεικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης" , χρησιμεύει 
για το λογιστικό προσδιορισμό των μεικτών αποτελεσμάτων (μεικτών κερδών ή μεικτών ζημιών), τα 
οποία πραγματοποιούνται μέσα στη χρήση που κλείνει , από την εκμετάλλευση των διαφόρων 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης . 

Στο λογαριασμό αυτό έχουν μεταφερθεί από το λογαριασμό 80.00 τα καθαρά αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης. Για να προσδιοριστούν τα μεικτά αποτελέσματα από τα καθαρά , πρέπει να 
διαχωριστούν από αυτά τα έσοδα και τα έξοδα που δεν συμβάλουν στη διαμόρφωση των μεικτών 
αποτελεσμάτων . Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται με αντιλογισμό  
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Έτσι , ενώ στο λογαριασμό 80.00 ήσαν : 
- στη χρέωση του οργανικά έξοδα , κατά είδος 
- στην πίστωση του τα οργανικά έσοδα , κατά είδος 
Στο λογαριασμό 80.01 "Μεικτό αποτελέσματα εκμετάλλευσης" θα καταχωρηθούν : 
Στη ΧΡΕΩΣΗ  

1. Οι Καθαρές ζημίες Εκμετάλλευσης αν υπάρχει Χρεωστικό υπόλοιπο (ζημίες) στον 80.00 
"Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης" από μεταφορά με πίστωση του . 

2. Τα Έσοδα μη προσδιοριστικά των μεικτών αποτελεσμάτων με πίστωση του λογαριασμού που θα 
ανοίξει 80.03 "Έσοδα μη προσδιοριστικά των μεικτών αποτελεσμάτων " 

3. Τα Μεικτά κέρδη εκμετάλλευσης αν υπάρχει Πιστωτικό υπόλοιπο (κέρδη) θα μεταφερθεί στο 
λογαριασμό 86 Αποτελέσματα χρήσης. 

Στη ΠΙΣΤΩΣΗ 
1. Τα Καθαρά κέρδη Εκμετάλλευσης αν υπάρχει Πιστωτικό υπόλοιπο (κέρδη) στον 80.00 

"Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης" από μεταφορά με χρέωση του . 
2. Τα Έξοδα μη προσδιοριστικά των μεικτών αποτελεσμάτων με χρέωση του λογαριασμού που θα 
ανοίξει 80.02 "Έξοδα μη προσδιοριστικά των μεικτών αποτελεσμάτων " 

3. Οι Μεικτές ζημίες εκμετάλλευσης αν υπάρχει Χρεωστικό υπόλοιπο (ζημίες) θα μεταφερθεί στο 
λογαριασμό 86 Αποτελέσματα χρήσης.  

 Αν υπάρχει Χρεωστικό  υπόλοιπο τότε Μεικτή ζημία εκμετάλλευσης 
 Αν υπάρχει Πιστωτικό υπόλοιπο τότε Μεικτό κέρδος εκμετάλλευσης 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού 80:01 μεταφέρεται στον λογαριασμό 86 "Αποτελέσματα 

Χρήσης" 
 
Τα έξοδα τα μη προσδιοριστικά. των μεικτών αποτελεσμάτων παρακολουθούνται κατά 

λειτουργία (προορισμό) στο λογαριασμό 80.02 ενώ στους λογαριασμούς της ομάδας 6 
παρακολουθούνται κατά είδος γιατί στο λογαριασμό 86 "Αποτελέσματα Χρήσης" που μεταφέρονται 
εμφανίζονται, σύμφωνα με υπόδειγμα του Ε.Γ.Λ.Σ., κατά λειτουργία, ενώ στα αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης εμφανίζονται κατά είδος. Οπότε χρειάζεται ειδικός προσδιορισμός . 

Ο λογαριασμός 80.02 "Έξοδα μη προσδιοριστικά των μεικτών αποτελεσμάτων" παρακολουθεί 
τα έξοδα τα μη προσδιοριστικά των μεικτών αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (προορισμό) με ανάλυση 
του σε τριτοβάθμιους ως εξής : 

1.  80.02.00 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  
2.  80.02.01 Έξοδα λειτουργίας ερευνών ανάπτυξης  
3.  80.02.02 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης  
4.  80.02.04 Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων (λ.64.11) 
5.  80.02.05 Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων (λ.64.10 και 64.12) 
6.  80.02.06 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (λ.65 ) 
Τα έξοδα των τριών τελευταίων κατηγοριών αφορούν κυρίως τη χρηματοοικονομική λειτουργία 

και προσδιορίζονται χωρίς πρόβλημα από τους αντίστοιχους λογαριασμούς, πρωτοβάθμιους ή 
δευτεροβάθμίους, που τηρούνται στην ομάδα 6, όπως αναφέρονται αναλυτικά ή ενδεικτικά μέσα στις 
παρενθέσεις.  

Τα έξοδα των τριών πρώτων κατηγοριών δηλαδή τα έξοδα που βαρύνουν τις λειτουργίες της 
Διοίκησης , της Διάθεσης και των Ερευνών-Ανάπτυξης , μπορούν να προσδιορισθούν με τους εξής 
τρόπους : 

1) Με την αναλυτική λογιστική εκμετάλλευσης δηλαδή με τους λογαριασμούς της ομάδας 9 . 
2) Με τη χρησιμοποίηση τεταρτοβάθμιων λογαριασμών π.χ.  64.01.00.00 Έξοδα ταξιδίων 

εσωτερικού λειτουργίας Διοίκησης ,  64.01.00.01 Έξοδα ταξιδίων εσωτερικού λειτουργίας 
Διάθεσης  

3) Εξωλογιστικά με τη σύνταξη φύλλου μερισμού εξόδων και ανακατανομή τους κατά 
λειτουργία  

Στις βιομηχανικές επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στις οποίες υπάρχει 
και η λειτουργία παραγωγής, τα έξοδα αυτής της λειτουργίας είναι φανερό ότι είναι προσδιοριστικά 
των μεικτών αποτελεσμάτων. Κατά συνέπεια δεν παρακολουθούνται από το λογαριασμό 80.02 
'"Έξοδα μη προσδιοριστικά των μεικτών αποτελεσμάτων"  

 
Οπότε η λειτουργία του 80.02 Έξοδα μη προσδιοριστικά των μεικτών αποτελεσμάτων είναι : 
Στη  ΧΡΕΩΣΗ  αφού έχουν προσδιορισθεί με τους παραπάνω τρόπους  
1.  80.02.00 Τα Έξοδα Λειτουργίας Διοίκησης  
2.  80.02.01 Τα Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών – Ανάπτυξης  
3.  80.02.02 Τα Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης  
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4.  80.02.04 Διαφορές αποτίμησης Συμμετοχών και χρεογράφων  
5.  80.02.05 Διαφορές (ζημίες) από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων  
6.  80.02.06 Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή Έξοδα  
Στη ΠΙΣΤΩΣΗ 
Το σύνολο της Χρέωσης το οποίο πρέπει να είναι ίσο για να μεταφερθεί στο λογαριασμό 86 

Αποτελέσματα χρήσης όπου χρεώνονται εκεί.  

Α.40. Εμπορική επιχείρηση με βιβλία Γ" κατηγορίας, σε περίπτωση επιστροφών ή εκπτώσεων 
πωληθέντων αγαθών, σε ποιους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς καταχωρεί τις σχετικές 
συναλλαγές βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ.; Δώστε παράδειγμα . 

Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί 70.95 επιστροφές πωλήσεων και 70.98 εκπτώσεις πωλήσεων 
 Παράδειγμα : 
Ο Πελάτης "Β.Βασιλείου" επιστρέφει εμπορεύματα αξίας 1.000,00 ευρώ με πλέον Φ.Π.Α. 19 % 

, τα οποία έχει αγοράσει με πίστωση. Η εγγραφή θα είναι:  
————————————————————————————————————————— 
 Α/Α   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Βοηθητική ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 
————————————————————————————————————————— 
    —————————  1  —————————    
 1 1 70  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ   1.000,00 
 2 2 70.95 Επιστροφές πωλήσεων  1.000,00 
 3 3 54  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ  190,00 
 4 4 54.00 (Φ.Π.Α.) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  190,00 
 5 5  30  ΠΕΛΑΤΕΣ    1.1190 
 6 6  30.00  Πελάτες εσωτερικού  1.190,00 
    Επιστροφή εμπορευμάτων Β.Βασιλείου Π.Τ. νο 018 
————————————————————————————————————————— 

Ακριβώς πανομοιότυπα είναι και η εγγραφή έκπτωσης προς τον πελάτη "Β.Βασιλείου" μόνο 
που θα χρεωθεί ο λογαριασμός 70.98 εκπτώσεις πωλήσεων. 

Αντίστοιχα στις 71.Πωλήσεις προϊόντων ετοίμων και ημιτελών χρησιμοποιούνται οι 71.95 και 
71.98, και αντίστοιχα στις 72.Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού οι 72.95 και 72.98 

Α.41. Ποιοι πρωτοβάθμιοι, δευτεροβάθμιοι και τριτοβάθμιοι λογαριασμοί του Ε.Γ.Λ.Σ. 
χρησιμοποιούνται για την εγγραφή της μισθοδοσίας; Δώστε παράδειγμα . 

Λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται συνήθως στην εγγραφή της μισθοδοσίας είναι οι 
παρακάτω:  

ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ : 
 60  ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού  
 60.00.00 Τακτικές αποδοχές  
 60.00.02 Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης  
 60.01 Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού  
 60.01.00 Τακτικές αποδοχές  
 60.01.02 Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης  
 60.03 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού  
 60.03.00 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  
 60.04 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ημερομίσθιου προσωπικού  
 60.04.00 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  
 33  ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
 33.00 Προκαταβολές Προσωπικού 
 38  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
 38.00 Ταμείο 
 53  Πιστωτές διάφοροι  
 53.00 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 
 53.00.01 Εργαζόμενος Χ  
 54  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ 
 54.03 Φόροι- Τέλη αμοιβών προσωπικού  
 54.03.00 Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών  
 55  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
 55.00 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.)  
 55.00.00 Λογαριασμός τρέχουσας κίνησης  
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Παράδειγμα : 
Έστω ότι η επιχείρηση Α.Ανδρέου απασχολεί τον υπάλληλο Β.Βασιλείου με μικτές αποδοχές 

1.200,00 ευρώ Οι κρατήσεις για Ι.Κ.Α. του εργαζόμενου είναι 200,00 ευρώ και οι εργοδοτικές 
εισφορές αντίστοιχα είναι 300,00 ευρώ, ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) που του αναλογεί 
είναι 40,00 και το πρώτο δεκαπενθήμερο έλαβε προκαταβολή 300,00   € , οι εγγραφές έχουν ως εξής : 
————————————————————————————————————————— 
 Α/Α   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Βοηθητική ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 
————————————————————————————————————————— 
    —————————  1  —————————    
 1 1 33  ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ   300,00 
 2 2 33.00 Προκαταβολές προσωπικού  300,00 
 3 3  38  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ    300,00 
 4 4  38.00  Ταμείο  300,00 
    Πληρωμή προκαταβολής Β.Βασιλείου Απ.νο 018 
    —————————  2  —————————    
 5 1 60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   1500,00 
 6 2 60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού  1200,00 
 7 3 60.03 Εργοδοτικές Εισφορές   300,00 
 8 4   κ' επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού     
 9 5 60.03.00 Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α. 300,00  
 10 6  33  ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ    300,00 
 11 7  33.00  Προκαταβολές προσωπικού  300,00 
 12 8  53.  ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ    660,00 
 13 9  53.00  Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες  960,00 
 14 10  54.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ    40,00 
 15 11  54.03  Φόροι Τέλη Αμοιβών Προσωπικού  40,00 
 16 12  54.03.00  (Φ.Μ.Υ.) Φόρος Μισθ.Υπηρ. 40,00 
 17 13  55.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ    500,00 
 18 14  55.00  (Ι.Κ.Α.) Ίδρυμα Κοιν. Ασφαλίσεων  500,00 
 19 15  55.00.00  Λογαριασμός Τρέχ,Κινήσεως500,00 
    Εκκαθάριση Μισθοδοσίας Μηνός . . . 
    —————————  3  —————————    
 20 1 53.  ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ   960,00 
 21 2 53.00 Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες  960,00 
 22 3  38  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ   
  4  38.00  Ταμείο  960,00  960,00 
    —————————  3  —————————    
   Εξόφληση αποδοχών ως μισθοδοτική κατάσταση μηνός . . . 
————————————————————————————————————————— 

Α.42. Ποιο είναι το αντικείμενο του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ποιοι είναι 
υποκείμενοι σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων; 

Αντικείμενο του φόρου σύμφωνά µε τις διατάξεις του νόμου , είναι η επιβολή φόρου στο 

συνολικό καθαρό εισόδημα  που αποκτάται από κάθε φυσικό πρόσωπο , είτε στην ημεδαπή 

ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής του ,  είτε στην αλλοδαπή εφόσον 

έχει την κατοικία του στην Ελλάδα , ανεξάρτητα από την ιθαγένειά  

Οι έμμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή θεωρείται ότι κατοικούν στην 

Ελλάδα. Η επιβολή του φόρου (φορολογία) γίνεται για εισοδήματα που αναφέρονται στο προηγούμενο 

έτος και χρονική περίοδο κατά περίπτωση από το οικονομικό έτος εφαρμογής . 

Σύμφωνά µε τις διατάξεις του νόμου, Υποκείμενοι σε φόρο είναι οι εξής : 

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ανεξάρτητα 

από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής του.  

2. Επίσης, κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του, σε φόρο υπόκειται για τα 

εισοδήματά του που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα. 

3. Οι έμμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή θεωρείται ότι κατοικούν 

στην Ελλάδα. 
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4. Η σχολάζουσα κληρονομιά , δηλαδή τα εισοδήματα που προέρχονται από κληρονομική 

περιουσία και είναι αβέβαιη η αποδοχή της από τους δικαιούχους . 

5. Σε φόρο υπόκεινται επίσης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες 

αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, , οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι 

αφανείς ή συμμετοχικές  καθώς και οι κοινοπραξίες επιτηδευματιών, που αποβλέπουν στη διενέργεια 

συγκεκριμένης πράξης, και τα μέλη είναι διαζευκτικά ή αθροιστικά , φυσικό ή νομικό πρόσωπο . 

Α.43. Ποιες είναι οι διακρίσεις του εισοδήματος ανάλογα με την πηγή προέλευσής του;  

Το εισόδημα ανάλογα με την πηγή της προέλευσής του διακρίνεται ως εξής:  

 Α - Β.  Εισόδημα από ακίνητα.  

 Γ.  Εισόδημα από κινητές αξίες.  

 Δ.  Εισόδημα (κέρδη) από εμπορικές επιχειρήσεις.  

 Ε.  Εισόδημα  (κέρδη) από γεωργικές επιχειρήσεις.  

 ΣΤ.  Εισόδημα (αμοιβές) από μισθωτές υπηρεσίες.  

 Ζ.  Εισόδημα (αμοιβές) από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή. 

Το εισόδημα των τριών πρώτων πηγών προέρχεται από κεφάλαιο, των δύο από την σύμπραξη 

κεφαλαίου και εργασίας και καλείται κέρδος και των δύο τελευταίων πηγών από εργασία και καλείται 

αμοιβή. 

Α.44. Σε ποιες περιπτώσεις οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος;   

Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστά δήλωση στις παρακάτω περιπτώσεις : 

1) Όταν δεν διαμένουν μαζί λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης.  

2) Όταν ο ένας από τους δύο δε θα έχει τεθεί σε δικαστική ή νομική απαγόρευση ή τελεί υπό 

δικαστική αντίληψη. 

3) Όταν ο ένας από τους δύο είναι σε κατάσταση πτώχευσης. 

Α.45. Ποια πρόσωπα θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο; 

Θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο τα παρακάτω πρόσωπα :  

1) Ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα . 

2) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα. 

3) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας 

τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και 

εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο 

εσωτερικό.  

Ειδικά , για τα ανήλικα τέκνα καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό 

διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον 

κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..  

4) Τα άγαμα παιδιά που δεν σπουδάζουν αλλά υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία . 

5) Τα παιδιά που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον αυτά 

παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.  

6) Οι ανιόντες και των δύο συζύγων (γονείς, παππούδες , γιαγιάδες κ.λ.π.) . 

7) Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων οι οποίοι είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή 

τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική 

καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.  

8) Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα, συγγενείς μέχρι του τρίτου βαθμού 

οποιουδήποτε από τους συζύγους . 

Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις ( 2 έως 8 δηλαδή εκτός της 1ης ) 

θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν µε αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο 
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και απαλλασσόμενο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.900,00 € ή το πόσο των 6.000,00 € 

αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία . 

Α.46. Ποιοι υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος; 

Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι : 

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδημα είτε προκύπτει στην Ελλάδα 

ανεξάρτητα από την ιθαγένεια , είτε προκύπτει στην αλλοδαπή και έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, 

οι έμμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή , η σχολάζουσα κληρονομιά , οι 

ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες καθώς  οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση 

ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς καθώς και οι 

κοινοπραξίες , εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημά του υπερβαίνει το ποσό των τριών 

χιλιάδων (3.000) ευρώ 

2. Όταν το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου είναι μικρότερο από τρεις χιλιάδες 

(3.000) ευρώ, αλλά στο εισόδημα αυτό περιλαμβάνεται και ζημία από εμπορική επιχείρηση ή γεωργική 

εκμετάλλευση, την οποία δικαιούται  , ύστερα από την αφαίρεση των δαπανών για την απόκτηση του , 

να συμψηφίσει με εισοδήματα του ίδιου και των επόμενων ετών , εφόσον δηλωθούν κατά το ίδιο 

οικονομικό έτος που προέκυψε ειδάλλως στερούνται δικαιώματος .Ο συμψηφισμός γίνεται 

αθροίζοντας τα επιμέρους εισοδήματα των διαφόρων κατηγοριών ( Α-Ζ ) και μεταφέρεται διαδοχικώς 

για τα (5) πέντε επόμενα έτη έως ότου καλυφθεί . Μόνο τα θετικά εισοδήματα από την αλλοδαπή 

συμψηφίζονται . 

3. Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν αποκλειστικά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, 

αν το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, 

εφόσον δεν συντρέχει μια από τις παρακάτω  περιπτώσεις περί αυτοκινήτων , ακινήτων , άδειας 

πώλησης πλανοδίως ή έχουν κληθεί από προϊστάμενο δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας 

4. Φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, εφόσον το ετήσιο καθαρό γεωργικό 

τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και δεν συντρέχει περίπτωση περί 

αυτοκινήτων και πρόσωπα που καλλιεργούν γεωργική γη και εισπράττουν επιστρεφόμενο φόρο 

προστιθέμενης αξίας . 

5. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν και γεωργικό εισόδημα, χωρίς να είναι κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες, ανεξάρτητα από το ύψος του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που αποκτούν ή το 

ύψος των επιδοτήσεων που λαμβάνουν ή το ύψος του επιστρεφόμενου φόρου προστιθέμενης αξίας που 

εισπράττουν. 

Ανεξάρτητα από το αν υπόκεινται ή όχι σε φόρο υπόχρεοι είναι και: 

 I.  Οι κύριοι ή κάτοχοι επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή ημιφορτηγού, (εκτός από 

αγροτικό ημιφορτηγό), ή αυτοκινήτου μικτής χρήσης ή αυτοκινήτου τύπου jeep ή αεροσκάφους, 

κότερου ή θαλαμηγού ή ακάτου ή σκαφών αναψυχής, εκτός από αυτοκίνητα ή σκάφη αναψυχής που 

δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης σύμφωνα με 

τις διατάξεις περί μη εφαρμογής του τεκμηρίου, καθώς και όσοι έχουν στη διάθεσή τους για τις 

ατομικές ή οικογενειακές τους ανάγκες τέτοιου είδους μεταφορικά μέσα, τα οποία ανήκουν είτε στη 

σύζυγό τους είτε στα μέλη που τους βαρύνουν είτε σε εταιρίες στις οποίες αυτοί μετέχουν ως εταίροι, 

διαχειριστές εταίροι ή είναι πρόεδροι ή διοικητές. 

 II.  Όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα. 

 III.  Όσοι μετέχουν σε προσωπική ή περιορισμένης ευθύνης εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία 

ή αστική εταιρία που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα. 

 IV.  Όσοι έχουν εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων πάνω από εξακόσια (600) ευρώ το έτος. 

 V.  Όσοι αγοράζουν ακίνητα ή ανεγείρουν οικοδομή . 

 VI.  Όσοι διατηρούν μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες με συνολική επιφάνεια πάνω 

από εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα ή κατοικούν σε οικοδομή με επιφάνεια πάνω από 

διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα. 
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 VII.  Όσοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, εφόσον λαμβάνουν επιδοτήσεις ποσού άνω των 

χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, για προϊόντα φυτικής παραγωγής ή δύο χιλιάδων διακοσίων 

πενήντα (2.250) ευρώ, για προϊόντα ζωικής παραγωγής. Επίσης, όσοι λαμβάνουν καλλιεργητικά 

δάνεια ή έχουν υπόλοιπο χρεωστικό πάνω από πέντε χιλιάδες εννιακόσια (5.900) ευρώ την 31η 

Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

 VIII.   Όσοι έχουν άδεια της αρμόδιας αρχής να πωλούν αγαθά πλανοδίως ή στις λαϊκές αγορές. 

 IX.  Όσοι κατέχουν ή καλλιεργούν ορισμένη έκταση γεωργικής γης, καθώς και όσοι 

εισπράττουν επιστρεφόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας που καθορίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις. 

 X.  Οποιοσδήποτε, εφόσον προσκληθεί γι' αυτό εγγράφως από τον αρμόδιο προϊστάμενο της 

δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας , με την υποχρέωση να υποβάλει τις οικείες δηλώσεις μέσα στην 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης σε αυτόν της οικείας πρόσκλησης. 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα ποσά, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή αυτών. 

Αν ο φορολογούμενος κατοικεί στην αλλοδαπή, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι 

αλληλεγγύως με αυτόν, οι αντιπρόσωποι ή οι πράκτορές του στην Ελλάδα. 

Α.47. Να αναφέρετε τις κατηγορίες εισοδημάτων που θεωρούνται εισοδήματα από κινητές 
αξίες 

Εισόδημα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονομικό έτος από κάθε 

δικαιούχο κινητών αξιών το οποίο προκύπτει:  

1. Από μερίσματα και τόκους ιδρυτικών τίτλων και μετοχών των ημεδαπών ανωνύμων 

εταιριών, ομολογιών και χρεογράφων γενικά του Ελληνικού Δημοσίου ή ημεδαπών νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου ή ημεδαπών επιχειρήσεων κάθε είδους, καθώς και από αμοιβές και 

ποσοστά των διοικητικών συμβούλων και εκτός μισθού αμοιβές και ποσοστά των διευθυντών και 

διαχειριστών των ανωνύμων εταιριών.  

2. Από μερίσματα και τόκους των τίτλων αλλοδαπής προέλευσης που αναφέρονται στην 

προηγούμενη περίπτωση.  

3. Από τόκους κάθε τίτλου έντοκης κατάθεσης τοις μετρητοίς ή εγγύησης, καθώς και κάθε 

τίτλου χρεωστικού με υποθήκη, ενέχυρο ή όχι, από εκείνους που δεν περιλαμβάνονται στις δύο 

προηγούμενες περιπτώσεις Ομοίως, το εισόδημα από τόκους που επιδικάζονται με δικαστική 

απόφαση, με εξαίρεση τους τόκους συναλλαγματικών και γραμματίων από εμπορικές συναλλαγές από 

τις αποδεδειγμένες πωλήσεις εμπορευμάτων και οι πάσης φύσεως τόκοι που καταβάλλονται σε 

αρχιτέκτονες, μηχανικούς και τοπογράφους λόγω καθυστέρησης είσπραξης των αμοιβών τους . 

4. Από κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι 

αμοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης.  

5. Από κέρδη ανωνύμων εταιριών που διανέμονται με τη μορφή μετρητών στο 

εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους.  

6. Από την υπεραπόδοση επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων των ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων , που σχηματίζονται στη περίπτωση των  ασφαλίσεων ζωής. 

7. Από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εφόσον ο 

δικαιούχος του εισοδήματος είναι κάτοικος Ελλάδας και δεν είναι επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία 

τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή 

αμοιβαίο κεφάλαιο . 

Α.48. Τι είναι εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις; 

Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος το οποίο προκύπτει σε κάθε οικονομικό ή 

γεωργικό έτος, κατά περίπτωση και το οποίο αποκτάται από την εκμετάλλευση μίας ή περισσοτέρων 

γεωργικών επιχειρήσεων κάθε είδους, όπως είναι οι αγροτικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, 

μελισσοκομικές, σηροτροφικές, δασικές, αλιευτικές κ.λ.π. . 
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Α.49. Πόσο χρονικό διάστημα περιλαμβάνει κάθε διαχειριστική περίοδος και πότε μπορεί να 
είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την κανονική; 

Η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα. Κατά την έναρξη, λήξη 

ή διακοπή των εργασιών της επιχείρησης η διαχειριστική περίοδος μπορεί να είναι μικρότερη του 

δωδεκαμήνου. Κατ' εξαίρεση, για την επιχείρηση που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων, η διαχειριστική περίοδος έναρξης μπορεί να περιλαμβάνει και μεγαλύτερη του 

δωδεκάμηνου χρονικό διάστημα, όχι όμως μεγαλύτερο από είκοσι τέσσερις (24) μήνες. 

Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 

υποχρεούνται να κλείνουν διαχείριση στις 30 Ιουνίου ή στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.  

Κατ' εξαίρεση, μπορεί να κλείνει τη διαχείρισή του: 

1) το υποκατάστημα αλλοδαπής επιχείρησης κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή του το 

κεντρικό κατάστημα στην αλλοδαπή και 

2) η ημεδαπή επιχείρηση, στην οποία μετέχει αλλοδαπή τοιαύτη με ποσοστό κεφαλαίου 

πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον . 

3) η ημεδαπή επιχείρηση όταν μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) άλλη 

ημεδαπή επιχείρηση, στην οποία μετέχει αλλοδαπή επιχείρηση με το ίδιο ή μεγαλύτερο ποσοστό. 

4) η ημεδαπή επιχείρηση στο κεφάλαιο της οποίας μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον πενήντα 

τοις εκατό (50%) άλλη ημεδαπή επιχείρηση, κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή της η 

συμμετέχουσα επιχείρηση. 

Επί αλλαγής μπορεί να γίνεται χωρίς έγκριση του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής 

υπηρεσίας , είτε με επιμήκυνση είτε με σύντμηση της διαχειριστικής περιόδου. 

Αλλαγή του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου με σύντμηση ή επιμήκυνση αυτής 

επιτρέπεται, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι που την επιβάλλουν και απαιτείται έγκριση του 

προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, μετά από σχετική αίτηση του επιτηδευματία . 

Α.50. Ποια Νομικά Πρόσωπα υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος; 

Στο φόρο υπόκεινται: 

1. Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες. 

2. Οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα. 

3. Οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους. 

4. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και οι 

κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων. 

5. Οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. 

6. Tα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή 

ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύματα. 

Α.51. Τι θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες; 

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος 

από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που 

χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή 

προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και 

συνταξιούχους. 

Ομοίως, το εισόδημα που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία για την παροχή νομικών 

υπηρεσιών, καθώς και το εισόδημα που αποκτούν οι ξεναγοί για την παροχή υπηρεσιών σε Τουριστικά 

γραφεία και στα μέλη Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών . 

Ειδικότερα, στα εισοδήματα αυτά περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες παροχές: 

1. η αξία των αγαθών που αντιπροσωπεύουν οι χορηγούμενες "δωροεπιταγές", 
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2. η αξία των χορηγούμενων διατακτικών για την αγορά αγαθών από συμβεβλημένα 

καταστήματα με την εξαίρεση των διατακτικών τροφής για εργαζόμενους μέχρι ποσού έξι (6) ευρώ 

ανά διατακτική, 

3. το ποσό του καταβαλλόμενου ενοικίου καθώς και του τεκμαρτού ενοικίου όπως αυτό 

προσδιορίζεται, για παροχή κατοικίας, 

4. το καταβαλλόμενο ποσό για οικιακό προσωπικό, 

5. τα επιδόματα θέσεως και ευθύνης. 

6. οι πρόσθετες αποδοχές , όπως π.χ. οι υπερωριακές αμοιβές , τα δώρα των εορτών ,αμοιβές 

που γίνονται σε είδος που δέχονται αποτίμηση π.χ. αμοιβή αγροτών σε είδος . 

Το βασικό και κύριο γνώρισμα είναι η εκμίσθωση της προσωπικής εργασίας ,δηλαδή η παροχή 

υπηρεσιών σε κάποιο άλλο πρόσωπο (τον εργοδότη ) με τον οποίο βρίσκεται σε υπαλληλική σχέση και 

εξάρτηση .Στην περίπτωση που ο αμειβόμενος δεν προσφέρει εξαρτημένη εργασία , αλλά εργάζεται 

αυτοτελώς για δικό του λογαριασμό , τότε η αμοιβή του υπάγεται σε άλλη κατηγορία εισοδήματος , 

ανάλογα αν ασκεί εμπορική επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα . 

Α.52. Τι δε θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες; 

Δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο: 

1. Η αποζημίωση που παρέχεται σε υπαλλήλους επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών 

για δαπάνες υπηρεσίας, που τους έχει ανατεθεί, εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους από τα 

σχετικά παραστατικά στοιχεία, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων. 

2. Οι δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που μετακινούνται με εντολή του Δημοσίου, 

των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τα έξοδα κίνησης που καταβάλλονται στους οικονομικούς επιθεωρητές. 

3. Η παροχή που καταβάλλεται εφάπαξ από τα ταμεία προνοίας και τους άλλους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς στους ασφαλισμένους και τις οικογένειές τους . 

4. Το εφάπαξ βοήθημα που παρέχεται σε δημόσιους υπαλλήλους και βοηθητικό προσωπικό 

λόγω εθελουσίας εξόδου από την υπηρεσία με παραίτηση . 

5. Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από τις κάθε είδους καθαρές αποδοχές, πρόσθετες 

αμοιβές, αποζημιώσεις και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σε έτος μεταγενέστερο από το 

έτος στο οποίο ανάγονται, σε μισθωτούς ή συνταξιούχους με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή 

συλλογική σύμβαση, καθώς και από δεδουλευμένες καθαρές αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα 

ο δικαιούχος, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονομικής 

αδυναμίας του εργοδότη του και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο 

εργοδότης κηρύχτηκε σε κατάσταση πτώχευσης. 

6. Οι παρεχόμενες από αθλητικά σωματεία ή ενώσεις αυτών αποζημιώσεις οδοιπορικών και 

λοιπών εξόδων ταξιδίων, καθώς και οι παροχές διατροφής σε ερασιτέχνες αθλητές μέσα στα πλαίσια 

των διατάξεων περί φιλάθλου ιδιότητας, μέχρι ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (3.520) ευρώ 

ετησίως. 

7. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους υπαλλήλους αποσπασμένους σε βουλευτές και 

ευρωβουλευτές για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των , καθώς και στους υπαλλήλους και 

αστυνομικούς που διατίθενται στα γραφεία των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή. 

8.Το ποσό του ειδικού επιδόματος μουσικού οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς της 

Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής για την κάλυψη της 

δαπάνης αγοράς, συντήρησης και επισκευής του μουσικού οργάνου ιδιοκτησίας τους για την εκτέλεση 

μουσικών έργων. 

Α.53. Ποια η έννοια και ποια τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ο.Ε..;   

Σύμφωνα με διατάξεις του Εμπορικού Νόμου , Ομόρρυθμη Εταιρεία είναι η εταιρεία που 
συνίσταται από δύο ή περισσότερα πρόσωπα τα οποία έχουν σκοπό την διενέργεια εμπορικών πράξεων 
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κάτω από την ίδια εταιρική επωνυμία, και όλα τα μέλη ευθύνονται απεριόριστα και αλληλέγγυα για 
όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας .  

Τα βασικά χαρακτηριστικά τη, Ο.Ε. είναι:  
1. Εταιρική επωνυμία Η επωνυμία είναι το όνομα με το οποίο το νομικό πρόσωπο της εταιρείας 
εμφανίζεται στις συναλλαγές. Σχηματίζεται είτε με τα ονόματα όλων των εταίρων είτε με τα ονόματα 
ορισμένων από αυτούς είτε με το όνομα ενός και μόνο εταίρου. Αν στην επωνυμία δεν αναφέρονται 
όλα τα ονόματα των εταίρων, τα παραλειπόμενα υποδηλώνονται με τη φράση «και Σία», που 
σημαίνει «συντροφία» .  

2. Η απεριόριστη και εις ολόκληρο ευθύνη των εταίρων .Η ευθύνη των εταίρων για τα εταιρικά μέλη 
απέναντι σε τρίτους είναι απεριόριστη δηλαδή ευθύνονται όχι μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς 
τους αλλά και με την προσωπική τους περιουσία.  
Εις ολόκληρο ευθύνη σημαίνει ότι για τα εταιρικά χρέη δεν ευθύνεται μόνο το νομικό πρόσωπο της 
εταιρείας με την εταιρική περιουσία αλλά. και κάθε εταίρος , για όλο το ποσόν της υποχρέωσης.  

3. Η αλληλέγγυα ευθύνη των εταίρων Αλληλέγγυα σημαίνει ότι κάθε εταίρος ευθύνεται και για τις 
υποχρεώσεις των άλλων εταίρων  

¨Άρα εάν πιστωτές της εταιρείας δεν ικανοποιηθούν από την περιουσία της μπορούν να στραφούν 
εναντίον της ιδιαίτερης περιουσίας οποιαδήποτε εταίρου , για την ικανοποίηση τους . 

4. Η ομόρρυθμη εταιρεία είναι εταιρεία εμπορική, σύμφωνα με .το ουσιαστικό κριτήριο, και οι 
ομόρρυθμοι εταίροι είναι έμποροι γιατί: α) υπάρχει απεριόριστη ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της 
εταιρείας, β) η ενεργός ανάμιξη στις υποθέσεις της εταιρείας αποτελεί επαγγελματική απασχόληση, η 
οποία του προσδίδει την εμπορική ιδιότητα και γ) γιατί ο ομόρρυθμος εταίρος πτωχεύει και, 
επομένως, είναι έμπορος. Άλλωστε μόνο οι έμποροι πτωχεύουν.  

5. Η ομόρρυθμη εταιρεία ιδρύεται με απλή συναίνεση των εταίρων (εταιρική σύμβαση), 
αποδεικνύεται με τη σύνταξη εγγράφου, ιδιωτικού ή δημοσίου (συμβολαιογραφικού), το οποίο 
αποτελεί το καταστατικό της εταιρείας, και αποκτά νομική προσωπικότητα με τη δημοσίευση του 
καταστατικού της στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) 
ημερών από τη χρονολογία σύνταξής του.  

Α.54. Τι πρέπει να περιλαμβάνει το καταστατικό της Ο.Ε..;  

Το καταστατικό της Ομόρρυθμης Εταιρείας πρέπει να αναφέρει : 
1. Τόπος και ημερομηνία σύστασης  
2. Τα στοιχεία των συμβαλλομένων (εταίρων) και την ιδιότητα τους 
3. Την επωνυμία της εταιρείας 
4. Την έδρα της εταιρίας  
5. Τον σκοπό της εταιρείας  
6. Την διάρκεια της εταιρίας  
7. Το κεφάλαιο της 
8. Τις μερίδες συμμετοχής του κάθε εταίρου 
9. Το είδος και την αξία των εισφορών σε περίπτωση εισφοράς εκτός χρημάτων 
10. Ο διαχειριστής της εταιρείας . Αν δεν αναφέρεται τότε είναι όλοι οι εταίροι 

Επίσης μπορεί να αναφέρει : 
1. Την δυνατότητα εκχώρησης των εταιρικών μερίδων  
2. Την δυνατότητα και τους όρους χορήγησης δανείων της εταιρείας στους εταίρους και αντίθετα  
3. Την δυνατότητα και τα όρια ατομικών απολήψεων των εταίρων έναντι μελλοντικών κερδών.  
4. Τους όρους της διαχείρισης π.χ. θα διοικείται από τον Α & Β, καθώς και ο τρόπος διαχείρισης.  
5. Τον τρόπο της λογιστικής παρακολούθησης των εργασιών της.  
6. Τον τρόπο διάθεσης των αποτελεσμάτων.  
7. Την τροποποίηση του καταστατικού της π.χ. αύξηση κεφαλαίου  
8. Τις συνέπειες από το θάνατο ενός εταίρου.  
9. Ότι έχει σχέση με τη διάλυση και εκκαθάριση της εταιρείας.. 

Γενικά στο καταστατικό μπορεί να συμπεριλαμβάνονται διατάξεις που κρίνονται από τους 
εταίρους απαραίτητες για τις μεταξύ τους σχέσεις αλλά και για την καλύτερη λειτουργία της εταιρείας. 

Α.55. Με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει αύξηση εταιρικού κεφαλαίου σε Ο.Ε.. ; 

Μπορεί να γίνει μόνο μετά από τροποποίηση του καταστατικού της ομόρρυθμης εταιρείας, και 
με όλους τους όρους δημοσίευσης, όπως και κατά τη σύσταση. Οι λόγοι που επιβάλλουν την αύξηση 
είναι η ανεπάρκεια του κεφαλαίου για τις ανάγκες της εταιρείας και για την μελλοντικήή επέκταση των 
δραστηριοτήτων της.  

Οι τρόποι αύξησης είναι :  
1. Με την πρόσληψη (προσθήκη) ενός ή περισσοτέρων εταίρων.  
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2. Με αύξηση των εισφορών των συνεταίρων 
3. Με κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών ή αποθεματικών 
4. Με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων (προμηθευτές-πιστωτές κ.λ.π.) π.χ. κάποιος προμηθευτής 
μετατρέπεται σε εταίρο. 

5. Με απορρόφηση άλλης ομόρρυθμης εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης  
6. Με κεφαλαιοποίηση διαφορών αναπροσαρμογής της αξίας των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού. 

(περιουσιακών προσαυξήσεων ) 

Α.56. Σε ποιες περιπτώσεις πραγματοποιείται μείωση εταιρικού κεφαλαίου μιας Ο.Ε..;   

Η μείωση, για να πραγματοποιηθεί και να είναι νόμιμη, θα πρέπει να γίνει με τροποποίηση του 
καταστατικού της εταιρείας και στη συνέχεια δημοσίευση σύμφωνα με το νόμο.  

Μείωση εταιρικού κεφαλαίου της Ο.Ε. μπορεί να γίνει:  
1. Όταν το κεφάλαιο της Ο.Ε. περισσεύει, κρίνεται δηλαδή μεγαλύτερο από τις ανάγκες της.  
2. Όταν αποχωρήσει ένας από τους εταίρους  
3. Μείωση κεφαλαίου λόγω μεγάλων ζημιών 

Α.57. Να αναφέρετε τις περιπτώσεις λύσης μιας Ο.Ε..  

Οι λόγοι λύσεως μιας Ο.Ε. είναι διάφοροι και μπορεί να απορρέουν:  
1. Από την ίδια τη συμφωνία συστάσεως της Ο.Ε., επειδή συμπληρώθηκε ο χρόνος για τον οποίο 
συστήθηκε , αν η εταιρεία είναι ορισμένου χρόνου . 

2. Όταν ολοκληρώθηκε η πραγματοποίηση του σκοπού της και εφόσον δεν έγινε πράξη παρατάσεως 
της από τους εταίρους , π.χ. ίδρυση για την κατασκευή μιας γέφυρας . 

3. Από μεταβολή των συνθηκών συνεργασίας μεταξύ των εταίρων, όπως π.χ. αποχώρηση εταίρου 
λόγω διαφωνίας ή καταγγελία της εταιρικής συμβάσεως για σπουδαίο λόγο.  

4. Από απαγόρευση του σκοπού της π.χ. εισαγωγών ενός είδους  όταν η εμπορία γίνει παράνομη . 
5. Από μεταβολή στη νομική κατάσταση των συμβαλλομένων , όπως π.χ. δικαστική απαγόρευση 
εταίρου, εκτός και αν υπάρχει στο καταστατικό συμφωνία να συνεχιστεί η εταιρεία μεταξύ των 
λοιπών εταίρων. .  

6. Από μεταβολή στη φυσική κατάσταση των συμβαλλομένων , όπως π.χ.. θάνατος , εκτός και αν 
υπάρχει στο καταστατικό συμφωνία να συνεχιστεί η εταιρεία μεταξύ των λοιπών εταίρων και των 
κληρονόμων . 

7. Από ομόφωνη απόφαση των εταίρων 

Α.58. Ποια στάδια ακολουθούνται από λογιστικής πλευράς από την έναρξη της εκκαθάρισης 
μέχρι την οριστική λύση μιας Ο.Ε..; 

Οι λογιστικές ενέργειες, από την έναρξη τη εκκαθαρίσεως μέχρι την οριστική λύση της Ο.Ε., 
ακολουθούν τα εξής στάδια:  
1. Συντάσσεται ισολογισμός κατά το χρόνο παύσεως της επαγγελματικής δραστηριότητας της Ο.Ε. Ο 
ισολογισμός είναι κανονικός ισολογισμός τέλους χρήσης, αλλά μπορεί να αφορά περίοδο μικρότερη 
των 12 μηνών.  

2. Ακολουθεί η αποτίμηση των στοιχείων του. Ενεργητικού και Παθητικού σε τιμές ρευστοποιήσεως 
των, τακτοποιούνται οι λογαριασμοί και γίνονται οι σχετικές εγγραφές προσαρμογής των 
μεταβαλλόμενων από την αποτίμηση οικονομικών μεγεθών .Τότε αρχίζει η λειτουργία του 
λογαριασμού «Διαφορές αποτιμήσεως». Η διαδικασία αυτή , παρόλο που είναι χρήσιμη δεν είναι 
απαραίτητη . 

3. Ακολουθούν ως οι πράξεις εκκαθαρίσεως . Ρευστοποιείται το Ενεργητικό και εξοφλούνται από τις 
εισπράξεις αυτές οι πιστωτές.  

Οι λογαριασμοί που σχηματίζονται στο στάδιο αυτό είναι:  
-« Έξοδα εκκαθαρίσεως » , στον οποίο καταχωρούνται όλα τα έξοδα που δημιουργούνται για την 
εξυπηρέτηση των σκοπών της εκκαθαρίσεως και οι αμοιβές των εκκαθαριστών.  

-« Αποτελέσματα εκκαθαρίσεως », στον οποίο καταχωρούνται οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ 
της αξίας αποτιμήσεως και της αξίας ρευστοποιήσεως των λογαριασμών. Στον λογαριασμό αυτό 
μεταφέρεται και το υπόλοιπο του λογαριασμού «Διαφορές αποτιμήσεως». Τελικά εξισώνεται 
μεταφερόμενος στους ατομικούς λογαριασμούς των εταίρων κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο 
αποτέλεσμα.  

4. Αν η εκκαθάριση διαρκεί περισσότερα έτη, τότε στο τέλος κάθε έτους συντάσσεται ισολογισμός. Ο 
ισολογισμός αυτός ακολουθεί κανόνες που εξυπηρετούν το σκοπό της εκκαθαρίσεως, άρα δεν έχει 
σχέση με τον ετήσιο ισολογισμό εκμεταλλεύσεως.  

5. Συντάσσεται ο τελικός ισολογισμός τέλους της εκκαθαρίσεως βάσει του οποίου οι εκκαθαριστές 
λογοδοτούν στους εταίρους.  
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6. Τέλος κλείνουν τα βιβλία της Ο.Ε., αφού μεταφερθεί ο λογαριασμός του Εταιρικού Κεφαλαίου 
στους ατομικούς λογαριασμούς των εταίρων, οπότε προκύπτει αν έχει να παίρνει ή υποχρεώνεται να 
καταβάλει πρόσθετο ποσό ο κάθε εταίρος. 

Α.59. Τι μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς στην Ο.Ε.; 

Το περιεχόμενο της εισφοράς μπορεί να είναι χρήμα, εργασία ή άλλα υλικά ή άυλα στοιχεία 
καθώς και κάθε άλλη παροχή. Τα στοιχεία που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενα εισφοράς είναι :  
1. Χρήματα ή καταθέσεις σε Τράπεζα.  
2. Εμπορεύματα αποτιμημένα στην αγοραία τους αξία.  
3. Εμπορεύματα σε τρίτους για πώληση. 
4. Γραμμάτια εισπρακτέα. Αυτά αποτιμώνται στην παρούσα αξία, λογιστικώς όμως εμφανίζονται 
στην ονομαστική αξία με παράλληλη δημιουργία ενός αντίθετου λογαριασμού που πιστώνεται με τη 
διαφορά αναγωγής των γραμματίων. Ανάλογος χειρισμός γίνεται και για τα γραμμάτια πληρωτέα.  

5. Οι συναλλαγματικές εισπρακτέες, τα χρεόγραφα καθώς και οι απαιτήσεις προς τρίτους 
αποτιμούνται με την αξία που έχουν κατά την ημέρα της εισφοράς. Έτσι οι συναλλαγματικές 
εισπρακτέες αποτιμούνται στην παρούσα αξία τους κατά την ημέρα της εισφοράς και η διαφορά 
μεταξύ  ονομαστικής αξίας και παρούσας αξίας θεωρείται τόκος  μη δεδουλευμένος.  

6. Αξία φήμης. και πελατείας και δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.  
7. Προσωπική εργασία.  
8. Χρήση πράγματος, συνήθως παγίου, με την έννοια ότι ο εισφέρων επιθυμεί να του επιστραφεί το 
εισφερθέν πράγμα και να μετέχει στο αποτέλεσμα δράσεως . 

9. Στοιχεία του πάγιου ενεργητικού .  
10. Έξοδα ιδρύσεως. Σε περίπτωση που στο στάδιο της ιδρύσεως και πριν η εταιρία αποκτήσει νομική 
προσωπικότητα, 'ένας από τους εταίρους είχε αναλάβει να καταβάλει από δικούς του πόρους τα 
έξοδα ιδρύσεως και ακολούθως τα συμψήφισε στην εισφορά του, τα έξοδα αυτά εμφανίζονται στο 
ενεργητικό της εταιρίας και μπορούν να αποσβεσθούν μέσα σε 5 χρόνια.  

Όλες  οι εισφορές σε είδος αποτιμούνται κατόπιν συμφωνίας  όλων των εταίρων.  

Α.60. Ιδρύεται Ε.Ε. μεταξύ των Χ και Ψ με κεφάλαιο 6.000 €. Ο εταίρος Χ είναι ομόρρυθμος 
και συμμετέχει στο κεφάλαιο κατά 60% και ο Ψ ετερόρρυθμος συμμετέχει στο κεφάλαιο 
κατά 40%. Να γίνουν οι εγγραφές σύστασης και καταβολής των ποσών βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. 
όταν οι εισφορές είναι σε μετρητά . 

Οι εγγραφές είναι : 
————————————————————————————————————————— 
 Α/Α   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Βοηθητική ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 
    —————————  1  —————————    
 1 1 33  ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ     6.000,00  
 2 2 3303 Εταίροι λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου   6.000,00   
 3 3 33.03.00 Ομόρρυθμος εταίρος  Χ    
    Λογ/σμός Εισφοράς 6.000,00 x 60% = 3.600,00    
 4 4 33.03.01 Ετερόρρυθμος εταίρος  Ψ    
    Λογ/σμός Εισφοράς 6.000,00 x 40% = 2.400,00    
 5 5  40  ΚΕΦΑΛΑΙΟ     6.000,00 
 6 6  40.06  Εταιρικό κεφάλαιο   6.000,00   
 7 7  40.06.00  Κεφαλαιακή Μερίδα Χ    
      Ομόρρυθμου Εταίρου 3.600,00    
 8 8  40.06.01  Κεφαλαιακή Μερίδα Ψ    
      Ετερόρρυθμου εταίρου 2.400,00    
    Κάλυψη Κεφαλαίου Ε.Ε. ως καταστατικό . . .  
    —————————  2  —————————  
 9 1 38  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ    6.000,00  
 10 2 38.00 Ταμείο  6.000,00   
 11 3  33  ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ     6.000,00 
 12 4  33.03  Εταίροι λογ.Κάλυψης Κεφαλαίου   6.000,00   
 13 5  33.03.00  Ομόρρυθμος εταίρος    Χ    
      Λογ/σμός Εισφοράς  3.600,00    
 14 6  33.03.01  Ετερόρρυθμος εταίρος  Ψ    
      Λογ/σμός Εισφοράς 2.400,00    
    Καταβολή Εταιρικού Κεφαλαίου  
————————————————————————————————————————— 
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Α.61. Οι Α και Β ιδρύουν Ο.Ε.. με κεφάλαιο 6.000 € το οποίο καλύπτεται κατά τα 3/4 από τον 
Α και το 1/4 από τον Β. Ο Α υποχρεούται να εισφέρει μηχανήματα αξίας 4.000 € ενώ ο Β θα 
καταθέσει τη εισφορά του σε μετρητά. Συμφωνήθηκε η επιπλέον της εισφοράς του Α αξία 
των μηχανημάτων να εξοφληθεί αμέσως. Να γίνουν οι εγγραφές σύστασης και καταβολής 
των ποσών βάσει του Ε.ΓΛ.Σ.  

————————————————————————————————————————— 
 Α/Α   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Βοηθητική ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 
————————————————————————————————————————— 
    —————————  1  —————————    
 1 1 33  ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ     6.000,00 
 2 2 33.03 Εταίρ. Λογ/μός κάλυψ. Κεφαλ.   6.000,00 
 3 3 33.03.00 Λογ/μός κάλυψ. Εταίρ. Α  4.500,00 
 4 4 33.03.01 Λογ/μός κάλυψ. Εταίρ. Β  1.500,00 
 5 5  40.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ     6.000,00 
 6 6  40.06  Εταιρικό κεφάλαιο   6.000,00 
 7 7  40.06.00  Κεφαλμερίδα εταίρο Α  4.500,00 
 8 8  40.06.01  Κεφαλμερίδα εταίρο Β  1.500,00 
     Σύσταση Ο.Ε. σύμφωνα με καταστατικό . . .  
    —————————  2  —————————  
 9 1 33  ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ    6.000,00 
 10 2 33.04 Οφειλόμενο κεφάλαιο   6.000,00 
 11 3 33.04.00 Οφειλόμενο κεφ Εταιρ. Α  4.500,00 
 12 4 33.04.01 Οφειλόμενο κεφ Εταιρ. Β  1.500,00 
 13 5  33.  ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ    6.000,00 
 14 6  33.03  Εταίροι λοΥ/μος Κάλυψης κεφ   6.000,00 
 15 7  33.03.00  Λογ/μός κάλυψ. Εταίρ. Α  4.500,00 
 16 8  33.03.01  Λογ/μός κάλυψ. Εταίρ. Β 1.500,00 
    Ανάλυση υποχρέωσης καταβολής κεφαλαίου  
    —————————  3  —————————  
 17 1 12.  ΜΗΧ/ΤΑ - ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ. - ΕΞΟΠΛ.    4.000,00  
 18 2 12.00 Μηχανήματα   4.000,00 
 19 3 12.00.00 Μηχανήματα  4.000,00  
 20 4 38.  Χρηματικά διαθέσιμα    500,00 
 21 5 38.00 Ταμείο   500,00 
 22 6  33.  ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ    4.500,00 
 23 7  33.04  Οφειλόμενο κεφάλαιο   4.500,00 
 24 8  33.04.00  Οφειλόμενο κεφ Εταιρ. Α  4.500,00 
     Καταβολή εταίρου κεφαλαίου Α 
    —————————  4  —————————  
 25 1 38.  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ    1.500,00 
 26 2 38.00 Ταμείο   1.500,00 
 27 3  33.  ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ    1.500,00 
 28 4  33.04  Οφειλόμενο κεφάλαιο   1.500,00 
 29 5  33.04.00  Οφειλόμενο κεφ Εταιρ. Β  1.500,00 
    Καταβολή εταίρου κεφαλαίου Β 
————————————————————————————————————————— 

Α.62. Ποια είναι η σημασία της αρχής της σταθερότητας του κεφαλαίου των εταιριών και 
ποιες οι συνέπειες της αρχής αυτής από λογιστική άποψη; 

Με βάση την αρχή της υποχρέωσης των εταιρειών να δημοσιεύουν το καταστατικό τους και 
τους λόγους για τους οποίους γίνεται η δημοσίευση του, το κεφάλαιο των εταιρειών είναι εκ των 
προτέρων γνωστό, εφόσον αναγράφεται στο καταστατικό. Κάθε μεταβολή του εταιρικού κεφαλαίου, 
είτε αύξηση, είτε ελάττωση πρέπει να γίνει με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Πρέπει δηλαδή να γίνει 
τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και δημοσιοποίηση του σύμφωνα με τον νόμο. 
Οποιοδήποτε αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημιά) προκύψει στο τέλος της χρήσης πρέπει να μοιρασθεί στους 
εταίρους ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο.  

Αυτό αναφέρεται ως «αρχή της σταθερότητας του κεφαλαίου» που ισχύει στις εταιρικές 
επιχειρήσεις, σε αντίθεση με αυτά που ισχύουν στις ατομικές επιχειρήσεις.  
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Η αρχή αυτή ισχύει για όλες τις μορφές εταιρειών που έχουν νομική προσωπικότητα εκτός από 
τους συνεταιρισμούς οι οποίοι αποτελούν εταιρική μορφή μεταβλητού κεφαλαίου με βάση την 
αυξομείωση των συνεταιρικών μεριδίων λόγω εισόδου εξόδου συνεταίρων . 

Στις ατομικές επιχειρήσεις ο επιχειρηματίας, χωρίς καμία δέσμευση ή περιορισμό από το νόμο, 
μπορεί να αυξάνει ή να μειώνει το κεφάλαιο της επιχείρησης του κατά την διάρκεια της χρήσης. 
Επίσης μπορεί στο τέλος της χρήσης να κεφαλαιοποιεί το αποτέλεσμα, να αυξάνει δηλαδή το κεφάλαιο 
με τα κέρδη που θα προκύψουν ή να το μειώνει με τις ζημιές της χρήσης. Επομένως στις ατομικές 
επιχειρήσεις ισχύει η αρχή του μεταβλητού κεφαλαίου.  

Οι λόγοι που συνηγορούν στην αρχή της σταθερότητας του κεφαλαίου για τις εταιρείες είναι 
πολλοί και η σπουδαιότητά τους εξαρτάται από την μορφή της εταιρείας. Κυριότερος όμως είναι η 
εξασφάλιση των τρίτων, κυρίως των δανειστών τής. Επειδή το κεφάλαιο της εταιρείας, αποτελεί στις 
περισσότερες εταιρείες την μοναδική εξασφάλιση των δανειστών της, για το λόγο αυτό δεν μπορεί να 
μειωθεί χωρίς να γίνει έγκαιρα γνωστό.  

Η δημοσίευση των μεταβολών του κεφαλαίου, τους ενημερώνει για να λάβουν τα αναγκαία 
μέτρα για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους.  

Από λογιστική άποψη, η αρχή της σταθερότητας του κεφαλαίου των εταιρικών επιχειρήσεων 
 έχει τις παρακάτω συνέπειες:  
1. Στο τέλος της χρήσης το υπόλοιπο του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» (86) δεν μπορεί να 
μεταφερθεί στο κεφάλαιο, δηλαδή να γίνει κεφαλαιοποίηση των κερδών ή ζημιών, όπως στις 
ατομικές επιχειρήσεις. Διανομή κερδών γίνεται μόνο εφόσον το κεφάλαιο παραμένει ουσιαστικά 
ανέπαφο. 

2. Για να βρούμε την καθαρή θέση της εταιρείας (καθαρή περιουσία) , πρέπει εκτός από τον 
λογαριασμό «Εταιρικό κεφάλαιο» (40) ή «Μετοχικό κεφάλαιο» να προσθέσουμε και όλους τους 
άλλους λογαριασμούς που βρίσκονται στο παθητικό του ισολογισμού, με την επωνυμία είτε διάφορα 
αποθεματικά, είτε αποτελέσματα προς διάθεση, είτε λογαριασμοί κερδών ή ζημιών προηγούμενων 
χρήσεων που έχουν μεταφερθεί στην χρήση αυτή.  

Α.63. Ποια η έννοια και ποια τα χαρακτηριστικά της αφανούς εταιρίας; 

Η συμμετοχική ή αφανής εταιρία είναι σύμβαση με την οποία δύο ή περισσότερα πρόσωπα 
συμβάλλονται για να ενεργήσουν εμπορικές πράξεις τις οποίες συνάπτουν στο όνομά τους(ένας ή 
περισσότεροι εμφανείς εταίροι) αλλά αφορούν και τους αφανείς εταίρους, χωρίς ο εταιρικός δεσμός να 
γίνεται γνωστός στους τρίτους .  

Κύρια χαρακτηριστικά της συμμετοχικής ή αφανής εταιρίας είναι : 
1. Η αποφυγή της γνωστοποιήσεως του εταιρικού δεσμού στους τρίτους, γεγονός στο οποίο οφείλει 
και την ονομασία της «αφανής εταιρία».  

2. Η εταιρική σχέση αποτελεί υπόθεση των εταίρων, από τους οποίους ορισμένοι ή και όλοι 
συναλλάσσονται με το όνομά τους, φαινομενικά για ίδιο καθένας λογαριασμό.  

3. Η αφανής εταιρία δεν αποκτά νομική προσωπικότητα, ούτε εταιρική επωνυμία.  
4. Κατά τη σύστασή της μπορεί να συνταχθεί καταστατικό, το οποίο όμως δεν υποβάλλεται σε 
διατυπώσεις δημοσιότητας.  

5. Η ύπαρξη της εταιρίας αποδεικνύεται, ενώπιον των δικαστηρίων αν παραστεί ανάγκη, και χωρίς 
την κατάρτιση καταστατικού, από τη μεταξύ των εταίρων αλληλογραφία, από τις λογιστικές 
εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί στα εμπορικά βιβλία των μετεχόντων σ' αυτήν ή ακόμα και με 
μάρτυρες . 

6. Οι εισφορές των συμμετόχων για την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού δεν αποτελούν 
εταιρικό κεφάλαιο,  

7. Οι τρίτοι διασφαλίζονται χάρη στην προσωπική φερεγγυότητα του συμμετόχου  με τον οποίο 
συνήψαν τη συναλλαγή. Βέβαια, το εταιρικό συμφωνητικό είναι ισχυρό για τις μεταξύ των εταίρων 
σχέσεις και βάσει αυτού ο εταίροι που βρέθηκε π.χ. αναγκασμένος να ικανοποιήσει εξ ιδίων του ένα 
πιστωτή της εταιρίας μπορεί να επιρρίψει σε βάρος των άλλων συμμετόχων τα ποσά τα οποία τους 
αναλογούν.  

8. Η αφανής εταιρία δεν είναι απαραίτητο να παραμένει άγνωστη στους τρίτους. Η γνωστοποίηση της 
υπάρξεώς της όμως δεν είναι υποχρεωτική, και οι εταίροι, όταν συναλλάσσονται με τους τρίτους, δεν 
προβάλλουν τον εταιρικό δεσμό.  

9. Η διαχείριση της εταιρίας πραγματοποιείται από ένα ή περισσότερους διαχειριστές, που καλούνται 
εμφανείς εταίροι'  

Η συμμετοχική εταιρία συνήθως συνιστάται για τη διενέργεια μεμονωμένων ή περιπτωσιακών 
πράξεων . 
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Α.64. Ποιους περιορισμούς θέτει ο νόμος για τους ετερόρρυθμους εταίρους;   

Ο εμπορικός νόμος ορίζει τους παρακάτω περιορισμούς για τους ετερόρρυθμους εταίρους:  
1. Το όνομα των ετερόρρυθμων εταίρων δεν επιτρέπεται να αναφέρεται στην επωνυμία της εταιρείας. 
Αν το όνομα του εταίρου αναφερθεί στην επωνυμία, τότε αυτός ευθύνεται ως ομόρρυθμος .  

2. Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν μπορεί να οριστεί διαχειριστής ή να ενεργήσει πράξη σαν εκπρόσωπος 
της εταιρίας, ακόμη και ως εντολοδόχος του διαχειριστή. Σε περίπτωση που ετερόρρυθμος εταίρος 
αναμιχθεί στη διαχείριση, τότε αυτός ευθύνεται σαν ομόρρυθμος  

3. Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν μπορεί να εισφέρει προσωπική εργασία και επομένως η εισφορά του 
συνίσταται σε πραγματική υλική αξία.  

4. Για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος που βαρύνει το νομικό πρόσωπο της Ε.Ε. δεν μπορεί 
να υπολογισθεί επιχειρηματική αμοιβή . 

Α.65. Τι είναι συνεταιρισμός και ποια τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτού ; 

Οι Συνεταιρισμοί είναι εμπορικές εταιρείες με μεταβλητό κεφάλαιο και μεταβλητό αριθμό 
συνεταίρων.  

Οι Συνεταιρισμοί, όπως και οι Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 
θεωρούνται εμπορικές εταιρείες με βάση το τυπικό κριτήριο, δηλαδή λόγω ρητής διάταξης του νόμου 
και όταν το αντικείμενο τους δεν αφορά εμπορικές πράξεις.  
Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η οικονομική και κοινωνική βελτίωση των συνεταίρων με την κοινή 
σύμπραξη και συνεργασία τους.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά του συνεταιρισμού με βάση τον ορισμό είναι:  
1. Ο μεταβαλλόμενος αριθμός των μελών του (ελεύθερη είσοδος - έξοδος)  
2. Η μεταβλητότητα του κεφαλαίου του (λόγω της ελεύθερης εισόδου - εξόδου των μελών του με τις 
αντίστοιχες συμμετοχές τους).  

3. Ο σκοπός που μπορεί να είναι οικονομικός, κοινωνικός, πολιτιστικός για να προάγει και να 
βελτιώσει την κατάσταση των μελών του.  

4. Τα μέλη του συνεταιρισμού οφείλουν με τις δικές τους δυνάμεις και με την ενεργό συνεργασία 
τους να πράττουν για τον κοινό σκοπό 

5. Τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, περιουσιακά και διοικητικά, ανεξάρτητα από 
διάφορες σε εισφορές ή άλλες για να μην υπάρχει συμφέρον ή αφορμή οικονομικής διαμάχης μεταξύ 
τους.  

Α.66. Ποια είναι η διαδικασία σύστασης της Ο.Ε.. ; 

Για την απόκτηση νομικής προσωπικότητας της Ομόρρυθμης εταιρείας προβαίνουμε σε 
 ορισμένες ενέργειες : 
1.  Υπογεγραμμένο αντίγραφο καταστατικού υποβάλλεται εις διπλούν στην Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) για την πληρωμή 1 % φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου στο εταιρικό κεφάλαιο. 

2.  Το ένα αντίγραφο στο οποίο έχει αναγραφεί η καταβολή  του φόρου στη Δ.Ο.Υ., 
προσκομίζεται στο Ταμείο Συντάξεως Νομικών για να πληρωθεί εισφορά 0.5 % υπέρ αυτού. 

3. Ακολούθως προσκομίζεται στο Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων για να καταβληθεί εισφορά 1 % υπέρ 
και αυτού του Ταμείου. 

4.  Το αντίγραφο αυτό με τις σημάνσεις της Δ.Ο.Υ. του Ταμείου Συντάξεως  Νομικών και του  
Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων προσκομίζεται στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας εντός 
15νθημέρου, για να καταχωρηθεί στα βιβλία του Πρωτοδικείου. Με την ενέργεια αυτή η Ο.Ε. αποκτά 
νομική προσωπικότητα. 

Επίσημο αντίγραφο του Πρωτοδικείου χορηγείται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων 
εταίρων για την προσκόμιση του στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία για την χορήγηση Α.Φ.Μ. και 
την θεώρηση βιβλίων – στοιχείων. 

 Στη Δ.Ο.Υ. επίσης θα πρέπει να προσκομισθούν :  
1.  Δήλωση έναρξης δραστηριότητας 
2.  Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο (π.χ. Ξενοδοχειακό, Εμπορικό, Βιοτεχνικό) 
3.  Φορολογική Ενημερότητα για όλους τους εταίρους 
4.  Μισθωτήριο  έγγραφο ενοικίασης (Σε περίπτωση μη ενοικίασης, προσκόμιση τίτλου 
ιδιοκτησίας). 

5.  Αντίγραφο της δήλωσης φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου. 
6.  Άδεια οποιασδήποτε αρχής, όπου απαιτείται (π.χ. Αστυνομίας, Υγείας, κλπ.) 
7.  Βεβαίωση από τον (Ο.Α.Ε.Ε.) Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών για 
ασφάλιση των μελών της, εκτός αν υπάρχει απαλλαγή από άλλο ασφαλιστικό ταμείο . 
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8.  Υπεύθυνη δήλωση των μελών της αν συμμετέχουν σε άλλη προσωπική εταιρεία ή αν έχουν 
θεωρήσει βιβλία και στοιχεία στο όνομα τους. 

     Σημειώνεται ότι με την δήλωση έναρξης δραστηριότητας καταβάλλεται για κάθε μέλος και 
για την εταιρεία, ανάλογο ποσό χαρτοσήμου. 

Α.67. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας Α.Ε. και να αναφέρετε τα κατά νόμο 
όργανα διοίκησής της.   

Τα κύρια χαρακτηριστικά, λοιπόν, των επιχειρήσεων που έχουν μορφή Α.Ε. είναι: 
1. Η καθαρή περιουσία (ίδιο κεφάλαιο) της επιχειρήσεως διαχωρίζεται σε μετοχικό κεφάλαιο και σε 
μη μετοχικό κεφάλαιο (αποθεματικά, διαφορές υπέρ το άρτιο. ποσά προοριζόμενα για αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου, κέρδη εις νέο κ.λ.π.).  

2. Η διαίρεση του κεφαλαίου της Α.Ε., σε ίσα μερίδια, τις μετοχές, που είναι αξιόγραφα, 
μεταβιβαζόμενες εύκολα.  

3. Φορείς του κεφαλαίου των Α.Ε. είναι οι κάτοχοι των τίτλων μετοχών (μέτοχοι) οι οποίοι διατηρούν 
ενοχικό και όχι εμπράγματο δικαίωμα επί της περιουσίας της Α.Ε. Οι μέτοχοι δεν έχουν τα 
δικαιώματα εταίρου προσωπικής εταιρίας και πολλές. φορές δεν έχουν τη συνείδηση επιχειρηματία 
αλλά μάλλον του κεφαλαιούχου - επενδυτή.  

4. Η ευκολία αποχώρησης του μετόχου με τη μεταβίβαση του τίτλου της μετοχής. Αν είναι εισηγμένες 
στο χρηματιστήριο, μεταβιβάζovται μέσω του Χρηματιστηρίου, αν δεν είναι εισηγμένες με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο, θεωρημένο από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.  

5. Η ευθύνη των μετόχων της Α.Ε. είναι περιορισμένη μέχρι το ποσό της εισφοράς τους, χωρίς την 
προσωπική τους περιουσία, γι' αυτό η Α.Ε. χαρακτηρίζεται ως κεφαλαιουχική ή κεφαλαιακή εταιρία 
και όχι ως προσωπική.  

6. Η Α.Ε. αποτελεί νομικό πρόσωπο του οποίου τα δικαιώματα και υποχρεώσεις απορρέουν από το 
νόμο και το καταστατικό.  

7. Κατά τον νόμο έχει την εμπορική ιδιότητα έστω και αν το αντικείμενο των εργασιών της δεν είναι 
εμπορικές πράξεις.  

8. Η οικονομική ευθύνη των μετόχων έναντι των τρίτων περιορίζεται μέχρι το ποσό συμμετοχής τους 
στη διαμόρφωση του κεφαλαίου της Α.Ε.  

9. Η συγκέντρωση μεγάλων χρηματικών κεφαλαίων, που ανήκουν σε μεγάλο αριθμό προσώπων για 
την δημιουργία μεγάλων ανταγωνιστικών μονάδων , τα οποία δύσκολα θα μπορούσαν να διαθέσουν 
ένας ή λίγοι . 

10. Η εύκολη προσέλευση μικροαποταμιευτών . 
11. 0 επιμερισμός του επιχειρηματικού κινδύνου σε πλήθος προσώπων. Γι' αυτό και η εταιρεία αυτή 
είναι συνυφασμένη με την εκτέλεση ριψοκίνδυνων έργων και την πλήρη αξιοποίηση των μεγάλων 
τεχνικών ανακαλύψεων  

12. Ο καταμερισμός του κινδύνου σε πολλούς , στην περίπτωση αποτυχίας της επιχείρησης.  
13. Απαιτείται δημοσιότητα, τόσο κατά τη σύσταση, όσο και κατά τη διάρκεια ζωής της Α.Ε.( 
αυξήσεις• μειώσεις κεφαλαίων), με συμβολαιογραφικό έγγραφο, έγκριση Νομαρχίας του 
καταστατικού και δημοσίευση στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.  

14. Κυρίαρχο στοιχείο στην λήψη αποφάσεων, αποτελεί η κατά πλειοψηφία απόφαση. Έτσι, τόσο στη 
Γενική Συνέλευση, όπου έχουν δικαίωμα να παραστούν όλοι οι μέτοχοι, με βάση κάποιες 
διαδικασίες, όσο και στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι αποφάσεις παίρνοvται με βάση την  αρχή της 
πλειοψηφίας.  

15 Το ύψος του ελάχιστου κεφαλαίου που απαιτείται είναι 60.000 ευρώ κατά τη σύσταση που μπορεί 
να είναι και μεγαλύτερο.  

16. Έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τις Ο.Ε. και Ε.Ε.  
18. Έχει περισσότερα πλεονεκτήματα, λόγω του ύψους του κεφαλαίου της, αvτιμετωπίζεται 
διαφορετικά από τις τράπεζες, τις αρχές και την αγορά γενικότερα.  

19. Ο τύπος της είναι προϋπόθεση για κάποιες χρηματοδοτήσεις επενδύσεων. Ακόμη εμπνέει 
εμπιστοσύνη στους συναλλασσόμενους μ' αυτήν (πελάτες, προμηθευτές κ.τ.λ.), επιπροσθέτως  έχει 
και κάποια φορολογικά πλεονεκτήματα.  

Τα κατά νόμο όργανα διοίκησης της Α.Ε. είναι :  
1. Η Γενική συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας η οποία 

αποφασίζει για κάθε εταιρικό θέμα , ακόμη και για τη ζωή της και το θάνατο της , κατά απόλυτη 
πλειοψηφία και αφού υπάρχει η προβλεπόμενη απαρτία . 

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτική τουλάχιστον μια φορά το χρόνο υποχρεωτικά από 
το νόμο κα μέσα σε 6 μήνες από το τέλος της οικονομικής χρήσεως, για να εγκρίνει τον ισολογισμό, 
την διανομή κερδών και να αποφασίσει για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και 
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των ελεγκτών , έκτακτη συγκαλούμενη για έκτατους λόγους , και καταστατική όταν πρόκειται να 
αποφασίσει τροποποιήσεις του καταστατικού  

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, λειτουργεί 
και παίρνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία προσώπων. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη των 6 ετών και οι σύμβουλοι, κατά την λήξη της θητείας των, είναι πάντοτε 
επανεκλέξιμοι. Το Δ.Σ. συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα και έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει 
για κάθε πράξη σχετική με τη διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την 
επιδίωξη του εταιρικού σκοπού. Τα μέλη του, που πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία, δεν είναι 
απαραίτητο να έχουν την ιδιότητα του μετόχου και δεν αποκτούν την ιδιότητα του εμπόρου γιατί 
ενεργούν για λογαριασμό της 

3. Οι Ελεγκτές είναι δύο με ισάριθμους αναπληρωματικούς, εκλέγονται από την Γενική 
Συνέλευση. για την επόμενη χρήση , και εγκρίνουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 
που αργότερα αποφασίζει η Γ.Σ.  

Οι ελεγκτές παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης την λογιστική και διαχειριστική 
κατάσταση της εταιρείας, δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση κάθε εταιρικού εγγράφου, κάνουν 
υποδείξεις στο Δ.Σ., σε περίπτωση παράβασης του νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην 
Διοίκηση.  

Με τη λήξη της εταιρικής χρήσης ελέγχουν τους ετήσιους λογαριασμούς και υποβάλλουν 
σχετική έκθεση στην τακτική Γ..Σ.. .. παρίστανται υποχρεωτικά στις Γ.Σ. για παροχή πληροφοριών 
σχετικά με τον έλεγχο που διενέργησαν. Αμείβονται πάντοτε.  

 

Α.68. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό κεφαλαίου για τη σύσταση Α.Ε. και Ε.Π.Ε.;  

Για τη σύσταση της Α.Ε. απαιτείται ελάχιστο ποσό μετοχικού κεφαλαίου. Το κατώτατο όριο για 
το σύνολο σχεδόν των ανώνυμων εταιρειών είναι σήμερα 60.000 ευρώ, εκτός από τις τραπεζικές, 
χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές, για τη σύσταση των οποίων απαιτούνται τεράστια ποσά 
κεφαλαίου.  

Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου από τους ιδρυτές γίνεται αμέσως μετά την καταχώριση 
στο οικείο Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και 
την έγκριση του καταστατικού από την αρμόδια Νομαρχία. Η κάλυψη μπορεί να γίνει είτε από τους 
ιδρυτές (άμεση) είτε με δημόσια εγγραφή από το κοινό (έμμεση κάλυψη) 

Το κεφάλαιο της Ε.Π.Ε. δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 18.000,00 ευρώ και πρέπει να 
καταβληθεί ολόκληρο κατά τη σύσταση της εταιρείας. Η καταβολή γίνεται από τους εταίρους και όχι 
με δημόσια εγγραφή 

Το μισό του κεφαλαίου πρέπει να είναι σε μετρητά. Ο νόμος εννοεί το μισό του ελάχιστου 
κεφαλαίου των 18.000 ευρώ. Συνεπώς, εάν το κεφάλαιο είναι 20.000 ευρώ, το ποσό των 9.000 ευρώ 
πρέπει να καταβληθεί οπωσδήποτε σε μετρητά, ενώ το υπόλοιπο των 11.000 ευρώ μπορεί να 
προέρχεται από εισφορές των εταίρων σε είδος κατά την αποτίμηση της αξίας τους την στιγμή της 
εισφοράς . 

 

Α.69. Για ποιους λόγους γίνεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Α.Ε.;  

Οι λόγοι που οδηγούν μια Α.Ε. σε αύξηση του κεφαλαίου της είναι οι εξής:  
1. 'Όταν τα κεφάλαια της Α.Ε. δεν επαρκούν για τους σκοπούς και τα σχέδια της , προς ανάπτυξη των 
εργασιών της και την χρηματοδότηση των προγραμμάτων της . 

2. Όταν υπάρχει ανάγκη αυξήσεως κεφαλαίου κινήσεως . 
3. Όταν πρόκειται να καλύψει ζημιές , έπειτα από απόφαση των μέτοχων στη Γενική Συνέλευση της. 

Στις κατηγορίες αυτές η αύξηση είναι ουσιαστική (πραγματική) δηλαδή με εισφορές των 
μετόχων 
4. Όταν έχει μεγάλα έκτακτα αποθεματικά. Στην περίπτωση αυτή η Α.Ε. εκδίδει νέες μετοχές, τις 
οποίες παραχωρεί στους μετόχους της δωρεάν ανάλογα με τον αριθμό μετοχών που κατέχει ο 
καθένας . 

5. Όταν κεφαλαιοποιούνται χρέη της εταιρείας, π.χ. υποχρεώσεις στους δανειστές.  
6. Όταν συνεργάζεται με άλλες Εταιρείες, π.χ. απορρόφηση άλλης εταιρείας, εξαγορά κ.τ.λ.  

Στις  κατηγορίες αυτές η αύξηση είναι τυπική (ονομαστική) προς μετατροπή του μετοχικού 
κεφαλαίου  
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Α.70. Να αναφέρετε τους συνηθισμένους τρόπους αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Α.Ε. 

1. Με νέες εισφορές. Είναι η πιο συνηθισμένη περίπτωση και μπορεί με ισόποση αύξηση της 
ονομαστική αξίας όλων των μετοχών ή με νέων μετοχών. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου γίνει με έκδοση νέων μετοχών ο νόμος δίνει στους παλαιούς μετόχους το δικαίωμα να 
λάβουν αυτοί κατά προτίμηση και προτεραιότητα τις νέες μετοχές  

2. Με μετατροπή υποχρεώσεως της Α.Ε. από εξαγορά ιδρυτικών τίτλων  
3. Με την μετατροπή των ομολόγων ή άλλων υποχρεώσεων σε μετοχές Στην περίπτωση αυτή 
εκδίδονται νέες μετοχές, οι οποίες παραχωρούνται . 

4.  Με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Επίσης μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί και το τακτικό 
αποθεματικό κατά το ποσό που υπερβαίνει το 1/3 μετοχικού κεφαλαίου.  

5. Με κεφαλαιοποίηση πληρωτέων μερισμάτων . 
6.  Με κεφαλαιοποίηση της πιστωτικής διαφοράς από αναπροσαρμογή των αξιών του 
ισολογισμού . 

7.  Με συγχώνευση στην ανώνυμη εταιρεία μίας ή περισσοτέρων άλλων εταιρειών. Στην 
περίπτωση αυτή έχουμε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. με εισφορές σε είδος και η αξία 
τους αποτιμάται από την επιτροπή του άρθρου 9 του ν.2190  

Α.71. Να αναφέρετε σε ποιες περιπτώσεις πραγματοποιείται μείωση κεφαλαίου σε μια Α.Ε. 
  

Η μείωση του κεφαλαίου της Α.Ε. διακρίνεται σε εκούσια (προαιρετική) και ακούσια 
 (υποχρεωτική) . 
Α) Υποχρεωτική μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου , πρέπει να κάνει μια Α.Ε. όταν αποτύχει η 
χρηματιστηριακή πώληση των νέων μετοχών σε αντικατάσταση των ακυρωθέντων από την Α.Ε. 
λόγω μη αποπληρωμής της αξίας των και σε ποσό μείωσης ίσα των μετοχών που δεν εκποιήθηκαν, ή 
όταν η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με δόσεις και κάποιος μέτοχος καθυστερήσει την 
καταβολή του τμήματος της αξίας των μετοχών για τις οποίες έχει εγγραφεί. 
Β) Λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν στην εκούσια (προαιρετική) μείωση είναι:  

1. Μεγάλο ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου σε σχέση με τις εργασίες της εταιρείας.  
2. Απόσβεση ζημιών που εμφανίζονται στον ισολογισμό.  
3. Αδυναμία διανομής επαρκών κερδών όταν δεν πραγματοποιούνται σε ικανοποιητικό 

επίπεδο.  
Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνδυάζεται και με ταυτόχρονη ουσιαστική αύξηση του. 

Τούτο κυρίως γίνεται όταν πρόκειται για μείωση που αποβλέπει στην απόσβεση ζημιών. Επειδή, 
εφόσον αναγράφονται ζημίες στον ισολογισμό της εταιρείας, δεν επιτρέπεται η διανομή μερισμάτων 
μέχρι την πλήρη απόσβεση ζημιών, η οποία αν πρόκειται να συντελεσθεί από τα ετήσια κέρδη μπορεί 
να καθυστερήσει., η εταιρεία αποσβένει τη ζημιά με μείωση κεφαλαίου και ταυτόχρονα, με ουσιαστική 
αύξηση, αποκαθιστά το κεφάλαιο στο προηγούμενο ή και σε διαφορετικό ύψος, ώστε να συντελεσθεί 
ουσιαστικά η χρηματοοικονομική εξυγίανσή της.  

Πρακτικά η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί:  
1. Με μείωση του αριθμού των μετοχών που μπορεί να γίνει είτε με αντικατάσταση των 

μετοχών με μικρότερο αριθμό νέων, που δίδονται στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία των 
παλαιών μετοχών οι οποίες αποσύρονται, είτε με συνένωση περισσότερων μετόχων και αντικατάσταση 
τους με μια νέα της οποίας η ονομαστική αξία είναι μικρότερη από το σύνολο των ονομαστικών αξιών 
των μετοχών που συνενώνονται (π.χ. 3 μετοχές ονομαστικής αξίας ,  200,00 ευρώ εκάστη 
αντικαθίσταται με μια νέα μετοχή ονομαστικής αξίας 500.00 ευρώ).  

2. Με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών.  
3. Με αγορά αριθμού μετοχών που η ονομαστική τους αξία αντιπροσωπεύει το ποσό 

μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου. Οι μετοχές αυτές μετά την απόκτησή τους ακυρώνονται.  
4. Με μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου για απόσβεση ζημιάς , για να καλύψει τα αρνητικά 

αποτελέσματα της . 

Α.72. Τι είναι απόσβεση Μετοχικού Κεφαλαίου μιας Α.Ε. και ποιες είναι οι διαφορές της από 
τη μείωση κεφαλαίου Α.Ε. ; 

Η απόσβεση Μετοχικού Κεφαλαίου αποτελεί επιστροφή στους μετόχους της ονομαστικής αξίας 
των μετοχών τους ή τμήματος της αξίας αυτής, χωρίς να επέρχεται μείωση του μετοχικού κεφαλαίου 
και παρέχοντας στους μετόχους μετοχές επικαρπίας.  

Η απόσβεση μπορεί να γίνει μόνο από τα κέρδη της χρήσεως ή με χρησιμοποίηση ειδικού 
αποθεματικού που έχει σχηματιστεί από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.  
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Η απόσβεση διακρίνεται σε ολική, όταν αποσβένεται ολόκληρο το Μετοχικού Κεφαλαίου ή σε 
μερική όταν αποσβένεται τμήμα του.  

Οι διαφορές απόσβεσης και μείωσης Μετοχικού κεφαλαίου είναι:  
1. Κατά την απόσβεση δεν αλλάζει το Μετοχικού Κεφαλαίου ενώ κατά την μείωση, μειώνεται. Το 
Μετοχικού Κεφαλαίου στον ισολογισμό κατά την μείωση γράφεται μειωμένο, ενώ κατά την 
απόσβεση, όπως και πριν από αυτήν.  

2. Με την απόσβεση δίνονται στους μετόχους , σε αντικατάσταση των μετοχών τους που 
αποσβένονται , μετοχές επικαρπίας , ενώ με την μείωση επιστρέφεται το ποσό χωρίς αντικατάσταση 
μετοχών . 

3. Η απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου , γίνεται με απόφαση της συνήθους Γενικής Συνέλευσης 
όταν προβλέπεται στο καταστατικό ή της καταστατικής Γενική Συνέλευση όταν δεν υπάρχει 
καταστατική πρόβλεψη, ενώ η μείωση αποφασίζεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Α.Ε. από 
τη καταστατική Γενική Συνέλευση των μετόχων.  

4.  Η απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου αποτελεί ένδειξη καλής πορείας της Α.Ε., ενώ η 
μείωση το αντίθετο.  

 

Α.73. Από ποια σχέση προσδιορίζεται η ονομαστική αξία μιας μετοχής ; 

Η ονομαστική αξία της μετοχής προκύπτει από τη διαίρεση του συνολικού του ονομαστικού 
μετοχικού κεφαλαίου με τον συνολικό αριθμό των μετοχών . 

Η τιμή αυτή δεν εκφράζει απαραίτητα το ύψος των κατά μετοχή εισφορών των μετόχων κατά 
τη σύσταση της εταιρείας , επειδή πιθανό οι μετοχές  να εκδόθηκαν υπέρ το άρτιο . 

Επίσης η τιμή αυτή δεν εκφράζει αξίωση του μετόχου κατά της Α.Ε. , συγκεκριμένου ύψους , 
γιατί τα μετά τη λύση της Α.Ε. ο μέτοχος θα λάβει από το προϊόν της εκκαθαρίσεως ότι του αναλογεί , 
αφού προηγουμένως ικανοποιηθούν οι πιστωτές . ίσως και τίποτε . 

 

Α.74. Ποιοι ιδρυτικοί τίτλοι λέγονται κοινοί και ποιοι εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι ; 

Κοινοί Ιδρυτικοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν ένας αριθμός ιδρυτικών τίτλων κοινών, ο οποίος 
δεν μπορεί να υπερβεί το 10 % του αριθμού των εκδιδόμενων μετοχών. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να 
δοθούν σε μερικούς ή σε όλους τους ιδρυτές της ανώνυμης εταιρείας σε ανταμοιβή των υπηρεσιών 
τους προς την εταιρεία κατά την ίδρυση.  

Οι τίτλοι αυτοί δεν έχουν ονομαστική αξία, δεν παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Διοίκηση 
και διαχείριση της εταιρείας, ούτε στο αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, δηλαδή δεν είναι μετοχές.  

Παρέχουν μόνο το δικαίωμα να πάρουν το 1/4 από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας που θα 
μείνουν αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό και για το πρώτο μέρισμα.  

Η εταιρεία έχει δικαίωμα να τους εξαγοράσει δέκα Χρόνια μετά την έκδοση τους και να τους 
ακυρώσει με τιμή που ορίζεται στο καταστατικό. Με την προϋπόθεση ότι η τιμή εξαγοράς που ορίζεται 
στο καταστατικό δεν μπορεί να είναι ανώτερη για όλους τους τίτλους, από το ποσό που αντιστοιχεί 
στην κεφαλαιοποίηση προς 15 % του μέσου ετήσιου μερίσματος, που δόθηκε στους τίτλους αυτούς 
κατά τα τελευταία τρία χρόνια.  

Οι ιδρυτικοί τίτλοι επειδή στερούνται ονομαστικής αξίας δεν μπορούν να εμφανισθούν 
λογιστικά παρά μόνο με λογαριασμούς τάξεως, με λογιστικό ισότιμο Ι €, για κάθε τίτλο. Οι 
λογαριασμοί τάξεως αυτοί θα αντιλογισθούν και θα κλείσουν, όταν εξαγορασθούν οι τίτλοι Η εξαγορά 
μπορεί να γίνει: α) με ειδικό αποθεματικό που έχει σχηματισθεί για τον σκοπό αυτό και β) από τα 
κέρδη χρήσης.  

Εξαιρετικοί λέγονται οι τίτλοι εκείνοι που μπορεί να δοθούν ως αντάλλαγμα εισφορών σε είδος, 
 είτε κατά την ίδρυση είτε κατά την διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας.  

Στους εξαιρετικούς ιδρυτικούς τίτλους:  
1. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό τους.  
2. Δεν υπάρχει περιορισμός, όπως στους κοινούς, ως προς τα κέρδη που μπορούν να διατεθούν σ' 
αυτούς, ούτε ως προς την τιμή εξαγοράς.  

3. Η διάρκεια τους εξαρτάται από την διάρκεια του εισφερόμενου στοιχείου με απαγόρευση την 
μεγαλύτερη διάρκεια από την διάρκεια αυτού.  

4. Η εξακρίβωση της ύπαρξης των εισφορών σε είδος για τις οποίες δόθηκαν εξαιρετικοί ιδρυτικοί 
τίτλοι, όπως και η προβλεπόμενη διάρκεια Χρησιμοποίησης τους γίνεται από επιτροπή .  
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Α.75. Ποια προνόμια παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές σε σχέση με τις κοινές ; 

Τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχουν οι προνομιούχες μετοχές είναι:  
1. Προτιμώνται κατά τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης στην διανομή πρώτου μερίσματος.  
2. Προνομιακά αποδίδεται το καταβληθέν κεφάλαιο σε περίπτωση διάλυσης και εκκαθάρισης της 
Α.Ε.. Αυτό έχει μεγάλη σημασία σε περίπτωση που το κεφάλαιο αυτό δεν επαρκεί, για να αποδοθεί 
σε όλους τους μετόχους το ποσόν της εισφοράς τους.  

3. Μπορεί να γίνει προνομιακή καταβολή μερίσματος και για χρήσεις περασμένες, στις οποίες δεν 
έγινε διανομή κερδών.  

4. Δικαίωμα να πάρουν ορισμένο τόκο σε ανυπαρξία κερδών ή σε μη επάρκεια κερδών. Στην 
περίπτωση αυτή, επειδή οι μετοχές αυτές είναι απαλλαγμένες από τον κίνδυνο ζημιών, δεν μπορούν 
να υπερβαίνουν το 1/4 του ονομαστικού κεφαλαίου της Α.Ε. και πρέπει να στερούνται του 
δικαιώματος ψήφου. Υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφεται πάνω στη μετοχή "Προνομιούχος Μετοχή 
άνευ Ψήφου".  

Οι λόγοι που οδηγούν στην έκδοση προνομιούχων μετοχών είναι η προσέλκυση κεφαλαιούχων 
που ζητούν περισσότερες εγγυήσεις.  

Α.76. Έστω οι Α, Β, Γ, ιδρύουν Α.Ε. με κεφάλαιο 90.000 € διαιρούμενο σε 9.000 μετοχές των 
10,00   €  η κάθε μια. Ο Α ανέλαβε να καλύψει 5.000 μετοχές, ο Β 3.000 και ο Γ 1.000 μετοχές. 
Η καταβολή των ποσών θα γίνει σε τρεις ισόποσες δόσεις. Να γίνει η εγγραφή σύστασης της 
Α.Ε., καθώς και η εγγραφή καταβολής της Α' δόσης (άμεση καταβλητέα) βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ.  

————————————————————————————————————————— 
 Α/Α   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Βοηθητική ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 
    —————————  1  —————————    
 1 1 33  ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ     90.000,00 
 2 2 33.03 Εταίρ. Λογ/μός κάλυψ. Κεφαλ.   90.000,00 
 3 3 33.03.00 Λογ/μός κάλυψ. Μετοχ.Α  50.000,00 
 4 4 33.03.01 Λογ/μός κάλυψ. Μετοχ.Β  30.000,00 
 5 5 33.03.02 Λογ/μός κάλυψ. Μετοχ.Γ  10.000,00 
 6 6  40.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ     90.000,00 
 7 7  40.02  Οφειλ.Μετ.κεφ.Κοινών μετοχών.  90.000,00 
     Κάλυψη Μετοχικού κεφαλαίου 
    —————————  2  —————————  
 8 1 33  ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ     30.000,00 
 9 2 33.04 Οφειλόμενο κεφάλαιο  30.000,00 
 10 3 33.04.00 Οφειλ.κεφ.Μετοχ.Α  50000/3=16.667,67 
 11 4 33.04.01 Οφειλ.κεφ.Μετοχ.Β  30000/3=10.000,00 
 12 5 33.04.02 Οφειλ.κεφ.Μετοχ.Γ  10000/3=  3.333,33 
 13 6 18  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ    60.000,00 
     ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
14  7 18.12 Οφειλόμενο κεφάλαιο  60.000,00 
 15 8 18.12.00 Οφειλ.κεφ.Μετοχ.Α 50 x 2/3 =33.333,33 
 16 9 18.12.01 Οφειλ.κεφ.Μετοχ.Β 20 x 2/3 =20.000,00 
 17 10 18.12.02 Οφειλ.κεφ.Μετοχ.Γ 10 x 2/3 =  6.666,67 
 18 11  33  ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ      90.000,00 
 19 12  33.03  Εταίρ. Λογ/μός κάλυψ. Κεφαλ.  90.000,00 
 20 13  33.03.00  Λογ.κάλ.κεφ.Μετοχ.Α 50x10=50000 
 21 14  33.03.01  Λογ.κάλ.κεφ.Μετοχ.Β 30x10=30000 
 22 15  33.03.02  Λογ.κάλ.κεφ.Μετοχ.Γ 10x10=10000 
     Μεταφορά στον Λογ/σμο οφειλομένων 
    της άμεσης και μακροπρόθεσμης δόσης     
    —————————  3  —————————    
23  1 38  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ   30.000,00 
24  2 38.00 Ταμείο  30.000,00 
 25 1  33  ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ      30.000,00 
 26 3  33.04  Οφειλόμενο κεφάλαιο  30.000,00 
 27 4  33.04.00  Οφειλ.κεφ.Μετοχ.Α 50/3=16.667,67 
 28 5  33.04.01  Οφειλ.κεφ.Μετοχ.Β 30/3=10.000,00 
 29 6  33.04.02  Οφειλ.κεφ.Μετοχ.Γ 10/3=  3.333,33 
     Καταβολή της πρώτης δόσης κατά τη σύσταση     
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————————————————————————————————————————— 
 Α/Α   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Βοηθητική ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 
————————————————————————————————————————— 
    —————————  4  —————————    
 30 1 40.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ    30.000,00 
 31 2 40.02 Οφειλ.Μετ.κεφ.Κοινών μετοχών.  30.000,00 
 32 3  40. ΚΕΦΑΛΑΙΟ     30.000,00 
 33 4  40.00 Καταβεβλημένο μετ.κεφ.κοινών μετοχών  30.000,00 
    Τακτοποίηση καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 
————————————————————————————————————————— 

Α.77. Πώς γίνεται η εξαγορά των κοινών ιδρυτικών τίτλων;   

Οι κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι παρέχονται στους ιδρυτές της ανώνυμης εταιρείας σε ανταμοιβή για 
τις ειδικές ή τεχνικές στους γνώσεις ή μελέτες που έθεσαν στη διάθεση της στο παρασκευαστικό 
στάδιο της ίδρυσής της. Ο, τίτλοι αυτοί είναι δυνατό να χορηγηθούν και σε άλλα πρόσωπα τα οποία 
λόγω αρμοδιότητα ή επιρροής προσέφεραν ηθικές υπηρεσίες κατά την παραπάνω περίοδο.  

Η εταιρεία έχει δικαίωμα να τους εξαγοράσει δέκα Χρόνια μετά την έκδοση τους και να τους 
ακυρώσει με τιμή που ορίζεται στο καταστατικό. Με την προϋπόθεση ότι η τιμή εξαγοράς που ορίζεται 
στο καταστατικό δεν μπορεί να είναι ανώτερη για όλους τους τίτλους, από το ποσό που αντιστοιχεί 
στην κεφαλαιοποίηση προς 15 % του μέσου ετήσιου μερίσματος, που δόθηκε στους τίτλους αυτούς 
κατά τα τελευταία τρία χρόνια.  

Οι ιδρυτικοί τίτλοι επειδή στερούνται ονομαστικής αξίας δεν μπορούν να εμφανισθούν 
λογιστικά παρά μόνο με λογαριασμούς τάξεως, με λογιστικό ισότιμο Ι €, για κάθε τίτλο. Οι 
λογαριασμοί τάξεως αυτοί θα αντιλογισθούν και θα κλείσουν, όταν εξαγορασθούν οι τίτλοι Η εξαγορά 
μπορεί να γίνει:  

1. με ειδικό αποθεματικό που έχει σχηματισθεί για τον σκοπό αυτό και  
2. από τα κέρδη χρήσης.  
3. με δημιουργία λογαριασμού πολυετούς απόσβεσης, του ποσού της εξαγοράς αποσβεσμένου 

σε πέντε έτη.  

Α.78. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας Ε.Π.Ε. και ποια είναι τα όργανα διοίκησής της ; 

Τα χαρακτηριστικά μίας ΕΠΕ είναι τα έξης : 
1. Αποτελεί νομικό πρόσωπο  
2. Είναι εμπορική εταιρεία κατά το τυπικό κριτήριο, έστω και αν αυτής δεν είναι εμπορική 
επιχείρηση.  

3. Δεν υπάρχει προσωπική ευθύνη των εταίρων, γιατί ο κάθε εταίρος ευθύνεται μόνο μέχρι του ποσού 
της εισφοράς του. Μεταξύ της Α.Ε. και της Ε.Π.Ε. υπάρχει διαφορά που αναφέρεται στα εταιρικά 
μερίδια τα οποία δεν μπορούν να παρασταθούν με μετοχές ,όπως ισχύει στην Α.Ε. . 

4. Η λήψη των αποφάσεων στην  Γενική Συνέλευση αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που τονίζει 
την Ε.Π.Ε. . Για να ληφθούν αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση , πρέπει να υπάρχει πλειοψηφία που 
να υπερβαίνει το μισό του συνολικού αριθμού των εταίρων ενώ ταυτόχρονα οι πλειοψηφούντες 
εταίροι πρέπει να εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου της. Εδώ φαίνεται ο 
διπλός χαρακτήρας της Ε.Π.Ε. , γιατί για να ληφθούν αποφάσεις σε θέματα Τακτικής ή ¨Έκτατης 
Γενικής Συνέλευσης που δεν τροποποιεί το καταστατικό , χρειάζεται πλειοψηφία , τόσο του 
κεφαλαίου , όσο και των προσώπων (εταίρων).¨Έτσι ,ο εταίρος που κατέχει το 80 % των εταιρικών 
μεριδίων δεν μπορεί να αποφασίσει μόνος του επί των εταιρικών υποθέσεων , χωρίς την σύμφωνη 
γνώμη και του άλλου εταίρου που εκπροσωπεί το 20 % των εταιρικών μεριδίων . Δεν ισχύει το ίδιο 
ποσοστό πλειοψηφίας προσώπων και μεριδίων σε θέματα Καταστατικής Συνέλευσης , δηλαδή σε 
τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού , που απαιτείται εξαιρετική πλειοψηφία των 3/4 εταίρων 
και μεριδίων. 

Το κεφάλαιό της διαιρείται σε ίσα μέρη, τα λεγόμενα εταιρικά μερίδια, τα οποία δεν μπορούν 
να παρασταθούν (όπως αυτό γίνεται με τις μετοχές της Α.Ε.) και τα οποία είναι μεταβιβάσιμα, εκτός 
εάν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό  

Όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι : 
1. Ο διαχειριστής, (ένας ή περισσότεροι.) και 

2. Η Συνέλευση των εταίρων  
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Α.79. Να αναφέρετε ποιες είναι από το νόμο οι αιτίες λύσεως μιας Α.Ε.  

Η Α.Ε. λύεται: 
1, Αυτοδίκαια, όταν παρέλθει ο χρόνος για τον οποίο συστάθηκε. Σε αντίθεση με τις προσωπικές 
εταιρείες, σιωπηρή παράταση του χρόνου διάρκειας της ανώνυμης εταιρείας αποκλείεται.  

Η γενική συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία, 
 μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της ζωής της. Πρέπει όμως να ληφθεί η απόφαση αυτή 
 πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της.  
2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης για τη λύση της εταιρείας, πριν από την πάροδο του χρόνου 
διάρκειάς της. Επειδή όμως η απόφαση αυτή αποτελεί ουσιώδη τροποποίηση του καταστατικού, γι' 
αυτό λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική). Ακόμη, πρέπει η απόφαση 
της γενικής συνέλευσης για την πρόωρη λύση της εταιρείας να εγκριθεί από τη διοίκηση (Υπουργείο 
Εμπορίου) και να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δημοσίευση αυτή 
επέρχεται η λύση της εταιρείας.  

3. Επίσης πρόωρη λύση της εταιρείας αποτελεί και η εξής περίπτωση: όταν το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό 
συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση (έκτακτη) μέσα σε προθεσμία έξι 
(6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την 
υιοθέτηση άλλου μέτρου. Η απόφαση αυτή για τη λύση της εταιρείας λαμβάνεται με εξαιρετική 
απαρτία και πλειοψηφία.  

4. Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.  
5. Με ανάκληση της υπουργικής απόφασης σύστασης εταιρείας. Η ανάκληση αυτή γίνεται μόνο στις 
εξής περιπτώσεις:  

i. Εάν, κατά τη σύσταση της εταιρείας, δεν καταβλήθηκε εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό 
 κεφάλαιο που ορίζεται από το καταστατικό να καταβληθεί.  

ii. Εάν καταδικάστηκε σε φυλάκιση μέλος του διοικητικού συμβουλίου για διαχειριστικές 
 πράξεις και η εταιρεία δεν τον απομάκρυνε.  

iii. Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι μικρότερο από το ένα δέκατο 
 (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.  

iv. Εάν η εταιρεία δεν αυξήσει εμπρόθεσμα το μετοχικό της κεφάλαιο στο ύψος που ορίζει ο 
 νεότερος νόμος ως κατώτερο όριο.  

v. Εάν η εταιρεία παρέλειψε να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου τους εγκεκριμένους από 
 τις γενικές συνελεύσεις ισολογισμούς τριών τουλάχιστον διαχειριστικών ετών.  

Σημειώνεται ότι η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης 
της ανώνυμης εταιρείας, δηλαδή το αντίθετο από εκείνο που ισχύει στις προσωπικές εταιρείες.  

Επίσης, η ανώνυμη εταιρεία, λόγω του κεφαλαιουχικού χαρακτήρα της, δε λύνεται με το 
θάνατο, την πτώχευση ή τη δικαστική συμπαράσταση κάποιου μετόχου, όπως αυτό συμβαίνει στις 
προσωπικές εταιρείες.  

Η Ανώνυμη Εταιρεία που λύθηκε λόγω χρόνου διάρκειας ή με απόφαση της Γ.Σ. ή με κήρυξη 
πτωχεύσεως μπορεί να αναβιώσει υπό προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος . 

Α.80. Ποια είναι η διαδικασία σύστασης μιας Ε.Π.Ε.;   

1. Συμβολαιογραφικό έγγραφο το οποίο περιέχει το καταστατικό της εταιρείας. Σύμφωνα με 
το νόμο το καταστατικό θα πρέπει να αναφέρει υποχρεωτικά κάποια στοιχεία που καθορίζει ο νόμος 
όπως π.χ. το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, την κατοικία και ιθαγένεια των εταίρων, την εμπορική 
επωνυμία, την έδρα και τον σκοπό ίδρυσης της εταιρείας κ.λ.π. Το καταστατικό προσκομίζεται στη 
Δ.Ο.Υ. για την πληρωμή του φόρου στην συγκέντρωση κεφαλαίου που είναι 1%, στο Ταμείο 
Συντάξεως νομικών όπως καταβάλλονται τα σχετικά τέλη που είναι 0.5%, στο Ταμείο Πρόνοιας 
Δικηγόρων για την καταβολή των σχετικών τελών που είναι 1 % επί των εταιρειών κεφαλαίου και 
τέλος στο Επιμελητήριο όπου καταβάλλεται το σχετικό παράβολο για το δικαίωμα χρήσης της 
επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου  

2. Στην συνέχεια γίνεται κατάθεση του αντιγράφου της εταιρικής σύμβασης στον Γραμματέα 
του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Πρέπει να γίνει σε ένα μήνα από την κατάρτιση του 
συμβολαιογραφικού εγγράφου με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, υποχρεωτικά δε από τον 
συμβολαιογράφο.  

3. ¨Όπως πρέπει να γίνει δημοσίευση, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και με δαπάνες 
της εταιρείας στην Εφημερίδα τη Κυβερνήσεως (Δελτίο Α.Ε. και ΕΠΕ), ανακοίνωσης ότι έγινε 
καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου της έδρας της 
εταιρείας.  
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4. Επίσης χρειάζεται να κατατεθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την πρώτη θεώρηση των 
βιβλίων της εταιρείας  

1. Θεωρημένο καταστατικό ,   
2. Δήλωση έναρξης δραστηριότητας, 
3. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο (π.χ. Ξενοδοχειακό, Εμπορικό, Βιοτεχνικό) 
4. Φορολογική Ενημερότητα για όλους τους εταίρους 
5. Μισθωτήριο  έγγραφο ενοικίασης (Σε περίπτωση μη ενοικίασης, προσκόμιση τίτλου 

ιδιοκτησίας). 
6. Αντίγραφο της δήλωσης φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου. 
7. Άδεια οποιασδήποτε αρχής, όπου απαιτείται (π.χ. Αστυνομίας, Υγείας, κλπ.) 
8. Βεβαίωση από το Ο.Α.Ε.Ε. για ασφάλιση των μελών της 
9 Υπεύθυνη δήλωση των μελών της αν συμμετέχουν σε άλλη προσωπική εταιρεία ή αν έχουν 

θεωρήσει βιβλία και στοιχεία στο όνομα τους. 

Α.81. Τι είναι το εταιρικό μερίδιο, ποιο το ελάχιστο πόσο αυτού, και τι η μερίδα συμμετοχής 
σε μια Ε.Π.Ε. ; 

Το κεφάλαιο της ΕΠΕ διαιρείται σε ισότιμα εταιρικά μερίδια που δεν μπορούν να παρασταθούν 
με μετοχές . Τα εταιρικά μερίδια στα οποία διαιρείται το εταιρικό κεφάλαιο, πρέπει να είναι το 
ελάχιστο 30,00   € ή ακέραια πολλαπλάσια αυτού, (π.χ. 30,00-60,0-90,00…)  

 π.χ. αν συσταθεί ΕΠΕ και το εταιρικό της κεφάλαιο είναι 18.000,00    € αυτό μπορεί να 
διαιρεθεί σε 600 μερίδια των 30,00   € το καθένα ή 300 μερίδια των 60,00   € το καθένα ή 200 μερίδια 
των 90,00    € το καθένα αλλά όχι σε 1800 μερίδια των 10,00   €, ούτε 450 μερίδια των 40,00  € 

Η μερίδα συμμέτοχης κάθε εταίρου αποτελείται από ένα ή περισσότερα εταιρικά μερίδια.  
Ο κάθε εταίρος, έχει μόνο μια μερίδα συμμετοχής, άσχετα με τον αριθμό μεριδίων τα οποία έχει  

Ο αριθμός των μερίδων συμμετοχής συμπίπτει πάντοτε με τον αριθμό των εταίρων και όταν ακόμη οι 
εισφορές των εταίρων είναι άνισες.  

Α.82. Τι γνωρίζετε για την προαιρετική και τι για την υποχρεωτική μείωση του εταιρικού 
κεφαλαίου μιας Ε.Π.Ε. ; 

Η ελάττωση του εταιρικού κεφαλαίου της ΕΠΕ μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του 
καταστατικού ύστερα από απόφαση η συνέλευσης των εταίρων με πλειοψηφία του όλου αριθμού των 
εταίρων. Στην απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ορίζεται ο σκοπός της ελάττωσης, το ποσό της, 
καθώς ο τρόπος πραγματοποιήσεώς της. Σε κάθε περίπτωση το εταιρικό ούτε το κεφάλαιο μπορεί να 
μειωθεί κάτω από 18.000 € ούτε τα εταιρικά μερίδια μπορούν να ελαττωθούν κάτω από 30 €.  

Η ελάττωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να είναι είτε υποχρεωτική , είτε προαιρετική.  
Προαιρετική ελάττωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να αποφασισθεί: 

1. Όταν υπάρχουν και οι εταίροι θέλουν να τις καλύψουν , προς απόσβεση ζημιών  
2. Όταν το κεφάλαιο είναι δυσανάλογο με τις ανάγκες της εταιρείας (δηλ. Όταν ένα μέρος είναι 
παραπάνω από τις ανάγκες της εταιρείας αποσύρεται από τους εταίρους )  

Υποχρεωτική ελάττωση του κεφαλαίου είναι : 
1. Όταν αποχωρήσει ένας εταίρος   
2. Όταν αποκλεισθεί κάποιος από τους εταίρους  
3. Όταν χαθεί το 50 % του εταιρικού κεφαλαίου, οπότε οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν 
την γενική συνέλευση για να αποφασίσει την μείωση του κεφαλαίου ή την λύση της εταιρείας . 

Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο των 18.000,00 ευρώ 
ή την ελάχιστη τιμή 30,00 ευρώ του εταιρικού μεριδίου .  

Α.83. Πώς μπορεί ν' αυξηθεί το κεφάλαιο μιας Ε.Π.Ε.;  

Η αύξηση του εσωτερικού κεφαλαίου της ΕΠΕ γίνεται με τροποποίηση του καταστατικού 
ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των Εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 του 
όλου αριθμού των εταίρων. Οι εταίροι πρέπει να εκπροσωπούν τα 3/4 του εταιρικού κεφαλαίου. Η 
ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται είτε από του εταίρους, είτε από τρίτους με έγγραφη δήλωσή τους 
προς την εταιρεία. Η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε 20 ημέρες από την ημέρα λήψεως της απόφασης 
για την αύξηση του κεφαλαίου. Με τη λήξη της προθεσμίας αυτής και μέσα σε 10 μέρες από αυτήν, 
πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και αυτών 
που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια. Κατά την αύξηση του κεφαλαίου παρέχεται από τον νόμο δικαίωμα 
προτιμήσεως των εταίρων, για την ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων (εκτός εάν υπάρχει αντίθετη 
διάταξη στο καταστατικό)  

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους  
1. Με αύξηση (έκδοση) του αριθμού των εταιρικών μεριδίων  
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2. Με αύξηση τη ονομαστικής αξία των εταιρικών μεριδίων ( η οποία πρέπει να είναι ακέραιο 
πολλαπλάσιο των 30,00    €)  

3. Με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ή κερδών 
4. Με την συγχώνευση και απορρόφηση άλλης εταιρείας  
5. Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας , που προκύπτει μετά από αναπροσαρμογή της άξιας των 
παγίων περιουσιακών στοιχείων . 

Α.84. Να αναφέρετε τους λόγους λύσης μιας Ε.Π.Ε.  

Η Ε.Π.Ε. λύεται: (ενδεικτικά) 
1. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία, δηλαδή με 
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκροσωπούν τα τρία 
τέταρτα (3/4) του όλου κεφαλαίου.  

2. Για σπουδαίο λόγο αλλά ύστερα από δικαστική απόφαση, εφόσον αυτό ζητηθεί από εταίρο ή 
εταίρους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.  

3. Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση. Η πτώχευση, ο θάνατος και η δικαστική συμπαράσταση 
ενός ή περισσοτέρων εταίρων δε λύει την Ε.Π.Ε., εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό. 
Δηλαδή ακριβώς το αντίθετο από ότι ισχύει στις προσωπικές εταιρείες.  

4. Με δικαστική απόφαση που εκδίδεται ύστερα από αίτηση κάποιου που έχει έννομο συμφέρον, στην 
περίπτωση της συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός εταίρου. Αυτό δεν ισχύει, 
όταν όλα τα μερίδια περιέλθουν σ' έναν εταίρο, οπότε η Ε.Π.Ε. μετατρέπεται σε μονοπρόσωπη την 
οποία αναγνωρίζει ο νόμος.  

5. Για κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό, π.χ. λήξη του χρόνου, 
πραγμάτωση του σκοπού κ.λπ., γεγονός που σημαίνει ότι τα παραπάνω από το νόμο των λόγων λύσης 
δεν είναι περιοριστική αλλά ενδεικτική.  

6. Στην περίπτωση απώλειας του 50% του εταιρικού κεφαλαίου, κατά την οποία οι διαχειριστές δε 
συγκάλεσαν τη γενική συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο, για να αποφασίσει για τη λύση της 
εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου , όμως δεν πρέπει να οδηγήσει σε κεφάλαιο 
μικρότερο από εκείνο που ορίζεται από τον νόμο σαν ελάχιστο κεφάλαιο (των 18.000,00 ευρώ).  

7. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.  
Επίσης, τη λύση της εταιρείας μπορεί να ζητήσει και ο εξερχόμενος ή αποβαλλόμενος εταίρος, 

 εφόσον : 
1) η συνέλευση δεν πάρει απόφαση για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου εντός προθεσμίας δέκα πέντε 

(15) ημερών από την επίδοση στην εταιρεία της δικαστικής απόφασης που προσδιορίζει την αξία της 
μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου ή αποβαλλόμενου εταίρου και  

2) όταν καθυστερεί αδικαιολόγητα, μετά τη λήψη της απόφασης της συνέλευσης για μείωση του 
εταιρικού κεφαλαίου, η διαδικασία των δημοσιεύσεων, για να λάβουν γνώση οι τρίτοι.  

Α.85. Ποια είναι η διαδικασία έγκρισης και δημοσίευσης του ισολογισμού μιας Α.Ε. ; 

Ο ισολογισμός της Α.Ε. συντάσσεται στο τέλος της χρήσης, και εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) 
μηνών από τη λήξη αυτής, από το λογιστή της εταιρείας και εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο 
με απόφαση που λαμβάνεται σε ειδική, για το σκοπό αυτό, συνεδρίαση.  

Ο ισολογισμός συνοδεύεται από:  
1. Από το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»  
2. Από τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων»  
3. Από το προσάρτημα  
4. Από την έκθεση ελέγχου των τακτικών ελεγκτών.  
Για να αποκτήσει, όμως, νομική ισχύ ο ισολογισμός, χρειάζεται να εγκριθεί και από την τακτική 

γενική συνέλευση, η οποία συνέρχεται το αργότερο εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της 
χρήσης. Προκειμένου να τον εγκρίνει, απαιτείται:  

1) Να έχει θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα: α) από τον πρόεδρο του διοικητικού 
συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και γ) από τον 
υπεύθυνο του λογιστηρίου.  

2) Να έχει ελεχθεί από τους ελεγκτές που ορίζει ο νόμος, οι οποίου υποβάλουν στη γενική 
συνέλευση τη σχετική έκθεση του ελέγχου που έκαναν.  

3) Να συνοδεύεται ο ισολογισμός από την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου για τα 
πεπραγμένα της διαχείρισης. Μετά τη ψήφιση του ισολογισμού η γενική συνέλευση αποφαίνεται με 
ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του διοικητικού 
συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.  

Για να λάβουν γνώση οι μέτοχοι, οι τρίτοι και η Διεύθυνση του Εμπορίου της Νομαρχίας της 
έδρας της εταιρείας, που είναι και η εποπτεύουσα αρχή υποβάλλεται σ’ αυτήν : 
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1. ο ισολογισμός, μαζί με την  
2. κατάσταση του λογαριασμού αποτελέσματος χρήσης και  
3. τον πίνακα διάθεσης των κερδών,  
4. το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου με το οποίο εγκρίθηκε ο ισολογισμός,  
5. προσάρτημα του ισολογισμού,  
6. έκθεση ελεγκτών και διοικητικού συμβουλίου και  
7. οι εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύθηκε ο ισολογισμός.  
8. τα αποδεικτικά πληρωμής (Δ.Ο.Υ. και ΤΑΠΕΤ) για την δημοσίευση των οικονομικών 

καταστάσεων  
9. Τέλος, πρέπει να υποβληθεί και το πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών, όταν αυτό 

απαιτείται από τον νόμο.  
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

Ελεγκτών καθώς και το πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών δημοσιεύονται με επιμέλεια της 
Νομαρχίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ για τις Α.Ε. - Ε.Π.Ε.) . 

Στην ίδια Αρχή υποβάλλονται επίσης, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της 
συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, αντίγραφα των πρακτικών της και του εγκριθέντος ισολογισμού.  

Α.89. Να αναφέρετε τους λόγους που οι Α.Ε. εκδίδουν προνομιούχες μετοχές.   

Οι λόγοι για πού εκδίδουν προνομιούχες μετοχές είναι οι εξής : 
1. αδυναμία έκδοσης ομολογιακού δανείου , όπως π.χ. όταν η αγορά δεν προσφέρεται ενώ αντίθετα 
προσφέρεται η αγορά μετοχών ή δεν συμφέρει . 

2. για να μη διαταραχθεί η ισορροπία στη Γ.Σ. , προκειμένου η υφιστάμενη κατάσταση των ψήφων να 
μη μεταβληθεί .  

3. να μη μεταβληθεί η αγοραία τιμή των κοινών μετοχών, που αποτελούν την βάση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου της Α.Ε. . 

4. διευκολύνεται η συγχώνευση εταιριών με την παραχώρηση κάποιων από τα πλεονεκτήματα που 
μπορούν να έχουν οι προνομιούχες μετοχές  . 

5. προσέλευση κεφαλαιούχων , οι οποίοι ζητούν μεγαλύτερες εγγυήσεις από τις συνηθισμένες με τα 
πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρουν . 

Τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχουν οι προνομιούχες μετοχές είναι:  
1. Προτιμώνται κατά τη διάθεση των καθαρών κερδών της Χρήσης στην διανομή πρώτου μερίσματος.  
2. Προνομιακά αποδίδεται το καταβληθέν κεφάλαιο σε περίπτωση διάλυσης και εκκαθάρισης της 
Α.Ε.. Αυτό έχει μεγάλη σημασία σε περίπτωση που το κεφάλαιο αυτό δεν επαρκεί, για να αποδοθεί 
σε όλους τους μετόχους το ποσόν της εισφοράς τους.  

3. Μπορεί να γίνει προνομιακή καταβολή μερίσματος και για Χρήσεις περασμένες, στις οποίες δεν 
έγινε διανομή κερδών.  

4. Δικαίωμα να πάρουν ορισμένο τόκο σε ανυπαρξία κερδών ή σε μη επάρκεια κερδών. Στην 
περίπτωση αυτή, επειδή οι μετοχές αυτές είναι απαλλαγμένες από τον κίνδυνο ζημιών, δεν μπορούν 
να υπερβαίνουν το 1/4 του ονομαστικού κεφαλαίου της Α.Ε. και πρέπει να στερούνται του 
δικαιώματος ψήφου. Υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφεται πάνω στη μετοχή "Προνομιούχος Μετοχή 
άνευ Ψήφου".  

Α.90. Α) Τι είναι οι «μετοχές επικαρπίας» ;     Β) Να αναφέρετε τουλάχιστον τρεις λόγους που 
υπαγορεύουν την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.   

Α) Κατά την απόσβεση του Μετοχικό Κεφάλαιο , σε αντικατάσταση των μετοχών που 
αποσβένονται χορηγούνται μετοχές Επικαρπίας οι οποίες δεν έχουν ονομαστική αξία, εξακολουθούν 
όμως να παρέχουν στον μέτοχο όλα τα δικαιώματα τα οποία του παρείχαν οι αποσβεσθείσες μετοχές, 
εκτός από: 
1. το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή πρώτου' μερίσματος (εξακολουθεί όμως να υφίσταται 
δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μερίσματος πέρα του πρώτου), και  

2. το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε περίπτωση λύσεως της 
εταιρείας, ενώ  

3. διατηρούν δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή των αποθεματικών.  
Μετοχές επικαρπίας δεν εκδίδονται όταν πρόκειται για μερική απόσβεση του Μετοχικό 

Κεφάλαιο  με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών.  
Η απόσβεση του Μετοχικό Κεφάλαιο . φανερώνει οικονομική ευρωστία της εταιρείας και γι' 

αυτό πολλές φορές πραγματοποιείται κυρίως για λόγους γοήτρου. Εφαρμόζεται όμως και από 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί με περιορισμένη χρονική διάρκεια, όπως π.χ. όταν γίνεται κατά 
παραχώρηση εκμετάλλευση στοιχείων που ανήκουν σε τρίτους, και τα οποία, μετά την παρέλευση του 
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συμβατικού χρόνου, η εκμεταλλεύτρια επιχείρηση υποχρεούται να τα επιστρέψει. Στην περίπτωση 
αυτή μπορεί να επιδιωχθεί απόσβεση του κεφαλαίου στον χρόνο που διαρκεί η εκμετάλλευση.  

 
Β) Λόγοι που υπαγορεύουν την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Μπορεί να είναι : 

1.  Ενισχύεται η πιστοληπτική ή ικανότητα των Α.Ε.  
2. Η εταιρεία συγκεντρώνει περισσότερα κεφάλαια με μικρότερο αριθμό μετοχών από ότι αν εξέδιδε 
για το ίδιο ποσό συνολικού κεφαλαίου μετοχές στο άρτιο, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η θέση των 
πιστωτών της Α.Ε.  

3. Ενισχύεται το γόητρο της Α.Ε.  

Α.91. Σε ποιες περιπτώσεις διορίζονται ορκωτοί ελεγκτές σε Α.Ε.;   

Οι ελεγκτές της διαχειριστικού περιόδου των Α.Ε. είναι ένα ειδικό ανεξάρτητο όργανο, το 
οποίο έχει ως κύρια αποστολή τον έλεγχο της διαχείρισης Ο έλεγχος που ασκείται από τους ελεγκτές 
είναι βασικά λογιστικός έλεγχος. Οι διατάξεις του νόμου για τους ελεγκτές είναι αναγκαστικού δικαίου 
και δεν μπορούν να τροποποιηθούν από το καταστατικό ή τη γενική συνέλευση.  

Η εκλογή των ελεγκτών υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της τακτικής γενικής 
συνέλευσης. Η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει για κάθε φορά για την επόμενη εταιρική χρήση δύο 
τουλάχιστον ελεγκτές με ισάριθμους αναπληρωτές, ενώ οι ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης 
ορίζονται από το καταστατικό ή την έκτατη γενική συνέλευση, η οποία συγκαλείται μέσα σε ένα 
τρίμηνο από την σύσταση της εταιρίας. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι οικονομικών σχολών 
και να έχουν άδεια άσκηση ς του οικονομικού επαγγέλματος και δεν μπορούν να επανεκλεγούν για 
πάνω από 5 εταιρικές χρήσεις ούτε να είναι μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας ή συγγενείς τους ούτε 
υπάλληλοι της εταιρίας ή θυγατρικής τους.  

Ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές αναφέρεται στον Ισολογισμό τα Αποτελέσματα Χρήσεως 
και τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων υπάγονται δε σε αυτή τη διαδικασία όσες Α.Ε.  
1. πληρούν για δύο συνεχόμενες χρήσεις τα δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια:  

i. Μέσος όρος απασχολουμένου προσωπικού 50 άτομα.  
ii. Σύνολο Ενεργητικού 1.500.000 €.  
iii Ακαθάριστα έσοδα ετησίως 3.000.000 €.  

2. εταιρείες που οι μετοχές τους είναι διαπραγματεύσιμες στο χρηματιστήριο  
Οι Εταιρίες που ελέγχονται από ορκωτές λογιστές εκλέγουν έναν μόνο τακτικό ορκωτό λογιστή 

και έναν αναπληρωματικό , από τα μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και να μην έχει καμία 
οικονομική εξάρτηση από την ελεγχόμενη εταιρία.  

Α.92. Τι γνωρίζετε για το τακτικό και έκτακτο αποθεματικό  

Τα αποθεματικά δημιουργούνται από την παρακράτηση των κερδών και τη χρησιμοποίηση τους 
από την εταιρεία Δηλαδή είναι τα κέρδη των Α.Ε. μετά τον φόρο εισοδήματος , που δεν μοιράζονται 
ως μερίσματα στους μετόχους της , αλλά παρακρατούνται στην επιχείρηση .Έτσι αποτελούν ένα τρόπο 
αυτοχρηματοδότησης. 

Ανάλογα εάν επαναλαμβάνονται τακτικά και ομοιόμορφα κάθε χρόνο ή πραγματοποιούνται 
έκτατα και ευκαιριακά έχουμε : 

Τακτικό αποθεματικό που είναι η κυριότερη μορφή που σχηματίζεται υποχρεωτικά από τον 
νόμο , πριν από κάθε άλλη κράτηση από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας . Κάθε χρόνο αφαιρείται 5 % 
(πέντε τοις εκατό) τουλάχιστον για σχηματισμό του Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, 
όταν το Τακτικό Αποθεματικό φθάσει στο 1/3 του Μετοχικού Κεφαλαίου. Το Τακτικό Αποθεματικό 
'χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού 
"Κέρδη και Ζημίες", πριν από κάθε διανομή μερίσματος. Το αποθεματικό αυτό έχει σκοπό να καλύψει 
ζημιές που θα εμφανισθούν στον ισολογισμό τέλους χρήσεως έτσι ώστε να προστατευθούν οι πιστωτές 
της εταιρείας, αλλά και τους ίδιους τους μετόχους δεδομένου ότι η ζημιά μειώνει την ονομαστική αξία 
των μετοχών τους . 

Έκτατο αποθεματικό μπορεί να προσδιορίζεται ο σχηματισμός του ,από το καταστατικό ή η 
Γενική Συνέλευση των μετόχων . Πρέπει όμως να προσδιορίζεται το ποσοστό της ετήσιας 
παρακράτησης όσο και ο συγκεκριμένος λόγος για χάρη του οποίου αυτό σχηματίζεται. Δημιουργείται 
μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος. Μερικοί λόγοι για την δημιουργία έκτακτου αποθεματικού 
είναι και οι εξής:  

1. Για εξόφληση μελλοντικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων.  
2. Για προστασία της εταιρείας από μειώσεις απαιτήσεων ή αυξήσεις υποχρεώσεων.  
3. Για απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου της 
4. Για εξαγορά ιδρυτικών τίτλων.  
5. .Για απόσβεση ομολογιακού δανείου κ.λ.π. 
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ΟΜΑΔΑ Β’ ΕΙΔΙΚΕΣ 

Β.01. Ποιοι εντάσσονται υποχρεωτικά στην Α' κατηγορία βιβλίων κατά τον Κ.Β.Σ.;  

Στην πρώτη κατηγορία με την επιφύλαξη των κριτηρίων ένταξης επιτηδευματιών στην τρίτη 

κατηγορία ανήκουν : 

 1. ο εκμεταλλευτής περιπτέρου,  

 2. ο πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων 

αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως,  

 3. ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων, για την εμπορία βενζίνης. 

Όποιος από τους παραπάνω επιτηδευματίες διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή 

παροχής υπηρεσιών τηρεί για τον κλάδο αυτό τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στα ετήσια 

ακαθάριστα έσοδα του κλάδου αυτού όχι όμως κατηγορίας κατώτερης της δεύτερης με την επιφύλαξη 

των κριτηρίων ένταξης στην δεύτερη κατηγορία  και τα φυσικά πρόσωπα, που βρίσκονται σε χωριό με 

πληθυσμό κάτω των (5.000) κατοίκων . 

 4. Οι επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα, που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε πόλη ή χωριό με 

πληθυσμό κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τουριστικές 

περιοχές, εντάσσονται κατά την έναρξη των εργασιών τους στην πρώτη κατηγορία βιβλίων και στη 

συνέχεια στην κατηγορία βιβλίων που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης 

διαχειριστικής τους περιόδου. 

Εκτός από τους επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα των περιφερειών αυτών που εντάσσονται με 

βάση τα ακαθάριστα έσοδά τους, όχι όμως σε κατηγορία κατώτερη της δεύτερης και έχουν ως 

αντικείμενο εργασιών , την εκμετάλλευση καταστήματος ή άλλου χώρου στον οποίο προσφέρεται 

φαγητό ή ποτό με σερβίρισμα, κατά κύριο αντικείμενο τις χονδρικές πωλήσεις με ποσοστό 

τουλάχιστον εξήντα στα εκατό (60%) ή εξαγωγές, ανεξάρτητα από ποσοστό  

Ειδικά, τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση 

παραδοσιακού καφενείου στις περιοχές του προηγούμενου εδαφίου, τηρούν τα βιβλία της κατηγορίας 

που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους. 

Β.02. Ποιοι εντάσσονται υποχρεωτικά στην Γ' κατηγορία βιβλίων κατά τον Κ.Β.Σ.;  

Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται : 

1. Οι ημεδαπές και αλλοδαπές ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες. 

2. Οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα , οι συνεταιρισμοί που έχουν 

συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους ,  οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε 

τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση 

οικονομικών ωφελημάτων που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών ή την κατασκευή 

δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, καθώς και οι κοινοπραξίες που έχουν το ίδιο αντικείμενο 

εργασιών, εφόσον σε αυτές συμμετέχει τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης ή 

ημεδαπή ανώνυμη ή περιορισμένης ευθύνης εταιρία. 

3. Οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου και οι αστικές 

εταιρίες που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών για όλες τις δραστηριότητές τους, 

εφόσον σε αυτές συμμετέχει  τουλάχιστον ένα από τα νομικά πρόσωπα είτε ημεδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. , 

οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα , οι 

συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους. , οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που 

λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που 

αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων.. 

4. Οι κοινοπραξίες στις οποίες εισφέρεται η κατασκευή τμήματος ή ολόκληρου δημόσιου ή 

ιδιωτικού τεχνικού έργου από τις κοινοπραξίες της περίπτωσης 2'.  
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5. Οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι αστικές 

εταιρείες και οι κοινοπραξίες, οι οποίες ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών και στις 

οποίες δεν συμμετέχει νομικό πρόσωπο όπως , ημεδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. , δημόσιες, δημοτικές και 

κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα , συνεταιρισμοί που έχουν 

συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους. , αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο 

εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση 

οικονομικών ωφελημάτων , καθώς και οι επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με το ίδιο 

αντικείμενο εργασιών για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2008 και μετά 

εντάσσονται στην τρίτη κατηγορία βιβλίων για τη δραστηριότητα αυτή, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα 

έσοδα της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου υπερβαίνουν τα πέντε εκατομμύρια 

(5.000.000) ευρώ.  

6. Οι λοιπές επιχειρήσεις ,νομικά ή φυσικά πρόσωπο, που το ύψος των ακαθάριστων εσόδων 

της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου υπερβαίνουν εκάστοτε ισχύον όριο (δηλ είναι πάνω από 

1.500.000 ευρώ). 

Κατ' εξαίρεση, μπορούν να τηρήσουν βιβλία δεύτερης κατηγορίας οι αλλοδαπές γενικά 

επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τον νόμο που τις ορίζει , καθώς και τα 

υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και 

απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος με τον όρο της αμοιβαιότητας.  

 

Β.03. Με βάση το αντικείμενο εργασιών, να αναφέρετε οκτώ περιπτώσεις επιτηδευματιών που 
εντάσσονται υποχρεωτικά στην Β' κατηγορία βιβλίων σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.  

Ο Κ.Β.Σ. ορίζει συγκεκριμένες εργασίες που ανήκουν στην Δεύτερη κατηγορία όπως επίσης και  

την κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους, όχι όμως σε κατηγορία κατώτερη 

της δεύτερης ανήκουν οι λοιποί επιτηδευματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τους οποίους δεν 

προβλέπεται ένταξη με βάση τις διατάξεις στην τρίτη , στην δεύτερη και στην πρώτη κατηγορία , οι 

νέοι επιτηδευματίες κατά την έναρξη των εργασιών τους, για τους οποίους δεν προβλέπεται ειδική 

ένταξη, καθώς και οι αστικές επαγγελματικές εταιρείες δικηγόρων  

1. Ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και 

2.  Ο πρατηριούχος χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανιών προϊόντων. 

4. Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία πετρελαίου. 

5. Το κατάστημα που προσφέρει φαγητό ή ποτό με σερβίρισμα ακόμα και αν λειτουργεί σε 

πόλη κάτω των 5.000 κατοίκων μη τουριστικών περιοχών  

6. Ο οδοντίατρος 

7. Ο εκτελωνιστής 

8. Ο παραγωγός Ασφαλειών 

9. Ο μεσίτης 

10. Ο εκμεταλλευτής Φροντιστηρίου Αγγλικών 

10. Ο εκμισθωτής Αυτοκινήτων 

11. Ο Δικηγόρος 

 

Β.04. Να αναφέρετε υπό ποιες προϋποθέσεις, επιτηδευματίας με αντικείμενο δραστηριότητας 
«Εμπορία Ετοίμων  Ενδυμάτων», μπορεί να τηρήσει κατά την έναρξη εργασιών, βιβλία Α" 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ;  

Θα πρέπει ο παραπάνω επιτηδευματίας να ασκεί την επιχείρησή του με τη μορφή ατομικής 

επιχείρησης και να λειτουργεί σε περιοχή κάτω των 5.000 κατοίκων μη τουριστική. 
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Β.05. Ποιοι απαλλάσσονται της τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων κατά τον Κ.Β.Σ.;  

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση της τήρησης των βιβλίων του Κ.Β.Σ. όσοι 

πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι τα δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ από την πώληση αγαθών 

και από την παροχή υπηρεσιών πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, τα φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται 

φορτηγά πλοία χωρητικότητα (500) κόρους.  

Ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων, ο 

πράκτορας κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφή, ο εφημεριδοπώλης, ο 

υποπράκτορας περιοδικών και ο πλανόδιος λαχειοπώλης,  

Τα πρόσωπα αυτά, εάν διατηρούν και άλλο κλάδο πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, για 

την υποχρέωση τήρησης βιβλίων για τον κλάδο αυτόν κρίνονται αυτοτελώς. 

Οι διατάξεις δεν εφαρμόζονται επί ελευθέρων επαγγελματιών, και επί επιτηδευματιών που 

πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα από χονδρικές πωλήσεις κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις 

εκατό (60%) ή εξαγωγές ανεξάρτητα από ποσοστό, ως και επί επιτηδευματιών που υποχρεούνται στην 

τήρηση πρόσθετων βιβλίων ,  

Β.06. Πώς απεικονίζονται οι επιστροφές και οι εκπτώσεις στο βιβλίο Β" κατηγορίας κατά τον 
Κ.Β.Σ.;   

Ο επιτηδευματίας της δεύτερης κατηγορίας, για την άσκηση του επαγγέλματός του, τηρεί βιβλίο 

εσόδων - εξόδων, καταχωρεί τις επιστροφές και τις εκπτώσεις που γίνονται με ιδιαίτερο στοιχείο επί 

των πιο πάνω πράξεων, οι οποίες μπορεί να καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες στήλες, 

είτε γράφοντας τις με αρνητικό πρόσημο είτε εντός παρένθεσης . 

Β.07. Με ποιες προϋποθέσεις μπορεί ένας επιτηδευματίας να τηρήσει βιβλία ανώτερης 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. από εκείνη στην οποία εντάσσεται;   

Ο επιτηδευματίας, από την έναρξη της διαχειριστικής του περιόδου, μπορεί να τηρήσει βιβλία 

ανώτερης κατηγορίας από εκείνη στην οποία εντάσσεται, με την προϋπόθεση της τήρησης όλων των 

βιβλίων και των στοιχείων, που ορίζονται για την κατηγορία αυτή, επιφυλασσομένων για τις 

επιχειρήσεις που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων κατά τον Κώδικα Φ.Π.Α. 

και μπορούν με δήλωσή τους να εντάσσονται από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου,  στο 

κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου και αυτές που απαλλάσσονται στο ειδικό καθεστώς των 

μικρών επιχειρήσεων ή στο κανονικό καθεστώς , και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την παρέλευση 

μιας πενταετίας από την υποβολή της.  

Β.08. Να αναφέρετε οκτώ περιπτώσεις επιτηδευματιών που απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης, σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.   

Δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης: 

1. ο εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου, 

2. ο πρατηριούχος χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανιών προϊόντων, 

3. ο πωλητής βενζίνης και πετρελαίου για λογαριασμό τρίτου, 

4. ο εκμεταλλευτής πρατηρίου υγραερίου αυτοκινήτων, 

5. ο εκμεταλλευτής πρατηρίου υγρών καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων, 

6. ο εκμεταλλευτής εστιατορίου ή ζαχαροπλαστείου, 

7. ο εκμεταλλευτής ξενοδοχείου ή ξενώνα ή κάμπινγκ, 

8. ο πωλητής νωπών οπωρολαχανικών και ιχθύων, 

9. ο πωλητής νωπών αγροτικών προϊόντων, πλην νωπών οπωρολαχανικών και ιχθύων, εκτός 

της χώρας κατά ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) των συνολικών ετήσιων ακαθάριστων 

εσόδων του, 

10. ο παραγωγός κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, 

11. ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών, 

12. ο εκμεταλλευτής κλινικής, 
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13. ο επιτηδευματίας που ασχολείται με την κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων 

ή την ανέγερση και πώληση οικοδομών, 

14. ο πωλητής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και αερίων γενικά που διατίθενται με 

συνεχή ροή. 

Στη περίπτωση προκειμένου για επιτηδευματία που έχει παράλληλα και άλλη δραστηριότητα, 

για την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης η άλλη δραστηριότητα κρίνεται αυτοτελώς. 

 

Β.09. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα όρια τήρησης βιβλίου αποθήκης σύμφωνα με τον 
Κ.Β.Σ. για τους επιτηδευματίες που πωλούν κατά κύριο λόγο χονδρικώς και λιανικώς;   

Ο επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο 

λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, εφόσον κατά τις δύο προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους 

τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του υπερέβησαν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ ή το 

ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) ευρώ προκειμένου για επιτηδευματία 

που πωλεί τα αγαθά του εκτός της χώρας κατά ποσοστό άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%), τηρεί 

βιβλίο αποθήκης με τις αγορές και πωλήσεις κατά είδος, ποσότητα και αξία και η ποσοτική διακίνηση 

κατά είδος και ποσότητα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή. Τα αγαθά των τρίτων παρακολουθούνται 

ξεχωριστά τουλάχιστον κατά είδος και ποσότητα. 

Τα ίδια όρια ισχύουν όταν ο επιτηδευματίας ενεργεί επεξεργασία για ίδιο λογαριασμό ή για 

λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων , τηρεί βιβλίο αποθήκης πρώτων 

υλών, βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, έτοιμων προϊόντων και υποπροϊόντων.  

 

Β.10. Ποια λογιστικά βιβλία υποχρεούται να τηρεί ο επιτηδευματίας της Γ κατηγορίας του 
Κ.Β.Σ. για το υποκατάστημά του;  

1. Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας, τηρεί στο υποκατάστημα κατά την 

διπλογραφική μέθοδο τουλάχιστον ημερολόγιο ταμειακών και συμψηφιστικών πράξεων. 

Στο τέλος κάθε μήνα συντάσσει μηνιαίο διπλότυπο φύλλο ανάλυσης και ελέγχου με ανάπτυξη 

αντίστοιχη με εκείνη των λογαριασμών της έδρας. Στο φύλλο ανάλυσης και ελέγχου καταχωρούνται 

και τα προοδευτικά αθροίσματα των προηγουμένων μηνών. Το πρωτότυπο αποστέλλεται στην έδρα 

για ενημέρωση των βιβλίων. Ο επιτηδευματίας δεν υποχρεούται στη σύνταξη φύλλου ανάλυσης και 

ελέγχου, εφόσον το ημερολόγιο είναι διπλότυπο με ανάπτυξη αντίστοιχη εκείνης των λογαριασμών της 

έδρας. 

2. Ο επιτηδευματίας μπορεί να τηρεί, για το υποκατάστημά του, αντί των όσων πιο πάνω 

αναφέρονται, ημερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών, στο οποίο καταχωρούνται ξεχωριστά το 

υπόλοιπο του ταμείου της προηγούμενης ημέρας, οι ταμειακές πράξεις και οι συμψηφιστικές πράξεις. 

Το πρωτότυπο του φύλλου αυτού αποστέλλεται στην έδρα, για την ενημέρωση των βιβλίων της. 

 

Το υποκατάστημα από τα βιβλία του οποίου εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα τηρεί 

ίδια βιβλία τρίτης κατηγορίας και εξάγει τελικό αποτέλεσμα το οποίο ενσωματώνεται με λογιστική 

εγγραφή στα βιβλία της έδρας.  

Όταν τα βιβλία της έδρας και του υποκαταστήματος τηρούνται μηχανογραφικά, το ημερολόγιο 

ταμειακών και συμψηφιστικών πράξεων ή το μηνιαίο φύλλο ανάλυσης ελέγχου ή το ημερήσιο φύλλο 

συναλλαγών τηρούνται απλότυπα και τα δεδομένα τους αποστέλλονται στην έδρα με οποιονδήποτε 

τρόπο για την ενημέρωση των βιβλίων της. 

 

Β.11. Ποια βιβλία υποχρεούται να τηρεί ο επιτηδευματίας της Α' και Β' κατηγορίας του 
Κ.Β.Σ. για το υποκατάστημά του;   

Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας τηρεί και στο υποκατάστημά 

του ιδιαίτερο βιβλίο αγορών ή εσόδων - εξόδων. 
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Β.12. Πότε τηρείται και τι καταχωρείται στο βιβλίο ποσοτικής παραλαβής σύμφωνα με τον 
Κ.Β.Σ. ;  

Ο επιτηδευματίας τηρεί στην επαγγελματική του εγκατάσταση στην οποία διενεργείται η 

παραλαβή, βιβλίο ποσοτικής παραλαβής ή διπλότυπο δελτίο ποσοτικής παραλαβής για κάθε παραλαβή 

, όταν παραλαμβάνει στην επαγγελματική του εγκατάσταση χωρίς στοιχείο διακίνησης εμπορεύσιμων 

ή πάγιων αγαθών από οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, 

αποθήκευση, φύλαξη, χρήση, επισκευή καθώς και για επεξεργασία στην περίπτωση που ο αποστολέας 

είναι επιτηδευματίας ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος, . 

Στο βιβλίο ή δελτίο καταχωρούνται με την παραλαβή των αγαθών η χρονολογία της 

παραλαβής, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα και η διεύθυνση του αποστολέα, το είδος 

και η ποσότητα των αγαθών που παραλαμβάνονται, καθώς και ο σκοπός της παραλαβής. 

Όταν κατά την παραλαβή των αγαθών εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο αγοράς ή δελτίο εισαγωγής 

όπως προβλέπει ο Κ.Β.Σ. για τον εκμεταλλευτή ψυκτικών χώρων και χώρων αποθήκευσης αγαθών 

τρίτων, δεν τηρείται βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής. 

Β.13. Ποιοι απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων υποκαταστήματος;  

Δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης των βιβλίων υποκαταστήματος στις εξής περιπτώσεις : 

1. Στο υποκατάστημα που στεγάζεται σε συνεχόμενο ή στον ίδιο κτιριακό χώρο με την έδρα ή 

με άλλο υποκατάστημα και από την τήρηση ιδιαίτερου πρόσθετου βιβλίου του Κ.Β.Σ., μετά από 

γνωστοποίηση στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. , εφόσον τα δεδομένα του καταχωρούνται στο 

πρόσθετο βιβλίο που τηρείται στην έδρα ή σε άλλο υποκατάστημα του ίδιου ή συνεχόμενου κτιριακού 

χώρου. 
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2. Στις οποιεσδήποτε πρόσκαιρες εγκαταστάσεις όπως και από την τήρηση ιδιαίτερου βιβλίου 

αποθήκης, καθώς και από τη σύνταξη καταστάσεων ποσοτικής καταχώρισης των αποθεμάτων, εφόσον 

τα δεδομένα του βιβλίου ή των καταστάσεων αυτών καταχωρούνται διακεκριμένα στα αντίστοιχα 

βιβλία ή καταστάσεις της έδρας.. Τα στοιχεία των συναλλαγών των εγκαταστάσεων της περίπτωσης 

αυτής καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας ή του υποκαταστήματος στο οποίο ανήκουν το αργότερο 

μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση ή τη λήψη τους, κατά 

περίπτωση. 

3. Στο υποκατάστημα που βρίσκεται στον ίδιο νομό και νησί με την έδρα ή σε απόσταση 

μικρότερη των πενήντα (50) χιλιομέτρων από αυτή. Τα στοιχεία των συναλλαγών των εγκαταστάσεων 

της περίπτωσης αυτής καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας και ειδικά οι αγορές και οι πωλήσεις κάθε 

υποκαταστήματος παρακολουθούνται χωριστά από τα αντίστοιχα δεδομένα της έδρας ή άλλου 

υποκαταστήματος. Επί τήρησης βιβλίων Γ' κατηγορίας παρακολουθείται χωριστά και το ταμείο κάθε 

υποκαταστήματος. 

Β.14. Να αναφέρετε πότε ενημερώνεται το βιβλίο εξόδων πρώτης εγκατάστασης κατά τον 
Κ.Β.Σ., τι καταχωρείται σε αυτό και ποιος είναι υπόχρεος για την τήρησή του.   

Υπάρχει δυνατότητα να καταχωρούνται είτε στα βιβλία των προσώπων αυτών μέχρι τη δέκατη 

πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα από τη σύστασή τους ή την υποβολή της δήλωσης έναρξης 

εργασιών κατά περίπτωση  

είτε σε βιβλία που θεωρούνται στο όνομα του ιδρυτή από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της 

κατοικίας ή της έδρας αυτού με μνεία της υπό σύσταση επιχείρησης. 

Για έξοδα πρώτης εγκατάστασης καταχωρείται οι αγορές και λοιπές συναλλαγές που 

πραγματοποιούνται από τον ιδρυτή πριν τη σύσταση νομικού προσώπου ή υποκαταστήματος 

αλλοδαπού προσώπου ή κοινοπραξίας ή την έναρξη λειτουργίας ατομικής επιχείρησης και 

οποιασδήποτε επιχείρησης γενικά . 

Υπόχρεος είναι ο ιδρυτής και αν είναι πρόσωπο που έχει έδρα, κατοικία, διαμονή ή 

εγκατάσταση σε άλλη χώρα, τα βιβλία θεωρούνται στο όνομα του νόμιμου εκπροσώπου του στην 

Ελλάδα. 

Οι εγγραφές που καταχωρήθηκαν στα προσωρινά βιβλία μεταφέρονται στα οριστικά βιβλία 

αναλυτικά ή συγκεντρωτικά αμέσως μετά τη σύσταση του νομικού προσώπου ή την έναρξη 

λειτουργίας της επιχείρησης. 

Β.15. Να αναφέρετε πότε ενημερώνεται το βιβλίο μητρώου μαθητών, τι καταχωρείται σε αυτό 
και ποιος είναι υπόχρεος για την τήρησή του.  

Ο εκμεταλλευτής παιδικού σταθμού, εκπαιδευτηρίου, σχολής, φροντιστηρίου, εργαστηρίου 

ελευθέρων σπουδών και κάθε άλλης φύσης επιχείρησης ή οργανισμού με χαρακτήρα διδακτικό ή 

επαγγελματικής κατάρτισης, τηρεί και μητρώο μαθητών στο οποίο καταχωρεί το ονοματεπώνυμο, τη 

διεύθυνση των μαθητών που φοιτούν, τη χρονολογία έναρξης της φοίτησης, το ποσό που συμφωνείται, 

χωριστά, των διδάκτρων, των τροφείων, των μεταφορικών και των λοιπών δικαιωμάτων και τη 

χρονολογία διακοπής της φοίτησης, Ο χρόνος τήρησης είναι με την εγγραφή του μαθητή . 

Β.16. Να αναφέρετε πότε ενημερώνεται το βιβλίο ασθενών, τι καταχωρείται σε αυτό και ποιος 
είναι υπόχρεος για την τήρησή του.  

Ο εκμεταλλευτής κλινικής ή θεραπευτηρίου και τα νοσοκομεία ανεξάρτητα από τη νομική 

μορφή με την οποία λειτουργούν και την τυχόν απαλλαγή τους από το φόρο εισοδήματος ή το φόρο 

προστιθέμενης αξίας τηρούν : 

  Βιβλίο ασθενών, με ιδιαίτερη μερίδα για κάθε ασθενή, στην οποία καταχωρεί τη χρονολογία 

εισόδου του ασθενή, το ονοματεπώνυμο και  τη διεύθυνση αυτού, καθώς και τη χρονολογία εξόδου 

του, την κατηγορία της θέσης νοσηλείας του, σε περίπτωση αλλαγής της κατηγορίας θέσης καταχωρεί 

τη χρονολογία αυτής και την κατηγορία της νέας θέσηςτο είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, το είδος 
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και την ποσότητα των φαρμάκων και λοιπών υλικών, εκτός των αναλωσίμων, που χορηγούνται και 

τον αύξοντα αριθμό της απόδειξης παροχής υπηρεσιών.  

Ο χρόνος τήρησης είναι με την είσοδο και έξοδο του ασθενή και εντός της επομένης με τα 

λοιπά δεδομένα, 

Β.17. Να αναφέρετε πότε ενημερώνεται το βιβλίο εισερχομένων αυτοκινήτων, τι καταχωρείται 
σε αυτό και ποιος είναι υπόχρεος για την τήρησή του.  

Ο επιτηδευματίας που διατηρεί συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, 

μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων τηρεί βιβλίο 

εισερχομένων, στο οποίο καταχωρεί για κάθε όχημα τη χρονολογία εισόδου και εξόδου, το 

ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του κατόχου, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας 

του οχήματος και εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός, το είδος του οχήματος. Κατ' εξαίρεση, ο 

εκμεταλλευτής πλυντηρίου αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων δεν αναγράφει το 

ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του κατόχου. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν εφαρμόζονται 

για τα πλυντήρια που λειτουργούν με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης, εφόσον τα στοιχεία αξίας 

εκδίδονται αυτόματα κατά τη συναλλαγή . 

Η καταχώρηση στο βιβλίο εισερχομένων γίνεται όταν το όχημα εισέλθει και σταθμεύσει στον 

κύριο χώρο του συνεργείου και αποχωρήσει ο οδηγός του ή αρχίσει η εργασία επισκευής. 

Στην περίπτωση επισκευής για την οποία δεν λαμβάνεται αμοιβή, αναγράφεται, σε ειδική στήλη 

του βιβλίου αυτού, η ένδειξη "δωρεάν" και υπογράφει παραπλεύρως ο πελάτης. 

 

Β.19. Στις λιανικές πωλήσεις ο επιτηδευματίας έχει υποχρέωση έκδοσης δελτίου αποστολής; 
Εάν υπάρχει υποχρέωση, πότε (χρονικά) εκδίδεται;    

Το δελτίο αποστολής εκδίδεται σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή 

διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο 

δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη 

παροχής υπηρεσιών) . Άρα όταν ο ιδιώτης αγοραστής δεν αγοράσει τα αγαθά από το κατάστημα του 

επιτηδευματία αλλά θέλει να αποσταλούν π.χ. στην οικία του, τότε ο επιτηδευματίας κατά την έναρξη 

της διακίνησης των αγαθών υποχρεούται στην έκδοση δελτίου αποστολής. 

Η απόδειξη εκδίδεται όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, το αργότερο μέχρι 

τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του 

μήνα αποστολής και πάντως όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου.  

Όταν η αποστολή των αγαθών γίνεται σε τρίτο, με εντολή του αγοραστή, σε χρόνο 

μεταγενέστερο από την έκδοση της απόδειξης λιανικής πώλησης, στο δελτίο αποστολής αναγράφεται ο 

αριθμός της απόδειξης αυτής. 

 

Β.20. Πώς αναγράφεται η ώρα στο Δελτίο Αποστολής; 

Η ακριβής ώρα παράδοσης ή έναρξης της αποστολής που σημειώνεται τουλάχιστον στο πρώτο 

αντίτυπο, με τετραψήφιο αριθμό, δηλαδή τα δύο πρώτα ψηφία για την ώρα και τα δύο επόμενα για τα 

λεπτά της ώρας. Είναι δυνατή η αναγραφή της ώρας χειρόγραφα στο μηχανογραφικό ΔΑ. 

 

Β.21. Τι γνωρίζετε για το δελτίο εσωτερικής διακίνησης;  

Με πρόσφατη ρύθμιση το είδος αυτού του δελτίου έχει καταργηθεί , πριν όσοι επιτηδευματίες 

είχαν θεωρημένο βιβλίο αποθήκης και  δραστηριότητα παραγωγική για τις μεταξύ των αποθηκών 

διακινήσεις έπρεπε να χρησιμοποιούν Δελτία εσωτερικής διακίνησης για διάφερες χρήσεις. Τέτοια 

είναι το Δελτίο Αποστολής Πρώτων υλών για επεξεργασία, το Δελτίο επιστροφής πρώτων υλών από 

επεξεργασία ,το Δελτίο παραλαβής ετοίμων προϊόντων κ.λ.π. 
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Β.22. Να αναφέρετε τις περιπτώσεις που οι επιτηδευματίες υποχρεούνται να εκδώσουν 
απόδειξη δαπάνης.   

Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας και το Δημόσιο με τα 

εξομοιούμενα με αυτό πρόσωπα, καθώς και τους διεθνείς οργανισμούς και τις ξένες αποστολές για 

κάθε δαπάνη που αφορά την άσκηση της επιχείρησής του ή την εκτέλεση του σκοπού τους, αντίστοιχα, 

για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην έκδοση στοιχείου του Κώδικα αυτού, εκδίδει 

διπλότυπη απόδειξη δαπάνης. 

Διπλότυπη απόδειξη δαπάνης εκδίδεται επίσης και από τον εκμεταλλευτή επιβατικού 

αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για την καταβολή στους οδηγούς αμοιβών οι οποίες δεν υπάγονται στο 

φόρο προστιθέμενης αξίας. 

Β.23. Ποιο το περιεχόμενο των αποδείξεων λιανικής πώλησης στην περίπτωση που η 
επιχείρηση τηρεί βιβλίο αποθήκης; 

Όταν ο επιτηδευματίας είναι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίου αποθήκης κατά την εισαγωγή και 

εξαγωγή αναγράφει στην απόδειξη λιανικής πώλησης ή στην απόδειξη επιστροφής, κατά περίπτωση, 

και το είδος και την ποσότητα του αγαθού που πωλήθηκε ή επιστράφηκε ή αλλάχθηκε. 

Β.24. Ποιος ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών;  

I. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας, το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της 

παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται 

απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το 

τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία. 

Στην περίπτωση εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων, το τιμολόγιο εκδίδεται μέσα σε ένα (1) 

μήνα από την προσωρινή επιμέτρηση και πάντως μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο, που 

πραγματοποιήθηκε η επιμέτρηση. 

II. Ειδικά σε περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώματος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριμένο 

ή μη χρονικό διάστημα, έναντι προκαθορισμένης αμοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριμένο ή 

μη πλήθος υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο 

πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών και όχι αργότερα από το τέλος της 

διαχειριστικής περιόδου των συμβαλλομένων.  

III. Για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που επαναλαμβάνονται κάθε 

ημέρα ή και κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα μέσα στον ίδιο μήνα, προς τον ίδιο επιτηδευματία ή 

το Δημόσιο και τα εξομοιούμενα με αυτό πρόσωπα, καθώς και για τους διεθνείς οργανισμούς και τις 

ξένες αποστολές, και oι αγρότες και η αγροτική εκμετάλλευση που ορίζονται στον Κώδικα Φ.Π.Α.,  

εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς, ο πωλητής επιτηδευματίας μπορεί, αντί της 

έκδοσης τιμολογίου για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, να τηρεί κατάσταση κατά 

αγοραστή - πελάτη, στην οποία καταχωρείται για κάθε πώληση αγαθών ή για κάθε παροχή υπηρεσιών 

η ημερομηνία παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών, το είδος, η ποσότητα και η αξία των 

αγαθών ή το είδος των υπηρεσιών και το ποσό της αμοιβής που συμφωνήθηκε. Με βάση τα δεδομένα 

της κατάστασης αυτής εκδίδεται το τιμολόγιο την τελευταία ημέρα του μήνα εκείνου που αφορά, στο 

οποίο δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή, εφόσον η πιο πάνω κατάσταση συντάσσεται σε δύο 

αντίτυπα, ένα των οποίων επισυνάπτεται στο τιμολόγιο.  

Η κατάσταση αυτή δεν απαιτείται όταν τα δεδομένα αυτής προκύπτουν από τα πρόσθετα βιβλία 

του Άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. ή όταν το τιμολόγιο που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα δεδομένα που 

απαιτούνται από τις κατ' ιδίαν διατάξεις. 

Β.25. Σε ποιες περιπτώσεις εκδίδεται απόδειξη λιανικής πώλησης;  

Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας για κάθε πώληση αγαθών, για 

ίδιο λογαριασμό ή πώληση για λογαριασμό τρίτου, ή παροχή υπηρεσιών προς το κοινό ή προς τα μέλη 

προμηθευτικού συνεταιρισμού με βάση διατακτικές του, εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης ή 
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παροχής υπηρεσιών, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση επιστροφής των αγαθών εκδίδει απόδειξη 

επιστροφής.  

Σε περίπτωση αλλαγής των αγαθών εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης στην οποία αναγράφει 

χωριστά τουλάχιστον την αξία του αγαθού που παραδίδεται στον πελάτη, καθώς και την αξία του 

αγαθού που επιστρέφεται και την τυχόν διαφορά.  

Β.26. Σε περίπτωση επιστροφής λιανικώς πωληθέντων αγαθών, τι στοιχείο εκδίδεται 
σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.;   

Σε περίπτωση επιστροφής των αγαθών εκδίδει απόδειξη επιστροφής. Σε περίπτωση αλλαγής 

των αγαθών εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης στην οποία αναγράφει χωριστά τουλάχιστον την αξία 

του αγαθού που παραδίδεται στον πελάτη, καθώς και την αξία του αγαθού που επιστρέφεται και την 

τυχόν διαφορά. Σε περίπτωση έκπτωσης μετά την έκδοση της απόδειξης λιανικής πώλησης, που αφορά 

διαρκή καταναλωτικά αγαθά, κατά την έννοια  των οποίων η αρχική τιμή είχε επιβαρυνθεί λόγω 

διακανονισμού, ή αγαθά που διαπιστώνεται εκ των υστέρων ελάττωμα, εκδίδεται απόδειξη 

επιστροφής, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη, το είδος και η 

ποσότητα, καθώς και ο αύξων αριθμός της σχετικής απόδειξης λιανικής πώλησης. 

Β.27. Τι είναι το μητρώο παγίων και τι αναγράφεται σ’ αυτό;  

Το μητρώο παγίων είναι θεωρημένο βιβλίο το οποίο χρησιμοποιείται για τη λογιστική 

παρακολούθηση αναλυτικά της αξίας κτήσεως, των αποσβέσεων και της αναπόσβεστης αξίας κάθε 

πάγιου στοιχείου. Από το μητρώο παγίων στοιχείων, πρέπει να προκύπτουν για το κάθε πάγιο στοιχείο 

τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:  

1. Ονοματολογία και διακριτικά στοιχεία, δηλ. τα στοιχεία που εξατομικεύουν το είδος του παγίου.  

2. Τα στοιχεία της λογιστικής του εντάξεως (τίτλοι και κωδικοί του πρωτοβάθμιου και του 

λογαριασμού της τελευταίας βαθμίδας).  

3. Η αιτιολογία και τα σχετικά στοιχεία κτήσεως, η αρχική αξία κτήσεως και οι μεταβολές αυτής 

(προσθήκες, βελτιώσεις, μειώσεις).  

4. Ο τόπος εγκατάστασης ή ο τόπος στις εγκαταστάσεις του οποίου τυχόν βρίσκεται.  

5. Η ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η χρησιμοποίηση, καθώς και η ημερομηνία που τυχόν τέθηκε 

σε αδράνεια.  

6. Η τυχόν κτήση του με ευεργετική φορολογική διάταξη.  

7. Η τυχόν ύπαρξη βαρών πάνω σε αυτό.  

8. Ο κωδικός της τελευταίας βαθμίδας του λογαριασμού αποσβέσεων.  

9. Οι λογισμένες αποσβέσεις ( συντελεστής και ποσό) καθώς και οι αντιλογισμένες αποσβέσεις, σε 

περίπτωση πωλήσεως ή καταστροφής του παγίου στοιχείου.  

10. Τα στοιχεία και η αιτία του τερματισμού της παραγωγικής του ζωής (εκποίηση, καταστροφή κλπ).  

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα της τήρησης του μητρώου παγίων στοιχείων κατά ομοειδείς 

παγίων στοιχείων, με την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο πάγιο στοιχείο θα είναι δυνατόν να 

εξατομικεύεται (π.χ. πώληση). Το μητρώο παγίων στοιχείων είναι υποχρεωτικό για τις Α.Ε., ΕΠΕ και 

Ε.Ε. κατά μετοχές, και υποχρεώνονται σε πλήρη τήρηση του Ε.Γ.Λ.Σ..  

Τα έπιπλα και σκεύη μπορεί να παρακολουθούνται στο μητρώο παγίων ανά συντελεστή 

απόσβεσης.. Διατάξεις που επιβάλλουν την τήρηση κλαδικών λογιστικών σχεδίων κατισχύουν  των 

προαναφερομένων . 

Εκτυπώνει το μητρώο παγίων στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου και μέσα στην προθεσμία 

σύνταξης του ισολογισμού, με δυνατότητα μη εκτύπωσής τους, εφόσον τα δεδομένα τους φυλάσσονται 

σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης. 

 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγράφονται στο βιβλίο απογραφών, κατά ομοειδείς 

κατηγορίες τουλάχιστον με τα εξής στοιχεία:  
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1. αξία κτήσης ή κόστος ιδιοκατασκευής, προσαυξημένο με τις δαπάνες επεκτάσεων ή 

προσθηκών και βελτιώσεων,  

2. αποσβέσεις και  

3. αναπόσβεστη αξία. 

Σε περίπτωση ολοσχερούς απόσβεσης παγίου περιουσιακού στοιχείου διατηρείται στο μητρώο 

παγίων περιουσιακών στοιχείων αναπόσβεστη αξία ενός λεπτού του ευρώ, όταν το περιουσιακό αυτό 

στοιχείο εξακολουθεί να παραμένει στην κυριότητα του επιτηδευματία. 

Β.28. Ποιες είναι οι εξαιρέσεις από την έκδοση δελτίου αποστολής για μεταφορές με ιδιωτικής 
χρήσης ή μισθωμένα δημόσιας χρήσης μεταφορικά μέσα;  

1.  για τις μεταφορές υλικών εκσκαφών ή κατεδαφίσεων από κατασκευαστικές επιχειρήσεις 

και για τις μεταφορές αυτούσιων λατομικών προϊόντων (άμμου, σκύρων κ.λπ.) που παράγονται από τις 

ίδιες επιχειρήσεις για τα έργα που εκτελούνται από αυτές, 

2. για τις μεταφορές, που ενεργούνται από μεταλλευτικές επιχειρήσεις, μεταλλεύματος και 

υλικών που απορρίπτονται (μπάζων), από εργοτάξιο σε εργοτάξιο και από εργοτάξιο σε χώρους 

αποθήκευσης, επεξεργασίας, εκφόρτωσης και απόρριψης, κατά περίπτωση και 

3. για τις μεταφορές πέτρας, χαλικιού, αργυλοπετρώματος και αργυλοχώματος, από 

επιχειρήσεις παραγωγής αδρανών υλικών, ασβέστη και τσιμέντου, από τους χώρους περισυλλογής ή 

εξόρυξης στους χώρους επεξεργασίας. 

4.  επί διακίνησης αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεών του. Με έγκριση του 

προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., επιτρέπεται στην περίπτωση αυτή η μη έκδοση δελτίου αποστολής ή η έκδοσή 

του κατά διαφορετικό τρόπο, εφόσον λόγω απόστασης δεν είναι εξαιρετικά δύσκολη η 

παρακολούθηση των διακινουμένων αγαθών. 

5. Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής για τις διακινήσεις 

ανταλλακτικών παγίων από τον επιτηδευματία μεταξύ των εγκαταστάσεών του, εφόσον δεν αποτελούν 

γι' αυτόν αντικείμενο εμπορίας και προορίζονται αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών στις 

εγκαταστάσεις του και οι διακινήσεις αυτές διενεργούνται με μεταφορικά μέσα ιδιωτικής χρήσης 

κυριότητάς του ή μισθωμένα δημόσιας χρήσης.  

6. Τέλος δεν εκδίδεται δελτίο αποστολής για τη λιανική πώληση αγαθών εφόσον εκδόθηκε 

φορολογικό στοιχείο αξίας , απόδειξη λιανικής πώλησης , και η διακίνηση γίνεται με ευθύνη του 

ιδιώτη αγοραστή . 

Β.29. Πότε εκδίδεται το τιμολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων όταν έχει ήδη εκδοθεί Δελτίο 
Αποστολής ή Απόδειξη ποσοτικής παραλαβής;   

Ο επιτηδευματίας και το Δημόσιο και τα εξομοιούμενα με αυτό πρόσωπα, καθώς και για τους 

διεθνείς οργανισμούς και τις ξένες αποστολές όταν αγοράζουν αγροτικά προϊόντα από αγρότες που 

ορίζονται στον Κώδικα Φ.Π.Α.,  εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς , εκδίδουν 

τιμολόγιο . 

Για το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν αναλόγως τα 

οριζόμενα, για την πώληση αγαθών : 

1. Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής, κατά περίπτωση. 

Όταν εκδοθεί ΔΑ , το αργότερο σε (1) μήνα και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο  

2. Σε χρόνο μεταγενέστερο, όταν αυτές αφορούν ενδοκοινοτικές αποστολές ή παραδόσεις 

κατά τον Κ. Φ.Π.Α., το αργότερο μέχρι την 15η του επόμενου μήνα και πάντως μέσα στην ίδια 

διαχειριστική περίοδο  

3. Το τιμολόγιο αγοράς ηρτημένων καρπών, εκδίδεται κατά το χρόνο κατάρτισης της 

σύμβασης.  

4. Εάν ο αγοραστής είναι το Δημόσιο και τα εξομοιούμενα με αυτό πρόσωπα, καθώς και για 

τους διεθνείς οργανισμούς και τις ξένες αποστολές , το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί μέχρι το τέλος της 

διαχειριστικής περιόδου μέσα  



Ειδικός Φοροτεχνικός Γραφείου σε ενδεικτικές απαντήσεις Πιστοποίησης ΟΕΕΚ 

ΜΑΪΟΣ 2008 για σχόλια – παρατηρήσεις στο pistopoiisioeek.wordpress.com  
σελίδα 54 από 134 

5. Κατ' εξαίρεση, όλα τα Τιμολόγια. Εκκαθάρίσης, τα οποία εκδίδονται στο τέλος της 

διαχειριστικής περιόδου, επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι την 20η του επόμενου μήνα με ημερομηνία 

έκδοσης την τελευταία ημέρα της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον παραδίδονται μέχρι την ημέρα 

αυτή, σε αυτόν που αφορούν. 

6. Για δε τις επαναλαμβανόμενες αγορές , αντί της έκδοσης τιμολογίου να τηρεί κατάσταση 

κατά αγοραστή - πελάτη και με βάση αυτά τα δεδομένα εκδίδεται την τελευταία ημέρα του μήνα χωρίς 

να απαιτείται αναλυτική περιγραφή, εφόσον η κατάσταση επισυνάπτεται στο τιμολόγιο, όπως δεν 

απαιτείται για τα πρόσθετα βιβλία ή όταν το τιμολόγιο περιέχει αναλυτικά όλα τα δεδομένα που 

απαιτούνται . 

Β.30. Τι γνωρίζετε για την απόδειξη αυτοπαράδοσης σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.;  

Στις περιπτώσεις αυτοπαράδοσης αγαθών για προσωπική χρήση του επιτηδευματία ή του 

προσωπικού όπως επίσης ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών και πράξεις που προβλέπονται από τον 

Κώδικα Φ.Π.Α. , θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών π.χ. για αγορά καπνοβιομηχανικών προϊόντων , 

αλκοολούχων ποτών, μη φορολογητέων πράξεων π.χ. δεξιώσεων, ψυχαγωγίας ,στέγασης, μετακίνησης 

για το προσωπικό της επιχείρησης, , απόκτησης Ι.Χ. αυτοκινήτων μέχρι (9) θέσεων καθώς και οι 

δαπάνες αυτών , η υπηρεσία μεταφοράς εκτός σκοπού της δραστηριότητας ,η χρησιμοποίηση αγαθών 

της επιχείρησής του, για την ικανοποίηση αναγκών του επιτηδευματία ή του προσωπικού , η παροχή 

υπηρεσιών για τις ανάγκες του ή για το προσωπικού του , εκδίδεται απόδειξη αυτοπαράδοσης. Αντί 

της απόδειξης αυτής μπορεί να εκδίδεται άλλο στοιχείο αξίας του Κ.Β.Σ., εφόσον κατά την έκδοσή 

τους αναγράφεται η ένδειξη "απόδειξη αυτοπαράδοσης". Αναγράφονται τα είδη σε τιμές αγοράς ή 

κόστους παραγωγής και προστίθεται ο ανάλογος Φ.Π.Α. και είναι αθεώρητες.  

Β.31. Πότε και πώς εκδίδεται το τιμολόγιο για τεχνικά έργα ή εγκαταστάσεις;  

Στην περίπτωση εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων, το τιμολόγιο εκδίδεται μέσα σε 

ένα (1) μήνα από την προσωρινή επιμέτρηση και πάντως μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο, που 

πραγματοποιήθηκε η επιμέτρηση. 

Β.32. Εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης αγαθών για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί Δελτίο Αποστολής. 
Περιγράψτε τους ελέγχους που πρέπει να κάνετε ώστε το τιμολόγιο να εκδοθεί σύμφωνα με 
τα οριζόμενα από τον Κ.Β.Σ., το νόμο Ν.1642/86 καθώς επίσης και κάθε έλεγχο που κατά τη 
γνώμη σας θεωρείται αναγκαίος.   

Οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν ώστε το τιμολόγιο να εκδοθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από 

τον Κ.Β.Σ. σε σχέση με το εκδοθείς ΔΑ είναι οι εξής;  

 I. Έλεγχος ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου. Του τιμολόγιο θα πρέπει να εκδοθεί το 

αργότερο σε ένα μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του ΔΑ και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική 

περίοδο των συμβαλλομένων  

 II. Έλεγχος συμφωνίας των πλήρων στοιχείων των συμβαλλομένων που αναφέρονται στο ΔΑ με 

αυτά που αναφέρονται στο τιμολόγιο πώλησης ,τα οποία νοούνται  

1. το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία,  

2. το επάγγελμα,  

3. η διεύθυνση,  

4. ο Α.Φ.Μ. και  

5. η αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

Για το Δημόσιο και τα εξομοιούμενα με αυτό πρόσωπα, καθώς και για τους διεθνείς 

οργανισμούς και τις ξένες αποστολές, αναγράφεται τουλάχιστον η επωνυμία και η διεύθυνση, καθώς 

και ο Α.Φ.Μ. 

 III. Έλεγχος συμφωνίας των στοιχείων της συναλλαγής με το ΔΑ τα οποία νοούνται  

1. το είδος των αγαθών,  

2. η ποσότητα,  

3. η μονάδα μέτρησης,  
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4. η τιμή μονάδας και  

5. η αξία , η οποία,  

6. όπου συντρέχει περίπτωση, αναλύεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή από το Φ.Π.Α. 

7. Οι παρεχόμενες εκπτώσεις αναγράφονται κατά τις ίδιες διακρίσεις.  

 IV. Έλεγχος ορθότητας στην εκκαθάριση αξιών του τιμολογίου 

1. Στο καθαρό ποσό προστίθενται οι κατά το χρόνο της συναλλαγής συναλλακτικές και 

ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις αν υπάρχουν και  

2. ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.  

Ακόμη αναγράφεται  

3. το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής αριθμητικώς καθώς και  

4. ολογράφως όταν εκδίδεται χειρόγραφο τιμολόγιο.  

 V. Έλεγχος αναγραφής του αύξων αριθμού στο τιμολόγιο πώλησης του αντίστοιχου αύξων 

αριθμού ή οι αριθμοί των δελτίων αποστολής  που εκδόθηκαν για τη διακίνηση 

Β.33. Ποιος είναι ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου;   

1. Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών στον 

παραλήπτη, κατά περίπτωση.  

2. :Όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο 

σε ένα (1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια 

διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. 

3. Όταν αφορούν ενδοκοινοτικές αποστολές ή παραδόσεις αγαθών , η έκδοση του τιμολογίου 

σε χρόνο μεταγενέστερο της παράδοσης ή αποστολής των αγαθών εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 

15η του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική 

περίοδο των συμβαλλομένων.  

4. Το τιμολόγιο αγοράς ηρτημένων καρπών, εκδίδεται κατά το χρόνο κατάρτισης της 

σύμβασης.  

5. Επί επιστροφής αγαθών, το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από 

το χρόνο της παραλαβής τους και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο που παραλήφθηκαν τα 

αγαθά.  

6. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας, το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της 

παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται 

απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το 

τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία. 

7. Στην περίπτωση εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων, το τιμολόγιο εκδίδεται μέσα 

σε ένα (1) μήνα από την προσωρινή επιμέτρηση και πάντως μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο, που 

πραγματοποιήθηκε η επιμέτρηση.  

8. Σε περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώματος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριμένο ή μη 

χρονικό διάστημα, έναντι προκαθορισμένης αμοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριμένο ή μη 

πλήθος υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης 

αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών και όχι αργότερα από το τέλος της διαχειριστικής 

περιόδου των συμβαλλομένων.  

9. Εάν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι το Δημόσιο, το Νομικό Πρόσωπο με μη 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα , το αλλοδαπό νομικό που αποκτά κυριότητα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι 

ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί , το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί μέχρι το τέλος της 

διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των 

υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δημόσιων έργων. Ειδικά για τις οριστικές πωλήσεις συγγραμμάτων των 

οποίων η τιμή ορίζεται με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

θρησκευμάτων το τιμολόγιο εκδίδεται εντός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα 
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της Κυβερνήσεως της σχετικής απόφασης και πάντως μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα 

στην οποία δημοσιεύεται αυτή.  

10. Όλα τα τιμολόγια, τα οποία εκδίδονται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, επιτρέπεται 

να εκδίδονται μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την 

τελευταία ημέρα της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον παραδίδονται μέχρι την ημέρα αυτή, σε αυτόν 

που αφορούν. 

Β.34. Σε ποιες περιπτώσεις δεν εκδίδεται τιμολόγιο;  

Οι διατάξεις που αφορούν το τιμολόγιο δεν έχουν εφαρμογή: 

1. Στις πωλήσεις ακινήτων, βιομηχανοστασίων, πλοίων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών και 

λοιπών μηχανημάτων, εφόσον συντάσσονται συμβόλαια μεταβίβασης, καθώς και στις πωλήσεις 

μετοχών, παραγώγων, ομολογιών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων και λοιπών συναφών. 

2. Στις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος, θερμικής ενέργειας 

ή παροχής τηλεπικοινωνιακών, ταχυδρομικών, τραπεζικών, χρηματιστηριακών, χρηματοδοτικών 

εργασιών, καθώς και στις περιπτώσεις είσπραξης ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών 

δικαιωμάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δημοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής 

ωφέλειας, εφόσον από τα ανωτέρω πρόσωπα εκδίδονται άλλα έγγραφα που περιλαμβάνουν τα στοιχεία 

του τιμολογίου, εκτός της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας του αντισυμβαλλομένου και αντίτυπο 

αυτών των εγγράφων παραδίδεται στον πελάτη.  

3. Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, καθώς και στις πωλήσεις μη εμπορεύσιμων αγαθών 

για τον αγοραστή επιτηδευματία όταν εισπράττει επιδοτήσεις, επιστροφές έμμεσων φόρων και άλλα 

ανόργανα έσοδα ή σε παροχές υπηρεσιών σε Δημόσιο, Ν.Π. μη κερδοσκοπικό και αγρότες , αξίας κάθε 

συναλλαγής μέχρι πενήντα (50) ευρώ, εφόσον εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή απόδειξη 

λιανικής πώλησης, κατά περίπτωση, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού από τον 

αντισυμβαλλόμενο. 

Β.35. Τι εννοούμε κατά τον Κ.Β.Σ. πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων;  

Ως πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων νοούνται  

1. το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία,  

2. το επάγγελμα,  

3. η διεύθυνση,  

4. ο Α.Φ.Μ. και  

5. η αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

Για το Δημόσιο και τα εξομοιούμενα με αυτό πρόσωπα, καθώς και για τους διεθνείς 

οργανισμούς και τις ξένες αποστολές, αναγράφεται τουλάχιστον η επωνυμία και η διεύθυνση, καθώς 

και ο Α.Φ.Μ. 

Β.36. Ποια στοιχεία αναγράφονται σε μια εκκαθάριση που εκδίδεται λόγω πώλησης για 
λογαριασμό τρίτου;  

Τα αγαθά που παραλαμβάνονται από τρίτο προς πώληση για λογαριασμό του καταχωρούνται 

,σε διπλότυπη κατάσταση κατά εντολέα  

1.  κατ' είδος και  

2. ποσότητα  

3. κατ' είδος , που πωλούνται 

4. ποσότητα  ,  

5. αξία που πωλούνται ,  

6. οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του τρίτου,  

7. ο Φ.Π.Α. και  

8. κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την εκκαθάριση.  
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Την τελευταία ημέρα κάθε μήνα εκδίδεται εκκαθάριση κατά εντολέα, στην οποία αναγράφονται 

1. τα πλήρη στοιχεία του εντολέα,  

  I. το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία,  

  II. το επάγγελμα,  

  III. η διεύθυνση,  

  IV. ο Α.Φ.Μ. και  

  V. η αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

2. η συνολική αξία των πωλήσεων κατά συντελεστή Φ.Π.Α.,  

3. το ποσό του Φ.Π.Α.,  

4. η προμήθεια που αναλογεί,  

5. ο Φ.Π.Α. της προμήθειας, καθώς και  

6. οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του εντολέα.  

Η πιο πάνω κατάσταση μπορεί να μη συντάσσεται εάν τα στοιχεία της αναγράφονται στην 

εκκαθάριση. 

Επί αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών από πρόσωπο που δεν έχει υποχρέωση έκδοσης 

τιμολογίου αυτό εκδίδεται από τον αντιπρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή στο τιμολόγιο αναγράφεται 

και το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του εντολέα, διαφορετικά η αγορά θεωρείται, κατ' αμάχητο 

τεκμήριο, ότι έγινε για λογαριασμό του αντιπροσώπου. 

Η εκκαθάριση με το ένα αντίτυπο της κατάστασης και τα δικαιολογητικά των δαπανών, που 

εκδόθηκαν στο όνομα του εντολέα και αναγράφονται αναλυτικά στην κατάσταση, αποστέλλονται στον 

εντολέα μέχρι τη δεκάτη πέμπτη (15η) ημέρα του μήνα της εκκαθάρισης και προκειμένου για τον 

τελευταίο μήνα της διαχειριστικής περιόδου μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα. Η 

εκκαθάριση και η κατάσταση, ως προς τον εντολέα, υποκαθιστούν τα στοιχεία πώλησης αυτού. 

Β.37. Σε ποιες περιπτώσεις εκδίδεται εκκαθάριση και ποιος είναι ο χρόνος έκδοσής της;  

Εκκαθάριση εκδίδεται στις εξής περιπτώσεις    

1. προς πώληση αγαθών για λογαριασμό τρίτου ή  

2. αγοράς αγαθών για λογαριασμό τρίτου  

3. προς επεξεργασία για λογαριασμό τρίτου   

4. λήψης υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου  

 

Την τελευταία ημέρα κάθε μήνα εκδίδεται εκκαθάριση κατά εντολέα, με το ένα αντίτυπο της 

κατάστασης και τα δικαιολογητικά των δαπανών, που εκδόθηκαν στο όνομα του εντολέα και 

αναγράφονται αναλυτικά στην κατάσταση, αποστέλλονται στον εντολέα μέχρι τη δεκάτη πέμπτη (15η) 

ημέρα του μήνα της εκκαθάρισης και προκειμένου για τον τελευταίο μήνα της διαχειριστικής περιόδου 

μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα. Η εκκαθάριση και η κατάσταση, ως προς τον 

εντολέα, υποκαθιστούν τα στοιχεία πώλησης αυτού. 

Β.38. Όταν για τη διακίνηση αγαθών έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής και αγοραστής είναι το 
Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π. μη κερδοσκοπικό, ποιος είναι ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου;  

Εάν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π. μη 

κερδοσκοπικό το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην 

οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση 

δημόσιων έργων. Ειδικά για τις οριστικές πωλήσεις συγγραμμάτων των οποίων η τιμή ορίζεται με 

απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων το τιμολόγιο 

εκδίδεται εντός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 

σχετικής απόφασης και πάντως μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία 

δημοσιεύεται αυτή. Κατ' εξαίρεση, όλα τα τιμολόγια , τα οποία εκδίδονται στο τέλος της 

διαχειριστικής περιόδου, επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι την εικοστή ημέρα του επόμενου μήνα με 
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ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον παραδίδονται μέχρι 

την ημέρα αυτή, σε αυτόν που αφορούν. 

Β.39. Σε περίπτωση ελέγχου της επιχείρησης από όργανα της Δ.Ο.Υ.. με βιβλία Α' ή Β' 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ποιες γενικές ελεγκτικές επαληθεύσεις επί των εγγραφών στα βιβλία 
της πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί εκ μέρους του υπεύθυνου λογιστή ώστε να μην 
καταλογιστεί πρόστιμο;  

Οι βασικές επαληθεύσεις που πρέπει να κάνει ο υπεύθυνος λογιστής είναι οι εξής  
1. Αν τηρήθηκαν τα βιβλία και εκδόθηκαν τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ.  
2. Αν υπήρχε υποχρέωση και αν τηρήθηκαν τα πρόσθετα βιβλία και εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα 
στοιχεία του Κ.Β.Σ.  

3 . Αν τα βιβλία είναι εμπρόθεσμα ενημερωμένα όπως και η μεταφορά των δεδομένων των 
υποκαταστημάτων στα βιβλία του κεντρικού. κατά την ημέρα του ελέγχου . 

4. Αν για τις εκπιπτόμενες δαπάνες πάνω από 15 ευρώ υπάρχουν νόμιμα δικαιολογητικά ,είναι 
πραγματικές και ο αντισυμβαλλόμενος υπαρκτό φορολογικό πρόσωπο.  

5. Έλεγχος αθροίσεων δαπανών ,εσόδων και ορθής μεταφοράς των αθροισμάτων , από σελίδα σε 
σελίδα .  

6. Ελέγχεται αν τα εμφανιζόμενα αγορασθέντά πάγια στα βιβλία της επιχείρησης χρησιμοποιούνται 
στην επιχείρηση ή όχι, οπότε στην τελευταία περίπτωση σημαίνει ότι η εγγραφή έγινε για τη 
διόγκωση του Φ.Π.Α. εισροών.  

Ιδιαίτερα για τον επιτηδευματία με βιβλία Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 
1.  Αν αναγράφεται η ημερομηνία του παραστατικού και ο αριθμός του.  
2.  Αν αναγράφεται το όνομα του εκδώσαντος το παραστατικό.  
3.  Αν καταχωρείται η καθαρή αξία των αγορών κατά συντελεστή Φ.Π.Α. και 

τουλάχιστον στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου ο Συντελεστής καθαρού κέρδους.  
4.  Αν σε ιδιαίτερες στήλες καταχωρείται η καθαρή αξία αγοράς των παγίων, οι δαπάνες 

με και χωρίς Φ.Π.Α. και τέλος ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις πράξεις αυτές.  
Ιδιαίτερα για τον επιτηδευματία με βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

1.  Αν καταχωρούνται στην αριστερή σελίδα του βιβλίου τα έσοδα και οι πωλήσεις και 
στην δεξιά οι αγορές και οι δαπάνες σύμφωνα με όσα αναφέραμε στην πρώτη κατηγορία.  

2.  Σχετικά με τα έσοδά αν καταχωρούνται σε ιδιαίτερες στήλες οι πωλήσεις 
εμπορευμάτων διακεκριμένες σε χονδρικές και λιανικές και των προϊόντων αντίστοιχα.  

3. Αν οι πωλήσεις αναγράφονται σε ειδική στήλη και κατά συντελεστή Φ.Π.Α. Μ.Σ.Κ.Κ. 

Β.40. Κατά τη διενέργεια ελέγχου από τα αρμόδια όργανα της Δ.Ο.Υ.. μιας επιχείρησης με Γ 
κατηγορίας βιβλία, ποια απ' αυτά (τα βιβλία) θεωρούνται (υπογράφονται) υποχρεωτικά μετά 
το πέρας του ελέγχου;  

1. Τα ημερολόγια.  
1. Γενικό ημερολόγιο, όταν τηρείται κλασσικό σύστημα.  
2. Αναλυτικά ημερολόγια, όταν τηρείται συγκεντρωτικό σύστημα.  
3. Ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμού (εφόσον τηρείται).  

2. Το Γενικό Καθολικό, σε όποιο λογαριασμό κρίνεται απαραίτητο, ή ισοζύγιο Γενικού Καθολικού 
(όποιο από τα δύο είναι θεωρημένο.  

3. Το βιβλίο απογραφών και ισολογισμών.  
4. Τα ειδικά βιβλία  

1. Μητρώο παγίων, εφόσον τηρείται και κρίνεται αναγκαίο από τον έλεγχο.  
2. Το βιβλίο αποθήκης ή μηνιαίες καταστάσεις αποθήκης (όποιο από τα δύο είναι θεωρημένο).  
3. Το βιβλίο παραγωγής κοστολογίου.  
4. Τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.  
5. Τα διοικητικά βιβλία Α.Ε. & Ε.Π.Ε. (όταν κρίνεται αναγκαίο από τον έλεγχο)  
 

Β.41. Με ποιο τρόπο γίνεται ο έλεγχος από τα αρμόδια όργανα της Δ.Ο.Υ., του υπολοίπου του 
λογαριασμού ταμείο (38.00) σε μηχανογραφική και χειρόγραφη τήρηση βιβλίων κατά το 
κλασσικό και συγκεντρωτικό σύστημα επιχείρησης που τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του 
Κ.Β.Σ.  ; 

1. Θεωρείται το Γενικό Ημερολόγιο (κλασικό σύστημα) ή το αναλυτικό ημερολόγιο Ταμείου 
(συγκεντρωτικό σύστημα).  

2. Γίνεται καταμέτρηση των μετρητών. (Δεν θεωρούνται μετρητά οι μεταχρονολογημένες επιταγές).  
3. Γίνεται έλεγχος – σύγκριση με το υπόλοιπο του λογαριασμού ταμείο (38.00) το οποίο εξάγεται από 
τα βιβλία εξής : 
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1. Σε Μηχανογραφικώς τηρούμενα βιβλία με κλασσικό σύστημα  
Ζητείται εκτύπωση του υπόλοιπου  λογαριασμού 38.00 (Ταμείο)  
Προστίθεται οι εισπράξεις και οι  πληρωμές μέχρι την ημέρα του ελέγχου.  

2. Σε Μηχανογραφικώς τηρούμενα βιβλία με συγκεντρωτικό σύστημα 
Εκτυπώνεται το αναλυτικό ημερολόγιο  ταμείου μέχρι την ημέρα ενημέρωσης.  
Προστίθεται οι εισπράξεις και οι  πληρωμές μέχρι την ημέρα του ελέγχου.  

3. Σε Χειρόγραφη τήρηση κλασικού συστήματος  
Εξάγεται το υπόλοιπο του ταμείου από το  λογαριασμό 38.00 μέχρι την ημέρα που  είναι 

ενημερωμένο  
Προστίθεται οι εισπράξεις και οι  πληρωμές μέχρι την ημέρα του ελέγχου.  

4. Σε Χειρόγραφη τήρηση συγκεντρωτικού  συστήματος  
Εξάγεται το υπόλοιπο από το αναλυτικό  ταμείο μέχρι την ημέρα που είναι  ενημερωμένο  
Προστίθεται οι εισπράξεις και οι  πληρωμές μέχρι την ημέρα του ελέγχου.  

Β.42. Επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας συνεργείο αυτοκινήτων (φανοποιείο-
βαφείο), κατά τη διενέργεια ελέγχου από τα αρμόδια όργανα της Δ.Ο.Υ.., διαπιστώνεται ότι 
στον επισκευαστικό χώρο γίνονται εργασίες σε τρία αυτοκίνητο. Σε ποια βασικά σημεία θα 
στραφεί ο έλεγχος των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ.., έτσι ώστε να διαπιστώσει τη σωστή σύμφωνα 
με τον Κ.Β.Σ. τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων ; 

(Αμφισβητείται!!!) 
Θεωρούνται τα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία και αν αυτά είναι μηχανογραφημένα η θεώρηση 

αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, για να αποκλεισθεί τυχόν εκτύπωση δεδομένων που είναι στη μνήμη 
του Η/Υ , τα οποία ήταν δυνατόν να διαγραφούν και να μην εμφανισθούν οι συναλλαγές.  

Δειγματοληπτικά ανάλογα με το αντικείμενο εργασιών καταγράφονται σε πρόχειρο 
ονοματεπώνυμο πελατών, αριθμοί αυτοκινήτων κλπ.  

Ελέγχεται αν τα σημειωθέντα στο πρόχειρο δεδομένα, είναι καταχωρημένα στο πρόσθετο 
βιβλίο.  

Β.43. Να αναφέρετε τα βασικά σημεία ελέγχου που πραγματοποιούνται από τα αρμόδια 
όργανα της Δ.Ο.Υ.. σε  επιχειρήσεις με βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ. στα βιβλία 
απογραφών.   

(Αμφισβητείται!!!) 
 Τυπικές ενέργειες ελέγχου 
1. Θεωρείται πρώτα το βιβλίο απογραφών αμέσως μετά την τελευταία εγγραφή  
Ειδικά στους τηρούντες βιβλία Β' κατηγορίας, οι οποίοι δεν θεώρησαν βιβλίο απογραφών ενώ 

είχαν υποχρέωση απογραφής θεωρείται οπωσδήποτε η τελευταία κενή σελίδα, στο τέλος του βιβλίου 
εσόδων - εξόδων.  

2. Θεωρούνται όλα τα φορολογικά στοιχεία και τουλάχιστον τα βασικά βιβλία, που τηρεί ο 
ελεγχόμενος. Χρήσιμο είναι ο έλεγχος να έχει από πριν καταγράψει, ποια είδη και σειρές στοιχείων 
τηρεί ο υπόχρεος με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στη Δ.Ο.Υ. (καρτέλες Κ.Β.Σ., σημειώματα 
θεώρησης).  

 Ουσιαστικές ενέργειες Γενικές 
1. Ελέγχεται αν η απογραφή έχει καταχωρηθεί σε θεωρημένο βιβλίο ή θεωρημένες 

καταστάσεις (για τα υποκαταστήματα που βρίσκονται σε άλλο νομό και σε απόσταση 50 χιλιομέτρων 
οι διπλότυπες καταστάσεις είναι υποχρεωτικές). Σημειώνεται επίσης ότι επιτρέπεται στους 
επιτηδευματίες της δεύτερης κατηγορίας, η καταχώρηση της απογραφής στις τελευταίες σελίδες των 
βιβλίων εσόδων εξόδων.  

2. Αν η απογραφή, τόσο του κεντρικού όσο των υποκαταστημάτων και των αποθηκών έχει 
γίνει χωριστά κατά αποθηκευτικό χώρο.  

Ως ξεχωριστοί αποθηκευτικοί χώροι θεωρούνται και οι αυτοτελείς χώροι, που δεν επικοινωνούν 
μεταξύ τους, έστω και αν βρίσκονται στο ίδιο κτίριο ή στον ίδιο όροφο. Δεν αποτελούν χωριστούς 
αποθηκευτικούς χώρους οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις της επιχείρησης που στεγάζονται σε ενιαίο 
κτίριο χωρίς να παρεμβάλλεται άλλη επιχείρηση, δεν απαιτείται δηλαδή καταχώρηση της απογραφής 
κατά όροφο.  

3. Ελέγχεται αν η καταχώριση, η οποία περιλαμβάνει το είδος την μονάδα μέτρησης και την 
ποσότητα, γίνεται με μια εγγραφή για ολόκληρη την ποσότητα, κατά αποθηκευτικό χώρο  

Επιτρέπεται η ανάλυση της ποσότητας για την διευκόλυνση της αποτίμησης αν 
χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι FIFO ή LIFO  

4. Ελέγχεται δειγματοληπτικά, αν οι ποσότητες, όπως αυτές απογράφονται, συμφωνούν με τα 
υπόλοιπα των αντίστοιχων μερίδων του βιβλίου αποθήκης, όπου τηρείται.  
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Β.44. Ποια είναι η διαδικασία πρόσληψης ενός μισθωτού ; 

1. Καταχώριση των στοιχείων του μισθωτού (ονοματεπώνυμο κ.λ.π.) στο "ειδικό βιβλίο των 
νεοπροσλαμβανομένων του Ι.Κ.Α. Η καταχώριση αυτή πρέπει να γίνει αμέσως κατά την πρόσληψη, 
πριν ο μισθωτός αναλάβει εργασία.  

2. Κατάρτιση της ατομικής σύμβασης εργασίας με την υπογραφή και των δύο μερών και παραλαβή 
από ένα αντίγραφο για κάθ’ ένα προς ενημέρωση του εργαζομένου 

3. Βασική υποχρέωση του εργοδότη, κατά την πρόσληψη ενός εργαζομένου είναι η αναγγελία της 
πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ. Για τον σκοπό αυτό, ο εργοδότης οφείλει, μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) 
ημερών από την πρόσληψη του εργαζομένου, αν ο εργαζόμενος έπαιρνε επίδομα ανεργίας θα πρέπει 
με την αναγγελία να υποβληθεί και η κάρτα ανεργίας. Σε περίπτωση πού: ο μισθωτός είναι 
αλλοδαπός με προέλευση χώρας εκτός Ε.Ε. πρέπει να υπάρχει σχετική άδεια εργασίας και άδεια 
παραμονής στην Ελλάδα.  

4. Σε περίπτωση που ο προσληφθείς εργαζόμενος δεν έχει βιβλιάριο ενσήμων, γίνεται Αναγγελία στο 
Ι.Κ.Α.΄, σ αυτή την περίπτωση ο μισθωτός οφείλει να απογραφεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων του 
αρμοδίου Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. του τόπου όπου βρίσκεται η επιχείρηση , για να εφοδιαστεί με 
βιβλιάριο ενσήμων ή ασφαλιστικό βιβλιάριο ή Δ.Α.Τ.Ε. .  

5. Στην συνέχεια συμπληρώνεται , σε δύο τουλάχιστον , αντίτυπα η "κατάσταση προσωπικού και 
ωρών εργασίας" και υποβάλλεται στο τοπικό γραφείο της υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας 
"Επιθεώρηση Εργασίας" .Η Επιθεώρηση Εργασίας ελέγχει τον εργοδότη , αν τηρεί την εργατική 
νομοθεσία. Η υποβολή της κατάστασης προσωπικού γίνεται τακτικά , δύο φορές το χρόνο , μία για το 
χειμερινό ωράριο (μέχρι 15/10) και μία για το θερινό (15/5) , μπορεί να γίνει και έκτατα για τους 
νεοπροσλαμβανόμενους . 

Β.45. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ υπαλλήλου και εργάτη;  

Υπάλληλος θεωρείται ο μισθωτός που παρέχει κατά κύριο λόγο πνευματική εργασία. Εργάτης 
θεωρείται ο μισθωτός που παρέχει κατά κύριο λόγο σωματική εργασία. Συνήθως ο υπάλληλος 
αμείβεται με μηνιαίο μισθό , ενώ ο εργάτης με ημερομίσθιο , χωρίς βέβαια να απαγορεύεται και το 
αντίθετο . 

 

Β.46. Τι καλείται σύμβαση εξαρτημένης εργασίας;  

Σύμβαση εξαρτημένης  εργασίας είναι η συμφωνία (είτε έγγραφη, είτε προφορική) με την οποία 
ένα ορισμένο άτομο αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει για ορισμένο ή αόριστο χρόνο την 
εργασία του σε ένα ορισμένο εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) με 
αμοιβή υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του εργοδότη, ο οποίος κατευθύνει σύμφωνα με τις 
αντιλήψεις και τις επιθυμίες του όσα έχουν σχέση με αυτή, καθορίζοντας τον τόπο, το χρόνο, τον 
τρόπο, τη διάρθρωση, τις μεθόδους που πρέπει να εφαρμοστούν κτλ. και ο εργοδότης αντίστοιχα είναι 
υποχρεωμένος να του καταβάλλει το μισθό ή ημερομίσθιο που συμφώνησαν ή αν δεν υπάρχει 
συμφωνία, αυτόν που συνήθως καταβάλλεται στην πράξη για την ίδια εργασία. Δηλαδή ο εργαζόμενος 
βρίσκεται σε προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη και για την προστασία της σύμβασης 
εξαρτημένης εργασίας, ασχολείται μόνο το εργατικό δίκαιο.  

 

Β.47. Να αναφέρετε 5 (πέντε) είδη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.  

Τα κυριότερα είδη εξαρτημένης εργασίας είναι τα εξής  
1. Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, όταν με τη συμφωνία δεν είναι προκαθορισμένος ο χρόνος 
διάρκειας της, αλλά αυτή λήγει με καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη ή του εργαζομένου.  

2. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, όταν με τη συμφωνία είναι προκαθορισμένος ο χρόνος 
διάρκειάς της.  

3. Σύμβαση μαθητείας , στην οποία ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να παρέχει στο μαθητή τις 
απαραίτητες γνώσεις για την εκμάθηση της τέχνης.  

4. Σύμβαση εργασίας μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνύμου Εταιρείας.  
5. Σύμβαση εργασίας με μειωμένη χρονική απασχόληση, όπου υπάρχει η παροχή από τον μισθωτό 
μειωμένης ημερήσιας εργασίας έναντι μικρότερης αμοιβής  

6. Σύμβαση εργασίας με δοκιμή.  
 

Β.48. Τι γνωρίζετε για την πολλαπλή απασχόληση από πλευράς πρόσληψης και ασφάλισης;  

(Αμφισβητείται!!!) 
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Με τον όρο πολλαπλή απασχόληση εννοούμε την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών σε 
περισσότερους εργοδότες με αυτοτελείς συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας.  

1. Ως προς την πρόσληψη  
Καθένας από τους εργοδότες του πολλαπλά απασχολούμενου μισθωτού, πρέπει να τηρήσει 

χωριστά την νόμιμη διαδικασία πρόσληψης. Δηλαδή πρέπει να αναγγείλει την πρόσληψη στον 
Ο.Α.Ε.Δ., να γνωστοποιήσει στον μισθωτό τους όρους της σύμβασης εργασίας και να τον αναγράψει 
στα μισθολόγια.  

Ο πολλαπλά απασχολούμενος δικαιούται από όλους τους εργοδότες του μισθό, την νόμιμη 
ετήσια άδεια, ανάλογο επίδομα αδείας, δώρα εορτών. Σε περίπτωση απόλυσης από κάποιο εργοδότη, ο 
μισθωτός δικαιούται την νόμιμη αποζημίωση λόγω καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας, ανεξάρτητα 
από την εργασία του στους υπολοίπους.  

2. Ως προς την ασφάλιση  
Ο υπολογισμός των εισφορών γίνεται χωριστά από τον κάθε εργοδότη, με βάση τις αποδοχές 

που καταβάλλει στον ασφαλισμένο, ανεξάρτητα αν το άθροισμα των αποδοχών του από όλους τους 
εργοδότες υπερβαίνει το ανώτατο ημερομίσθιο της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης  

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος απασχολείται συγχρόνως σε περισσότερους από τρεις 
εργοδότες, τότε θεωρείται αυτοτελώς απασχολούμενος και μόνο σαν τέτοιος μπορεί να ασφαλιστεί στο 
Ι.Κ.Α. ( π.χ. μέσω σωματείων, συνεταιρισμών ή συνεργατικών).  

 

Β.49. Πότε ένας μισθωτός (εργάτης ή υπάλληλος) δικαιούται αποζημίωση λόγω απόλυσης;  

(Αμφισβητείται!!!) 
Ένας μισθωτός (εργάτης ή υπάλληλος) δικαιούται αποζημίωση:  

1.  λόγω απόλυσης μετά την παρέλευση 2 μηνών στον ίδιο εργοδότη με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας και με σύμβαση αορίστου χρόνου.  

1. λόγω απόλυσης με προειδοποίηση , τότε οι αποδοχές της αποζημίωσης περιορίζονται στο 
μισό απ΄ ότι χωρίς προειδοποίηση με την προϋπόθεση να ειδοποιηθεί ο εργαζόμενος τόσους μήνες 
όσοι είναι οι μήνες της αποζημίωσης του με βάση την υπηρεσία του . 

2. λόγω απόλυσης χωρίς προειδοποίηση  
2. λόγω απόλυσης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πριν τη λήξη της σύμβασής του και μετά 
τη συμπλήρωση 2 μηνών εργασίας στον ίδιο εργοδότη, 

Β.50. Το ύψος των αποδοχών καθορίζεται ελεύθερα μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου; Τι 
καλείται σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και ποιες είναι οι προϋποθέσεις της;  

(Αμφισβητείται!!!) 
Ο καθορισμός του μισθού προσδιορίζεται κατά αρχήν από την ελεύθερη διαπραγμάτευση του 

εργοδότη με το μισθωτό, σύμφωνα με την αρχή της αυτονομίας της ιδιωτικής βούλησης. Ο μισθός που 
καθορίζεται με τον τρόπο αυτό ονομάζεται συμβατικός μισθός.  

Προκείμενου ,όμως ,να μην υπάρχει εκμετάλλευση των εργαζομένων από τους εργοδότες, η 
Πολιτεία έχει καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα προσδιορίζονται οι κατώτερες αμοιβές ανάλογα με 
το είδος της απασχόλησης του εργαζομένου , την οικογενειακή κατάσταση την προϋπηρεσία του κ.λ.π. 

Η παρέμβάση της Πολιτείας υπήρξε κατά αρχήν με Υπουργικές Αποφάσεις, στη συνέχεια όμως, 
οι κατώτεροι μισθοί προσδιορίζονταν με ελεύθερες διαπραγματεύσεις μεταξύ των οικείων 
επαγγελματικών οργανώσεων των εργαζομένων και των εργοδοτών, δηλαδή μέσω των Συλλογικών 
Συμβάσεων Εργασίας ή των Διαιτητικών Αποφάσεων. Ο μισθός που καθορίζεται με τον τρόπο αυτό 
ονομάζεται νόμιμος μισθός.  

Η συμβατική ελευθερία στις διαπραγματεύσεις εργοδότη και εργαζομένου , σχετικά με το ύψος 
του μισθού, δεν έχει για τον ιδιωτικό τομέα περιορισμούς προς τα πάνω, έχει, όμως προς τα κάτω. 
Ειδικότερα:  

1. Ο μισθός του εργαζομένου με βάση το είδος της εργασίας για την οποία προσλήφθηκε , την 
προϋπηρεσία του στην ίδια εργασία κ.λ.π. δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τον προβλεπόμενο 
νόμιμο μισθό.  

2. Ο μισθός δεν πρέπει να είναι αισχροκερδής. Ο εργοδότης δηλαδή δεν πρέπει να 
εκμεταλλεύεται την απειρία ή την κουφότητα ή την ανάγκη του εργαζόμενου και να του καταβάλλει 
μισθό δυσανάλογο σε σχέση με την παρεχόμενη εργασία, της συνθήκες της αγοράς κ.λ.π. 

Σύμβαση εξαρτημένης  εργασίας είναι η συμφωνία (είτε έγγραφη, είτε προφορική) με την οποία 
ένα ορισμένο άτομο αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει για ορισμένο ή αόριστο χρόνο την 
εργασία του σε ένα ορισμένο εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) με 
αμοιβή υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του εργοδότη, ο οποίος κατευθύνει σύμφωνα με τις 
αντιλήψεις και τις επιθυμίες του όσα έχουν σχέση με αυτή, καθορίζοντας τον τόπο, το χρόνο, τον 
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τρόπο, τη διάρθρωση, τις μεθόδους που πρέπει να εφαρμοστούν κτλ. και ο εργοδότης αντίστοιχα είναι 
υποχρεωμένος να του καταβάλλει το μισθό ή ημερομίσθιο που συμφώνησαν ή αν δεν υπάρχει 
συμφωνία, αυτόν που συνήθως καταβάλλεται στην πράξη για την ίδια εργασία. Δηλαδή ο εργαζόμενος 
βρίσκεται σε προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη και για την προστασία της σύμβασης 
εξαρτημένης εργασίας, ασχολείται μόνο το εργατικό δίκαιο.  

Τα στοιχεία της συμβάσεως εργασίας είναι τα εξής  
1. Η ανάληψη υποχρέωσης για παροχή εργασίας.  
2. Η εργασία να παρέχεται υπό συνθήκες εξάρτησης.  
3.  Το στοιχείο της διάρκειας  
4.  Η εργασία να παρέχεται αντί μισθού.  
Οι προϋποθέσεις εγκυρότητας της συμβάσεως εργασίας είναι οι εξής  

1. Πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα των συμβαλλόμενων,  
2. Συμφωνία δηλώσεως και βουλήσεως, δηλαδή κατά την κατάρτιση της συμβάσεως να μην υπάρχει 
πλάνη ή εικονικότητα.  

3. Η βούληση να μην είναι ελαττωματική, δηλ. να μην έχει διαμορφωθεί εξαιτίας απάτης ή απειλής.  
4.  Η σύμβαση να μην έχει αντικείμενο παράνομες ή ανήθικες πράξεις (π.χ. πώληση 
ναρκωτικών).  

5. Να τηρηθεί ο τύπος που τυχόν επιβάλλεται, όπως π.χ. στις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
που συνάπτει το Δημόσιο.  

6.  Να τηρηθούν οι τυχόν πρόσθετοι όροι, όπως π.χ. άδεια αλλοδαπών.  

Β.51. Η επιχείρηση Α & Β Ο.Ε. απασχολεί τον υπάλληλο Χ. Χρήστου όπου κατά το μήνα 
Νοέμβριο οι ακαθάριστες αποδοχές του, ανήλθαν στο ποσό των       1.200,00       €. Οι 
κρατήσεις υπέρ Ι.Κ.Α. είναι για τον  εργαζόμενο  16,00  % και για τον εργοδότη    28,00  %. 
Ζητείται να συντάξετε την μισθοδοτική κατάσταση του μηνός Νοεμβρίου αφού λάβετε 
υπόψη σας ότι το ποσό του Φ.Μ.Υ. που πρέπει να παρακρατηθεί είναι   50,00    € .  

Για την A & B Ο.Ε. η μισθοδοτική κατάσταση του μηνός Νοεμβρίου για τον υπάλληλο 
Χ.Χρήστου έχει ως εξής : 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 
Ονοματε- 
πώνυμο 

Ακαθάρι-
στες 

Αποδοχές 

Εργοδοτικές 
εισφορές 

Ι.Κ.Α. - ΤΕΑΜ 
Ι.Κ.Α.–ΤΕΑΜ 
Εργαζόμενου 

Φ.Μ.Υ. 
ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

Χ.Χρήστο
υ 

1.200,00 
1.200,00x28 % = 

336,00 
1.200,00x16 % = 

192,00 
50,00 

1200-192-50= 
958,00 

 

Β.52. Να αναφέρετε 5 (πέντε) περιπτώσεις ποσών που δεν θεωρούνται ακαθάριστες αποδοχές.  

Ποσά που δεν αποτελούν ακαθάριστες αποδοχές είναι : 
1. Η αποζημίωση που καταβάλλεται στο μισθωτό ως οδοιπορικά για κάλυψη πραγματικών δαπανών 
που έγιναν από το μισθωτό.  

2. Το επίδομα ιματισμού για το οποίο δεν καταβλήθηκαν εισφορές στο Ι.Κ.Α.  
3. Η αποζημίωση, η οποία καταβάλλεται στους μισθωτούς , λόγω απόλυσης.  
4. Η αποζημίωση, η οποία καταβάλλεται σε εργάτη λόγω εργατικού ατυχήματος.  
5. Το  επίδομα ανεργίας  

Β.53. Πώς υπολογίζεται ο καθαρός μισθός;  

Από τις ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές του μισθωτού (υπαλλήλου ή εργάτη ) αφαιρούνται οι 
εισφορές Ι.Κ.Α. και Επικουρικά ταμεία που βαρύνουν τον μισθωτό. Το ποσό που προκύπτει είναι το 
μηνιαίο καθαρό εισόδημα. Εάν αφαιρεθεί και ο Φ.Μ.Υ. προκύπτει το καθαρό πληρωτέο ποσό που 
δικαιούνται να εισπράξει ο μισθωτός.  

Β.54. Ποια απαραίτητα στοιχεία πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής της επιχείρησης προκειμένου 
να συντάξει μια μισθολογική κατάσταση;  

Θα πρέπει να γνωρίζει:.  
1. Το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου.  
2. Την ειδικότητα αυτού  
3. Το βασικό μισθό ή ημερομίσθιο που δικαιούται ο εργαζόμενος με βάση την οικεία συλλογική 
σύμβαση εργασίας εκτός αν μεταξύ αυτού και του εργαζόμενου και του εργοδότη έχει συμφωνηθεί 
υψηλότερος μισθός ή ημερομίσθιο.  

4. Τις ημέρες εργασίας του εργαζομένου καθώς και τις ημέρες ασθενείας που υποχρεούται ο 
εργοδότης σε καταβολή μισθού ή ημερομισθίου.  
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5. Τυχόν υπερωρίες ή πριμ παραγωγικότητας (bonus), που καταβάλλονται εκτός του βασικού ή 
συμφωνημένου μισθού.  

6. Τα ποσοστά κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών και άλλων επικουρικού ταμείου που βαρύνουν 
τόσο τον εργαζόμενο όσο και τον εργοδότη.  

7. Την οικογενειακή κατάσταση του εργαζομένου. αν δηλαδή είναι έγγαμος ή όχι, αν βαρύνεται με 
ανήλικα. τέκνα ή όχι προκείμενου να υπολογίσει τον αναλογούντα και παρακρατηθέντα Φ.Μ.Υ.  

8. Τέλος αν κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχει λάβει τυχόν προκαταβολή μισθού, τυχόν 
δάνειο για προσωπική του οικονομική διευκόλυνση, τα οποία θα πρέπει να παρακρατηθούν και να 
αποδοθεί το τελικό πληρωτέο ποσό.  

 

Β.55. Τι εννοούμε απογραφή του εργοδότη στο Ι.Κ.Α..; 

Κάθε εργοδότης που απασχολεί προσωπικό υπαγόμενο στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., πρέπει να 
απογράφεται στο υποκατάστημα του Ι.Κ.Α.. της ασφαλιστικής περιοχής στην οποία ανήκει και 
λειτουργεί η επιχείρησή του.  

Προκειμένου να απογραφεί μια επιχείρηση, απαιτείται υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Απογραφής, 
το έντυπο της οποίας χορηγείται από το υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. . 

Για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση που διατηρεί ο επιτηδευματίας, ανεξάρτητα από το εάν 
ανήκει στην ίδια ή σε άλλη ασφαλιστική περιφέρεια του Ι.Κ.Α.., είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει 
ξεχωριστή «Αίτηση Δήλωση Απογραφής Εργοδότη».  

Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, δ/νση, τηλέφωνο κ.λπ.), τα 
πλήρη στοιχεία ταυτότητας των υπευθύνων της επιχείρησης και τα στοιχεία των απασχολουμένων 
(ονοματεπώνυμο, αριθμ. μητρώου Ι.Κ.Α., ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης, αποδοχές).  

 
Η παραπάνω αίτηση, μετά τη συμπλήρωσή της, υποβάλλεται στο τμήμα Εσόδων του Ι.Κ.Α. 

συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
1. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος για ατομικές επιχειρήσεις.  
2. Φωτοαντίγραφο καταστατικού, αν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε.  
3. Φωτοαντίγραφο καταστατικού και ΦΕΚ, αν πρόκειται για ΕΠΕ.  
4. Αποδεικτικό καταχώρησης στο σχετικό μητρώο της κατά τόπου αρμόδιας Νομαρχίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης για τη σύσταση της εταιρείας, αν πρόκειται για Α.Ε.  

5. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας για αυτοκίνητα (ταξί, φορτηγά, πούλμαν) και άδειας 
οδήγησης για τον απασχολούμενο οδηγό ή οδηγούς.  

6. Πλήρη στοιχεία διαχειριστή και όλων των συνιδιοκτητών για διαχείριση πολυκατοικίας.  
7. Φωτοαντίγραφο κάρτας πρόσληψης  
8. Φωτοαντίγραφο κατάστασης προσωπικού θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας. 
9. Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας . 

Β.56. Τι γνωρίζετε για το βιβλίο νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού; Ποιες είναι οι κυρώσεις 
που επιβάλλει το Ι.Κ.Α.. από τη μη τήρησή του από τον υπόχρεο εργοδότη;  

Ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο παραπάνω θεωρημένο, από το Ι.Κ.Α.., βιβλίο τους 
προσλαμβανόμενους μισθωτούς του, αμέσως μετά την πρόσληψη και πριν αυτοί αναλάβουν εργασία . 

Το παραπάνω βιβλίο αποτελείται από διπλά αριθμημένα φύλλα, στο εξώφυλλο του οποίου 
αναγράφεται ο αύξων αριθμός του, ο αριθμός μητρώου του εργοδότη, η ημερομηνία θεώρησης του 
βιβλίου από τον Προϊστάμενο Εσόδων του Ι.Κ.Α. .Το βιβλίο χορηγείται από το Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. 
της περιοχής, όπου λαμβάνει χώρα η απασχόληση του προσωπικού.  

Στα εσωτερικά φύλλα του βιβλίου αναγράφονται ο αύξων αριθμός, το ονοματεπώνυμο και 
πατρώνυμο του απασχολουμένου, ο αριθμός μητρώου και η ειδικότητα του, ο μισθός ή το ημερομίσθιο 
του και οι υπογραφές εργαζόμενου και εργοδότη. Ο εργοδότης οφείλει να συμπληρώσει όλες τις 
παραπάνω ενδείξεις σε δύο έντυπα κάθε φορά που προσλαμβάνει έναν μισθωτό. Το βιβλίο αυτό πρέπει 
να τηρείται σε προσιτό σημείο, στον τόπο εργασίας των μισθωτών, με ευθύνη του εργοδότη και να 
τίθεται αμέσως στην διάθεση αρμόδιων οργάνων του Ι.Κ.Α., όταν ζητηθεί.  

Η παράλειψη καταχώρησης των εργαζομένων ή η άρνηση επίδειξης του ειδικού αυτού βιβλίου 
από τον εργοδότη στα αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α., έχει σαν συνέπεια την επιβολή προστίμου.  

Η παράλειψη καταχώρισης των εργαζομένων ή η άρνηση επίδειξης του Ειδικού Βιβλίου, από 
τον εργοδότη, στα αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α. έχει σαν συνέπεια την υποβολή προστίμου. Το ύψος του 
προστίμου αυτού είναι 880 ευρώ για κάθε μη καταχωρημένο νεoπροσλαμβανόμενo εργαζόμενο.Τα 
πρόστιμα δεν μπορούν να ξεπερνούν κατά άτομο το εικοσιπένταπλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου 
της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία της επιβολής τους.  
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Β.57. Τι γνωρίζετε για την κατάσταση ασφαλίσεως προσωπικού; Ποιες είναι οι κυρώσεις που 
επιβάλλει το Ι.Κ.Α. από τη μη τήρησή της από τον υπόχρεο εργοδότη;  

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2001 το Ι.Κ.Α. χορηγούσε στον εργοδότη ένα "βιβλίο μισθολογίου" 
και ένα "βιβλιάριο αγοράς ενσήμων" . Από την 1η Ιανουαρίου 2002 όμως που ξεκίνησε η 
μηχανογράφηση του Ι.Κ.Α. ο εργοδότης δεν προμηθεύεται πλέον τα έντυπα αυτά γιατί τα δεδομένα 
που αποτυπωνόντουσαν υποβάλλονται πλέον με άλλο τρόπο . 

Το Μισθολόγιο είναι το βιβλίο που χορηγείται από το Ι.Κ.Α. και στο οποίο καταχωρίζονται 
κατά μήνα οι απασχοληθέντες μισθωτοί με καταγραφή των ατομικών και ασφαλιστικών τους 
στοιχείων. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταχωρίζει στο μισθολόγιο όλους τους 
απασχοληθέντες κατά τη διάρκεια του μήνα μισθωτούς, δηλαδή να συμπληρώνει πλήρως το 
Μισθολόγιο του !ΚΑ , για την αποφυγή του Ειδικού Προσθέτου Τέλους (προστίμου) το οποίο είναι ίσο 
με το 50% των οφειλόμενων εισφορών. Το ειδικό αυτό πρόστιμο είναι ανεξάρτητο από τα πρόσθετα 
τέλη λόγω εκπρόθεσμης καταβολής των εισφορών. Τα ανωτέρω διατηρούνται, έστω και αν 
σταματήσουν οι εργοδότες να απασχολούν προσωπικό για 10 χρόνια.  

Β.58. Ποιος είναι ο χρόνος καταβολής των ασφαλίστρων στο Ι.Κ.Α.. και ποιες οι προσαυξήσεις 
σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής αυτών;  

Ο υπόχρεος εργοδότης για την καταβολή των εισφορών στο Ι.Κ.Α. πρέπει να καταβάλλει αυτές 
ως το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία (π.χ. για 
την εργασία Ιανουαρίου, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου).  

Για το Δημόσιο, ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ η προθεσμία καταβολής ορίζεται ως το τέλος του 
μεθεπόμενου μήνα.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των οφειλόμενων εισφορών στο Ι.Κ.Α. επιβάλλεται 
πρόσθετο τέλος 5% για το πρώτο δεκαήμερο καθυστέρησης και στην συνέχεια για περαιτέρω 
καθυστερήσεις, 1 % επιπλέον το οποίο επιβάλλεται την 11 η και την 21 η ημέρα του πρώτου μήνα και 
την 1 η, 11 η και 21 η ημέρα των επόμενων μηνών. Το ανώτατο όριο πρόσθετου τέλους είναι 120%, 
υπολογιζόμενο επί της κύριας εισφοράς.  

Β.59. Σε ποιες περιπτώσεις οι εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. για ορισμένες κατηγορίες μισθωτών ή 
ημερομισθίων δεν υπολογίζονται επί των πραγματικών αποδοχών τους;  

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. υπολογίζονται επί των πραγματικών αποδοχών που 
λαμβάνουν οι μισθωτοί.  

Κατ' εξαίρεση για τους μισθωτούς που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές (π.χ. κουρείς, 
σερβιτόροι), ο υπολογισμός των εισφορών τους γίνεται επί των τεκμαρτών ημερομισθίων . 
Συγκεκριμένα, το Ι.Κ.Α. κατατάσσει κάθε χρόνο τους μισθωτούς που αμείβονται με κυμαινόμενες 
αποδοχές σε 28 ασφαλιστικές κλάσεις, σε καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί ένα τεκμαρτό 
ημερομίσθιο. Το ύψος των τεκμαρτών ημερομισθίων αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο με απόφαση του 
Ι.Κ.Α..  

Β.60. Πότε και πώς είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν την Αναλυτική 
Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) ;  

Με το νέο σύστημα ασφάλισης με παράλληλη κατάργηση του θεσμού των ενσήμων από, 
1/1/02, θεσπίστηκε ως βασική υποχρέωση των εργοδοτών αυτή της υποβολής Α.Π.Δ. , μέσω της 
οποίας δηλώνονται τα στοιχεία απασχόλησης και ασφάλισης των εργαζομένων τους. 

Για την υποβολή της Α.Π.Δ. υπόχρεος είναι κάθε εργοδότης που απασχολεί πρόσωπο ή 
πρόσωπα υπαγόμενα στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. ή φορέων ή κλάδων και λογαριασμών των 
Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α. ,με 
την υποχρέωση των εργοδοτών αρχικώς να απογράφονται στο Μητρώο Εργοδοτών του Ι.Κ.Α. 

Ο τρόπος υποβολής των Α.Π.Δ. γίνεται συγκεκριμένα : 
1. Όλων των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων υποβάλλονται αποκλειστικά κάθε ημερολογιακό 
τρίμηνο απασχόλησης (τέσσερις Κανονικές Α.Π.Δ. κατ΄ έτος) , η υποβολή γίνεται μέσω διαδικτύου 
την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα της μισθολογικής περιόδου . 

2. Οι εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων , που είναι φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις και 
επιτηδευματίες) και απασχολούν μέχρι πέντε (5) εργαζόμενους, για τους οποίους παραμένει η 
δυνατότητα υποβολής των Α.Π.Δ. και στα κατά τόπο αρμόδια Υποκαταστήματα και Παραρτήματα 
του Ι.Κ.Α. σε μαγνητικό μέσο ή εγγράφως, στις προθεσμίες που προβλέπονται με βάση το τελευταίο 
ψηφίο του Α.Μ.Ε. , κάθε ημερολογιακό τρίμηνο απασχόλησης (τέσσερις Κανονικές Α.Π.Δ. κατ΄ 
έτος)   

3. Οι εργοδότες ιδιωτικών οικοδομοτεχνικών έργων καθώς και δημοσίων έργων, που εκτελούνται με 
ανάθεση ή εργολαβία, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής των Α.Π.Δ. στα κατά τόπους αρμόδια 
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Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. σε μαγνητικό μέσο ή χειρόγραφα μέχρι την 10η του 
επόμενου της απασχόλησης μήνα ,με βάση το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. και όταν γίνεται μέσω 
διαδικτύου την τελευταία εργάσιμη του επόμενου της απασχόλησης μήνα. 

Β.61. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης κανονικής αδείας στους εργαζόμενους 
(υπάλληλοι-εργάτες);  

Όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου 
χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής τους σε 
συγκεκριμένη υπόχρεη επιχείρηση.  

Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικώς (ποσοστό) με βάση το χρονικό 
διάστημα που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος στον εργοδότη αυτό. Η αναλογία της χορηγούμενης 
αδείας υπολογίζεται βάσει ετήσιας άδειας 20 εργάσιμων ημερών επί πενθημέρου εβδομαδιαίας 
εργασίας και 24 εργάσιμων ημερών, επί εξαημέρου, η οποία αντιστοιχεί σε 12 μήνες συνεχή 
απασχόληση. 

Ως ημέρες άδειας υπολογίζονται μόνο οι εργάσιμες ημέρες. Δεν συμπεριλαμβάνονται δηλαδή 
στις ημέρες άδειας οι Κυριακές και οι αργίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μη εργάσιμη ημέρα του 
μισθωτού (π.χ. Σάββατο), οι οποίες εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα στο οποίο ο μισθωτός κάνει 
χρήση της άδειας του. 

Οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 
12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 
εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίμων 
ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας). 

Διευκρινίζεται η ρύθμιση άδειας κατά το 1ο ημερολογιακό έτος , εντός του οποίου προσελήφθη 
ο μισθωτός, υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου αναλογία - ποσοστό των 
ημερών αδείας που δικαιούται ο μισθωτός, βάσει του χρονικού διαστήματος απασχόλησης στο έτος 
αυτό. Η αναλογία της άδειας, η οποία υπολογίζεται επί των 20 επί πενθημέρου και των 24 -επί 
εξαημέρου ημερών, θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη έως την 31η Δεκεμβρίου του 
ημερολογιακού έτους πρόσληψης  

Κατά το 2ο ημερολογιακό έτος , ο μισθωτός δικαιούται να λάβει τμηματικά την άδειά του, η 
οποία αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στο δεύτερο αυτό έτος, στον οικείο εργοδότη εκ νέου, 
όπως και κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος, με βάση τις 21 ημέρες επί πενθημέρου' και τις 25 ημέρες 
επί εξαημέρου. 

Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα έως τα (9) έτη , ο μισθωτός δικαιούται 
να λάβει ολόκληρη την ετήσια άδειά του και σε κάθε χρονικό σημείο του έτους, αυτού. Η άδεια αυτή, 
θα φθάσει τις 22 ημέρες επί πενθημέρου και τις 26 επί εξαημέρου, εάν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη 
απασχόλησης εντός του τρίτου αυτού ημερολογιακού έτους  

Β.62. Πότε πρέπει να καταβάλλονται οι αποδοχές αδείας και επιδόματος αδείας στους 
εργαζόμενους;  

 
Ο εργαζόμενος δικαιούται στη διάρκεια της άδειάς του τις αποδοχές που θα έπαιρνε αν 

εργαζόταν κανονικά με πλήρη απασχόληση. Στις αποδοχές αυτές συμπεριλαμβάνονται όλα τα 
καταβαλλόμενα επιδόματα και οι προσαυξήσεις. Ο εργοδότης υποχρεούται να προκαταβάλλει, τις 
αποδοχές και το επίδομα αδείας στον εργαζόμενο στην αρχή της άδειας.  

Β.63. Ποιες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των αποδοχών αδείας;  

Ο εργαζόμενος δικαιούται στη διάρκεια της άδειάς του τις αποδοχές που θα έπαιρνε αν 
εργαζόταν κανονικά με πλήρη απασχόληση. Στις αποδοχές αυτές συμπεριλαμβάνονται όλα τα 
καταβαλλόμενα επιδόματα και οι προσαυξήσεις. . 

Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του 
μισθωτού. Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται: 
1. Ο συμβατικός ή ο νόμιμος μηνιαίος μισθός ή ημερομίσθιο, και 
2. Οποιαδήποτε άλλη παροχή σε χρήμα ή σε είδος (λ.χ. τροφή, κατοικία), εφ' όσον καταβάλλεται από 
τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα ή κατ' 
επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου.  

Παράλληλα έχουν κριθεί (με διάφορες δικαστικές αποφάσεις), ότι αποτελούν τακτικές 
αποδοχές και οι εξής παροχές : 
1. Η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και σε εξαιρέσιμες γιορτές ή σε νυκτερινές ώρες, εφ' όσον η 
απασχόληση είναι τακτική και μόνιμη. 
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2. Η πρόσθετη αμοιβή που δίνεται από τον εργοδότη οικειοθελώς για μεγαλύτερη παραγωγική 
απόδοση (πρίμ), όταν επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και όχι για  την επίτευξη ορισμένου σκοπού και με την επιφύλαξη της περικοπής του 
οποτεδήποτε. 

3. Τα οδοιπορικά έξοδα, όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μετακινήσεων, 
δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού και δεν διακόπτονται κατά την διάρκεια ασθένειας ή άδειας. 

4. Η αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας ,εφ' όσον παρέχεται τακτικά. 
5. Η αμοιβή της υπερεργασίας, εφ' όσον η εργασία αυτή πραγματοποιείται τακτικά. 
6.  Η αμοιβή από προμήθειες. 
7. Το επίδομα μη απουσίας (τακτικότητας). 
8. Το επίδομα κατοικίας. 
9. Το επίδομα ισολογισμού, εφ' όσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο.  
 

Β.64. Αν ο μισθωτός δεν ζητήσει την άδειά του στο έτος που τη δικαιούται, ποιες οι ενέργειες 
του εργοδότη;  

Θα πρέπει ο εργοδότης υποχρεωτικά να χορηγήσει στον εργαζόμενο την άδεια ανάπαυσης που 
δικαιούται και του αναλογεί για το τρέχον έτος έως την 31η Δεκεμβρίου αυτού . 

Στην περίπτωση που η άδεια δεν χορηγήθηκε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, ο εργοδότης 
υποχρεούται να καταβάλλει στον δικαιούχο αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100% . Για τον 
υπολογισμό των αποδοχών αδείας λαμβάνεται ως βάση το ακαθάριστο ποσό των αποδοχών που ίσχυαν 
την 31 η Δεκεμβρίου.  

 

Β.65. Πόσες ημέρες άδεια δικαιούνται οι εργαζόμενοι με πενθήμερη και εξαήμερη 
απασχόληση;  

Οι ημέρες άδειας που δικαιούται ο μισθωτός ανάλογα με την προϋπηρεσία του στην επιχείρηση 
και ανάλογα με το σύστημα απασχόλησης έχουν ως εξής  
 Ημέρες άδειας 

Ημερολογιακό έτος 
Απασχόλησης στην ίδια 

επιχείρηση 

Μισθωτοί 
απασχολούμενοι επί 

5νθήμερο εβδομαδιαία 

Μισθωτοί 
απασχολούμενοι επί 
6ήμερο εβδομαδιαία 

1ο ημερολογιακό έτος (από 
την πρόσληψη έως 31/12) 

1,6667 ημέρες για κάθε μήνα 
απασχόλησης ή 2 μέρες x 5/6 (ή 
20/12 x μήνες απασχόλησης) 
(στρογγυλοποίηση του 
γινομένου) 
 

2 ημέρες για κάθε μήνα 
απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες 
απασχόλησης) 
(στρογγυλοποίηση του 
γινομένου) 
 

2ο ημερολογιακό έτος  
[ από 01/01 έως  την 
συμπλήρωση δωδεκαμήνου 
από την πρόσληψη] 

20/12 x μήνες απασχόλησης 
(στρογγυλοποίηση του 
γινομένου) 
 

24/12 x μήνες απασχόλησης 
(στρογγυλοποίηση του 
γινομένου) 
 

2ο ημερολογιακό έτος  
[από 01/01 έως 31/12 - μετά 
τη συμπλήρωση 
δωδεκαμήνου από την 
πρόσληψη] 

21 ημέρες για όλο το έτος ή 
(21/12 χ μήνες απασχόλησης - 
(στρογγυλοποίηση του 
γινομένου) 
 

25 ημέρες ή (25/12 χ μήνες 
απασχόλησης) 
(στρογγυλοποίηση του 
γινομένου) 
 

 
3ο έτος έως και 9ο έτος 
 

 
22 ημέρες  
 

 
26 ημέρες 

Για όσους έχουν 
συμπληρώσει δεκαετή 
υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη 
ή δωδεκαετή υπηρεσία σε 
οποιονδήποτε εργοδότη 
 

 
25 ημέρες  
 

 
30 ημέρες 
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Β.66. Δικαιούνται άδεια και επίδομα αδείας οι εργαζόμενοι σε περίπτωση που λυθεί η 
σύμβαση εργασίας τους με οποιοδήποτε τρόπο (οικειοθελής αποχώρηση, απόλυση, θάνατος) ; 

Σε περίπτωση λύση της σχέσης εργασίας με οποιοδήποτε τρόπο ο εργαζόμενος αν μέχρι την 
απόλυση του δεν είχε λάβει την κανονική του άδεια , δικαιούται αποζημίωση μη λήψης αδείας και 
επίδομα αδείας την αναλογία αυτών που αντιστοιχεί έως την ημερομηνία που διακόπτεται η σύμβαση 
εργασίας . 

Α. Για αποζημίωση μη λήψης αδείας ανάλογα τον χρόνο προϋπηρεσίας δικαιούται : 
Οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 

12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 
εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίμων 
ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας). 

Διευκρινίζεται η ρύθμιση άδειας κατά το 1ο ημερολογιακό έτος , εντός του οποίου προσελήφθη 
ο μισθωτός, υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου αναλογία - ποσοστό των 
ημερών αδείας που δικαιούται ο μισθωτός, βάσει του χρονικού διαστήματος απασχόλησης στο έτος 
αυτό. Η αναλογία της άδειας, η οποία υπολογίζεται επί των 20 επί πενθημέρου και των 24 -επί 
εξαημέρου ημερών, θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη έως την 31η Δεκεμβρίου του 
ημερολογιακού έτους πρόσληψης  

Κατά το 2ο ημερολογιακό έτος , ο μισθωτός δικαιούται να λάβει τμηματικά την άδειά του, η 
οποία αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στο δεύτερο αυτό έτος, στον οικείο εργοδότη εκ νέου, 
όπως και κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος, με βάση τις 21 ημέρες επί πενθημέρου' και τις 25 ημέρες 
επί εξαημέρου. 

Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα έως τα (9) έτη , ο μισθωτός δικαιούται 
να λάβει ολόκληρη την ετήσια άδειά του και σε κάθε χρονικό σημείο του έτους, αυτού. Η άδεια αυτή, 
θα φθάσει τις 22 ημέρες επί πενθημέρου και τις 26 επί εξαημέρου, εάν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη 
απασχόλησης εντός του τρίτου αυτού ημερολογιακού έτους  

Β. Για το επίδομα αδείας τονίζονται τα εξής: 
Όπως είναι γνωστό, κάθε εργαζόμενος μαζί με την άδεια δικαιούται αποδοχές αδείας καθώς και 

επίδομα αδείας . Το δικαίωμα λήψης επιδόματος αδείας, αποτελεί επακόλουθο του δικαιώματος λήψης 
κανονικής αδείας και υπολογίζεται όπως και οι αποδοχές αδείας-είναι δηλαδή ίσες προς το σύνολο των 
αποδοχών αδείας με τον περιορισμό ότι δε δύναται να υπερβεί για όσους μεν αμείβονται με μισθό, το 
μισό μισθό, για όσους δε αμείβονται με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή ποσοστά, τα 13 ημερομίσθια. Ως 
εκ τούτου, οι μισθωτοί οι οποίοι λαμβάνουν τμήμα ή ολόκληρη την άδεια, δικαιούνται και ανάλογες 
αποδοχές επιδόματος αδείας τόσο για το πρώτο και δεύτερο ημερολογιακό έτος, όσο και για τα 
επόμενα έτη. 

Β.67. Πότε παραγράφεται η απαίτηση του εργαζόμενου για χορήγηση επιδόματος αδείας; Οι 
αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές;  

Α. Η αξίωση του μισθωτού για αποζημίωση μη χορήγησης άδειας και επιδόματος άδειας 
παραγράφονται σύμφωνα με τον νόμο , μετά από πέντε χρόνια, γιατί οι αποδοχές αυτές θεωρούνται 
μισθός.  

Β. Οι αποδοχές που καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την διάρκεια της κανονικής αδείας, 
υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές, όπως και οι λοιπές αποδοχές τους, αφού με την άδεια δεν 
διακόπτεται η εργασιακή σχέση.  

Το επίδομα αδείας, που και αυτό χορηγείται στους εργαζόμενους μαζί με την κανονική τους 
άδεια, και αυτό υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές.  

Β.68. Οι αποδοχές αποζημιώσεων αδείας και επιδόματος αδείας σε περίπτωση λύσης της 
σύμβασης εργασίας υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές;  

Ως γνωστόν, σε περίπτωση λύσεως της συμβάσεως εργασίας με οποιοδήποτε τρόπο , ο 
μισθωτός που δεν πήρε την άδεια του, δικαιούται αποζημίωση αδείας και επίδομα αδείας.  

Η αποζημίωση αδείας που χορηγείται για τον παραπάνω λόγο δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές 
εισφορές , ενώ αντίθετα, η αποζημίωση επιδόματος αδείας υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές.  

Β.69. Σε περίπτωση επαναπρόσληψης ενός αποστρατευμένου μισθωτού, εάν η επιχείρηση 
προβεί σε απόλυσή του, τι υποχρεούται να καταβάλλει σ' αυτόν;  

Υποχρεούται να του καταβάλλει:  
1. Τη νόμιμη αποζημίωση του , διευκρινίζεται ο χρόνος στράτευσης θεωρείται ως εργάσιμός χρόνος 
και προσαυξάνει την προϋπηρεσία .  
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2. Αποζημίωση λόγω μη λήψης αδείας, αν μέχρι την απόλυση του δεν είχε λάβει την κανονική του 
άδεια.  

3. Επίδομα αδείας.  
4. Αναλογία επιδόματος (δώρου) Χριστουγέννων ή Πάσχα, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που 
πραγματοποιήθηκε η απόλυση.  

Τέλος αν δεν υπάρχει επαναπρόσληψη του στρατευμένου, αυτό ισοδυναμεί με απόλυση οπότε 
πέρα των παραπάνω που δικαιούται, δικαιούται επιπλέον και εξάμηνη αποζημίωση βάσει του νόμου . 

Β.70. Σε περίπτωση που ένας μισθωτός (εργάτης ή υπάλληλος) ασθενήσει από 1-3 εργάσιμες 
ημέρες πρώτη φορά στην επιχείρηση, δικαιούται αποδοχές; Εξηγήστε.  

Όταν ένας μισθωτός ασθενήσει από μία (1) έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες δικαιούται να λάβει 
αποδοχές από την επιχείρηση που εργάζεται έως το μισό (½) του ημερομισθίου, για κάθε ημέρα που 
ασθένησε και δεν εργάστηκε. Στις αποδοχές ασθενείας συνυπολογίζονται όλες οι τακτικές αποδοχές  

Το ίδιο ισχύει για όσες φορές μέσα στο ίδιο έτος, ο εργαζόμενος ασθενήσει μέχρι τρεις (3) 
ημέρες, έως ότου συμπληρωθεί το όριο των ημερών ασθενείας του ένα μήνα για εργαζόμενο που έχει 
συμπληρώσει ένα έτος εργασίας στον ίδιο εργοδότη ή το όριο των ημερών του μισού μήνα για 
υπηρεσία λιγότερου του ενός έτους  .Μετά την εξάντληση των χρονικών αυτών περιθωρίων η 
επιχείρηση δεν έχει καμία υποχρέωση.  

Ο μισθωτός δεν δικαιούται να λάβει κανένα επίδομα από το Ι.Κ.Α. για αυτές τις τρεις (3) 
ημέρες ασθενείας, όσες φορές και αν επαναληφθούν αυτές.   

Β.71. Οι αποδοχές των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, υπό ποιες προϋποθέσεις 
καταβάλλονται στους εργαζόμενους εξ ολοκλήρου; Υπόκεινται αυτά τα ποσά σε 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος; 

Α. Για τον υπολογισμό  του ποσού για Επίδομα εορτών λαμβάνεται υπ όψη ο τρόπος αμοιβής  
των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. 

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1ης  Μαΐου 
μέχρι και την 31ης  Δεκεμβρίου κάθε έτους . Έτσι λοιπόν οι εργαζόμενοι  που η σχέση  εργασίας τους 
με τον εργοδότη  είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε  δηλαδή  από 
1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους ,δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο που είναι ίσο με ένα (1) 
μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με 
ημερομίσθιο. 

Το Επίδομα εορτών Πάσχα ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 
15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο , καταβάλλεται στο ακέραιο εφ' όσον η σχέση 
εργασίας των μισθωτών με τον εργοδότη είχε διάρκεια ολόκληρη τη χρονική περίοδο από 1ης 
Ιανουαρίου μέχρι 30ης Απριλίου.  

Β. Τα δώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων θεωρούνται τακτικές αποδοχές και υπόκεινται 
κανονικά σε κρατήσεις Φ.Μ.Υ. .  

Β.72. Τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα υπόκεινται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και αν ναι, 
πότε αποδίδονται αυτές;  

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, υπόκεινται, όπως και οι τακτικές αποδοχές, 
σε όλες τις κρατήσεις και εισφορές που προβλέπονται για το I.K.A. . Οι ασφαλιστικές εισφορές που 
αντιστοιχούν στα δώρα εορτών αποδίδονται στο Ι.Κ.Α. , για το δώρο Χριστουγέννων, μέχρι 28η  
Φεβρουαρίου και για το δώρο του Πάσχα , μέχρι τέλος 30η Ιουνίου. 

Β.73. Μισθωτός απασχολείται σε μια επιχείρηση από 1/5 έως 31/12 με κυμαινόμενες αποδοχές 
κάθε μήνα. Ποιες αποδοχές θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του δώρου 
Χριστουγέννων;  

Ολόκληρο το δώρο το δικαιούνται όσοι εργάσθηκαν ολόκληρη διάρκεια της περιόδου, από την 
1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων  υπολογίζονται, βάσει του 
μέσου όρου των μηναίων αποδοχών ή του μέσου ημερομισθίου των αμοιβών, τις οποίες λαμβάνει κάθε 
μισθωτός στο χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται . Ειδικότερα, το μέσο ημερομίσθιο βρίσκεται με 
την διαίρεση του συνόλου των αμοιβών αυτών, με τον συνολικό αριθμό των ημερών που 
περιλαμβάνονται στα προαναφερθέν χρονικό διάστημα και κατά τις οποίες ο μισθωτός εργάσθηκε  

Β.74. Πότε καταβάλλονται τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα;  

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των καταβαλλομένων 
μισθών ή ημερομισθίων την 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, για το επίδομα Χριστουγέννων και την 15ην 
ημέρα πριν από το Πάσχα για το επίδομα Πάσχα . Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο νοείται 
το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού. 
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Τα ανωτέρω επιδόματα, καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασία των μισθωτών με 
τον υπόχρεο εργοδότη διήρκεσε ολόκληρη τη χρονική περίοδο, στην περίπτωση του επιδόματος 
εορτών Πάσχα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου και στην περίπτωση του επιδόματος εορτών 
Χριστουγέννων από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. 

Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά σε χρήμα μόνο, 
καταβάλλονται την 21η Δεκεμβρίου και την Μεγάλη Τετάρτη αντίστοιχα. Ο εργοδότης όμως μπορεί 
να παρακρατήσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου ή την 30ή Απριλίου το ποσό που αναλογεί στο επίδομα, 
χωρίς να μπορεί να το καταβάλει αργότερα από τις ημερομηνίες αυτές. 

Β.75. Πού, με ποιο τρόπο και σε πόσο χρόνο ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει την 
οικειοθελή αποχώρησή του εργαζομένου;  

Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγείλει εγγράφως με απλή δήλωση οικειοθελής αποχώρησής 
εντός 8 ημερών στην αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(Ο.Α.Ε.Δ.) την οικειοθελή αποχώρηση του εργαζομένου.  

Β.76. Πού, με ποιο τρόπο και σε πόσο χρόνο ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει την 
απόλυση του εργαζομένου;  

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας θεωρείται ισχυρή και παράγει έννομα αποτελέσματα, 
μόνο αφότου περιέλθει στο απολυμένο μισθωτό το έγγραφο της καταγγελίας. Συνεπώς, απλή 
προφορική ενημέρωση του απολυμένου δεν αρκεί για να επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας . 
Η απόλυση που έγινε με απλή προφορική ανακοίνωση ή με την επίδειξη του εγγράφου της 
καταγγελίας θεωρείται άκυρη, ακόμη και στην περίπτωση που καταβλήθηκε στον απολυμένο μισθωτό 
η νόμιμη αποζημίωσή του.  

Τ ο έγγραφο της καταγγελίας συντάσσεται σε 4 αντίτυπα, από τα οποία το πρωτότυπο δίνεται 
στο απολυμένο μισθωτό, ένα κρατάει ο εργοδότης και δύο κοινοποιούνται εντός 8 ημερών στον 
Ο.Α.Ε.Δ. ..  

Αποδεικτικό της επίδοσης μπορεί να είναι είτε χωριστή απόδειξη παραλαβής, είτε να 
αναγράφεται στο ίδιο το έντυπο ότι ο εργαζόμενος έλαβε γνώση της καταγγελίας και παρέλαβε το 
πρωτότυπο αυτής και κάτω από το κείμενο να αναγράφεται η ημερομηνία και να υπογράφει ο 
απολυμένος μισθωτός.  

Εάν ο μισθωτός αρνείται αν παραλάβει το έντυπο της καταγγελίας, η επίδοση πρέπει να γίνει με 
δικαστικό επιμελητή . 

Β.77. Μισθωτός (υπάλληλος)ο οποίος έχει προσληφθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου, αν 
απολυθεί πριν τη λήξη της σύμβασης, δικαιούται αποζημίωση; Αναπτύξτε.  

Δικαιούται αποζημίωση αν απολύθηκε χωρίς να υπάρχει σπουδαίος λόγος, η απόλυση του 
θεωρείται άκυρη και δικαιούται όλους τους μισθούς μέχρι τη λήξη σύμβασης .Αν απολύθηκε εξαιτίας 
σπουδαίου λόγου ο οποίος αφορά μεταβολή των προσωπικών ή περιουσιακών σχέσεων του 
εργοδότη(π.χ. πτώχευση εργοδότη),το δικαστήριο επιδικάζει στον εργαζόμενο εύλογη αποζημίωση.  

Β.78. Αν ο εργοδότης προειδοποιήσει εγγράφως τον υπό απόλυση υπάλληλο στα νόμιμα 
χρονικά όρια, ποιο είναι το ποσό της αποζημίωσης που πρέπει να καταβάλλει και πότε;  

Η απόλυση των υπαλλήλων μπορεί να γίνει είτε με προειδοποίηση είτε αμέσως χωρίς 
προειδοποίηση. Έγκυρη καθίσταται και στις δύο περιπτώσεις εφόσον μαζί με το έγγραφο 
κοινοποίησης της καταγγελίας καταβληθεί και η νόμιμη αποζημίωση. 

Εάν η καταγγελία γίνει χωρίς προειδοποίηση ο απολυόμενος δικαιούται αποζημίωση τόσων 
μηνιαίων μισθών, όσοι είναι οι μήνες προειδοποιήσεως (ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας στον ίδιο 
εργοδότη).Εάν η καταγγελία γίνει έπειτα από προειδοποίηση δικαιούται τη μισή από την παραπάνω 
αποζημίωση , αφού ο μισθωτός έχει συμπληρώσει δίμηνη υπηρεσία,  

Επί παραδείγματος 
Μισθωτός υπάλληλος με υπηρεσία από 2 μήνες έως 1 έτος δικαιούται αποζημίωση 1 μηνός 

χωρίς προειδοποίηση και με προειδοποίηση 1μήνα πριν δικαιούται αποζημίωση μισού (1/2) μηνός 
Μισθωτός υπάλληλος με υπηρεσία από 1 έτος συμπληρωμένα έως 4 έτη δικαιούται αποζημίωση 

2 μηνών χωρίς προειδοποίηση και με προειδοποίηση 2 μήνες πριν δικαιούται αποζημίωση ενός(1) 
μηνός κ.ο.κ. 

Αντίστοιχα με τους υπαλλήλους και κατά την απόλυση εργατοτεχνιτών οφείλεται αποζημίωση. 
Η αποζημίωση που καταβάλλεται στον απολυόμενο υπολογίζεται σε ημερομίσθια και αντίθετα με τα 
ισχύοντα για τους υπαλλήλους καταβάλλεται πάντοτε ολόκληρη η αποζημίωση είτε η καταγγελία γίνει 
με προειδοποίηση είτε όχι.  

Επί παραδείγματος 



Ειδικός Φοροτεχνικός Γραφείου σε ενδεικτικές απαντήσεις Πιστοποίησης ΟΕΕΚ 

ΜΑΪΟΣ 2008 για σχόλια – παρατηρήσεις στο pistopoiisioeek.wordpress.com  
σελίδα 70 από 134 

Μισθωτός εργατοτεχνίτης με υπηρεσία από 2 μήνες έως 1 έτος δικαιούται αποζημίωση 5 
ημερομίσθια , από 1 έτος συμπληρωμένα έως 5 έτη δικαιούται αποζημίωση 7 ημερομίσθια κ.ο.κ. 

Β.79. Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση απόλυσης μισθωτών και ποιες είναι οι κρατήσεις της;  

Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα 
υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως δηλαδή ο μισθός και κάθε άλλη παροχή που δίδεται αντί 
μισθού όπως προμήθειες, παροχές σε είδος κ.λπ. και περιλαμβάνονται τα επιδόματα εορτών και αδείας, 
καθώς και οι τακτικές πρόσθετες αμοιβές για εργασία υπερωριακή, νυκτερινή ή κατά τις Κυριακές. 
ενώ τα ποσοστά επί κερδών ή εισπράξεων εφόσον χορηγούνται ανεξάρτητα της κανονικής αμοιβής της 
εργασίας δεν θεωρούνται τακτικές αποδοχές  

Μισθωτός που έχει την υπαλληλική ιδιότητα κατά το χρόνο της απόλυσης, ενώ αρχικά είχε 
προσληφθεί σαν εργάτης και η ιδιότητά του μετατράπηκε σε υπαλληλική χωρίς να λυθεί η σύμβασή 
του, δικαιούται αποζημίωση υπαλλήλου, βάσει της συνολικής υπηρεσίας του στον αυτό εργοδότη  

Στις περιπτώσεις μισθωτών μειωμένης απασχολήσεως η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση τις 
καταβαλλόμενες μειωμένες αποδοχές.  

Η αποζημίωση μισθωτών που αμείβονται με ποσοστά, κατ' αποκοπή ή κατά μονάδα 
παραγόμενης εργασίας, υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών αυτών των δύο τελευταίων 
πριν την απόλυση μηνών. Σε καμία όμως περίπτωση το ποσό αποζημίωσης της παραπάνω περίπτωσης 
δεν μπορεί να είναι κατώτερο αυτού που προκύπτει με βάση τη μισθολογική κλάση του Ι.Κ.Α. που 
ανήκει ο μισθωτός. 

Η αποζημίωση αμειβομένων με μισθό και ποσοστά υπολογίζεται για το μισθό βάσει των 
τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα και για τα ποσοστά βάσει του μέσου όρου των δύο 
τελευταίων πριν την καταγγελία μηνών  

Για την εξεύρεση του ποσού της αποζημιώσεως που δικαιούται ο απολυόμενος μισθωτός, 
λαμβάνεται υπόψη η τελευταία συνεχής απασχόλησή του στον εργοδότη που κάνει την καταγγελία της 
σύμβασης εργασίας ως εξής 

 
1. Η απόλυση των υπαλλήλων μπορεί να γίνει είτε με προειδοποίηση είτε αμέσως χωρίς 
προειδοποίηση. Έγκυρη καθίσταται και στις δύο περιπτώσεις εφόσον μαζί με το έγγραφο 
κοινοποίησης της καταγγελίας καταβληθεί και η νόμιμη αποζημίωση. 

2. Εάν η καταγγελία γίνει χωρίς προειδοποίηση ο απολυόμενος δικαιούται αποζημίωση τόσων 
μηνιαίων μισθών, όσοι είναι οι μήνες προειδοποιήσεως (ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας στον ίδιο 
εργοδότη). 

3. Εάν η καταγγελία γίνει έπειτα από προειδοποίηση δικαιούται τη μισή από την παραπάνω 
αποζημίωση , αφού ο μισθωτός έχει συμπληρώσει δίμηνη υπηρεσία,  

Επί παραδείγματος 
Μισθωτός υπάλληλος με υπηρεσία από 2 μήνες έως 1 έτος δικαιούται αποζημίωση 1 μηνός 

 χωρίς προειδοποίηση και με προειδοποίηση 1μήνα πριν δικαιούται αποζημίωση μισού (1/2) μηνός 
Μισθωτός υπάλληλος με υπηρεσία από 1 έτος συμπληρωμένα έως 4 έτη δικαιούται αποζημίωση 

 2 μηνών χωρίς προειδοποίηση και με προειδοποίηση 2 μήνες πριν δικαιούται αποζημίωση ενός(1) 
 μηνός κ.ο.κ. 

Αντίστοιχα με τους υπαλλήλους και κατά την απόλυση εργατοτεχνιτών οφείλεται αποζημίωση. 
 Η αποζημίωση που καταβάλλεται στον απολυόμενο υπολογίζεται σε ημερομίσθια και αντίθετα με 
 τα ισχύοντα για τους υπαλλήλους καταβάλλεται πάντοτε ολόκληρη η αποζημίωση είτε η 
 καταγγελία γίνει με προειδοποίηση είτε όχι.  

Επί παραδείγματος 
Μισθωτός εργατοτεχνίτης με υπηρεσία από 2 μήνες έως 1 έτος δικαιούται αποζημίωση 5 

 ημερομίσθια , από 1 έτος συμπληρωμένα έως 5 έτη δικαιούται αποζημίωση 7 ημερομίσθια κ.ο.κ. 
4. Ο φόρος , που βαρύνει τον απολυόμενο, παρακρατείται κατά την πληρωμή της αποζημίωσης από 
τον εργοδότη. Υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καθαρό ποσό της 
αποζημίωσης μετά την αφαίρεση ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και παρακρατείται κατά την 
πληρωμή της στο δικαιούχο.  

5. Σε περίπτωση ο απολυόμενος δεν έχει λάβει την ανάλογη άδεια αναπαύσεως υπολογίζεται η 
αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας και το Επίδομα αδείας .  

 
Είναι νόμιμη η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, κατά την οποία για τον καθορισμό 

της αποζημίωσης, συνυπολογίζεται και άλλη υπηρεσία ή στον ίδιο ή σε άλλο εργοδότη  
Χρόνος αναστολής της σύμβασης εργασίας λόγω ασθένειας ή άλλης αιτίας συνυπολογίζεται 

στον προσδιορισμό της αποζημίωσης λόγω απόλυσης  



Ειδικός Φοροτεχνικός Γραφείου σε ενδεικτικές απαντήσεις Πιστοποίησης ΟΕΕΚ 

ΜΑΪΟΣ 2008 για σχόλια – παρατηρήσεις στο pistopoiisioeek.wordpress.com  
σελίδα 71 από 134 

Η μεταβολή του προσώπου του εργοδότη, με όποιον τρόπο κι αν επέλθει δεν επηρεάζει τα 
δικαιώματα των εργαζομένων στο δικαίωμα αποζημίωσής τους σε περίπτωση απόλυσής τους. Από τη 
νομολογία έχει κριθεί ότι σε οποιοδήποτε μετασχηματισμό της επιχείρησης που διατηρεί την ενότητά 
της ως οικονομική μονάδα, υπό νέο φορέα, ο διάδοχος του αρχικού εργοδότη υποχρεούται να 
συνυπολογίσει στην αποζημίωση του απολυόμενου και όλη την υπηρεσία του στον αρχικό εργοδότη. 

Επί πτωχεύσεως της επιχειρήσεως ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει ολόκληρη τη νόμιμη 
αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας κατατασσόμενος μεταξύ των προνομιακών 
δανειστών των . 

Στη διακοπή εργασιών της επιχείρησης λόγω ανωτέρας βίας (πυρκαγιά κ.λπ.) αν ο εργοδότης 
είναι ασφαλισμένος κατά των περιστατικών αυτών και προβεί σε απολύσεις λόγω κάποιου γεγονότος 
ανωτέρας βίας, οφείλει στους απολυομένους τα 2/3 της νόμιμης αποζημίωσης  

Στις διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, χωρίς να μεσολαβούν διακοπές και 
χωρίς να δικαιολογείται από τη φύση των εργασιών ο καθορισμός ορισμένης διάρκειας θεωρείται ότι 
καταρτίσθηκε μία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου  

 
Η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας δεν υπόκειται σε καμία κράτηση υπέρ 

Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, γιατί δεν θεωρείται ότι συνιστά αμοιβή παρασχεθείσας 
εργασίας. Το ίδιο ισχύει για την καταβαλλόμενη στο μισθωτό αποζημίωση λόγω μη ληφθείσας άδειας. 

Αντίθετα το για την ίδια αιτία καταβαλλόμενο επίδομα αδείας θεωρείται ότι αποτελεί 
προσαύξηση των αποδοχών και συνεπώς υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές. 

Β.80. Πότε ένας υπάλληλος δε δικαιούται αποζημίωση λόγω απόλυσης;  

Στις παρακάτω περιπτώσεις απολύσεως ή αποχωρήσεως μισθωτού δεν οφείλεται αποζημίωση: 
1. Πριν τη συμπλήρωση διμήνου υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη. 
2. Στην οικειοθελή αποχώρηση του μισθωτού από την εργασία του. 
3. Λόγω λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 
4. Λόγω λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου έργου. 
5. Αν η καταγγελία ήταν αποτέλεσμα δόλιας αντισυμβατικής συμπεριφοράς του μισθωτού. 
6. Αν η καταγγελία έγινε λόγω υποβολής μήνυσης εναντίον του μισθωτού για αξιόποινη πράξη κατά 
την υπηρεσία, ή αδίκημα που φέρει το χαρακτήρα τουλάχιστον πλημμελήματος . 

Β.81. Πώς υπολογίζεται ο φόρος της αποζημίωσης λόγω απόλυσης;  

Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καθαρό ποσό της 
αποζημίωσης μετά την αφαίρεση ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και παρακρατείται κατά την 
πληρωμή της στο δικαιούχο. 

Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση απόδοσής τους στην οικεία Δ.Ο.Υ. αυτοτελώς με δήλωση, η 
οποία περιλαμβάνει τους απολυθέντες μισθωτούς και τα σχετικά ποσά για κάθε μήνα. Προθεσμία 
αποδόσεως ο επόμενος μήνας. Τα ποσά που αποδίδονται μ' αυτή τη δήλωση δεν περιλαμβάνονται ούτε 
στις τριμηνιαίες ούτε στην ετήσια εκκαθαριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. . 

Β.82. Σε περίπτωση που ο μισθωτός (υπάλληλος ή εργάτης) αρνείται να εισπράξει το ποσό της 
αποζημίωσής του λόγω απόλυσης και για να είναι νομικά κατοχυρωμένη η επιχείρηση, σε 
ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί;  

Όταν καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς στον Ο.Α.Ε.Δ. και στην επιθεώρηση εργασίας εντός 
8 ημερών , για να είναι έγκυρη η απόλυση δεν αρκεί η προσφορά της αποζημίωσης στον απολυόμενο, 
αλλά σε περίπτωση αρνήσεως του τελευταίου για να την εισπράξει, απαιτείται η δημόσια κατάθεσή 
της , στο Ταμείο Παρακαταθέσεων και Δανείων υπέρ αυτού  

Β.83. Σε ποιες περιπτώσεις απαγορεύεται η απόλυση ενός εργαζομένου;  

Ο εργοδότης έχει κατ' αρχήν το δικαίωμα να απολύει μισθωτούς όποτε το κρίνει σκόπιμο. Στον 
κανόνα αυτό ο νόμος θέτει ορισμένους περιορισμούς, ειδικότερα απαγορεύεται οι εργοδότες να 
απολύουν μισθωτούς : 
1. Κατά τη διάρκεια της κανονικής τους άδειας.  
2. Κατά τη διάρκεια της στράτευσης του μισθωτού, εφόσον έχει συμπληρώσει 6μηνη υπηρεσία στον 
ίδιο εργοδότη. Μετά την αποστράτευσή του ,επίσης απαγορεύεται να απολυθεί εφόσον σε 1 μήνα από 
τη στράτευσή του ο μισθωτός δηλώσει στον εργοδότη του ότι προτίθεται να συνεχίσει την εργασία 
του και σε 15 ημέρες από τη δήλωση του παρουσιαστεί αυτοπροσώπως στον εργοδότη του για 
ανάληψη εργασίας. . 

3. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και για χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τον τοκετό, ή κατά 
την απουσία για μεγαλύτερο χρόνο εξαιτίας ασθενείας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό.  
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4. Αν δεν τηρηθεί η από το νόμο προβλεπόμενη διαδικασία που απαιτείται για τις ομαδικές 
απολύσεις.  

5. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης των μισθωτών τουριστικών επαγγελμάτων σε σχολές 
μετεκπαίδευσης ή μαθητείας.  

Β.84. Τι είναι αριθμοδείκτης και τι προσδιορίζει ; 

Ο αριθμοδείκτης είναι μία σχέση γινόμενη μεταξύ μεγεθών, λογιστικής ή στατιστικής 
προέλευσης, που καταρτίζεται με σκοπό τον προσδιορισμό της πραγματικής θέσης ή της 
αποδοτικότητας των διάφορων τμημάτων ή ολόκληρων τομέων της οικονομικής μονάδας και, σε 
τελική ανάλυση, της πραγματικής κατάστασης ολόκληρης της οικονομικής μονάδας, ή και γενικότερα 
του κλάδου στον οποίο ανήκει η μονάδα αυτή . 

Με τους αριθμοδείκτες προσδιορίζεται η σχέση μεταξύ βασικών επιχειρηματικών μεγεθών, ή 
κατευθύνεται η επιχειρηματική δράση, και επεξηγούνται και αναλύονται τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν. Προσδιορίζεται επίσης ο βαθμός απόδοσης των διάφορων δραστηριοτήτων της 
οικονομικής μονάδας με σκοπό την ορθολογικότερη εκμετάλλευση των μέσων δράσης της.  

Ο κάθε επενδυτής - επιχειρηματίας για το βασικότερο που ενδιαφέρεται είναι η απόδοση του 
κεφαλαίου του, που έχει επενδύσει στη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, γι' αυτό ο 
βασικότερος δείκτης, όλων των δεικτών, είναι αυτός που προκύπτει απ' τη σχέση.  

Αποτελέσματα  
Ίδια Κεφάλαια  
 
Οι αριθμοδείκτες αναλύονται σε τρεις βασικές κατευθύνσεις : 
1. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης.  
2. Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας.  
3. Αριθμοδείκτες διαχειριστικής πολιτικής.  
Και καταρτίζονται από τα μεγέθη : 
1. Του ισολογισμού  
2. Του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης  
3. Την κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσεως  
4. Τους λογαριασμούς γενικής και αναλυτικής λογιστικής κλπ. εξωτερικά στοιχεία. 

Β.85. Τι απεικονίζει ο αριθμοδείκτης (κόστος πωληθέντων αποθεμάτων/ μέσο όρο 
αποθεμάτων περιόδου) % ; 

Κόστος   πωλήσεων    αποθεμάτων 
Μέσος όρος αποθεμάτων περιόδου 

Ο αριθμοδείκτης αυτός λέγεται και αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας των αποθεμάτων και 
δείχνει πόσες φορές τα αποθέματα της οικονομικής μονάδας ρευστοποιήθηκαν (ανανεωθηκάν) και 
επανεισήχθηκαν στις αποθήκες. Όσο μεγαλύτερος είναι σημαίνει ότι οι πωλήσεις είναι αυξημένες και 
τα κέρδη μεγαλύτερα . Αντίθετα πιο χαμηλός σημαίνει ότι τα εμπορεύματα παραμένουν στην 
επιχείρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να αυξάνετε ο κίνδυνος της μη πωλήσεως 
τους και η παραμονή των αποθεμάτων στην επιχείρηση δημιουργεί πρόσθιες δαπάνες όπως π.χ. 
ασφάλιστρα, αποθήκευτρα, αλλοιώσεις κ.λ.π..  

Είναι ανάγκη να εξετάζει η διοίκηση της επιχείρησης την κυκλοφοριακή ταχύτητα των 
αποθεμάτων για τον ορθό προγραμματισμό των παραγγελιών το απόθεμα ασφάλειας, τις μεταβολές 
των τιμών τους και αποτελεί το υπ' αριθμόν ένα μέλημα κάθε διοίκησης  

Ο αριθμοδείκτης αυτός σχετίζεται απόλυτα με τον αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας των 
ιδίων κεφαλαίων (Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών / Ιδία Κεφάλαια )και είναι φανερό πως όσο 
μεγαλύτερος είναι τόσο περισσότερα θα είναι τα αναμενόμενα  

π.χ. 
     62.000  
α. Χρήση 200x + 1 =  ———— = 2  
     31.000  
 
      54.000 
β. Χρήση       200x = ———— = 1,8  
     30.000  
Στο παράδειγμά μας είναι και για τις δύο χρήσεις απαράδεκτα χαμηλός με μια μικρή βελτίωση 

στη χρήση 200x +1.  
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Β.86. Τι προσδιορίζουμε με τον αριθμοδείκτη (ίδια κεφάλαια / πάγιο ενεργητικό) % ; 

Ίδια Κεφάλαια 
Πάγιο Ενεργητικό 

Ο αριθμοδείκτης αυτός καλείται και βαθμός καλύψεως του πάγιου ενεργητικού με ίδια 
κεφάλαια , απεικονίζει το βαθμό χρηματοδότησης των παγίων στοιχείων από τα ίδια κεφάλαια της 
οικονομικής μονάδας , δηλαδή αν χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά των Παγίων μόνο Ίδια Κεφάλαια 
ή και Ξένα. Όταν το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων είναι μεγαλύτερο από το ύψος των Παγίων (άρα ο 
Αριθμοδείκτης είναι μεγαλύτερος από 1) τότε ένα μέρος της επένδυσης των μετόχων χρησιμοποιήθηκε 
σαν κεφάλαιο κίνησης. Αντίθετα όταν το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων είναι μικρότερο από το ύψος των 
Παγίων (άρα ο Αριθμοδείκτης είναι μικρότερος από 1), έχουν χρησιμοποιηθεί για την αγορά των 
Παγίων και Ξένα Κεφάλαια. Αν ο Αριθμοδείκτης αυτός αυξάνετε διαχρονικά σημαίνει ότι η 
επιχείρηση επενδύει σε Πάγιο Κεφάλαιο χρησιμοποιώντας περισσότερο Ίδια Κεφάλαια πάρα 
δανειακά.  

 17.180  
α. Χρήση    200x = —————— = 0,64 
 26.920  
 
 19.605  
α. Χρήση 200x +1 = ————— = 0,69 
 28.580  
Στα ίδια κεφάλαια συμπεριλάβαμε και τα κέρδη σε νέο, τα οποία μπορεί την επομένη χρήση να 

διανεμηθούν. Γι αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται και αυτό υπόψη για την πορεία του παραπάνω 
αριθμοδείκτη . 

Στο παράδειγμά μας βλέπουμε αύξηση της χρηματοδότησης των παγίων επενδύσεων με ίδια 
κεφάλαια της οικονομικής μονάδας. Γενικά πάντως, όταν ο παραπάνω αριθμοδείκτης είναι μικρότερος 
της μονάδας σημαίνει, ότι ένα μέρος των ακινητοποιήσεων της οικονομικής μονάδας χρηματοδοτείται 
από ίδια βραχυπρόθεσμα κεφάλαια.  

Αντίθετα όταν ο αριθμοδείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας η οικονομική διάρθρωση της 
μονάδας θεωρείται καλή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να εξετάζουμε και την 
αποδοτικότητα τοποθέτησης των ιδίων κεφαλαίων 

Β.87. Τι απεικονίζει ο αριθμοδείκτης (ίδια κεφάλαια/ σύνολο υποχρεώσεων) %  ; 

Ίδια Κεφάλαια 
Σύνολο υποχρεώσεων 

Την ανεξαρτησία της διοίκηση ς της επιχείρησης  
Ο αριθμοδείκτης αυτός λέγεται και αριθμοδείκτης οικονομικής αυτάρκειας. και απεικονίζει το 

βαθμό οικονομικής εξάρτησης ή αυτάρκειας της επιχείρησης , δηλαδή όσο μικρότερη είναι η 
οικονομική αυτάρκεια της επιχείρησης τόσο περισσότερο μπορούν να επηρεάζουν τη διοίκηση και 
διαχείριση της οι πιστωτές. Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη οικονομική αυτάρκεια ή 
ευρωστία παρουσιάζει η κάθε οικονομική μονάδα και χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ή 
όχι υπερδανεισμός σε μία επιχείρηση και η εικόνα που εμφανίζει προς τους πιστωτές ή άλλους 
επενδυτές δηλώνει μεγαλύτερη ασφάλεια. Αντίθετα ένας Αριθμοδείκτης μικρότερος δείχνει ότι η 
επιχείρηση καλύπτει τις ανάγκες της με δανειακά κεφάλαια και εμφανίζει μια εικόνα δυσμενή προς 
τους πιστωτές. 

π.χ. 
 17.180  
α.  Χρήση      200x = ————— = 0,38 ή 38 % 
 44.330  
 
    17.180   
β.  Χρήση 200x + 1 =————— = 0,50 ή 50 %  
    34.360 
Στο παράδειγμά μας βλέπουμε βελτίωση του αριθμοδείκτη οικονομικής αυτάρκειας από 38 % 

σε 50 % και αυτό οφείλεται στην καταβολή της δόσης του οφειλόμενου κεφαλαίου απ' τους φορείς 
(μετόχους) της επιχείρησης. Για τη μέτρηση της δανειακής εξάρτησης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
και τον αριθμοδείκτη Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο παθητικού ο οποίος αποκαλείται και 
αριθμοδείκτης δανειακής επιβάρυνσης. 
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Β.88. Τι προσδιορίζει ο αριθμοδείκτης (μικτά αποτελέσματα/ πωλήσεις αποθεμάτων και 
υπηρεσιών) % ; 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστό του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων και 
υπηρεσιών που πραγματοποιεί η οικονομική μονάδα 

Το μικτό κέρδος πρέπει να είναι αυτό που απομένει για να καλύψει η επιχείρηση όλες τις 
υπόλοιπες υποχρεώσεις της σε λειτουργικά έξοδα και πολύ πιθανό και σε μη λειτουργικά, έκτακτα και 
ανόργανα και αφού πληρώσει και το φόρο εισοδήματος, από αυτό το μικτό κέρδος να μείνει το τελικό 
καθαρό κέρδος, του οποίου ένα μέρος πρέπει να ικανοποιήσει τους μετόχους της επιχείρησης με τη 
μορφή μερίσματος και το υπόλοιπο να επενδυθεί με τη μορφή τακτικών ή έκτακτων αποθεματικών.  

Συναφής προς τον παραπάνω αριθμοδείκτη είναι και ο αριθμοδείκτης  
 Καθαρά κέρδη + Τόκοι  / Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών , ο οποίος απεικονίζει το 

ποσοστό των καθαρών κερδών επί των πωλήσεων και υπηρεσιών. 

Β.89. Τι προσδιορίζει ο αριθμοδείκτης (μικτά αποτελέσματα/ κόστος πωλήσεων, αποθεμάτων 
και υπηρεσιών) % ; 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστό του μικτού κέρδους που προσθέτεται πάνω στο 
κόστος πωλήσεων για τον προσδιορισμό της τιμής πώλησης του αγαθού , πιο συγκεκριμένα μας 
δείχνει πόσο πάνω από το κόστος τους πουλάει η επιχείρηση τα αποθέματα ή τις υπηρεσίες της. . Έχει 
εφαρμογή στην τιμολογιακή πολιτική της επιχειρήσεως, καθώς και στην εφαρμογή των αγορανομικών 
διατάξεων, σε αγαθά που ελέγχονται αγορανομικά . 

Β.90. Ποια είναι η υποχρέωση του εργοδότη προς τους εργαζομένους στο τέλος της 
διαχειριστικής περιόδου για τη φορολογική τους δήλωση;  

Στο τέλος του έτους και στο διάστημα μέχρι 15 Φεβρουαρίου , θα πρέπει οι εργοδότες που 

καταβάλλουν κάθε είδους αποδοχές (μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα κλπ) να 

χορηγήσουν στους μισθωτούς τους από µία και μοναδική βεβαίωση αποδοχών , στην οποία να 

αναγράφει τις κάθε είδους αποδοχές, τόσο από τακτικές, όσο και από πρόσθετες αμοιβές, 

φορολογούμενες ή απαλλασσόμενες. 

Αντίτυπο της βεβαίωσης αυτής θα υποβάλλεται από τον εργοδότη μαζί µε την ετήσια δήλωση 

μισθωτών υπηρεσιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η συμπλήρωση της βεβαίωσης αποδοχών γίνεται µε ποσά 

που είναι γραμμένα στο αντίστοιχο φύλλο υπολογισμού του φόρου εισοδήματος . 

Β.91. Σε ποιες περιπτώσεις το εισόδημα του ενός συζύγου προστίθεται στο εισόδημα του 
άλλου συζύγου; 

Το εισόδημα ενός συζύγου, το οποίο προέρχεται από επιχείρηση η οποία εξαρτάται οικονομικά 

από τον άλλο σύζυγο, προστίθεται στα εισοδήματα του άλλου συζύγου και φορολογείται στο όνομα 

του. 

Β.92. Πώς δηλώνεται και φορολογείται το εισόδημα των ανήλικων τέκνων ; 

Το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το 

μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό 

συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και 

φορολογείται στο όνομά του.  

Αν ο υπόχρεος γονέας δεν έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα προστίθεται στα εισοδήματα 

του άλλου γονέα και φορολογείται στο όνομά του, δηλαδή αν η σύζυγος έχει ανήλικο παιδί από 

προηγούμενο γάμο , τότε το τυχόν εισόδημα του θα προστεθεί στο εισόδημα της μητέρας , ανεξάρτητα 

αν αυτή έχει εισόδημα ή έχει μικρότερο από εκείνο του άνδρα της . 

Ο ανήλικος υποβάλλει χωριστή φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα τα οποία προκύπτουν 

από: 

1. την παροχή εργασίας του ανήλικου τέκνου, με σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας 

ή μίσθωσης έργου, 

2. περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο από κληρονομιά, 

3. περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο από χαριστικές παροχές, εκτός από 

εκείνα που προέρχονται από χαριστικές παροχές γονέα του, 
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4. περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο από χαριστικές παροχές, που 

έγιναν σε αυτό από γονέα του, ο οποίος έχει αποβιώσει κατά το χρόνο που προκύπτει το εισόδημα από 

αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, 

5. συντάξεις που απονεμήθηκαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα του ή της 

μητέρας του και 

6. περιουσιακά στοιχεία που με βάση δικαστική απόφαση περιέρχονται στο ανήλικο, ως 

υποκατάστατα στοιχείων που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις . 

Για τα εισοδήματα αυτά το ανήλικο τέκνο έχει δική του φορολογική υποχρέωση, με εξαίρεση 

το εισόδημα από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από χαριστικές παροχές από τους γονείς 

του, καθώς και το αντίστοιχο υποκατάστατό τους. Το εισόδημα από περιουσιακό στοιχείο που 

περιήλθε στο ανήλικο με χαριστική παροχή γονέα του φορολογείται στο όνομα του γονέα που το 

παραχώρησε. Αν η αξία του υποκατάστατου υπερβαίνει την αξία του περιουσιακού στοιχείου το οποίο 

εκποιήθηκε, το εισόδημα που προκύπτει θεωρείται ότι αποτελεί μέρος χαριστικής παροχής που έγινε 

στο τέκνο από το γονέα του που έχει το μεγαλύτερο ποσό εισοδήματος και φορολογείται, 

επιμεριζόμενο αναλόγως, στο όνομα αυτού του γονέα. 

Σημειώνεται ότι δε θεωρείται εισόδημα το ποσό της διατροφής , που επιδικάζεται ή 

συμφωνείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο , σε αντίθεση με το 

ποσό διατροφής συζύγου και αποτελεί εισόδημα του (της) . 

Β.93. Τι γνωρίζετε για το φόρο εργολάβων; Ποιο είναι το ποσοστό παρακράτησης του φόρου 
και πότε διενεργείται η παρακράτηση;  

 Εισόδημα εργολάβου θεωρείται από εμπορικές επιχειρήσεις και η παρακράτηση του φόρου 

ενεργείται ως εξής: 

Στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών 

δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) που 

υπολογίζεται στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου ή του μισθώματος. Υπόχρεος σε παρακράτηση 

ορίζεται το Δημόσιο γενικά και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί εκκαθάριση ή καταβολή 

για τις περιπτώσεις αυτές. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν παρακρατήθηκε ο φόρος, τότε αυτός 

αποδίδεται με δήλωση του δικαιούχου της αμοιβής, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με σχετική 

δήλωση, που πρέπει να υποβάλλουν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την 

παρακράτηση μήνα στη δημόσια οικονομική υπηρεσία στην περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή 

των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος, ο οποίος αποδίδεται εφάπαξ με την υποβολή της 

οικείας δήλωσης .  

Β.95. Πότε αποδίδεται το οφειλόμενο χαρτόσημο για αμοιβές τρίτων οι οποίοι δεν 
υποχρεούνται σε έκδοση στοιχείων; 

Στις αμοιβές τρίτων , οι οποίοι δεν υποχρεούται βάσει των διατάξεων του Κ.Β.Σ. σε έκδοση και 

υποβολή των προβλεπομένων από τον εν λόγω κώδικα φορολογικών στοιχείων, το χαρτόσημο που 

οφείλεται αποδίδεται στο Δημόσιο κατά τον ίδιο τρόπο και χρόνο , που αποδίδεται και ο 

παρακρατούμενος για τις αμοιβές αυτές φόρος εισοδήματος, δηλαδή μέχρι τις 20 ημέρες από τη λήξη 

του ημερολογιακού διμήνου και συγκεκριμένα μέχρι τις 20/3,20/5,20/7,20/9,2Ο/11,και 20/1 

Β.96. Να αναφέρετε 3 περιπτώσεις παρακράτησης φόρου εισοδήματος. 

1. Στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων με συντελεστή 3% 

που υπολογίζεται στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου 

2. Το εισόδημα από αμοιβές ελευθερίων επαγγελμάτων υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, 

ποσοστού 20% στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών  

3. Στα εισοδήματα που προέρχονται από αμοιβές ή προμήθειες λόγω διαμεσολάβησης για 

πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, με ποσοστό 15% που υπολογίζεται στο ποσό της αμοιβής ή 

προμήθειας του δικαιούχου  
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4. Υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΝΠΔΔ, οπότε γίνεται παρακράτηση με 

συντελεστή φόρου 1 % για υγρά καύσιμα, 4% για λοιπά αγαθά και 8% για παροχή υπηρεσιών 

 

Β.97. Σε αμοιβή μετά φόρου προστιθέμενης αξίας  19 %        1.190,00      €, τι παρακρατούμενο 
φόρο πρέπει να υπολογίσουμε;  

Για να υπολογίσουμε τον παρακρατούμενο φόρο θα πρέπει πρώτα να βρούμε την αξία της 

αμοιβής προ του Φ.Π.Α. Αν υποθέσουμε ότι αυτή η αμοιβή π.χ. ελεύθερου επαγγελματία λόγω 

υπηρεσιών που προσέφερε με συντελεστή Φ.Π.Α. 19% τότε για να υπολογίσουμε των 

παρακρατούμενο φόρο θα προβούμε στους εξής υπολογισμούς  

Αξία αμοιβής χωρίς ΦΠΑ=1.190 / 1,19=1.000  

Παρακρατούμενος φόρος 1.000 Χ 20%=200 €. 

Καθαρό ποσό 1.000,00 

Φ.Π.Α. (19%) 190,00 

Φόρος εισοδήματος 1.000,00 χ 20% = 200,00 

Καταβολή στην Δ.Ο.Υ. 200,00 

Στον Ελεύθερο επαγγελματία  1.190,00 – 200,00 = 990,00 

 

Β.98. Ποιοι μισθωτοί απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος;  

Από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος απαλλάσσονται οι μισθωτοί των οποίων το ετήσιο 

καθαρό εισόδημα ( μετά την αφαίρεση των δαπανών  ) δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο της 

κλίμακας  της παραγράφου 1 του άρθρου 9. 

Για τα εισοδήματα που αποκτούνται από 1.1.2007 έως 31.12.2007 και θα φορολογηθούν κατά 

το οικονομικό έτος του 2008  το αφορολόγητο όριο είναι 12.000,00 € σύμφωνα  με ν.3522/2006 ο 

οποίος τροποποιεί την αναφερόμενη κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. . 

Η κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι το εισόδημα από 

μισθωτές υπηρεσίες υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού δηλούμενου 

εισοδήματος που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. 

Το αφορολόγητο ποσό αυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα 

τέκνο που τον βαρύνει, κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά 

δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά χίλια (1.000) ευρώ για 

καθένα τέκνο πάνω από τα τρία. 

Επι παραδείγματι για τα εισοδήματα από 1-1-2007 (ποσά σε ευρώ) 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ  ΠΟΣΟ 

Άγαμος  12.000,00 

Έγγαμος με 1 παιδί  13.000,00 (+ 1.000) 

Έγγαμος με 2 παιδί  14.000,00 (+ 1.000) 

Έγγαμος με 3 παιδί  22.000,00 (+ 8.000) 

Έγγαμος με 4 παιδί  23.000,00 (+ 1.000) 

Έγγαμος με 5 παιδί  24.000,00 (+ 1.000) 

 

Συνεπώς οι μισθωτοί που ανήκουν σ’ αυτά τα αφορολόγητα όρια δεν εφαρμόζεται η 

παρακράτηση φόρου. 

Επίσης απαλλάσσονται οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες 

ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, αν το ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου 

είναι μικρότερο από είκοσι τέσσερα (24) ευρώ .( πάνω από το όριο αυτό γίνεται παρακράτηση φόρου 

με τρία τοις εκατό (3%) ) 
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Επίσης απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου και οι μισθωτοί που ο Κ.Φ.Ε. ορίζει . 

 

1. Με τον όρο της αμοιβαιότητας oι αλλοδαποί πρεσβευτές και οι λοιποί διπλωματικοί 

αντιπρόσωποι και πράκτορες για το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και για τα από κάθε πηγή 

εισοδήματά τους που αποκτώνται στην αλλοδαπή . 

2. Οι πρόξενοι και προξενικοί πράκτορες, ως και το κατώτερο προσωπικό των ξένων 

πρεσβειών και προξενείων, εφόσον έχουν την ιθαγένεια του Κράτους που αντιπροσωπεύεται και 

αποκτούν στην Ελλάδα εισόδημα μόνο από μισθωτές υπηρεσίες. 

3. Οι συντάξεις και κάθε είδους περιθάλψεις, οι οποίες παρέχονται σε ανάπηρους πολέμου και 

θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου ως και σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου 

στρατιωτικούς γενικά που έπαθαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους προδήλως, αναμφισβήτητα 

και εξαιτίας αυτής. 

4. Η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου με βάση τα έτη υπηρεσίας τους στο 

Δημόσιο, κατά το ποσό της αναπηρικής σύνταξης την οποία θα ελάμβανε ο δικαιούχος αν δε είχε 

παραιτηθεί από το δικαίωμα λήψης της. Η διάταξη αυτής της περίπτωσης εφαρμόζεται ανάλογα και 

στις συντάξεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου. 

5. Το εξωιδρυματικό επίδομα, καθώς και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη, που 

καταβάλλεται σε τυφλούς και γενικά σε πρόσωπα, που ευρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί 

συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλων προσώπων (απόλυτος αναπηρία), τα οποία 

καταβάλλονται στους δικαιούχους από το Δημόσιο ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς. 

6. Οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς 

τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνει σε 

ποσοστό το ογδόντα τοις εκατό (80%). 

7. Οι αποδοχές των αλλοδαπών κατώτερων πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων. 

Β.99. Πώς γίνεται η παρακράτηση φόρου στις αμοιβές των μισθωτών; 

 

Ι ) Για τους 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 

 

1. Το καθαρό μηνιαίο εισόδημα κάθε δικαιούχου προσδιορίζεται αφαιρώντας από τις 

ακαθάριστες αποδοχές , τις νόμιμες κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Στην έννοια του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος περιλαμβάνεται η σύνταξη, ο μισθός και 

οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές της ίδιας περιόδου (υπερωρίες, επίδομα παραγωγής, πριμ παρουσίας, 

προσαύξηση για απασχόληση νυκτερινή - Κυριακών - αργιών κτλ.), που  συνεκκαθαρίζονται μαζί, σε 

μία μισθοδοτική κατάσταση με το μισθό. 

 

2. Στη συνέχεια το καθαρό μηνιαίο εισόδημα το πολλαπλασιάζουμε με το 14 ( που είναι οι 

μισθοί 12 μηνών συν δώρο Χριστουγέννων  , δώρο Πάσχα και επίδομα Αδείας ) και το γινόμενο 

αποτελεί το καθαρό ετήσιο εισόδημα του δικαιούχου . 

Διευκρινίζεται ότι, όταν καταβάλλεται στο μισθωτό κάποιο έκτακτο εφάπαξ ποσό με εξαίρεση 

τις αποδοχές που συναθροίζονται με τις μηνιαίες αποδοχές (π.χ. ένας μηνιαίος μισθός ως επίδομα 

ισολογισμού κτλ.) , αυτό το εφάπαξ καταβαλλόμενο ποσό δεν θα συναθροιστεί με αυτές, προκειμένου 

να γίνει αναγωγή των μηνιαίων αποδοχών σε ετήσιο καθαρό εισόδημα, αλλά θα συναθροιστεί με το 

συνολικό ετήσιο ποσό που προσδιορίζεται με βάση τις μηνιαίες αποδοχές του συγκεκριμένου μήνα. 

Στην περίπτωση αυτή ο επιπλέον φόρος που θα προκύψει λόγω της προσθήκης αυτού του ποσού θα 

παρακρατηθεί στο μήνα που καταβλήθηκε αυτό το ποσό. 
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3. Ο υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου θα γίνει με βάση την παρακάτω φορολογική 

κλίμακα. Για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.2007 έως 31.12.2007 και φορολογούνται κατά 

το οικονομικό έτος του 2008 

 

 

ενώ για εισοδήματα από 1.1.2008 έως 31.12.2008 για το οικονομικό έτος  2009   

 

σύμφωνα  με ν.3522/2006 ο οποίος τροποποιεί την αναφερόμενη κλίμακα της παραγράφου 1 

του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. . 

4. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας υπολογισμού του 

φόρου αυξάνεται κατά χίλια (1000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει κατά 

δύο χιλιάδες (2000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν , κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εάν 

έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και προσαυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν 

του τρίτου που τον βαρύνουν, π.χ. για εισοδήματα της κλίμακας για το οικονομικό έτος 2009 είκοσι 

τρεις χιλιάδες (23.000) ευρώ για τα τέσσερα τέκνα που τον βαρύνουν, είκοσι  τέσσερις χιλιάδες 

(24.000) ευρώ για τα πέντε τέκνα κ.τ.λ. Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του 

πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί το ποσό του 

τρίτου κλιμακίου.  

Τονίζεται ότι, ως τέκνα που βαρύνουν το φορολογούμενο θεωρούνται:   

1) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα,  

2) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους 

και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή 

παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό.  

3) Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν 

τη στρατιωτική τους θητεία.  

4) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον 

παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή 

φυσική αναπηρία.  

Τα πιο πάνω τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και 

το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο 

χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν 

αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή 

ψυχική πάθηση. 

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2008 

Σύνολο Κ λ ι μ ά κ ι ο 

Εις/τος (ευρώ) 

ΦόρολΣυν/στής 

% 

Φόρος Κλιμ. 

(ευρώ) Εισοδήματος  Φόρου  

12.000 0 0 12.000 0 

18.000 29 5.220 30.000 5.220 

45.000 39 17.550 75.000 22.770 

Άνω 75.000 40    

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2008 

Σύνολο Κ λ ι μ ά κ ι ο 

Εις/τος (ευρώ) 

ΦόρολΣυν/στής 

% 

Φόρος Κλιμ. 

(ευρώ) Εισοδήματος  Φόρου 

12.000 0 0 12.000 0 

18.000 29 4.860 30.000 4.860 

45.000 39 16.650 75.000 21.510 

Άνω 75.000 40    
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Σημειώνεται ότι για την εργαζόμενη σύζυγο δεν αναγνωρίζεται μείωση λόγω οικογενειακής 

κατάστασης , αφού προκύπτει στο εισόδημα του συζύγου . Αντίθετα αν η σύζυγος έχει ανήλικο παιδί 

από προηγούμενο γάμο , οι μειώσεις του φόρου από τα τέκνα μειώνουν τον φόρο που προκύπτει στο 

εισόδημα της μητέρας . 

5. Το ποσό του φόρου που αναλογεί βάσει της φορολογικής κλίμακας κατά περίπτωση, 

ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου θα μειωθεί κατά ποσοστό 1,5% και το 

υπόλοιπο αποτελεί το φόρο που πρέπει να παρακρατηθεί σε ετήσια βάση.  

6. Αν τον ετήσιο φόρο , που πρέπει να παρακρατηθεί , τον διαιρέσουμε με το 14 (όσοι είναι οι 

μισθοί του έτους) βρίσκουμε το φόρο που πρέπει να παρακρατηθεί κάθε μήνα από τον εργοδότη κατά 

την καταβολή των μισθών . (Το δώρο Πάσχα και το επίδομα Αδείας στο σύνολο τους είναι ένας μισθός 

άρα γίνεται από μισή παρακράτηση ,δηλαδή 1/28 της ετήσιας)  

 

ΙΙ ) Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά 

διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, με συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, ο οποίος 

ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) για ημερομίσθιο πάνω από είκοσι τέσσερα (24) ευρώ. 

Τονίζεται ότι, αν στον ημερομίσθιο εργάτη καταβάλλονται και πρόσθετες αμοιβές (π.χ. 

υπερωρίες, επίδομα παραγωγής κτλ.), ο ανωτέρω συντελεστής παρακράτησης θα υπολογίζεται με βάση 

το ποσό του μέσου ημερομισθίου της περιόδου που καταβάλλονται οι πρόσθετες αμοιβές. 

 

ΙΙΙ ) Στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα και σε κάθε άλλου 

είδους πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν 

συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, με συντελεστή, ο οποίος ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό 

(20%). Ειδικά σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης των ωρομίσθιων καθηγητών κάθε ειδικότητας, 

από τους εργοδότες εκτός από εκείνον που καταβάλλει τις μεγαλύτερες αποδοχές, μηνιαίως, με 

συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). 

IV ) Στα εισοδήματα που καταβάλλονται είτε αναδρομικά, προκειμένου για αποδοχές και συντάξεις, 

που καταβάλλονται σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται σε μισθωτούς ή 

συνταξιούχους, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση , είτε καθυστερημένα 

δεδουλευμένες αποδοχές, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης 

οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη του και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους μισθωτούς 

ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο 

καταβαλλόμενο ποσό, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα 

εισοδήματα αυτά. 

 

V ) Στο καθαρό ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχών παρόμοιας φύσης, που καταβάλλονται από 

ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας και ο φόρος υπολογίζεται ως εξής: 

1) Με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), αν το καθαρό ποσό της παροχής δεν υπερβαίνει τα 

δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ ετησίως. 

2) Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει ετησίως 

τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ και μέχρι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ. 

3) Με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τα 

τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ ετησίως. 

 

VI ) Στις αμοιβές των αξιωματικών και του κατώτερου πληρώματος του εμπορικού ναυτικού για τις 

υπηρεσίες που παρέχουν σε εμπορικά πλοία, υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή τρία τοις εκατό 

(3%) για τους αξιωματικούς και ένα τοις εκατό (1%) για το κατώτερο πλήρωμα στις αμοιβές που 

αποκτώνται από το ημερολογιακό έτος 2007 και επόμενα , καθώς και για τις αμοιβές του ιπτάμενου 

προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, με αναλογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στις 

αμοιβές που αποκτώνται .  
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Αν ο φόρος που εξευρίσκεται με αυτό τον τρόπο είναι ανώτερος από το φόρο που προκύπτει με 

την βάση υπολογισμού , το επιπλέον ποσό φόρου επιστρέφεται ύστερα από την υποβολή της σχετικής 

ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στον προϊστάμενο της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας. 

 

VII ) Στο μηνιαίο εισόδημα από αμοιβές για υπηρεσία ενεργού εφημερίας, μεικτής εφημερίας και 

εφημερίας ετοιμότητας, που αποκτούν οι ιατροί που είναι ενταγμένοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 

(Ε.Σ.Υ.), οι πανεπιστημιακοί ιατροί που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, οι ειδικευόμενοι ιατροί και 

οι ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων πέρα των 

προγραμματισμένων με χωριστή κατάσταση, παρακρατείται φόρος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό 

(20%) και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το ποσό των αμοιβών 

αυτών. 

Β.100. Πότε αποδίδονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.. οι παρακρατηθέντες φόροι μισθωτών 
υπηρεσιών από τους υπόχρεους;  

Όσοι παρακρατούν φόρο μισθωτών υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη 

δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας τους, μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, 

Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους με προσωρινή δήλωση, η οποία 

περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο και 

το φόρο που παρακρατήθηκε. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο 

ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φορολογουμένου, με αρχή για το ψηφίο 1 την 

εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.  

Ειδικώς, εάν ο υπόχρεος παρακράτησης φόρου απασχολεί ή καταβάλλει συντάξεις σε 

περισσότερα από πεντακόσια (500) πρόσωπα, ανεξάρτητα από το διάστημα που διαρκεί μέσα στο έτος 

η απασχόληση ή η συνταξιοδότησή τους, υποχρεούται να αποδίδει τα ποσά που παρακράτησε, κατά τη 

διάρκεια κάθε μήνα, μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα. 

Εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο 

οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου 

κάθε έτους, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση 

η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθμό 

φορολογικού μητρώου του, το χρόνο απασχόλησης του, το ποσό των αμοιβών, το ποσό του φόρου που 

αναλογεί επ' αυτών με βάση την κλίμακα, το ποσό του φόρου που οφείλεται μετά την έκπτωση από το 

φόρο, το φόρο που παρακρατήθηκε για κάθε μισθωτό ή ημερομίσθιο ή συνταξιούχο κατά περίπτωση, 

καθώς και το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου, το οποίο θα καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή 

της δήλωσης. Για την παραλαβή των οριστικών δηλώσεων, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. 

που έγινε η καταβολή των προσωρινών . 

Β.101. Πότε αποδίδεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ο φόρος λόγω απόλυσης μισθωτού και από ποιον; 

Όσοι παρακρατούν φόρο υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη δημόσια 

οικονομική υπηρεσία της έδρας τους, μέσα στον επόμενο από την παρακράτηση μήνα, υποβάλλοντας 

δήώση η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα ή συζύγου, τη διεύθυνση των 

δικαιούχων, τα καταβληθέντα ποσά και το φόρο που αναλογεί σε αυτά. 

Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καθαρό ποσό της 

αποζημίωσης μετά την αφαίρεση ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και παρακρατείται κατά την 

πληρωμή της στο δικαιούχο για κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και 

για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης η οποία συνδέει το φορέα με το δικαιούχο της 

αποζημίωσης. Αν το ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο της αποζημίωσης υπερβαίνει εκείνο που 

θα έπρεπε να του καταβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της αποζημίωσης 

που του καταβάλλεται φορολογείται με τον πιο πάνω συντελεστή. Εφαρμόζεται επιστροφή του φόρου 

στο δικαιούχο, σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε υπερβαίνει αυτό που 

οφείλεται. 
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Β.102. Πότε και πού υποβάλλονται τα μισθωτήρια συμβόλαια; 

Τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης προσκομίζονται από τον εκμισθωτή για θεώρηση, μέσα σε 30 

ημέρες από την σύνταξή τους, στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του. 

Τα έγγραφα αυτά μπορεί να τα προσκομίσει και ο μισθωτής στην αρμόδια όμως Δ.Ο.Υ. του 

εκμισθωτή.  

Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται 

θεωρημένο σε αυτόν που το προσκόμισε. 

Β.103. Ποιοι είναι υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου για αμοιβές από ελευθέρα επαγγέλματα; 
Ποιο είναι το ύψος της παρακράτησης του φόρου και κάθε πότε αποδίδεται στη Δ.Ο.Υ..; 

Στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με 

συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών. Ο φόρος 

παρακρατείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 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 βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, κατά την καταβολή των αμοιβών ( δηλαδή γίνεται στην πηγή από 

όσους καταβάλουν αυτές ). 

Όσοι παρακρατούν φόρο υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη δημόσια 

οικονομική υπηρεσία της έδρας τους, μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, 

Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα 

ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο και το φόρο που 

παρακρατήθηκε. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του 

αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φορολογουμένου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή 

(20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. 

Β.104. Με τι ποσοστό γίνεται η παρακράτηση φόρου επί των τόκων δανείων (εκτός 
τραπεζικών) και πότε αποδίδεται; 

Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες ενεργείται για τόκους, από την καταβολή 

τους ή την εγγραφή τους στα βιβλία του οφειλέτη σε πίστωση του δανειστή. 

Εξαιρετικά, αν ο οφειλέτης τόκων είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν ασκεί επιχείρηση ή 

ελευθέριο επάγγελμα, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος του 

εισοδήματος των τόκων έχει υποχρέωση να αποδώσει τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος είκοσι τοις 

εκατό (20%) στην αρμόδια για τη φορολογία του δημόσια οικονομική υπηρεσία, μέσα στο πρώτο 

δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα, από αυτόν μέσα στον οποίο έγινε η καταβολή των τόκων. 

Β.105. Με τι ποσοστό παρακρατείται ο φόρος από μισθούς μελών Δ.Σ. Α.Ε. και πότε 
αποδίδεται; 

Θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ο μισθός που καταβάλλεται από ανώνυμη 

εταιρία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής 

σύμβασης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε, εκτός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο , με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), που καταβάλλονται 

από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά. Ειδικά, στα εισοδήματα αυτά , που καταβάλλονται από την 1η 

Ιανουαρίου 2006 έως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, ο συντελεστής αυτός ορίζεται σε είκοσι 

εννέα τοις εκατό (29%) και από την 1η Ιανουαρίου 2005, ο συντελεστής παρακράτησης ορίζεται σε 

τριάντα δύο τοις εκατό (32%) και.Για τα αναφερόμενα πιο πάνω εισοδήματα, τα οποία καταβάλλονται 

ή με τα οποία πιστώνονται οι δικαιούχοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004, ο συντελεστής 

παρακράτησης ορίζεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). 
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Ο συντελεστής παρακράτησης εφαρμόζεται στο ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των 

ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται και των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου. 

Ο φόρος παρακρατείται από την ανώνυμη εταιρία κατά την καταβολή των μισθών και για την 

απόδοσή του εφαρμόζεται εφάπαξ καταβολή στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας τους, μέχρι 

την 20ή ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε 

έτους με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο 

προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο και το φόρο που παρακρατήθηκε. Η υποβολή της δήλωσης 

πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του 

φορολογουμένου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και 

ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες . 

Με την παρακράτηση του πιο πάνω φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των 

δικαιούχων για τους μισθούς που λαμβάνουν. 

Β.106. Ως ακαθάριστο εισόδημα στην περίπτωση των οικοδομών, λαμβάνεται πάντα το 
εισόδημα που συμφωνήθηκε μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή ; Συμφωνείτε, ναι ή όχι και 
γιατί; 

Ακαθάριστο εισόδημα, προκειμένου για οικοδομή που εκμισθώνεται, είναι το μίσθωμα που έχει 

συμφωνηθεί. Σε περίπτωση που δεν προσάγεται το συμφωνητικό ή άλλο στοιχείο που μπορεί να 

αποδείξει τη συμφωνία ή αν τα συμφωνητικά ή τα αποδεικτικά στοιχεία που προσάγονται εμφανίζουν 

μίσθωμα που είναι δυσαναλόγως κατώτερο σε σχέση με τη μισθωτική αξία της οικοδομής, ο 

προσδιορισμός του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή γίνεται αφού αυτή συγκριθεί με άλλες 

οικοδομές που εκμισθώνονται κάτω από παρόμοιες συνθήκες. Θεωρείται ότι υπάρχει περίπτωση 

δυσανάλογου μισθώματος, σε σχέση με τη μισθωτική αξία της οικοδομής, όταν η μισθωτική αξία της 

είναι ανώτερη από το μίσθωμα που δηλώνεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) τουλάχιστον 

του μισθώματος αυτού. 

Ειδικώς, το εισόδημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το τριάμισι τοις εκατό (3,5%) της 

αξίας του ακινήτου, που εκμισθώνεται και χρησιμοποιείται ως κατοικία, όπως η αξία αυτή 

προσδιορίζεται, σύμφωνα με το αντικειμενικό σύστημα , για τις περιοχές που ισχύει . Ο 

φορολογούμενος μπορεί να αμφισβητήσει τον καθορισμό της μισθωτικής αξίας αυτού του ακινήτου, 

εφόσον από εξαιρετικούς λόγους, που ανάγονται αποκλειστικά στους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

μισθωτική αξία του, αυτή είναι μικρότερη από το τριάμισι τοις εκατό (3,5%) της πιο πάνω αξίας του. Η 

επίκληση των λόγων αυτών, καθώς και η προσαγωγή των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων γίνεται με 

την προσφυγή, η οποία ασκείται από το φορολογούμενο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέχρι την 

31η Δεκεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους .  

Μετά από τα παραπάνω σαφώς συνάγεται ότι δεν λαμβάνεται πάντα το μίσθωμα που 

συμφωνήθηκε μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή και πρέπει να εξετάζεται αν υπάρχει δυσαναλογία . 

Β.107. Πώς προσδιορίζεται το καθαρό εισόδημα από ακίνητα; 

Για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος από το ακαθάριστο ακινήτων εκπίπτουν οι 

εξής δαπάνες : 

1. Ποσοστό 5 % για αποσβέσεις και ποσοστό 40 % για ασφάλιστρα κατά κινδύνου φωτιάς ή 

άλλων κινδύνων , για έξοδα επισκευής και συντήρησης , για δικαστικές δαπάνες , καθώς και για 

αμοιβή δικηγόρου απόδοσης ή καθορισμού μισθίου . 

Σε περίπτωση που καταβάλλονται σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές και 

λοιπά επαγγέλματα που αφορούν επισκευή και συντήρηση οικοδομών δαπάνες για παροχή υπηρεσιών 

οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό της έκπτωσης , το υπερβάλλον ποσό αυτών προστίθεται στις δαπάνες 

της κατηγορίας αυτής και εκπίπτουν από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου , με ποσοστό 

σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού ετήσιου ποσού και , δεν μπορεί να υπερβεί τα οκτώ χιλιάδες 

(8.000) ευρώ, 
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Τα ποσοστά αυτά αναφέρονται σε οικοδομές που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες , οικοτροφεία, 

σχολεία , φροντιστήρια , αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων , ξενοδοχεία , νοσοκομεία ή κλινικές . 

Το ποσοστό των αποσβέσεων περιορίζεται σε 3 % για οικοδομές οι οποίες χρησιμοποιούνται 

για άλλες χρήσεις π.χ. γραφεία , καταστήματα ,αποθήκες , βιομηχανοστάσια κ.τ.λ. 

2. Εκπίπτει το δικαίωμα που παρέχεται κάθε χρόνο στον ιδιοκτήτη της γης , καθώς και η 

αξία της οικοδομής , που αναγέρθηκε σε έδαφος τρίτου και υπολογίζεται ως εισόδημα , στις 

περιπτώσεις υπεκμίσθωσης ή ιδιοχρησιμοποίησης οικοδομών που έχουν ανεγερθεί σε έδαφος τρίτου . 

3. Εκπίπτει το μίσθωμα ή το δικαίωμα που καταβάλλεται σε περίπτωση υπεκμίσθωσης 

πολυετούς μίσθωσης και δικαιώματος επιφανείας ή εμφύτευσης . 

4. Κάθε φόρος, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που βαρύνει 

τις γαίες. 

5. Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για αποσβέσεις και έξοδα συντήρησης των γαιών και 

γενικά για κάθε συναφές βάρος . 

6. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των δαπανών αντιπλημμυρικών έργων και έργων 

αποξήρανσης ελών για απόσβεσή τους, όχι όμως και για έξοδα βελτίωσης και επέκτασης των γαιών. 

7. Το ποσό της αποζημίωσης, που καταβάλλει σύμφωνα με το νόμο, ο εκμισθωτής για την 

απόδοση του μισθίου από τον μισθωτή, μέχρι το ύψος του ακαθόριστου εισοδήματος που αποκτάται. 

Τυχόν αρνητικό ποσό δεν συμψηφίζεται με άλλα εισοδήματα του φορολογούμενου .Το ίδιο ισχύει για 

τα νομικά πρόσωπα (Εταιρίες, Υπηρεσίες, Ιδρύματα) 

Το ποσό που απομένει, μετά τις εκπτώσεις που αναφέρονται αποτελεί το καθαρό εισόδημα από 

ακίνητα. 

Β.108. Σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου ποιος υποβάλλει δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος για το εισόδημα που αποκτήθηκε μέχρι το θάνατό του;  

Σε περίπτωση θανάτου του φορολογουμένου, οι κληρονόμοι του για το σύνολο του 

εισοδήματος που απέκτησε μέχρι τη χρονολογία του θανάτου του . 

π.χ. Ο φορολογούμενος που απεβίωσε είχε όταν ζούσε φορολογητέο εισόδημα από ελευθέριο 

επάγγελμα 20.000,00 € , οι δε κληρονόμοι αυτού είναι η σύζυγος και τα τρία ενήλικα τέκνα του, το 

εισόδημα αυτό θα δηλωθεί από τους κληρονόμους με μια δήλωση και όχι τέσσερις ξεχωριστές 

δηλώσεις. Αυτό γίνεται για να μην διασπαστεί το εισόδημα λόγω της προοδευτικότητας της 

φορολογικής κλίμακας. Ο φόρος όμως που αναλογεί στο εισόδημα αυτό θα καταβληθεί από τους 

κληρονόμους ανάλογα με την κληρονομική τους μερίδα και στο συγκεκριμένο παράδειγμα κατά το ένα 

τέταρτο (1/4). 

Β.109. Ποιο φορολογικό πλεονέκτημα παρέχει ο νόμος για όσους μισθωτούς υπηρετούν ή 
κατοικούν σε παραμεθόριες περιοχές; 

Για το φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εφόσον αυτός 

προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για εννέα (9) τουλάχιστον μήνες μέσα στο έτος που απέκτησε το 

εισόδημα αυτό στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, 

καθώς και σε περιοχή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, 

Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους είκοσι (20) χιλιομέτρων από τη 

μεθοριακή γραμμή, μειώνεται ο φόρος που προκύπτει κατά εξήντα (60) ευρώ για κάθε τέκνο που τον 

βαρύνει .Στην περίπτωση συζύγων αρκεί ο ένας από αυτούς να έχει τις ανωτέρω προϋποθέσεις. 

Β.110. Ποια χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για αγορές περιουσιακών στοιχείων, 
θεωρούνται τεκμήρια; 

Ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που 

τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για: 

1. Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων 

οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων 
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μεγάλης αξίας άνω των 5.000,00 € . Αν σύνολο πραγμάτων μικρότερης αξίας αποτελούν ενιαίο σύνολο 

τότε υπολογίζεται συνολικά εφόσον υπερβαίνει το όριο . 

Εξαιρούνται όσα διατίθενται για την αγορά κινητών πραγμάτων που αποτελούν το άμεσο 

αντικείμενο της ασκούμενης εμπορικής δραστηριότητας. 

2. Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών .Το 

τίμημα προσδιορίζεται με το αντικειμενικό σύστημα ακινήτων εκτός και αν είναι μεγαλύτερο στα 

οικεία πωλητήρια συμβόλαια . Αν η περιοχή δεν ανήκει στο σύστημα αυτό , τότε προσδιορίζεται από 

τα πλησίον οικεία συμβόλαια είτε από την διαφορά τιμήματος κατά την φορολογία μεταβίβασης 

ακινήτων . Εξαιρείται δαπάνη για αγορά , ανέγερση πρώτης κατοικίας σε ενήλικο , εφόσον η επιφάνεια 

δεν υπερβαίνει τα 120 τ.μ. , αν υπερβαίνει τότε λαμβάνεται ως η δαπάνη που αντιστοιχεί στα πάνω από 

τα 120 τ.μ. επιφάνεια, και δεν υπάρχει στη κατοχή άλλης κατοικίας του ίδιου ή της συζύγου ή των 

τέκνων πάνω από 70 τ.μ. αυξημένα κατά 20 τ.μ. για τα δύο πρώτα τέκνα και 25 τ.μ. για τα επόμενα 

από το τρίτο (3ο) τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο . 

3. Κατασκευή δεξαμενών κολύμβησης . 

4. Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε, εκτός αυτών προς εταιρίες ή κοινοπραξίες ή 

κοινωνίες από τα μέλη ή τους μετόχους των. 

5. Δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον υπερβαίνουν ετησίως τα 

τριακόσια (300) ευρώ εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

Ιδρύματα, Εκπαιδευτικά , Νοσηλευτικά και ιδιωτικά με κοικωφελής σκοπούς . 

6. Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής , περιλαμβάνονται οι οικείοι τόκοι 

και τυχόν τόκοι υπερημερίας . 

Εξαιρείται απόσβεση δανείου για αγορά πρώτης κατοικίας το ποσό του χρεολυσίου που 

αναλογεί επιμεριστικά μέχρι 120 τ.μ. 

Εξαιρείται επίσης αποσβέσεις δανείων για αγορά εξοπλισμού γεωργικής εκμετάλλευσης , 

καθώς και γι αγορά οικοπέδου από επαγγελματίες που ασχολούνται επαγγελματικά με την ανέγερση , 

πώληση οικοδομών . 

Β.111. Σε ποιες περιπτώσεις το τεκμήριο προσδιορισμού της ετήσιας δαπάνης δεν εφαρμόζεται;  

Το τεκμήριο προσδιορισμού της ετήσιας δαπάνης δεν εφαρμόζεται: 

1. Προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου 

ιδιωτικής χρήσης αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας. 

2. Προκειμένου για αλλοδαπό προσωπικό που δε διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή ημεδαπό 

προσωπικό που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και απασχολείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που 

υπάγονται σε ειδικούς νόμους , για το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης , η οποία προκύπτει βάσει 

τα επιβατικά αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή του ενοικίου . 

3. Προκειμένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται σε ειδικούς νόμους , για το ποσό 

της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης. 

4. Προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη, η οποία προκύπτει βάσει ενός επιβατικού αυτοκινήτου 

ιδιωτικής χρήσης, ιδιοκτησίας προσώπου που το εισήγαγε με μειωμένους δασμούς, φόρους ή τέλη, 

λόγω μετοικεσίας του από την αλλοδαπή, για το έτος εκτελωνισμού του αυτοκινήτου και τα δύο (2) 

επόμενα έτη, εφόσον ο δικαιούχος της απαλλαγής εξακολουθεί και κατά τα έτη αυτά να κατοικεί στην 

Ελλάδα. 

5. Προκειμένου για επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στο ειδικό 

καθεστώς φορολογίας, εφόσον η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας έχουν παραμείνει στη Δ.Ο.Υ. 

στην οποία έγινε η μεταβίβαση μέχρι και την ημερομηνία μεταπώλησης και σ’ αυτό το χρονικό 

διάστημα δεν κυκλοφόρησε παράνομα . 

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος 

να συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση αναγράφοντας τα αυτοκίνητα που αγόρασαν ή πούλησαν στο 

οικείο έτος . 
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6. Προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με βάση επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής 

χρήσης κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους 

βαρύνουν τα οποία έχουν αποκτηθεί μέχρι την 31.12.1992. 

7. Προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει με βάση ένα ή περισσότερα 

επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που έχουν αποκτήσει από 1/1/1993 έως 31/12/2003 είναι μέχρι 

δεκατέσσερις (14) φορολογήσιμους ίππους ή περισσοτέρων ίππων αλλά η εργοστασιακή τους αξία το 

ίδιο χρονικό διάστημα απόκτησης έτους πρώτης κυκλοφορίας μειωμένη κατά τα ποσοστά της 

κλίμακας βάσει του νόμου λόγω παλαιότητας να μην υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00) 

και είναι κυριότητας ή κατοχής του φορολογούμενου , της συζύγου του και των προσώπων που τους 

βαρύνουν . 

8. Προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με βάση επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής 

χρήσης κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους 

βαρύνουν, τα οποία αποκτώνται από την 1.1.2004 και εφεξής και η εργοστασιακή τιμολογιακή αξία 

του έτους πρώτης κυκλοφορίας τους μειωμένη λόγω παλαιότητας κατά τα ποσοστά της κλίμακας βάσει 

του νόμου δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ. 

9. Οι τρεις παραπάνω περιπτώσεις 6 , 7 και 8 ( των αυτοκινήτων βάση φορολογούμενων 

ίππων και εργοστασιακής αξίας ) έχουν εφαρμογή και στον προσδιορισμό της τεκμαρτής δαπάνης 

διαβίωσης , που ορίζονται από τον νόμο στις κατηγορίες π.χ. των αυτοκινήτων από Οργανισμό 

Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ) κατασκευασμένα για αναπήρους οδηγούς με αναπηρία 

τουλάχιστον 67 % , εταιριών Ο.Ε. , Ε.Ε. , Ε.Π.Ε. , Ανωνύμων , Αστικών εταιριών κοινωνιών και 

κοινοπραξίας , στις αλλοδαπές εταιρίες που δεν απαλλάσσονται από ειδικούς νόμους , στους 

εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων και στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης . 

10. Προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει με βάση ένα σκάφος αναψυχής 

ολικού μήκους μέχρι δέκα (10) μέτρα που δεν έχει ναυτολογημένο πλήρωμα για ολόκληρο ή μέρος του 

έτους, αν υπάρχουν περισσότερα του ενός τέτοια σκάφη, τότε δεν εφαρμόζεται για εκείνο το σκάφος 

με τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη.  

Σε περίπτωση που ο κάθε σύζυγος έχει στην κυριότητα ή κατοχή του τέτοιο σκάφος και οι 

τεκμαρτές δαπάνες αυτών των σκαφών είναι ίσες, η απαλλασσόμενη τεκμαρτή δαπάνη του ενός 

σκάφους επιμερίζεται κατά 50% στον καθένα. 

11. Προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής 

χρήσης, κυριότητας ή κατοχής μόνιμων κατοίκων εξωτερικού. 

12. Προκειμένου για αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που 

ασκούν εμπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα. 

13. Προκειμένου για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά διασκευασμένων 

για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις 

εκατό (67%).  

14. Το τεκμήριο με βάση την ετήσια συνολική δαπάνη, που υπολογίζεται, , δεν εφαρμόζεται 

όταν η διαφορά μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε από το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα 

πρόσωπα που τους βαρύνουν, και της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης αυτών είναι μικρότερη 

από ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του εισοδήματος που δηλώθηκε με την αρχική εμπρόθεσμη 

δήλωσή τους το ίδιο έτος. 

Β.112. Το ετήσιο ποσό τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης, σε ποιες περιπτώσεις ο φορολογούμενος 
μπορεί να το αμφισβητήσει; 

Ι. ¨Όταν έχει γίνει λανθασμένος υπολογισμός της τεκμαρτής δαπάνης . 

II. Το ετήσιο συνολικό ποσό τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης που προσδιορίζεται μπορεί να 

αμφισβητηθεί από το φορολογούμενο όταν η πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου και των μελών 

που τον βαρύνουν είναι μικρότερη από την τεκμαρτή δαπάνη, όπως αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με 

βάση πραγματικά περιστατικά. Στην περίπτωση των περιστατικών αυτών εντάσσονται μόνο από τους 

υπόχρεους οι οποίοι: 
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1) Υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. 

2) Είναι φυλακισμένοι. 

3) Νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική. 

4) Είναι άνεργοι και για το χρονικό διάστημα που δικαιούνται βοήθημα ανεργίας. 

5) Συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, γιατί 

αποδεικνύεται ότι στις δαπάνες συμβάλλουν οι συγγενείς αυτοί οι οποίοι πραγματοποιούν εισόδημα 

από εμφανείς πηγές. 

6) Είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα 

ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους. 

7) Προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι από γεγονότα ανώτερης βίας 

πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την τεκμαρτή. 

Ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη δήλωσή του και τα αναγκαία 

δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του, αφού ελεγχθεί η ακρίβεια αυτών τότε μειώνεται 

ανάλογα . 

Στις περιπτώσεις με την στρατιωτική θητεία και συγκατοίκησης με συγγενείς πρώτου βαθμού η 

διαφορά μεταξύ της τεκμαρτής και της πραγματικής λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της 

συνολικής τεκμαρτής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συμβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του 

υπόχρεου. 

Αν πρόκειται για τους γονείς, η διαφορά τεκμαρτής δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον που έχει 

το μεγαλύτερο εισόδημα. 

Β.113. Να αναφέρετε τις περιπτώσεις σύμφωνα με τις οποίες ο φορολογούμενος μπορεί να 
μειώσει τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του δηλωθέντος και τεκμαρτού εισοδήματός του. 
  

Η διαφορά μεταξύ του εισοδήματος και της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης , των 

τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων , προσαυξάνει τα εισοδήματα που 

δηλώνονται , αν δεν δηλώνεται η διαφορά αυτή λογίζεται ως εισόδημα . 

Για τον προσδιορισμό της διαφοράς λαμβάνονται υπόψη τα αναγραφόμενα στη δήλωση 

χρηματικά ποσά και αποδεικνύονται από νόμιμα περιστατικά , την καλύπτουν ή την περιορίζουν τα 

οποία είναι : 

Ι. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό 

τρόπο σύμφωνα με το νόμο .Τα εισοδήματα από την αλλοδαπή αναγνωρίζονται , εφόσον υπόκεινται σε 

φόρο στην Ελλάδα ή απαλλάσσονται νομίμως . 

II. Χρηματικά ποσά που δε θεωρούνται εισόδημα κατά την ισχύουσα νομοθεσία . 

III. Χρηματικά ποσά από πώληση περιουσιακών στοιχείων. 

IV. Εισαγωγή συναλλάγματος, , εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή του στην αλλοδαπή. 

Δεν χρειάζεται δικαιολόγηση τα πρόσωπα: 

1) που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό, 

2) που είχαν διαμένει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και γίνεται μέσα σε δύο (2) 

χρόνια από την μετοικεσία τους, 

3) που είχαν διαμείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το συνάλλαγμα 

προέρχεται από καταθέσεις σε Ελληνική τράπεζα ή υποκατάστημα της τον χρόνο παραμονής τους ή 

από καταθέσεις μέσα σε ένα (1) χρόνο από την μετοικεσία τους χωρίς αυτό να έχει επανεξαχθεί . 

Η προϋπόθεση της μη επανεξαγωγής δεν απαιτείται εκείνο για την απόκτηση περιουσιακών 

στοιχείων και έχει υπολογιστεί ως τεκμήριο αγοράς . 

V.  Δάνεια, εφόσον από το οικείο έγγραφο αποδεικνύεται ότι έχει ληφθεί πριν από 

πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης . 

VI. Δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών και έχει δηλωθεί μέχρι τη λήξη του έτους που 

έγινε η σχετική δαπάνη. 
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VII. Ανάλωση κεφαλαίου που έχει φορολογηθεί ή έχει απαλλαγεί φόρου κατά τα 

προηγούμενα έτη. 

Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους, εκπίπτουν οι δαπάνες Τεκμηρίου δαπανών 

διαβίωσης και Τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται 

της εφαρμογής του τεκμηρίου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δαπάνες με ή είναι μικρότερο από 

τα δύο χιλιάδες εννιακόσια (2.900) ευρώ ,σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των δύο 

χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ.  

Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση αυτών των εσόδων τα μειώνει, προκειμένου 

αυτά να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης π.χ. τόκοι 

δανείου, εκτός αν ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου  

Η ζημία του ίδιου οικονομικού έτους ή και των προηγούμενων δεν εκπίπτει και ούτε 

μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα οικονομικά έτη. 

Β.114. Πώς προσδιορίζεται το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων με βιβλία δεύτερης 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. στις εξής περιπτώσεις  Α) με ακριβή και επαρκή βιβλία και  
 Β) με ανακριβή και ανεπαρκή βιβλία  

Α) Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία Β' 

κατηγορίας εξευρίσκεται λογιστικώς µε έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα αυτών των εξόδων 

εκμετάλλευσης και του κόστους πωληθέντων αυτών. Για τον προσδιορισμό του κόστους πωληθέντων 

αν δεν υπάρχει υποχρέωση απογραφής λαμβάνεται το 10% των αγορών της προηγούμενης χρήσης ως 

αρχικά αποθέματα και ως τελικό απόθεμα το 10% των αγορών της κλειόμενης χρήσης. Δηλαδή : 

Για εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις τα Ακαθάριστα έσοδα (πωλήσεις) μείον το 

Κόστος πωλήσεων και μείον τις Δαπάνες χρήσης  

Για επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών και Ελεύθεροι Επαγγελματίες τα Ακαθάριστα έσοδα 

μείον τις Δαπάνες χρήσης (εξόδων εκμετάλλευσης ) 

Β) Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων με βιβλία Β' κατηγορίας , τα οποία κριθούν 

ανεπαρκή και ανακριβή βάσει των διατάξεων Κ.Β.Σ., προσδιορίζεται εξωλογιστικά  µε 

πολλαπλασιασμό των ακαθάριστων εσόδων κατά την κρίση του ελέγχου (προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ.) , 

µε ειδικούς κατά γενικές κατηγορίες επιχειρήσεων συντελεστές καθαρού κέρδους προσαυξημένο στα 

οριζόμενα κατά περίπτωση Σ' αυτά τα ακαθάριστα έσοδα δεν συμπεριλαμβάνονται  τα έσοδα από :  

1. Τόκους συναλλαγματικών πράξεων (δανεισμών)  

2. Αυτόματη υπερτίμηση κεφαλαίου επιχειρήσεων  

3. Εισπράξεις αποσβεσμένων  επισφαλών απαιτήσεων  

4. Εισπράξεις - επιστροφές χρεωστικών φόρων, τελών και εισφορών.  

Τα ποσά των πιο πάνω περιπτώσεων 1' έως 4' προστίθενται στο καθαρό κέρδος της επιχείρησης, 

το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή του συντελεστή καθαρού κέρδους. 

Β.115. Σε ποια εισοδήματα επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος και ποιο είναι το μέγιστο όριο 
του φόρου αυτού;  

Στο εισόδημα από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά, 

το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με 

συντελεστή ενάμισι τοις εκατό (1,5%).Το ποσό του συμπληρωματικού φόρου δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα, (κύριο φόρο) κατά 

περίπτωση. 

Ειδικά, ο συντελεστής αυξάνεται σε τρία τοις εκατό (3%) και επιβάλλεται στο ακαθάριστο 

εισόδημα από ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, εφόσον η επιφάνεια καθεμιάς από αυτές 

υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τ.μ. 
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Β.116. Πώς φορολογούνται οι τόκοι που εισπράττει η επιχείρηση όταν αυτοί προέρχονται από 
συναλλαγματικές που πηγάζουν από εμπορικές επιχειρήσεις; 

Οι τόκοι συναλλαγματικών και γραμματίων από εμπορικές συναλλαγές, οι τόκοι από τις 

αποδεδειγμένες πωλήσεις εμπορευμάτων με πίστωση μεταξύ εμπόρων και οι τυχόν τόκοι υπερημερίας, 

λόγω καθυστέρησης και οι επιδικαζόμενοι με δικαστική απόφαση των περιπτώσεων αυτών, δεν 

λογίζονται ως εισόδημα από κινητές αξίες, αλλά ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, με την 

προϋπόθεση ότι αυτός που αποκτά το εισόδημα αυτό ασκεί εμπορική γενικά επιχείρηση στην Ελλάδα 

ή, προκειμένου για αλλοδαπό, ότι αυτός έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και οι τόκοι 

προέρχονται από εργασίες της μόνιμης αυτής εγκατάστασης. 

Φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις , δηλαδή τους προσθέτουμε στα έσοδα της επιχείρησης. 

Β.117. Τα έξοδα μισθοδοσίας του προσωπικού της επιχείρησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 
έσοδα σε κάθε περίπτωση; Αιτιολογήστε . 

Τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού, εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι 

ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, εκτός αν από την κείμενη 

νομοθεσία προβλέπεται μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση για την καταβολή εισφορών. 

Επίσης, οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, 

(Ε.Π.Ε.) εφόσον τα πρόσωπα αυτά για τις υπηρεσίες που παρέχουν στις εταιρίες έχουν ασφαλιστεί σε 

οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο. 

Στις ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν 

επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς καθώς 

και οι κοινοπραξίες από τα ακαθάριστα έσοδα δεν εκπίπτουν οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές 

των εταίρων ή μελών τους. 

Β.118. Τι είναι προκαταβολή φόρου και σε ποιες περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται; 

Με βάση τη φορολογική δήλωση και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης φόρου , των φύλλων 

ελέγχου ή των δικαστικών αποφάσεων οριστικών και δικαστικού συμβιβασμού  βεβαιώνεται 

προκαταβολή φόρου , είναι ο φόρος που ανήκει στο επόμενο της κτήσης του εισοδήματος οικονομικό 

έτος αλλά εισπράττεται μέσα στο έτος κατά το οποίο αποκτήθηκε το εισόδημα. Ως γνωστόν το 

εισόδημα ανήκει στο οικονομικό έτος κατά το οποίο αποκτήθηκε, αλλά φορολογείται κατά το επόμενο 

της κτήσης του οικονομικό έτος. Με την προκαταβολή φόρου, κατά παρέκκλιση της αρχής αυτής, 

μέρος του φόρου εισπράττεται μέσα στο έτος κατά το οποίο αποκτάται το εισόδημα.  

Η βεβαίωση προκαταβλητέου φόρου προϋποθέτει ύπαρξη εισοδήματος κατά το διανυόμενο 

οικονομικό έτος. Συνεπώς εάν στο εισόδημα του προηγούμενου έτους περιλαμβάνεται και εισόδημα 

που η πηγή του έπαυσε να υπάρχει δεν ενεργείται βεβαίωση προκαταβολής φόρου για το εισόδημα 

αυτό ( π.χ. παύση εργασιών της επιχείρησης του φορολογούμενου, πώληση ή κατεδάφιση οικοδομών 

του κ.λ.π.) . 

Στα φυσικά πρόσωπα και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα κάθε είδους ιδρύματα. ποσό ίσο με το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%), στα νομικά πρόσωπα 

ποσό ίσο με το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) , το ως άνω ποσοστό αυξάνεται σε ογδόντα τοις εκατό 

(80%) ειδικά για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών 

τραπεζών . 

Στην περίπτωση των αρχιτεκτόνων και μηχανικών, αν στη δήλωση που υποβάλλουν 

περιλαμβάνονται και εισοδήματα για τα οποία ο φόρος προκαταβάλλεται κατά ειδικό τρόπο και 

ποσοστά στην μελέτη-επίβλεψη και διεύθυνσης έργου , οπότε ο προκαταβληθείς φόρος αφαιρείται από 

τον προκαταβλητέο. 

Αν παρακρατείται στην πηγή ή καταβάλλεται εκπίπτει από το φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί 

κατά τα προηγούμενα . Αν προσδιορίζεται κατά τρόπο τεκμαρτό, ο φόρος που αναλογεί στο τεκμαρτό 

αυτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ποσού που πρέπει να βεβαιωθεί για 

προκαταβολή φόρου .  
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Για την καταβολή του φόρου της βεβαίωσης αυτής εφαρμόζονται συνολικά οι τρόποι που 

ισχύουν για το φόρο του οικονομικού έτους. 

Εκτός τους παρακρατηθείς στη πηγή και το ποσό προσδιορίζεται τεκμαρτά ,δεν εφαρμόζεται 

όταν: 

1) Το ποσό που πρέπει να βεβαιωθεί δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ. 

2) Στους βεβαιωτικούς τίτλους περιλαμβάνονται μόνο εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες 

γενικά και  

3) από ιδιοκατοίκηση. 

Β.119. Επί ποιου ποσού υπολογίζεται για επιχειρήσεις η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 
και με τι ποσοστό διενεργείται;   

Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία 

δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα 

έσοδα, όπως αυτά ορίζονται , των  οριζόμενων εξόδων όπως ,του ποσού των προβλέψεων για 

απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων.  

Το ποσό της πρόβλεψης αυτής υπολογίζεται σε ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%) επί της 

αναγραφόμενης αξίας στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών προς επιτηδευματίες, μετά την 

αφαίρεση:  

1) των επιστροφών ή εκπτώσεων,  

2) της αξίας των πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών προς το Δημόσιο, δήμους και κοινότητες, 

δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου και  

3) του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών, του φόρου κατανάλωσης καπνού και 

λοιπών φόρων που εμπεριέχονται στην τιμή πώλησης.  

Οι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες υπολογίζουν την πρόβλεψη επί της αξίας της 

προμήθειας που αναγράφεται στα πινακίδια . 

Σε ορισμένες κατηγορίες που ορίζει ο νόμος το ποσοστό είναι 1% π.χ. εταιρίες τηλεφωνίας, 

ύδρευσης ηλεκτρικής ενέργειας , φυσικού αερίου , συνδρομητικών καναλιών και εταιριών από τις 

Α.Λ.Π. διαρκών καταναλωτικών αγαθών . 

Το ποσό των ως άνω προβλέψεων για κάθε διαχειριστική χρήση, συναθροιζόμενο με το ποσό 

της πρόβλεψης που έγινε σε προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις και η οποία εμφανίζεται στα 

τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του 

συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "Πελάτες", όπως αυτό εμφανίζεται στην 

απογραφή τέλους χρήσης εκτός τυχόν υπόλοιπα που αφορούν το Δημόσιο, δήμους ή κοινότητες, 

δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου. 

Η έκπτωση της δαπάνης αυτής από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εμφανίζεται στα 

τηρούμενα βιβλία αυτών σε ειδικό λογαριασμό "Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων". 

Η σχηματιζόμενη ως άνω πρόβλεψη χρησιμοποιείται για την απόσβεση (διαγραφή) πελατών οι 

οποίοι είναι ανεπίδεκτοι είσπραξης. 

Το ποσό της πρόβλεψης που εμφανίζεται στο λογαριασμό 44.11 "Προβλέψεις για επισφαλείς 

απαιτήσεις" δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος, εκτός και αν στο τέλος κάθε πενταετίας αρχής 

γενομένης από τη διαχειριστική περίοδο 2005 υφίσταται στον ως άνω λογαριασμό υπόλοιπο λόγω μη 

επαληθεύσεως των προβλέψεων με επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο αυτό ποσό μεταφέρεται στα 

ακαθάριστα έσοδα της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, υποκείμενο σε φορολογία με τις γενικές 

διατάξεις. 

Ειδικά για τον υπολογισμό των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται 

επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης επιτρέπεται για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων πελατών 

τους να ενεργείται έκπτωση δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθάριστων εσόδων τους. 
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Β.120. Αν μισθωτός ή συνταξιούχος εισπράξει καθυστερημένα αποδοχές προηγούμενων ετών, 
λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη και έγινε επίσχεση εργασίας από τους 
μισθωτούς ή ο εργοδότης κηρύχθηκε σε πτώχευση, πώς φορολογούνται οι αποδοχές αυτές 
και πότε; 

Δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο δηλαδή εκπίπτει το 

Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από τις κάθε είδους καθαρές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, 

αποζημιώσεις και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο 

οποίο ανάγονται, σε μισθωτούς ή συνταξιούχους με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική 

σύμβαση, καθώς και από δεδουλευμένες καθαρές αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο 

δικαιούχος, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονομικής 

αδυναμίας του εργοδότη του και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο 

εργοδότης κηρύχτηκε σε κατάσταση πτώχευσης. 

Β.121. Από το καθαρό γεωργικό εισόδημα που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο, τι 
ποσά εκπίπτουν;   

Από το καθαρό γεωργικό εισόδημα, που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο 

εκπίπτουν: 

1) Το ενοίκιο για εκμίσθωση της γεωργικής γης. 

2) Ποσό ίσο με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), της δαπάνης αγοράς καινούργιου πάγιου 

εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών της γεωργικής 

εκμετάλλευσης, εφάπαξ κατά το χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης, χωρίς δυνατότητα έκπτωσης 

αυτής, ολικά ή μερικά, σε επόμενες χρήσεις.  

Ειδικά για εκείνους που στην αρχή της φορολογούμενης χρήσεως είναι νέοι αγρότες, το 

παραπάνω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). 

Β.122. Ποιες είναι οι απαλλαγές από το καθαρό γεωργικό εισόδημα των κατά κύριο επάγγελμα 
αγροτών, φυσικών προσώπων; 

Από το καθαρό γεωργικό εισόδημα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, φυσικών προσώπων, 

απαλλάσσεται του φόρου ποσό χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. και σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, 

εφόσον τα παραπάνω πρόσωπα λαμβάνουν εξισωτικές αποζημιώσεις. 

Ειδικά για εκείνους που στην αρχή της φορολογούμενης χρήσεως είναι νέοι αγρότες, τα 

παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για τα πρώτα πέντε (5) 

χρόνια υποβολής φορολογικής δήλωσης και κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τα 

επόμενα πέντε (5) χρόνια. 

Η απαλλαγή αυτή παρέχεται με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι θα εξακολουθήσουν να είναι 

κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για μια ακόμη δεκαετία. Σε αντίθετη περίπτωση βεβαιώνεται ο φόρος 

που δεν καταβλήθηκε. 

Β.123. Ποιες κυρώσεις προβλέπονται για όσους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, δε δηλώνουν το 
καθαρό γεωργικό τους εισόδημα;   

ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ :  

α) Να εισπράξουν επιστροφή Φ.Π.Α. άνω των 881,00 €  

β) Να εισπράξουν επιδοτήσεις άνω των 1.500,00 € για φυτική παραγωγή και άνω των 2.250,00 

€ για ζωική  παραγωγή  

γ) Να πάρουν άδεια σε λαϊκές αγορές ή πλανόδιου εμπορίου  

δ) Να πάρουν άδεια αγροτικού αυτοκινήτου  

ε) Αν αποκρύφτηκε εισόδημα παραπάνω από 880,00 € τότε δεν μπορούν να μεταβιβάσουν και 

την κυριότητα γεωργικής γης για μια πενταετία . 

Β.124. Ποιες κυρώσεις προβλέπονται για όσους, μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, δε 
δηλώνουν το καθαρό γεωργικό τους εισόδημα;   

Δεν υπάρχουν κυρώσεις 
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Β.125. Τι αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου για δαπάνες ιατρικής και 
νοσοκομειακής περίθαλψης;  

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μειώνεται 

κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής και 

νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν . Το 

ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. 

Β.126. Τι αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα για δαπάνες ενοικίων κύριας κατοικίας του 
φορολογούμενου και διαμονής των τέκνων του που σπουδάζουν;   

Από το ποσό φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μειώνεται 

κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των εξής δαπανών : 

1) Του ποσού του μισθώματος που καταβάλλεται ετησίως για κύρια κατοικία. Δεν δικαιούνται 

την έκπτωση αυτή όσοι παίρνουν στεγαστικό επίδομα, ομοίως, όταν οι ίδιοι ή η σύζυγοί τους ή τα 

τέκνα που τους βαρύνουν έχουν πλήρη κυριότητα ή κατοχή, εξ ολοκλήρου, σε οικία με επιφάνεια 

τουλάχιστον ίση με εκείνη της μισθωμένης η οποία βρίσκεται στον ίδιο νομό με τη μισθωμένη. και 

ανήκει εξ αδιαιρέτου στους προαναφερόμενους. 

2) Του ποσού του μισθώματος που καταβάλλει ετησίως για τα τέκνα του για την ικανοποίηση 

των στεγαστικών αναγκών τους, τα οποία φοιτούν σε αναγνωρισμένα σχολεία ή σχολές του 

εσωτερικού, εφόσον αυτά τον βαρύνουν και εφόσον οι κατοικίες που μισθώνονται βρίσκονται στην 

πόλη της σχολής και αυτός ή τα τέκνα του δεν έχουν άλλη κατοικία σ' αυτή την πόλη. Η περιοχή της 

ευρύτερης περιοχής Αθηνών θεωρείται ως μία πόλη.  

Η έκπτωση αναγνωρίζεται, μόνο όταν ο φορολογούμενος αναγράψει στις οικείες ενδείξεις της 

ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος τον αριθμό φορολογικού μητρώου του εκμισθωτή ή νόμιμου 

εκπροσώπου τους.  

Το ποσό δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του αφορολόγητου ποσού της 

κλίμακας φορολογίας εισοδήματος που ισχύει για μισθωτό χωρίς τέκνα , δηλαδή 1.200,00   € για 

εισοδήματα του 2007 ,το οποίο λαμβάνεται διακεκριμένως για κάθε τέκνο που βαρύνει. τον 

φορολογούμενο . 

Το ποσό της κάθε δαπάνης, η οποία υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, 

μειώνει το φόρο, μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και μερίζεται μεταξύ των συζύγων 

ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική δήλωση. 

Β.127. Τι αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου για ασφάλιστρα 
ασφαλίσεων, ζωής ή θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας; 

Από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται το ποσό της ετήσιας δαπάνης για 

ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής ή θανάτου, ασφαλίσεων προσωπικών ατυχημάτων και για 

ασφαλιστήρια ασθένειας, για την ασφάλιση του ίδιου, του άλλου συζύγου και των τέκνων που τους 

βαρύνουν 

Στη δαπάνη περιλαμβάνεται και η ασφάλιση για τα ανήλικα άγαμα τέκνα, τα ενήλικα άγαμα 

τέκνα και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται 

εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. έως και (2) δύο χρόνια παράταση , τα άγαμα τέκνα 

που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. τα τέκνα που είναι σε αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό 

(67%) και πάνω , η οποία καταβάλλεται ετησίως από γονείς που βρίσκονται σε διάζευξη, στην 

περίπτωση που δε συνοικούν μαζί του.  

Το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του 

αφορολόγητου ποσού του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος  που ισχύει για 

μισθωτό χωρίς τέκνα δηλαδή 1.200,00 € για εισοδήματα του 2007. 

Το ποσό της δαπάνης υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, εκπίπτει μόνο 

εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος 

του εισοδήματος του καθενός όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική δήλωση. 
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Β.128. Τι αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου για δίδακτρα παράδοσης 
ιδιαιτέρων μαθημάτων ή φροντιστηρίου; 

Από το ποσό φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μειώνεται 

κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), για παράδοση κατ' οίκον ιδιαίτερων μαθημάτων ή για 

φροντιστήρια οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή ξένων γλωσσών, για κάθε 

τέκνο που τον βαρύνει ή για τον ίδιο. Στη δαπάνη αυτή περιλαμβάνεται και από γονείς που βρίσκονται 

σε διάζευξη, για κάθε από τα ανήλικα άγαμα τέκνα, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται 

εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. έως και (2) χρόνια παράταση τα ενήλικα άγαμα τέκνα 

και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές, , τα άγαμα τέκνα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους 

θητεία. τα τέκνα που είναι σε αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω , στην περίπτωση που 

δε συνοικούν μαζί του. Το ποσό της κάθε δαπάνης της περίπτωσης αυτής επί της οποίας υπολογίζεται 

η μείωση, δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του αφορολόγητου ποσού του 

πρώτου κλιμακίου της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος που ισχύει για μισθωτό χωρίς τέκνα , 

δηλαδή 1.200,00 € για εισοδήματα του 2007   

Οι δαπάνες λαμβάνονται διακεκριμένως για τον φορολογούμενο και για κάθε τέκνο που τον 

βαρύνει, το ποσό της κάθε δαπάνης, η οποία υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, 

μειώνει το φόρο, μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και μερίζεται μεταξύ των συζύγων 

ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική δήλωση. 

Β.129. Υπό ποιες προϋποθέσεις εκπίπτουν στο σύνολό τους οι τόκοι στεγαστικών δανείων; 

Από το ποσό φόρου που προκύπτει από την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μειώνεται κατά 

ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού των δεδουλευμένων τόκων για: 

1) Στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται στον φορολογούμενο 

με υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά 

Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή 

προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων που τους βαρύνουν.  

Οι δεδουλευμένοι τόκοι νέου δανείου που αντιστοιχούν στο τμήμα αυτού που διατέθηκε για την 

εξόφληση του ανεξόφλητου υπολοίπου του παλαιού στεγαστικού δανείου, εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις, αναγνωρίζονται για μείωση του φόρου για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τη 

χορήγηση του νέου δανείου μέχρι τη λήξη του παλαιού δανείου, στο δανειστικό συμβόλαιο να 

αναγράφεται απαραιτήτως ο σκοπός του δανείου, το ανεξόφλητο ποσό του παλαιού δανείου, ο χρόνος 

λήξης του παλαιού δανείου και ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση με τις ίδιες προϋποθέσεις 

που ίσχυαν και για το παλαιό δάνειο. 

2) Στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται από ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους, εφόσον οφείλονται από αυτούς και η υποθήκη ή προσημείωση 

έχει εγγραφεί σε ακίνητό τους ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων που τους βαρύνουν. 

3) Προκαταβολές που χορηγούνται από τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και 

Αεροπορίας, βάση νόμου, για απόκτηση πρώτης κατοικίας από τους βοηθηματούχους αυτών. 

Δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που 

τους βαρύνουν, έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή 

επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους 

αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τ.μ. 

για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα 

επόμενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. Αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας 

υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ., το ποσό της δαπάνης που μειώνει το φόρο περιορίζεται στο 

μέρος που αναλογεί επιμεριστικά στη μέχρι των εκατόν είκοσι (120) τ.μ. επιφάνεια της κατοικίας. 

4) Δάνεια που χορηγούνται στον φορολογούμενο από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται 

από αυτόν, για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων, καθώς και 
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κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόμενες ως παραδοσιακά τμήματα πόλεων ή ως 

παραδοσιακοί οικισμοί .  

Το ποσοστό της μείωσης της περίπτωσης αυτής υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν 

στο τμήμα του δανείου ως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και ισχύουν για τόκους από συμβάσεις 

δανείων που συνάπτονται, καθώς και προκαταβολές που χορηγούνται από 1ης Ιανουαρίου 2003 και 

μετά. 

Β.130. Πώς φορολογούνται τα κέρδη της Ε.Π.Ε. και ο φόρος πότε καταβάλλεται; 

Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο συνολικό φορολογητέο 

εισόδημά τους το οποίο προκύπτει από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 

2007 και μετά, ειδικά από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως την 31η Δεκεμβρίου 2006 σε είκοσι εννέα τοις 

εκατό (29%) και από την 1η Ιανουαρίου 2005, σε τριάντα δύο τοις εκατό (32%) για το έτος 2004 σε 

τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). 

Ο φόρος εισοδήματος, η βεβαιούμενη προκαταβολή φόρου εισοδήματος, τα τέλη χαρτοσήμου 

κ.λπ. ποσά, που οφείλονται με βάση τη φορολογική δήλωση καταβάλλονται : 

1) Μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της 

διαχειριστικής περιόδου, για τα εισοδήματα που απόκτησαν μέσα σε αυτήν, σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες 

δόσεις, από τις οποίες, η μεν πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες επτά 

(7), μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών, 

από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης. 

2) Από Ε.Π.Ε. που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της 

εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση παράτασης 

της εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους μέσα 

σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με 

τη λήξη της εκκαθάρισης και από τις διαλυόμενες  για τις οποίες δεν επιβάλλεται από το νόμο 

εκκαθάριση, μέσα σε ένα μήνα από τη διάλυση και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση με 

οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους, εφάπαξ με την υποβολή της εμπρόθεσμης 

προσωρινής ή οριστικής δήλωσης. 

Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή των αναφερόμενων στην προηγούμενη 

παράγραφο ποσών, θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. 

Β.136. Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι ποσό 
300.000 € και τα οποία προέρχονται από εμπορική δραστηριότητα, πώς προσδιορίζονται 
προκειμένου αυτές να προβούν σε αυτοπεραίωση ;   

 

Επί επιχειρήσεων πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων, μέχρι τριακόσιες χιλιάδες 

(300.000) ευρώ σε Ακαθάριστα έσοδα δηλώνεται ποσό τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο αυτού που 

προκύπτει από το άθροισμα του κόστους πωληθέντων (εμπορευμάτων ή προϊόντων), των εξόδων και 

δαπανών που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων που 

αναλογούν, καθώς και των μικτών κερδών.  

 

 

 

 

 

Ως μικτό κέρδος λαμβάνεται το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του κόστους 

πωληθέντων(εμπορευμάτων ή προϊόντων) με το Συντελεστή Μικτού Κέρδους.  

 

 

 
Μικτό κέρδος 

Κόστος 
Πωληθέντων Συντελεστή Μικτού Κέρδους 

Έξοδα   
Δαπάνες 

Διαχείρισης  
Αποσβέσεις 

Ακαθάριστα Έσοδα
Κόστος 

Πωληθέντων
Μικτό 
Κέρδος 
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Συντελεστής Μικτού Κέρδους είναι ο συντελεστής που προκύπτει από τη σχέση του κλάσματος 

που αριθμητή έχει τον προβλεπόμενο Μοναδικό Συντελεστή Καθαρού Κέρδους και παρονομαστή τον 

αριθμό εκατό(100) μείον τον προβλεπόμενο Μοναδικό Συντελεστή Καθαρού Κέρδους ήτοι Μ.Σ.Κ.Κ. / 

(100 - Μ.Σ.Κ.Κ.).  

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται για την επιχείρηση Μ.Σ.Κ.Κ. εφαρμόζεται ο μέσος όρος 

των συντελεστών του οικείου πίνακα στον οποίο εντάσσεται η επιχείρηση. Προκειμένου για 

επιχειρήσεις με περισσότερους του ενός Μ.Σ.Κ.Κ., εφαρμόζεται ο μέσος σταθμικός συντελεστής που 

προκύπτει από τη διαίρεση των συνολικών καθαρών κερδών που προκύπτουν με την εφαρμογή των 

Μ.Σ.Κ.Κ. κατά κατηγορία εσόδων δια των συνολικών ακαθάριστων εσόδων της διαχειριστικής 

περιόδου. 

Με ανάλογη εφαρμογή όσων ορίζονται και στις επιχειρήσεις που δεν τήρησαν βιβλία, επειδή 

δεν είχαν σχετική υποχρέωση. 

Ως Καθαρά κέρδη με βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., δηλώνεται το ποσό που προκύπτει 

εξωλογιστικώς με πολλαπλασιασμό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης, όπως αυτά 

προσδιορίζονται κατά τα οριζόμενα με τον προβλεπόμενο Μ.Σ.Κ.Κ.. Ομοίως, επί επιχειρήσεων με 

βιβλία Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το ποσό των καθαρών κερδών προσδιορίζεται με πολλαπλασιασμό 

των κατά τα ανωτέρω ακαθάριστων εσόδων με τον προβλεπόμενο Μ.Σ.Κ.Κ. ή το μέσο όρο των 

συντελεστών του οικείου πίνακα ή το μέσο σταθμικό συντελεστή, κατά περίπτωση, επί εσόδων. 

 

 

 

  

Επί επιχειρήσεων που δεν τήρησαν βιβλία, επειδή δεν είχαν σχετική υποχρέωση το ποσό που 

προκύπτει εξωλογιστικώς με πολλαπλασιασμό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης, όπως αυτά 

προσδιορίζονται κατά τα οριζόμενα, με τον προβλεπόμενο Μ.Σ.Κ.Κ. ή το μέσο όρο των συντελεστών 

του οικείου πίνακα ή το μέσο σταθμικό συντελεστή, κατά περίπτωση, επί εσόδων. 

Τα προσδιοριζόμενα ποσά ακαθάριστων εσόδων κατά τα οριζόμενα επί βιβλίων Β' ή Γ' 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ., δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερα αυτών που προκύπτουν 

από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία.  

Επίσης, τα προσδιοριζόμενα ποσά ακαθάριστων εσόδων κατά τα οριζόμενα επί βιβλίων Α' 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ. δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερα από τις βάσει βιβλίων και 

στοιχείων εκροές στη φορολογία Φ.Π.Α., καθώς και από το σύνολο των τυχόν χονδρικών πωλήσεων 

της οικείας διαχειριστικής περιόδου που προκύπτουν από τα οικεία φορολογικά στοιχεία εσόδων. 

Τα προσδιοριζόμενα ποσά καθαρών κερδών κατά τα οριζόμενα επί βιβλίων Β' ή Γ' κατηγορίας 

του Κ.Β.Σ., δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερα αυτών που προκύπτουν από τον 

Λογιστικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος., επί βιβλίων Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., δεν μπορεί 

σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερα αυτών που προκύπτουν από τον Εξωλογιστικό προσδιορισμό 

του καθαρού εισοδήματος . 

Συντελεστής Μικτού Κέρδους 
Μ.Σ.Κ.Κ 

100 - Μ.Σ.Κ.Κ

Καθαρά κέρδη 
Ακαθάριστα 
Έσοδα Μ.Σ.Κ.Κ. 
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Β.137. Στην Ο.Ε.. «Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» μετέχουν οι Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ποσοστό 
συμμετοχής 40%, ο Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με ποσοστό 40%, ΑΦΟΙ «Χ. ΧΡΗΣΤΟΥ» Ο.Ε.. με 
ποσοστό 15% και ο Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ με ποσοστό 5%. Κατά τη χρήση ……2006 …….. η 
εταιρία πραγματοποίησε κέρδη ........ 10.000,00 .... € Ζητείται να προσδιορίσετε ποιοι 
δικαιούνται επιχειρηματική αμοιβή (δε λαμβάνουν από καμία άλλη εταιρία) και τι ποσό θα 
λάβει ο καθένας; 

Ειδικά, προκειμένου για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες και κοινωνίες κληρονομικού 

δικαίου, από τα κέρδη που απομένουν αφαιρείται επιχειρηματική αμοιβή για μέχρι τρεις  ομόρρυθμους 

εταίρους φυσικά πρόσωπα με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής. Σε περίπτωση περισσοτέρων με 

ίσα ποσοστά συμμετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζονται από την εταιρία ή 

κοινωνία και δηλώνονται με την οικεία αρχική ετήσια δήλωσή της .Η επιχειρηματική αμοιβή 

προσδιορίζεται με την εφαρμογή του ποσοστού συμμετοχής αυτού του εταίρου ή κοινωνού στο 

πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών των κερδών της εταιρίας ή κοινωνίας που δηλώθηκαν με την οικεία 

ετήσια δήλωσή της. 

Σε περίπτωση συμμετοχής του υπόχρεου φυσικού προσώπου, ως ομόρρυθμου εταίρου σε 

περισσότερες εταιρίες ή κοινωνίες, αυτός δικαιούται επιχειρηματική αμοιβή, μόνο από εκείνη που 

δηλώνει τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη. 

Με την επιβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, επί των κερδών 

αυτών, των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτούς τους  υπόχρεους. 

Εφόσον κάποιος από αυτούς δεν λαμβάνει και από άλλη επιχειρηματική αμοιβή. Επομένως 

σύμφωνα με την ερώτηση επιχειρηματική  αμοιβή δικαιούνται και θα λάβουν ως ποσό : 

 α) Γ. ΓΈΩΡΓΙΟΥ = 10.000,00 x l/2 x 40% = 2.000,00 

 β) Δ. ΔΗΜΉΤΡΙΟΥ = 10.000,00 x l/2 x 40% = 2.000,00 

 γ) Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ  = 10.000,00 x l/2 x 5% = 250,00 

Β.138. Στην «Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» Ε.Ε. μετέχουν οι ομόρρυθμοι εταίροι Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και Α. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ με ποσοστά συμμετοχής στην εταιρία 40% ο κάθε ένας και ο Π. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ως ετερόρρυθμος, με  ποσοστό 20%. Κατά τη χρήση  …… 2006 ……. η 
εταιρία πραγματοποίησε κέρδη ……10.000,00….. € Ζητείται να προσδιορίσετε ποιοι 
δικαιούνται επιχειρηματική αμοιβή ( δε λαμβάνουν από καμία άλλη εταιρία) και τι ποσό θα 
λάβει ο καθένας;  

Ειδικά, προκειμένου για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες και κοινωνίες κληρονομικού 

δικαίου, από τα κέρδη που απομένουν αφαιρείται επιχειρηματική αμοιβή για μέχρι τρεις  ομόρρυθμους 

εταίρους φυσικά πρόσωπα με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής. Σε περίπτωση περισσοτέρων με 

ίσα ποσοστά συμμετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζονται από την εταιρία ή 

κοινωνία και δηλώνονται με την οικεία αρχική ετήσια δήλωσή της .Η επιχειρηματική αμοιβή 

προσδιορίζεται με την εφαρμογή του ποσοστού συμμετοχής αυτού του εταίρου ή κοινωνού στο 

πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών των κερδών της εταιρίας ή κοινωνίας που δηλώθηκαν με την οικεία 

ετήσια δήλωσή της. 

Σε περίπτωση συμμετοχής του υπόχρεου φυσικού προσώπου, ως ομόρρυθμου εταίρου σε 

περισσότερες εταιρίες ή κοινωνίες, αυτός δικαιούται επιχειρηματική αμοιβή, μόνο από εκείνη που 

δηλώνει τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη. 

Με την επιβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, επί των κερδών 

αυτών, των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτούς τους υπόχρεους. 

Στην ετερόρρυθμη εταιρία επιχειρηματική αμοιβή δικαιούται μόνο ο ομόρρυθμος ή οι 

ομόρρυθμοι εταίροι, φυσικά πρόσωπα, και εφόσον δεν λαμβάνουν από άλλη εταιρία .Επομένως 

επιχειρηματική αμοιβή θα λάβουν οι:  

 α) Ε.ΕΥΑΓΤΕΛΟΥ = 10.000,00 x l/2 x 40% = 2.000,00 

 β) Α.ΝΑΓΝΩΣΤΟΥ = 10.000,00 x l/2 x 40% = 2.000,00 
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Β.139. Με τι ποσοστό γίνεται η παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα αντιπροσώπων, 
πρακτόρων, μεσιτών, κ.λ.π. και πότε αποδίδεται; 

Τα εισοδήματα αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κ.λπ. από αμοιβές ή προμήθειες, 

θεωρούνται από εμπορικές επιχειρήσεις  για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά 

εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού . Η παρακράτηση φόρου γίνεται με 

συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) που υπολογίζεται στο ποσό της αμοιβής ή της προμήθειάς 

τους. Το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι τράπεζες υποχρεούνται να 

παρακρατούν το φόρο κατά την εκκαθάριση ή καταβολή των αμοιβών ή προμηθειών. 

Σε περίπτωση που η αμοιβή ή προμήθεια αποστέλλεται με έμβασμα ή επιταγή απευθείας στο 

όνομα του αντιπροσώπου, προκειμένου να διενεργηθεί η πιο πάνω παρακράτηση από τις Τράπεζες, ο 

αντιπρόσωπος οφείλει να υποβάλει σχετική δήλωση σ' αυτές, με την οποία να γνωρίζει ότι το ποσό του 

εμβάσματος ή της επιταγής αποτελεί ή όχι προμήθεια. Ειδικά αν η προμήθεια αντιπροσώπου 

κατατίθεται από τον ξένο οίκο σε τραπεζικό λογαριασμό του στην αλλοδαπή, τότε ο φόρος αυτός 

αποδίδεται με δήλωση του δικαιούχου της αμοιβής, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου 

μήνα από την έκδοση του σχετικού παραστατικού στοιχείου 

Β.140. Σε ποιες περιπτώσεις οι εταιρίες υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση φόρου 
συγκέντρωσης κεφαλαίων, ποιο το ποσοστό του φόρου και πότε υποβάλλεται η δήλωση;  

Ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων επιβάλλεται στις ακόλουθες πράξεις: 

1) Σύσταση οποιουδήποτε νομικού προσώπου, ένωσης προσώπων ή κοινωνία κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα. 

2) Αύξηση του κεφαλαίου των παραπάνω προσώπων, η οποία γίνεται με εισφορά 

περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε είδους. 

3) Μετατροπή ή συγχώνευση προσώπου, που δεν εμπίπτει στα παραπάνω, σε κάποιο από τα 

πρόσωπα αυτά. 

4) Αύξηση του ενεργητικού των ανωτέρω προσώπων, που γίνεται με την εισφορά 

περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε είδους, με σκοπό τη χορήγηση δικαιωμάτων ίδιας φύσης με 

εκείνα που έχουν οι εταίροι, όπως το δικαίωμα ψήφου ή το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ή στο 

προϊόν της εκκαθάρισης. 

5) Αύξηση του ενεργητικού, που γίνεται με την παροχή υπηρεσιών από μέλος των προσώπων 

αυτών, οι οποίες διαφοροποιούν τα δικαιώματα ή αυξάνουν την αξία των μεριδίων. 

6) Δάνειο που συνάπτουν τα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον ο δανειστής έχει δικαίωμα σε 

ποσοστό στα εταιρικά κέρδη. 

7) Δάνειο που συνάπτει ένα από τα ανωτέρω πρόσωπα με εταίρο, τη σύζυγο ή τέκνο εταίρου, 

με την προϋπόθεση ότι το δάνειο αυτό προορίζεται για μελλοντική αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου 

κατά το ποσό του δανείου. 

8) Δάνειο που συνάπτεται με τρίτο πρόσωπο, εάν για το δάνειο αυτό έχει εγγυηθεί κάποιος 

εταίρος και εφόσον το δάνειο αυτό έχει το ίδιο αποτέλεσμα που έχει και η αύξηση του εταιρικού 

κεφαλαίου. 

9) Διάθεση παγίων κεφαλαίων ή κεφαλαίων κίνησης σε υποκατάστημα στην Ελλάδα από ξένη 

εταιρεία, στην οποία αυτό ανήκει. Το κεντρικό κατάστημα της αλλοδαπής επιχείρησης, στην οποία 

ανήκει το υποκατάστημα στην Ελλάδα πρέπει να βρίσκεται σε τρίτο κράτος που δεν είναι μέλος της 

Ε.Ε. 

H καταβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ) στη Δ.Ο.Υ. της έδρας της εταιρίας 

γίνεται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υπογραφή του καταστατικού πρέπει να κατατεθεί στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της εταιρίας αντίγραφο του καταστατικού, και να καταβληθεί το 1% επί του 

εταιρικού κεφαλαίου, ως φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου. Το ποσοστό είναι 1% και επιβάλλεται επί 

ιδρύσεως ή αύξησης εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου των Ν.Π. και καταβάλλεται πριν την έναρξη 

των εργασιών. 
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Β.141. Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη Ι.Χ. αυτοκινήτου ιδιοκτησίας Ο.Ε.. και Ε.Ε. ποιον βαρύνει; 

Στις περιπτώσεις εταιριών που έχουν στην κυριότητα ή στην κατοχή τους επιβατικά αυτοκίνητα 

ιδιωτικής χρήσης, η τεκμαρτή δαπάνη που αναλογεί σε αυτά λογίζεται ως τεκμαρτή δαπάνη των 

Ομόρρυθμων εκτός των ετερόρρυθμων εταίρων, μεριζόμενη μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό 

συμμετοχής τους στην εταιρία . 

Αν οι εταίροι των ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων είναι νομικά πρόσωπα, η τεκμαρτή δαπάνη που 

προκύπτει με βάση τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που έχουν στην κυριότητα ή την κατοχή 

τους λογίζεται ως τεκμαρτή δαπάνη των φυσικών προσώπων, που μετέχουν σε αυτά τα νομικά 

πρόσωπα Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, αλλά 

υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης, το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει 

με βάση αυτοκίνητα αυτής της περίπτωσης ιδιοκτησίας του αλλοδαπού νομικού προσώπου, βαρύνει το 

πρόσωπο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα  

Η τεκμαρτή αυτή δαπάνη βαρύνει καθένα από τα φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από τον τόπο 

διαμονής ή κατοικίας τους και δεν μπορεί για καθένα από αυτά τα πρόσωπα και για κάθε εταιρία να 

είναι ανώτερη από τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας. 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα προστατευόμενα 

μέλη είναι κύριοι ή κάτοχοι και άλλων επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, η τεκμαρτή δαπάνη 

που προκύπτει για τα αυτοκίνητα αυτά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής 

τεκμαρτής δαπάνης. 

Επίσης, οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρμόζονται αναλόγως και για τα αυτοκίνητα 

τύπου jeep και μικτής χρήσης . 

Β.142. Εταίρος Ε.Π.Ε., αν λαμβάνει από την εταιρία μηνιαίο μισθό και είναι ασφαλισμένος στο 
Ι.Κ.Α., η δαπάνη αυτή εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας; Αιτιολογήστε.  

Ο νόμος ορίζει ότι ο μισθός και οι κάθε είδους απολαβές που καταβάλλονται από εταιρία 

περιορισμένης ευθύνης σε εταίρους της για υπηρεσίες που παρέχουν σ' αυτή, εφόσον οι εταίροι είναι 

ασφαλισμένοι για τις υπηρεσίες αυτές σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο εκτός του 

Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ,θεωρείται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και δεν εκπίπτει. 

Άρα αφού είναι ασφαλισμένος στο Ι.Κ.Α. εκπίπτει . 

Β.143. Να αναφέρετε τους συντελεστές του Φ.Π.Α. και  το  χρόνο  υποβολής  της περιοδικής 
δήλωσης Φ.Π.Α.  για κάθε κατηγορία  βιβλίων. 

I. 1. Ο βασικός (κανονικός) συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε 

δεκαεννέα τοις εκατό (19%) στη φορολογητέα αξία. 

 2. Κατ' εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που υπάγονται αγαθά πρώτης ανάγκης 

(λαϊκής κατανάλωσης), τα οποία αναφέρονται αναλυτικά σε ειδικούς πίνακες του νόμου , ο (χαμηλός) 

συντελεστής του φόρου ορίζεται σε εννέα τοις εκατό (9%). 

 3. Ειδικά για βιβλία, έντυπα, Εφημερίδες , περιοδικές εκδόσεις και προκειμένου για τις 

εργασίες τους και εισιτήρια Θεάτρων , μειώνεται κατά 50%, δηλαδή σε τέσσερα και μισό τοις εκατό 

(4,5%) 

 4. Για τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα 

νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, οι συντελεστές του φόρου 

μειώνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), στρογγυλοποιώντας τα στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα : 

13% , 6% , 3% αντίστοιχα . 

¨Όταν πρόκειται για αγαθά, υπηρεσίες τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός 

και παραδίδονται , πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά και στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής 

απόκτησης αγαθών , είτε εισάγονται σ’ αυτά. 

Η πιο πάνω μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα 

μεταφορικά μέσα. 
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Για τον υπολογισμό του φόρου στις παραδόσεις αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών 

εφαρμόζονται οι συντελεστές, που ισχύουν κατά τον χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης . 

Για τα εισαγόμενα αγαθά εφαρμόζονται οι συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο που 

λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των δασμών και των άλλων επιβαρύνσεων. 

II. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του 

φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών οφείλουν να υποβάλλουν στη 

Δ.Ο.Υ., που είναι αρμόδια για την επιβολή του φόρου εισοδήματός τους, περιοδική δήλωση για κάθε 

φορολογική περίοδο που προκύπτει ποσό για καταβολή, ως εξής: 

1) Είτε με  Υποβολή στη Δ.Ο.Υ. για κάθε ημερολογιακό μήνα και μέχρι τις 20 του επόμενου 

μήνα, εφόσον αυτοί τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και για το Δημόσιο που δεν είναι 

υποχρεωμένο να τηρεί βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όταν ασκεί δραστηριότητες για τις 

οποίες υπάγεται στο φόρο, οι προθεσμίες παρατείνονται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού 

Φορολογικού Μητρώου του υποκείμενου και ολοκληρώνεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες ,είτε 

με υποβολή μέσω TAXISnet. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου, μέχρι την 

26η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου, στην οποία αφορά η 

δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.  

2) Είτε με  Υποβολή στη Δ.Ο.Υ. για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι τις 20 του μήνα 

που ακολουθεί το τρίμηνο, εφόσον αυτοί τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης  κατηγορίας του Κ.Β.Σ. , οι  

προθεσμίες παρατείνονται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του 

υποκείμενου και ολοκληρώνεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες ,είτε με υποβολή μέσω 

TAXISnet. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου, μέχρι την 26η ημέρα του 

επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου, στην οποία αφορά η δήλωση, 

ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ. 

Η περιοδική δήλωση περιλαμβάνει, για κάθε φορολογική περίοδο, την αξία των φορολογητέων 

παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, στα 

οποία περιλαμβάνονται και τα καινούργια μεταφορικά μέσα και τα αγαθά που υπάγονται σε ειδικούς 

φόρους κατανάλωσης, την αξία των πράξεων παροχής υπηρεσιών, για τις οποίες οφείλεται φόρος από 

το λήπτη των υπηρεσιών αυτών, το φόρο που αναλογεί, την αξία των απαλλασσόμενων πράξεων, τις 

εκπτώσεις που προβλέπονται, καθώς και τη διαφορά φόρου που προκύπτει. 

Κατ εξαίρεση πιστωτικές ή μηδενικές περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται από τον υπόχρεο στο 

φόρο, για τη φορολογική περίοδο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις αγαθών 

ή υποβάλει αίτημα επιστροφής Φ.Π.Α. ή επιθυμεί την υποβολή τους.  

Β.144. Να αναφέρετε ποια πρόσωπα είναι υποκείμενα στο Φ.Π.Α. και ποιο είναι το αντικείμενο 
του Φ.Π.Α.; 

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις από τους νόμους 3522/2006 και 3610/2007 εφαρμόζονται τα εξής : 

Στο φόρο υπόκειται: 

1) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί 

κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον 

επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής, 

2) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί περιστασιακά παράδοση ενός καινούργιου 

μεταφορικού μέσου, το οποίο αποστέλλεται ή μεταφέρεται προς άλλο κράτος - μέλος. 

Δε θεωρείται ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά τρόπο ανεξάρτητο οι μισθωτοί και 

λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με 

οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους 

εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη. 

3) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί ευκαιριακά πράξεις παράδοσης ακινήτων , 

μεταβίβαση αποπερατωμένων ή ημιτελών κτιρίων και του οικοπέδου ως ενιαία ιδιοκτησία , εφόσον με 

δήλωσή του ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. 
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4) η κοινοπραξία που κατασκευάζει ακίνητο με το σύστημα της αντιπαροχής, καθώς και η 

κοινωνία που κατασκευάζει ακίνητο σε οικόπεδο ή αγροτεμάχιο που ανήκει στα μέλη της, για τις 

παραδόσεις και αυτοπαραδόσεις που διενεργούνται από τα μέλη τους, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Κώδικα 

Φ.Π.Α. 

Το ελληνικό Δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες και τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

δε θεωρούνται υποκείμενοι στο φόρο , εκτός των περιπτώσεων που αναφέρει ο νόμος για τις πράξεις 

παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που ενεργούν κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, 

ακόμη και αν εισπράττουν τέλη, δικαιώματα ή εισφορές. Εν τούτοις τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται ως 

υποκείμενοι στο φόρο κατά το μέτρο που η μη υπαγωγή οδηγεί σε στρέβλωση των όρων του 

ανταγωνισμού, εξαιρούνται μόνο για τις πράξεις που ενεργούν ως δημόσια εξουσία, όταν αγοράζουν 

αγαθά ή δέχονται υπηρεσίες , επιβαρύνονται με φόρο , όπως οποιοδήποτε ιδιώτης .Ειδικά έχουν την 

ιδιότητα του υποκειμένου στο φόρο, εφόσον ασκούν τις δραστηριότητες που ορίζει ο νόμος όπως π.χ. : 

Τηλεπικοινωνίες , Διανομή αερίου, ηλεκτρισμού και θερμικής ενέργειας. , Παράδοση καινούργιων 

αγαθών που κατασκευάσθηκαν για πώληση . 

Αντικείμενο του φόρου είναι: 

1) η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή 

αιτία στο εσωτερικό της χώρας ( ως "εσωτερικό της χώρας" η ελληνική επικράτεια, εκτός της περιοχής 

του Αγίου Όρους ) από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα, 

2) η εισαγωγή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, 

3) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγματοποιείται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό 

της χώρας από υποκείμενο στο φόρο ή από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, όταν ο πωλητής 

είναι υποκείμενος στο φόρο εγκαταστημένος σε άλλο κράτος μέλος και δεν απαλλάσσεται από το φόρο 

σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας του, ούτε υπάγεται στις περιπτώσεις όπου γίνεται η εγκατάσταση 

ή η συναρμολόγηση εντός της χώρας , ή από υποκείμενο στο ειδικό καθεστώς των αγροτών ή από 

υποκείμενο χωρίς κανένα δικαίωμα έκπτωσης και από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο λόγω 

ορίου συναλλαγών των 10.000 ευρώ .  

Ειδικά, η ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων μεταφορικών μέσων υπάγεται στο φόρο, 

ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εγκαταστημένου στο εσωτερικό της χώρας προσώπου, 

4) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, τα οποία υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, που 

πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο ή από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο. 

Β.145. Τι θεωρείται παράδοση αγαθών και τι όχι κατά το Φ.Π.Α. και ποια πράξη θεωρείται ως 
παροχή υπηρεσιών κατά το Φ.Π.Α. ; 

Ι. Παράδοση αγαθών θεωρείται 

1. Κάθε πράξη με την οποία μεταβιβάζεται το δικαίωμα να διαθέτει κάποιος ως κύριος 

ενσώματα κινητά αγαθά, καθώς και τα καινούργια ακίνητα .Το ένα πρόσωπο χάνει το δικαίωμα και το 

άλλο το αποκτά (πώληση), εφόσον τεθεί στη διάθεση του λήπτη . 

Ως ενσώματα αγαθά θεωρούνται και οι φυσικές δυνάμεις ή ενέργειες που μπορούν να 

αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, το αέριο, το ψύχος και η 

θερμότητα.  

Δε θεωρείται ως παράδοση αγαθών η μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου ή μέρους 

από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σ’ αυτή, θεωρείται ότι υπεισέρχεται ως 

διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει.  

2. Από παραγγελιοδόχο που ενεργεί στο όνομά του, θεωρείται ότι συντελείται παράδοση 

αγαθών μεταξύ αυτού και του παραγγελέα κατά περίπτωση, είτε είναι αγοραστής ή πωλητής ως προς 

τον παραγγελέα.  

3. Η πώληση αγαθών με τον όρο της παρακράτησης της κυριότητας μέχρι την αποπληρωμή 

του τιμήματος,  

4. Η μεταβίβαση, με καταβολή αποζημίωσης, της κυριότητας αγαθού, που ενεργείται κατόπιν 

επιταγής δημόσιας αρχής (πολιτικής ή στρατιωτικής) ή στο όνομά της ή σε εκτέλεση νόμου. . ή στο 
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όνομα της ή σε εκτέλεση νόμου. Στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν κυρίως η αναγκαστική 

απαλλοτρίωση της κυριότητας ακινήτων, ή κινητών αγαθών, με τον όρο ότι αυτά ανήκουν σε 

υποκείμενο στο φόρο και όχι σε ιδιώτη. Ειδικά για τα ακίνητα, απαραίτητη επιπλέον προϋπόθεση είναι 

να πρόκειται για καινούρια. Η απαλλοτρίωση δηλαδή θα πρέπει να συντελεστεί πριν από την πρώτη 

εγκατάσταση σ' αυτά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις υπάρχει παράδοση αν και δεν υπάρχει συμφωνία των 

μερών.  

Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών : 

5. Η διάθεση αγαθών της επιχείρησής του για τις ανάγκες της, εφόσον πρόκειται για αγαθά τα 

οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση απόκτησής τους από άλλον 

υποκείμενο στο φόρο, π.χ. καπνοβιομηχανικά προϊόντα, οινοπνευματώδη ποτά, δεξιώσεις, έξοδα  

ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά, στέγασης, τροφής, ποτών, μετακίνησης για το προσωπικό, 

επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, 

σκαφών και αεροσκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό, εκτός αν προορίζονται για πώληση, μίσθωση ή 

μεταφορά προσώπων με κόμιστρο. 

6.¨Οταν παρέχει στον υποκείμενο δικαίωμα έκπτωσης του φόρου η διάθεση αγαθών από 

υπαγόμενη στο φόρο δραστηριότητα σε άλλη μη υπαγόμενη του ίδιου υποκειμένου, π.χ. ο 

Βιβλιοπώλης που είναι παράλληλα και Ασφαλιστής  για την αξία γραφικής ύλης θα εκδώσει απόδειξη 

αυτοπαράδοσης . 

7. Η ανάληψη αγαθών της επιχείρησής του για την ικανοποίηση αναγκών του ή του 

προσωπικού της επιχείρησης και γενικά η δωρεάν διάθεση αγαθών εξαιρούνται τα δώρα μέχρις αξίας 

δέκα (10) Ευρώ  

8. Η ιδιοκατοίκηση, η παράδοση σε μη φορολογητέα δραστηριότητα του ιδίου υποκειμένου, η 

μίσθωση, η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ή η χρησιμοποίηση για οποιονδήποτε σκοπό ξένο προς 

την επιχείρηση, των καινούργιων ακινήτων . 

9. Η ανάληψη μερίδας σε αγαθά από εταίρο, σε περίπτωση διακοπής των εργασιών, λύσης της 

εταιρείας, αποχώρησης θεωρείται αυτοπαράδοση αγαθών για την κάλυψη προσωπικών αναγκών και 

υπόκειται σε Φ.Π.Α., και καταβάλλεται με προσωρινή δήλωση μέσα στη νόμιμη προθεσμία . 

Προκειμένου για πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν εφαρμόζεται, αν δεν έχει παρέλθει η 

πενταετής περίοδος διακανονισμού του φόρου αυτών. 

10. Η μεταφορά από έναν υποκείμενο στο φόρο αγαθών της επιχείρησής του προς ένα άλλο 

κράτος - μέλος. Θεωρείται ως μεταφερόμενο προς ένα άλλο κράτος μέλος, κάθε ενσώματο αγαθό που 

αποστέλλεται ή μεταφέρεται εκτός του εσωτερικού της χώρας, αλλά εντός της Κοινότητας, από τον 

υποκείμενο στο φόρο στο εσωτερικό της χώρας ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του για τις 

ανάγκες της επιχείρησης του .Εκτός αν τα αγαθά αυτά προορίζονται για την πραγματοποίηση μιας από 

τις οριζόμενες  πράξεις του νόμου όπως π.χ. τα αγαθά βρίσκονται πάνω σε πλοίο, αεροπλάνο ή τραίνο 

και παραδίδονται προς επιβάτες ή παράδοση αγαθού μετά από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, με ή 

χωρίς δοκιμή λειτουργίας κ.τ.λ. . 

Δε θεωρείται ως παράδοση αγαθών ,ούτε ως παροχή υπηρεσιών 

Η μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους της από επαχθή ή χαριστική 

αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο.  

Στην περίπτωση αυτή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά θεωρείται, για την εφαρμογή του 

νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που 

μεταβιβάζει. Στην κατηγορία των ανωτέρω μεταβιβάσεων ο νόμος δε θεωρεί παραδόσεις ανήκουν οι 

συγχωνεύσεις και απορροφήσεις επιχειρήσεων . 

Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά 

τα αγαθά ενεργεί πράξεις για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου , π.χ. στην 

περίπτωση που μία επιχείρηση του κανονικού καθεστώτος απόδοσης του φόρου, απορροφάται από 

άλλη επιχείρηση, η οποία ανήκει στις απαλλασσόμενες λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων (έσοδα κάτω 

των 6.000,00 €), η μεταβίβαση αυτή συνιστά φορολογητέα παράδοση αγαθών, δεδομένου ότι η 
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απορροφώσα επιχείρηση είναι απαλλασσόμενη και δεν υπάρχει δυνατότητα να αποδώσει αργότερα το 

φόρο των αγαθών που έλαβε κατά την απορρόφηση της πρώτης επιχείρησης. 

Παροχή υπηρεσιών θεωρείται 

Κάθε πράξη που δε συνιστά παράδοση αγαθών και μπορεί να συνίσταται ιδίως σε: 

1. Μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός άυλου αγαθού, π.χ. διπλώματος ευρεσιτεχνίας 

, άδεια Δημοσίας Χρήσεως αυτοκινήτου 

2. Η υποχρέωση για παράλειψη ή ανοχή μιας πράξης ή κατάστασης. π.χ. έναντι αμοιβής για 

αποχή από διαγωνισμό ανάληψης Δημοσίου ¨Έργου. 

3. Η εκμετάλλευση ξενοδοχείων, επιπλωμένων δωματίων και οικιών, κατασκηνώσεων και 

παρόμοιων εγκαταστάσεων . 

4. Η εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων, 

5. Η διάθεση τροφής και ποτών από εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κέντρα διασκέδασης και 

παρόμοιες επιχειρήσεις για επιτόπια κατανάλωση, 

6. Η εκτέλεση υπηρεσίας με καταβολή αποζημίωσης ύστερα από επιταγή δημόσιας αρχής ή 

στο όνομά της ή σε εκτέλεση νόμου, π.χ. κέντρα τεχνικών ελέγχων Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) , ορκωτοί 

λογιστές . 

7. Η μίσθωση βιομηχανοστασίων και χρηματοθυρίδων. Επίσης, η μίσθωση, αυτοτελώς ή στα 

πλαίσια μικτών συμβάσεων, χώρων που πραγματοποιείται από επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται 

εμπορικά κέντρα . 

8. Οι εργασίες φασόν επί ενσώματων κινητών αγαθών. 

Ως εργασία φασόν νοείται η εκτέλεση εργασιών παραγωγής, κατασκευής ή συναρμολόγησης 

ενσώματων κινητών αγαθών, με σύμβαση μίσθωσης έργου, από υλικά και αντικείμενα που 

παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο για το σκοπό αυτόν, ανεξάρτητα αν ο εργολάβος 

χρησιμοποιεί και δικά του υλικά. 

9.  Αν ο υποκείμενος στο φόρο μεσολαβεί σε παροχή υπηρεσιών, ενεργώντας στο όνομά του, 

αλλά για λογαριασμό άλλων προσώπων, θεωρείται ότι λαμβάνει και παρέχει τις υπηρεσίες αυτές. 

Δε θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών η μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου ή μέρους 

από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σ’ αυτή, θεωρείται ότι υπεισέρχεται ως 

διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει.  

Επίσης πράξεις θεωρούμενες ως παροχή υπηρεσιών θεωρείται : 

Επίσης Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών είναι : 

10. Η χρησιμοποίηση αγαθών της επιχείρησής του, για την ικανοποίηση αναγκών του ή του 

προσωπικού της επιχείρησης ή για σκοπούς ξένους προς αυτή, εφόσον κατά την απόκτηση των αγαθών 

αυτών δημιουργήθηκε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, π.χ. Επιχείρηση μηχανουργείου απασχολεί ένα 

τόρνο δωρεάν για την κατασκευή ενός εξαρτήματος για το Ι.Χ. αυτοκίνητο του λογιστή της. θα πρέπει 

να υπαχθεί σε φόρο η χρήση του τόρνου της επιχείρησης. 

11. Η παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του ή για τις ανάγκες του προσωπικού του ή για 

σκοπούς ξένους προς την επιχείρησή του , , π.χ. Ο πολιτικός μηχανικός καταρτίζει τις μελέτες για την 

άδεια ανέγερσης της κατοικίας του είναι για την κάλυψη προσωπικών αναγκών 

12. Η χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για δραστηριότητα του ίδιου του υποκειμένου που 

απαλλάσσεται από το φόρο, καθώς επίσης και η χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για τις ανάγκες 

της επιχείρησής του, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες που δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του 

φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες όπως , οινοπνευματώδη ποτά, , δεξιώσεις, 

ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά , μετακίνησης και ψυχαγωγίας για το προσωπικό ή τους 

εκπροσώπους της επιχείρησης, κ.τ.λ.. , π.χ. . Εκμεταλλευτής ξενοδοχείου παρέχει ψυχαγωγία και 

φιλοξενία σε οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων. 
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Β.146. P_.63. Τι θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών;   

1. Θεωρείται η απόκτηση της εξουσίας να διαθέτει κάποιος ως κύριος ενσώματα κινητά 

αγαθά, που αποστέλλονται από τον πωλητή ή τον αποκτώντα στο εσωτερικό της χώρας από άλλο 

κράτος - μέλος, από το οποίο αναχώρησε η αποστολή ή η μεταφορά του αγαθού. 

Πράξεις θεωρούμενες ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών 

2. Η παραλαβή αγαθού στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο για τις ανάγκες 

της επιχείρησής του, το οποίο αποστέλλεται ή μεταφέρεται από τον ίδιο από ένα άλλο κράτος - μέλος 

εντός του οποίου έχει παραχθεί, εξορυχθεί, μεταποιηθεί, αγορασθεί, αποκτηθεί ή έχει εισαχθεί σ αυτό 

το κράτος -μέλος από τον ίδιο, στα πλαίσια της επιχείρησής του , π.χ. επιχείρηση με εγκατάσταση στην 

Ελλάδα εισάγει από Τρίτη χώρα (Κίνα) σε εγκατάστασης της στην Ιταλία ένα μηχάνημα, και στη 

συνέχεια στην Ελλάδα. 

3. Η παραλαβή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας από μη υποκείμενο στο φόρο, τα οποία 

αποστέλλονται ή μεταφέρονται από το ίδιο πρόσωπο από άλλο κράτος – μέλος . 

4. Η μετακίνηση αγαθών από άλλο κράτος - μέλος στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον παύσουν 

οι οριζόμενες προϋποθέσεις κατά το χρόνο ενέργειας συγκεκριμένων πράξεων  που δεν θεωρούνται 

παραδόσεις , π.χ. παραδόσεις σε μεταφορικά μέσα (πλοία, αεροπλάνα ,τρένα),κατά την διάρκεια 

συναρμολόγησης –δοκιμής, προσωρινής χρησιμοποίησης , περιπτώσεις απαλλαγών από μη υποκείμενο 

στον φόρο.  
Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών είναι ταυτόσημη έννοια με την παράδοση αγαθών στο 

εσωτερικό της χώρας , με τη διαφορά ότι ο πωλητής είναι εγκατεστημένος σε άλλη χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών , για να φορολογηθεί πρέπει τα αγαθά να 

αποστέλλονται από άλλο κράτος-μέλος  και να γίνεται από επαχθή αιτία (με αντάλλαγμα) . 

Ανεξάρτητα από την ιδιότητα του αγοραστή ή του πωλητή θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση 

τα  καινούργια μεταφορικά μέσα και τα αγαθά σε ειδικό φόρο κατανάλωσης όπως πετρελαιοειδή , 

οινοπνευματώδη καπνοβιομηχανικά , από άλλο κράτος-μέλος 

Δεν θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών 

1) από υποκείμενο στο φόρο που υπάγεται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών και δικαιούνται 

να ζητήσουν την επιστροφή του φόρου , 

2) από υποκείμενο στο φόρο που πραγματοποιεί μόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές 

υπηρεσιών, που δεν του παρέχουν κανένα δικαίωμα έκπτωσης , 

3) από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εφόσον το ύψος των συναλλαγών αυτών 

που οφείλεται στο κράτος - μέλος της αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς, δεν υπερβαίνει το 

ποσό των 10.000 ευρώ εκτός τα καινούργια μεταφορικά μέσα και προϊόντα σε ειδικούς φόρους 

κατανάλωσης. 

4) Η παράδοση αγαθών των οποίων απαλλάσσεται στο εσωτερικό της χώρας από τον φόρο 

όπως π.χ. πλοίων - αεροσκαφών από τις ένοπλες δυνάμεις , ναυαγοσωστικά , καυσίμων, λιπαντικών 

για αλιευτικά σκάφη , η απόκτηση μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, 

συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας , από μεταπωλητή ή διοργανωτή δημοπρασίας. 

Β.147. Ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις επιτηδευματιών που παρέχουν υπηρεσίες, 
απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.;      
 1.Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης  2.Λογιστής 3.Πολιτικός Μηχανικός
 4.Ασφαλιστικός πράκτορας  5.Ιατρός 6.Γυμναστήριο  

Απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. οι εξής επιτηδευματίες: 

1.Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης   4.Ασφαλιστικός πράκτορας 5.Ιατρός 
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Β.148. Ποιοι υποχρεούνται σε υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.;   

Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του 

φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών με βάση τις διατάξεις περί 

δικαιώματος έκπτωσης του φόρου , οφείλουν να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ., που είναι αρμόδια για την 

επιβολή του φόρου εισοδήματός τους, . 

Η υποχρέωση αυτή υπάρχει και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιήθηκε οικονομική 

δραστηριότητα, όπως και στην περίπτωση που η επιχείρηση δήλωσε ότι βρίσκεται σε αδράνεια. 

Β.149. Ποιοι δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. ;  

1. Οι υποκείμενοι στο φόρο που ενεργούν αποκλειστικά πράξεις απαλλασσόμενες χωρίς 

δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους στο εσωτερικό της χώρας όπως π.χ. γιατροί, 

δικηγόροι, παιδικοί σταθμοί κλπ , έστω και αν για ορισμένες πράξεις παράδοσης επενδυτικών αγαθών 

ή λήψης αγαθών ή υπηρεσιών ή ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών κατέβαλαν τον αναλογούντα 

φόρο με έκτακτη περιοδική δήλωση. 

2. Τα μη υποκείμενα στο φόρο φυσικά πρόσωπα, έστω και αν ως λήπτες αγαθών και 

υπηρεσιών κατέβαλαν τον αναλογούντα φόρο με έκτακτη περιοδική δήλωση.  

3. Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος  

4. Τα μη υποκείμενα στο φόρο Νομικά Πρόσωπα, έστω και ως λήπτες αγαθών και υπηρεσιών 

ή που για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγματοποίησαν κατέβαλαν το φόρο με έκτακτη 

περιοδική δήλωση.  

5. Οι υποκείμενοι στο Φ.Π.Α. οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο 

πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι του ποσού το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

αποτελεί το ανώτατο όριο απαλλαγής των επιτηδευματιών από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων. 

6. Στο ειδικό κατ αποκοπή καθεστώς καταβολής του φόρου, για ορισμένους κλάδους μικρών 

επιχειρήσεων, για τις οποίες, λόγω της φύσης άσκησης της δραστηριότητάς τους, της δομής τους και 

της οργάνωσής τους, η τήρηση των υποχρεώσεων υπαγωγής στο κανονικό καθεστώς του φόρου, 

συνεπάγεται δυσανάλογα υψηλό διοικητικό κόστος. δεν έχουν υποχρέωση υποβολής των περιοδικών 

και εκκαθαριστικών  

Β.150. Να αναφέρετε τα ειδικά καθεστώτα κατά το Φ.Π.Α. 

1. Ειδικό καθεστώς για μη εγκατεστημένους στην Κοινότητα υποκείμενους στο φόρο, οι 

οποίοι παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους μέσα στην Κοινότητα 

2. Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων  

3. Ειδικό καθεστώς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 

4. Ειδικό καθεστώς κατ αποκοπή καταβολής του φόρου 

5. Ειδικό καθεστώς αγροτών 

6. Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδιών  

7. Ειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών   

8. Ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκειμένων στο φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν 

μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας 

9. Ειδικό καθεστώς φορολογίας για τις πωλήσεις σε δημοπρασία 

10. Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού 

11. Καθεστώς Τελωνειακό: 

Β.151. Ποιοι υπάγονται στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων κατά το Φ.Π.Α.; 

Επιχειρήσεις, που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, δεν έχουν 

υποχρέωση να τηρούν βιβλία ή που τηρούν βιβλία πρώτης κατηγορίας, εφόσον κατά την προηγούμενη 

διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι του ποσού που αποτελεί το ανώτατο 
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όριο για την ένταξη των επιτηδευματιών στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων, ή αρχίζουν για 

πρώτη φορά τις εργασίες τους.  

Στο καθεστώς αυτό δεν υπάγονται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος , καθώς και οι 

επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό 

(60%) από χονδρικές πωλήσεις ή εξαγωγές ανεξάρτητα από ποσοστό.  

Οι επιχειρήσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων τηρούν 

βιβλία πρώτης κατηγορίας , ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων, που πραγματοποίησαν 

την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.  

Β.152. Επιχειρήσεις που απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. οι εισροές τους επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.; 
Αν ναι, δικαιούνται επιστροφής Φ.Π.Α. ή αποτελεί στοιχείο κόστους για την επιχείρηση; 

Οι απαλλαγές από το Φ.ΠΑ., οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου 

κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες  

1) στις απαλλαγές που δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών  

π.χ. Οι απαλλασσόμενες του ειδικού καθεστώτος των μικρών επιχειρήσεων  

2) στις απαλλαγές που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών 

π.χ. στις πράξεις που αφορούν εξαγωγή αγαθών σε χώρες εκτός κοινότητας και σ’ αυτές που 

εξομοιώνονται με εξαγωγές απαλλάσσονται του φόρου και τα ειδικά , γενικά έξοδα και Φ.Π.Α. 

εκπίπτουν μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα όπως Πρώτες ύλες ,Υπηρεσίες που προσφέρθηκαν 

,Δαπάνες Λειτουργίας. 

Επίσης από τις διατάξεις του νόμου ορίζεται ότι στα πρόσωπα των οποίων θεσπίζονται οι 

απαλλαγές από το Φ.Π.Α. δεν απαλλάσσονται από τον φόρο όταν αγοράζουν ή εισάγουν αγαθά ή τους 

παρέχουν τρίτοι υπηρεσίες για την πραγματοποίηση του σκοπού τους. 

Κατόπιν των παραπάνω εάν η επιχείρηση δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου και συνεπώς 

στερείται του δικαιώματος επιστροφής του , ο καταβληθείς Φ.Π.Α. των εισροών αποτελεί στοιχείο 

κόστους για την επιχείρηση. 
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Β.153. Τι γνωρίζετε για τη δήλωση INTRASTAT, ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής της και 
πότε υποβάλλεται; 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ο υποκείμενος στο φόρο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές 

αποκτήσεις αγαθών  καθώς και παραδόσεις αγαθών σε άλλο Κράτος Μέλος οι οποίες απαλλάσσονται , 

υποχρεούνται να υποβάλλει στατιστική δήλωση (INTRASTAT) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές 

που πραγματοποιεί για κάθε φορολογική περίοδο εφόσον : 

1. Εκδίδεται φορολογικό στοιχείο από τον κύριο του αγαθού, που είναι εγκατεστημένος σε 

Κράτος Μέλος της Ε.Ε. προς υποκείμενο άλλου Κράτους μέλους ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη 

ανταλλάγματος όπως π.χ. στις περιπτώσεις αποστολής δώρων άνευ αξίας, δειγμάτων, πρώτων υλών για 

επεξεργασία κλπ. 

2. Γίνεται ενδοκοινοτική διακίνηση αγαθού , ανεξάρτητα από τη φύση της συναλλαγής και το 

σκοπό της μετακίνησης (π.χ. παράδοση, επιστροφή, δείγμα , δώρο κ.λ.π.) εκτός αυτών με σκοπό να 

εκτεθούν σε εκθεσιακό χώρο άλλου Κράτους Μέλους . 

3. Δεν υπάγεται στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων απαλλασσομένων , βάσει του 

εκάστοτε οριζόμενου κατωφλίου απαλλαγής με το ανώτατο όριο απαλλαγής των επιτηδευματιών από 

την υποχρέωση τήρησης βιβλίων βάσει ύψους των ακαθάριστων εσόδων , ή επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών, που δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν και δεν τηρούν βιβλία δεύτερης ή ανώτερης 

κατηγορίας , 

4. Η επιχείρηση υπερβεί τα κατώφλια που έχουν ορισθεί από την Ε.Σ.Υ.Ε. (Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία) που κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο  υπερέβησαν το κατώφλι εξομοίωσης 

που ορίζεται από αυτή, δηλαδή το ποσό των 75.000,00   € για τις αφίξεις και 65.000,00   € για τις 

αποστολές από 1/1/2008 . Κάθε έτος όλες οι επιχειρήσεις προκειμένου να υποβάλουν δήλωση Intrastat 

πρέπει να ελέγχουν αν υπερέβησαν το εκάστοτε οριζόμενο κατώφλι., η φιλοσοφία των κατωφλίων 

γενικότερα, είναι η ελάφρυνση του φόρτου των επιχειρήσεων, χωρίς αυτό να έχει επιπτώσεις στην 

ποιότητα των στατιστικών στοιχείων. Επισημαίνεται ότι, τα αναφερόμενα ισχύουν και για τα πρόσωπα 

που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών , στις απαλλασσόμενες επιχειρήσεις που δεν τους 

παρέχουν κανένα δικαίωμα έκπτωσης και από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εφόσον το 

ύψος των συναλλαγών αυτών, υπερβαίνει κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο το ποσό των 

10.000 ευρώ  

5. Πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές πράξεις που υπάγονται στο καθεστώς φορολογίας των 

υποκειμένων στο φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα 

καλλιτεχνικής συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας και στο καθεστώς φορολογίας για τις πωλήσεις σε 

δημοπρασία , πράξεις που δεν θεωρούνται ως ενδοκοινοτικές ως συνέπεια να υπάρχει ασυμφωνία 

μεταξύ τιμολογούμενου ποσού  της δήλωσης Intrastat με την περιοδική εκκαθάριση . 

Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT, ακολουθούν τις ημερομηνίες υποβολής 

των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.  μέχρι την καταληκτική προθεσμία που ισχύει για την εμπρόθεσμή 

υποβολή της οικείας φορολογικής περιόδου της επιχείρησης είτε με  Υποβολή στη Δ.Ο.Υ. για κάθε 

ημερολογιακό μήνα και μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα, εφόσον αυτοί τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας 

του Κ.Β.Σ. , καθώς και το Δημόσιο, και για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι τις 20 του μήνα που 

ακολουθεί το τρίμηνο, εφόσον αυτοί τηρούν βιβλία Α ή Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. , οι  προθεσμίες 

παρατείνονται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του υποκείμενου 

και ολοκληρώνεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες ,είτε με υποβολή μέσω TAXISnet. με τη 

χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου, μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα που 

ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου, στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του 

τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.  
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Β.154. Ποιοι απαλλάσσονται από τη δήλωση INTRASTAT; 

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης INTRASTAT, εκτός αν άλλως ορίζεται σ αυτό: 

1) τα πρόσωπα, τα οποία καθίστανται υποκείμενα στο φόρο από περιστασιακή παράδοση 

καινούργιου μεταφορικού μέσου σε άλλο κράτος - μέλος, 

2) οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, για την παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής 

τους και για την παροχή αγροτικών υπηρεσιών και δικαιούνται να ζητήσουν την επιστροφή του φόρου 

Φ.Π.Α. που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποίησαν για την 

άσκηση της εκμετάλλευσής τους. 

3) τα νομικά πρόσωπα που δεν υπόκεινται στο φόρο, 

4) τα φυσικά πρόσωπα τα οποία πραγματοποιούν απαλλασσόμενες πράξεις μισθώσεων 

ακινήτων, εκτός αυτών που λογίζονται ως Παροχή Υπηρεσιών δηλαδή τη μίσθωση βιομηχανοστασίων 

και χρηματοθυρίδων επίσης, την μίσθωση εκμετάλλευσης εμπορικών κέντρων .  

5) Οι επιχειρήσεις που δεν πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις και ενδοκοινοτικές 

αποκτήσεις . 

6) Οι επιχειρήσεις που δεν υπερβαίνουν τα κατώφλια εξομοίωσης που έχουν ορισθεί από την 

Ε.Σ.Υ.Ε. (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία) κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο  , δηλαδή το 

ποσό των 55.000,00 € για τις αφίξεις και για τις αποστολές από 1/1/2007 . Η φιλοσοφία των 

κατωφλίων γενικότερα, είναι η ελάφρυνση του φόρτου των επιχειρήσεων, χωρίς αυτό να έχει 

επιπτώσεις στην ποιότητα των στατιστικών στοιχείων. Επισημαίνεται ότι, τα αναφερόμενα ισχύουν και 

για τα πρόσωπα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών , στις απαλλασσόμενες επιχειρήσεις 

που δεν τους παρέχουν κανένα δικαίωμα έκπτωσης και από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, 

εφόσον το ύψος των συναλλαγών αυτών, δεν υπερβαίνει κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο 

το ποσό των 10.000 ευρώ . 

Β.155. Τι γνωρίζετε για τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα, πότε και πώς υποβάλλεται; 

Ο υποκείμενος στο φόρο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις 

αγαθών, από ή προς άλλο κράτος-μέλος υποχρεούται να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα , έναν για 

Αποκτήσεις και έναν για Παραδόσεις . 

Στον πίνακα αυτό αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. , η χώρα αγοραστή ή προμηθευτή , το πρόθεμα της 

χώρας , η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών , μειωμένη κατά το ποσό των εκπτώσεων ή 

των επιστροφών ,  σε μια και μόνο εγγραφή για κάθε πρόσωπο , ακόμα και αρνητικό ποσό αν 

προκύπτει , μέσα σε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο , 

Σε ιδιαίτερη στήλη και μόνο σ' αυτή αναγράφεται, συνολικά κατά πρόσωπο η αξία των αγαθών 

που ο αποκτών έχει σκοπό την μεταγενέστερη παράδοση εντός του άλλου κράτους - μέλους και η  

καταβολή του φόρου έχει οριστεί ο παραλήπτης , ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Φ.Π.Α. 

εντός του άλλου κράτους - μέλους  (δηλαδή τριγωνικές συναλλαγές - εργασίες φασόν) . Αν 

διενεργούνται τέτοιες υποβάλλονται και οι δύο πίνακες (Αποκτήσεων – Παραδόσεων). 

Οι υποκείμενοι στο φόρο υποβάλουν με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω 

ειδικού δικτύου (taxisnet) , εφόσον έχουν προηγουμένως ενταχθεί στο μητρώο Φ.Π.Α. ενδοκοινοτικών 

συναλλαγών (VIES). Σε ειδικές και μόνο περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας υποβολής των παραπάνω 

πινάκων μέσω του συστήματος (TAXISnet), δύναται οι υποκείμενοι να υποβάλουν αυτούς στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ.  όπως στις περιπτώσεις εκκαθάρισης, πτώχευση, αδράνειας ή παύσης, από τις 

επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται 

,από το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους Δήμους, τις Κοινότητες, γενικά τα νομικά πρόσωπα μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, από την Τράπεζα της Ελλάδος , από τους υποκείμενους που δεν έχουν 

υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, π.χ. αγρότες του ειδικού καθεστώτος, γιατροί, 

δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κ.λπ. ,από τους υποκείμενους που διενήργησαν παύση και επανέναρξη 

εργασιών εντός της ίδιας τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου αναφοράς. 
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Για την ηλεκτρονική υποβολή των τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών 

Αποκτήσεων - Παραδόσεων ισχύουν οι προθεσμίες της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. του τρίτου μήνα 

της οικείας τρίμηνης χρονικής ή φορολογικής περιόδου δηλαδή μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου 

μήνα που ακολουθεί την λήξη περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου 

ψηφίου ΑΦΜ.. ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς 

καταχώρισης αυτών στο σύστημα TAXISnet, με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υποκείμενο 

μοναδικού αριθμού καταχώρισης των δηλώσεων. 

Για την υποβολή των τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - 

Παραδόσεων οι οποίοι υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ., ισχύουν αντίστοιχα οι προθεσμίες 

της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. του τρίτου μήνα της οικείας τρίμηνης χρονικής ή φορολογικής 

περιόδου δηλαδή μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα και  παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο 

του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υποκείμενου και ολοκληρώνεται μέσα τέσσερις (4) 

εργάσιμες ημέρες ( 1, 2. / 3,4,5. / 6,7,8. / 9,0 ) 

Β.156. Οι απαλλασσόμενες επιχειρήσεις, εφόσον δεν έχουν υποχρέωση παραμονής στο ίδιο 
καθεστώς έχουν δικαίωμα αν το επιθυμούν να ενταχθούν στο κανονικό ή ειδικό καθεστώς 
των μικρών επιχειρήσεων και πώς; 

Μία επιχείρηση είναι δυνατό να μεταταγεί από ένα καθεστώς σε άλλο είτε υποχρεωτικά βάσει 

των ορίων του οικείου καθεστώτος στα ακαθάριστα έσοδα,  ή λόγω αλλαγής της κατηγορίας των 

τηρούμενων βιβλίων, είτε προαιρετικά, δηλαδή με τη θέληση του υποκειμένου . Σύμφωνα με τις 

διατάξεις του νόμου , μία επιχείρηση μπορεί (προαιρετικά) να μεταταγεί από τις απαλλασσόμενες στο 

ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς με δήλωσή της που θα υποβληθεί στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. 

εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου . 

Η δήλωση αυτή δεν μπορεί να ανακληθεί πριν περάσει μια πενταετία ,εφόσον μετατάσσεται σε 

ανώτερο καθεστώς , η οποία αρχίζει από την αρχή της διαχειριστικής περιόδου στην οποία 

υποβλήθηκε η δήλωση. Μετά την πάροδο της πενταετίας η επιχείρηση θα εξακολουθήσει να 

παραμένει στο καθεστώς αυτό, εκτός αν με δήλωσή της εκφράσει τη βούλησή της να μεταταγεί από το 

κανονικό καθεστώς ή στο ειδικό στις απαλλασσόμενες εφόσον βέβαια συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

υπαγωγής σ' αυτό το καθεστώς (ύψος ακαθάριστων εσόδων κ.λπ.). 

¨Όταν μία επιχείρηση μετατάσσεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά από ένα καθεστώς Φ.Π.Α. σε 

άλλο, έχει υποχρέωση να απογράψει τα αποθέματα που βρίσκονται στην κατοχή της την τελευταία 

ημέρα της χρήσης που προηγείται αυτής κατά την οποία η επιχείρηση θα ενταχθεί σε νέο καθεστώς, 

μόνον εφόσον έχει τέτοια υποχρέωση από τις διατάξεις του Κ.B.Σ. . Η απογραφή γίνεται χωριστά κατά 

συντελεστή φόρου και αφορά τόσο τα εμπορεύσιμα αγαθά, προκειμένου για εμπορικές επιχειρήσεις, 

όσο και τις πρώτες και βοηθητικές ύλες και τα έτοιμα προϊόντα, προκειμένου για επιχειρήσεις 

μεταποιητικές. 

Ειδικά όταν το νέο καθεστώς είναι : 

Β’ ( Δεύτερης ) Κατηγορίας : Απογραφή για τα αποθέματα που τυχόν έχει δε θα συντάξει, εφόσον δεν 

έχει τέτοια υποχρέωση από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. , για τα βιβλία του προηγούμενου 

καθεστώτος .Τα ακαθάριστα έσοδα στα οποία θα υπολογιστεί ο φόρος κατά τη νέα χρήση , για 

πρώτη φορά στα βιβλία δεύτερης κατηγορίας , δεν μπορούν να υπερβούν αυτά που βρίσκονται με τη 

χρήση του συντελεστή μικτού κέρδους που προκύπτει με βάση τις αγορές εμπορεύσιμων αγαθών ή 

πρώτων και βοηθητικών υλών για την παραγωγή έτοιμων προϊόντων της ίδιας περιόδου. 

Γ’ ( Τρίτης ) Κατηγορίας : Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης που προηγείται της μετάταξής της, 

προκειμένου για τις προερχόμενες από το καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων, προσδιορίζονται με 

βάση το σύνολο των αγορών που πραγματοποίησε σ' αυτή τη χρήση από τις οποίες αφαιρείται η αξία 

των αγαθών της απογραφής έναρξης της νέας διαχειριστικής περιόδου (δηλαδή εμπορεύσιμα, 

πρώτες και βοηθητικές ύλες, έτοιμα προϊόντα). 

Σ' αυτή την περίπτωση, της απαλλασσόμενης επιχείρησης ,επειδή δεν έχει δικαίωμα να εκπέσει το 

φόρο επί των αγορών της δεν υποχρεούνται σε καταβολή φόρου για τα αποθέματα που μεταφέρονται 



Ειδικός Φοροτεχνικός Γραφείου σε ενδεικτικές απαντήσεις Πιστοποίησης ΟΕΕΚ 

ΜΑΪΟΣ 2008 για σχόλια – παρατηρήσεις στο pistopoiisioeek.wordpress.com  
σελίδα 108 από 134 

στη νέα χρήση . Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των αποθεμάτων θα έχει όμως κατά τη νέα 

διαχειριστική περίοδο, μετά την ένταξή της στο κανονικό καθεστώς. 

Σημειώνεται ότι τα αποθέματα της απογραφής θα προστεθούν στις αγορές του κανονικού 

καθεστώτος του μήνα της υποβολής της δήλωσης αποθεμάτων χωρίς να γίνει καμία εγγραφή φόρου 

στα βιβλία του νέου καθεστώτος.  

 

************Β.157. Ποιες μετατασσόμενες επιχειρήσεις δεν είναι υπόχρεες σε υποβολή 
δήλωσης αποθεμάτων; 

Δήλωση αποθεμάτων μετάταξης δεν υποβάλλουν οι παρακάτω:  

1. Ο, υποκείμενοι στο Φ.Π.Α. που μετατάσσονται από το ειδικό καθεστώς των μικρών 

επιχειρήσεων στο κανονικό καθεστώς και εφόσον πρόκειται να τηρήσουν βιβλία Β' κατηγορίας. 

2. Οι απαλλασσόμενοι του Φ.Π.Α. που μετατάσσονται στο ειδικό καθεστώς των μικρών 

επιχειρήσεων ή στο κανονικό καθεστώς με Β' κατηγορίας βιβλία, εφόσον δεν έχουν αγαθά επένδυσης ( 

ή και αν έχουν τέτοια αγαθά δεν δικαιούνται έκπτωση του Φ.Π.Α. που αναλογεί σ’ αυτά, λόγω 

παρέλευσης της πενταετίας).  

3. Αυτοί που μετατάσσονται από το ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων στους 

απαλλασσόμενους εφόσον δεν έχουν εκπέσει (τον καιρό που τηρούσαν βιβλίο αγορών) τον Φ.Π.Α. για 

τα αγαθά επένδυσης που έχουν. 

4. Επιχειρήσεις στις οποίες λόγω της φύσης των εργασιών τους δεν διαθέτουν αποθέματα. 

Β.158. Σε Ο.Ε. αποχωρεί ένας εταίρος και εισέρχεται άλλος. Ποιες δηλώσεις θα πρέπει να 
υποβάλλει η Ο.Ε.. και πότε : 

Υποβάλλονται οι δηλώσεις  
1. Μ8 -Δήλωση μελών μη Φυσικού προσώπου . που δηλώνεται το νέο μέλος του νομικού προσώπου 
και συγχρόνως δηλώνεται η διαγραφή του μέλους που αποχωρεί από την εταιρεία.  

2. Μ3 -Δήλωση έναρξης-Μεταβολής μη φυσικού προσώπου) 
3. Συνυποβάλλεται αντίγραφο καταστατικού μεταβολής των μελών της εταιρείας . 

Εντός τριάντα ημερών από την εγγραφή στο βιβλίο Εταιριών που τηρούνται στη γραμματεία 
του αρμόδιου Πρωτοδικείου.  

Β.159. Επιχείρηση του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. με Γ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. θέλει 
να μεταταχθεί στις απαλλασσόμενες επιχειρήσεις του Φ.Π.Α. Να αναφέρετε τις δηλώσεις που 
πρέπει να υποβάλλει η επιχείρηση. Έχει υποχρέωση η επιχείρηση υποβολής περιοδικής και 
εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., και αν ναι, ποιες είναι οι ημερομηνίες υποβολής αυτών; 

Στην περίπτωση μετάταξης από το κανονικό καθεστώς (βιβλία Γ’ κατηγορίας) στις 

απαλλασσόμενες επιχειρήσεις , η μετάταξη ισχύει από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τότε η επιχείρηση 

υποβάλλει κανονικά περιοδική και εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. , ύστερα εννοείται ότι η επιχείρηση 

δεν έχει υποχρέωση υποβολής . Επίσης έχει υποχρέωση διακανονισμού και καταβολής του φόρου των 

επενδυτικών αγαθών για τον εναπομείναντα χρόνο της πενταετίας όπως και τον φόρο που αναλογεί 

στα αποθέματα ο οποίος είχε εκπέσει κατά την αγορά τους από τον φόρο των εκροών , αυτό 

πραγματοποιείται με την δήλωση αποθεμάτων .  

Οπότε η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει: 

1. Δήλωση μεταβολών εντός 30 ημερών στην οποία δηλώνει την νόμιμη απαλλαγή της από 

την τήρηση βιβλίων , 

2. Δήλωση αποθεμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. , η οποία 

γίνεται εντός 2 μηνών από την έναρξη της μετάταξης , 

3. Περιοδική δήλωση είτε με  Υποβολή στη Δ.Ο.Υ. μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, οι  προθεσμίες 

παρατείνονται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του υποκείμενου 

και ολοκληρώνεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες ,είτε με υποβολή μέσω TAXISnet. με τη 

χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου, μέχρι την 26η, Ιανουαρίου ανεξαρτήτως του 

τελευταίου ψηφίου Α.Φ.Μ. , 
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4. Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. μέχρι τη 10η ημέρα του πέμπτου μήνα που ακολουθεί τη 

λήξη της διαχειριστικής περιόδου ( δηλαδή σε 130 ημέρες ή στις 10 Μαΐου ) . 

Β.160. Ποιες μετατασσόμενες επιχειρήσεις κατά καθεστώς Φ.Π.Α. είναι υπόχρεες σε υποβολή 
δηλώσεων αποθεμάτων; Απαριθμήστε τις περιπτώσεις, το χρόνο υποβολής καθώς και το 
περιεχόμενο της δήλωσης. 

1. Όσες από τις μετατασσόμενες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση σε σύνταξη απογραφής , 

προκειμένου για εμπορεύσιμα αγαθά , παραχθέντα έτοιμα προϊόντα , πρώτες και βοηθητικές Ύλες 

κατά τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 

2. Όσες έχουν τέτοια υποχρέωση από τον Κ.Β.Σ. και προκειμένου για επενδυτικά αγαθά , σε 
διακανονισμό του φόρου των επενδυτικών αγαθών για τον εναπομείναντα χρόνο της πενταετίας σε 

κάθε περίπτωση.  

3. Οι μετατασσόμενες από το κανονικό καθεστώς στις απαλλασσόμενες επιχειρήσεις με 

βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ εφόσον κατά τον χρόνο της μετάταξης έχουν αποθέματα αγαθών που 

αποδειγμένα δεν διατέθηκαν ή δεν χρησιμοποιήθηκαν.  

4. Οι μετατασσόμενες από το κανονικό καθεστώς στις απαλλασσόμενες επιχειρήσεις 

προκειμένου για επενδυτικά αγαθά , σε διακανονισμό και καταβολής του φόρου των επενδυτικών 

αγαθών για τον εναπομείναντα χρόνο της πενταετίας σε κάθε περίπτωση. 

Η δήλωση αποθεμάτων υποβάλλεται μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία μετάταξης και 

περιλαμβάνει την αξία των αποθεμάτων κατά συντελεστή Φ.Π.Α. και τον Φ.Π.Α. που αναλογεί. Ο 

Φ.Π.Α. αυτός καταβάλλεται ή εκπίπτει, κατά περίπτωση, με την πιο πάνω δήλωση. 

Β.161. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μιας επιχείρησης η οποία μετατάσσεται από τις 
απαλλασσόμενες στο κανονικό καθεστώς με βιβλία Β’ κατηγορίας ; 

Οι υποχρεώσεις μίας επιχείρησης η οποία μετατάσσεται από τις απαλλασσόμενες στο κανονικό 

καθεστώς Φ.Π.Α. είναι οι ακόλουθες  

1. Υποχρεούται να υποβάλει δήλωση μεταβολών μετάταξης. Αν η μετάταξη οφείλεται σε 

υπέρβαση του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων, αυτή γίνεται από την έναρξη της επόμενης περιόδου 

και η δήλωση μεταβολών υποβάλλεται μέσα στο πρώτο 10ήμερο του πρώτου μήνα της διαχειριστικής 

χρήσης. Αν όμως η μετάταξη οφείλεται στην έναρξη διενέργειας εξαγωγών ή στην επέκταση 

δραστηριότητας σε κλάδο για τον οποίο προβλέπεται η τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας, η μετάταξη 

πραγματοποιείται κατά την διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, κατά τον χρόνο έναρξης τήρησης 

βιβλίων Β' κατηγορίας.  

2. Υποχρεούται η επιχείρηση να υποβάλει δήλωση αποθεμάτων μόνο για τα αγαθά επένδυσης 

τα οποία χρησιμοποιεί για την άσκηση της δραστηριότητας της και εφόσον δεν έχει παρέλθει η 

πενταετής περίοδος διακανονισμού του φόρου εισροών των επενδυτικών αγαθών. Ως αξία των αγαθών 

επένδυσης λαμβάνεται η αξία κτήσης προσαυξημένη με τις δαπάνες βελτίωσης ή επέκτασης. Η 

δήλωση αποθεμάτων των επενδυτικών αγαθών υποβάλλεται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη της 

μετάταξης και ο φόρος εισροών που αναλογεί για τα υπόλοιπα έτη μέχρι την συμπλήρωση της 

πενταετίας εκπίπτεται με την προσωρινή δήλωση της περιόδου κατά την οποία υποβάλλεται η δήλωση 

αποθεμάτων μετάταξης.  

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση επιχειρήσεων απαλλασσομένων ή ενταγμένων στο ειδικό 

καθεστώς οι οποίες εντάσσονται προαιρετικά στο κανονικό καθεστώς  υποχρεούνται να παραμείνουν 

στο καθεστώς αυτό τουλάχιστον για μια πενταετία. 

Β.162. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μιας επιχείρησης η οποία μετατάσσεται από την Α' 
κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ. στη Β" κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ.;  (Αμφισβητείται!!!) 

Οι υποχρεώσεις μίας επιχείρησης που μετατάσσεται από την Α' στην Β' κατηγορία βιβλίων του 

Κ.Β.Σ. είναι οι ακόλουθες  

1. Υποβάλλουν δήλωση μεταβολών μετάταξης μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία της 

μετάταξης. Αν η μετάταξη οφείλεται σε υπέρβαση του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων η δήλωση 
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μεταβολών υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι την 10η ημέρα του πρώτου μήνα της 

διαχειριστικής περιόδου. Αν η μετάταξη οφείλεται στην έναρξη διενέργειας εξαγωγών ή στην 

μεταβολή ή επέκταση σε δραστηριότητες για τις οποίες προβλέπεται η τήρηση των βιβλίων Β' 

κατηγορίας η δήλωση μεταβολών υποβάλλεται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της 

υποχρεωτικής αλλαγής των βιβλίων του Κ.Β.Σ.  

2. Για την πρώτη χρήση τηρούνται βιβλία Β' κατηγορίας, τα ακαθάριστα έσοδα της 

επιχείρησης που θα υπαχθούν σε Φ.Π.Α. δεν μπορούν υπερβούν εκείνα που προκύπτουν από την 

μετατροπή των αγορών του ίδιου έτους σε λύσεις, αν στο ποσό των αγορών προστεθεί το μικτό κέρδος 

υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό συντελεστή μικτού κέρδους με τον οποίο η επιχείρηση διαθέτει 

τα είδη της. Αν τα πραγματικά ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης χρήσης είναι μεγαλύτερα από τα 

τεκμήρια της χρήσης τότε σε Φ.Π.Α. θα υπαχθούν τα μεγαλύτερα. 

3. Δήλωση αποθεμάτων κατά συντελεστή φόρου και υπολογαριασμό του φόρου, που 

καταβάλλεται ήδη με το σύστημα του τεκμαρτού καθεστώτος του Φ.Π.Α. και το οποίο θα 

συμψηφισθεί με την επόμενη ή επόμενες περιοδικές δηλώσεις του Φ.Π.Α. .  

4. Δήλωση αγαθών επένδυσης εφόσον για αυτά δεν έχει παρέλθει η πενταετής περίοδος 

διακανονισμού, με δικαίωμα έκπτωσης του αναλογούντος Φ.Π.Α. για τα εναπομείναντα έτη της 

πενταετίας. 

Β.163. Ποιες υποχρεώσεις προκύπτουν από την προαιρετική μετάταξη των αγροτών του ειδικού 
καθεστώτος στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.; 

Σύμφωνα με την νέα ρύθμιση του νόμου 3610/2007 εφαρμόζονται τα εξής : 

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος μπορούν να μετατάσσονται προαιρετικά στο κανονικό 

καθεστώς έχοντας τις ακόλουθες υποχρεώσεις : 

1. Υποβάλλουν δήλωση στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. εντός τριάντα (30) ημερών από 

την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου . 

Στην περίπτωση που η μετάταξη πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής 

περιόδου, ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται η δήλωση και δεν μπορεί να 

ανακληθεί πριν από την πάροδο πενταετίας, η οποία αρχίζει από την έναρξη της επόμενης από τη 

μετάταξη διαχειριστικής περιόδου. 

2. Παραμένουν σε αυτό το καθεστώς τουλάχιστον για μια πενταετία .Η πενταετία 

υπολογίζεται από την αρχή της διαχειριστικής περιόδου, μέσα στην οποία υποβλήθηκε η δήλωση. 

Μετά την πάροδο της πενταετίας, εξακολουθεί να παραμένει στο κανονικό καθεστώς, εκτός αν με 

δήλωσή του εκφράσει αντίθετη βούληση ή σε περίπτωση υποχρεωτικής παραμονής σ' αυτό, μέχρι να 

εκλείψουν οι λόγοι της υποχρεωτικής ένταξής τους στο καθεστώς αυτό (αποχώρηση από την εταιρία, 

διακοπή άσκησης άλλης οικονομικής δραστηριότητας κ.λπ.) . 

3. Τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο κανονικό καθεστώς δηλ. τηρούν 

βιβλία, εκδίδουν φορολογικά στοιχεία, υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. , αποδίδουν τον φόρο κ.λ.π..  

4. Συντάσσουν απογραφή , σε θεωρημένες από τον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ καταστάσεις, 

μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη μετάταξη , που να περιλαμβάνει:  

1) Τα αποθέματα των αγροτικών προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται όσα έχουν 

συλλεχτεί, οι ηρτημένοι καρποί και οι καλλιέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η αποτίμηση των 

αποθεμάτων γίνεται σε τιμές πώλησης, κατά τον χρόνο της απογραφής και πρέπει να περιλαμβάνει 

χωριστά τα αγαθά κατά συντελεστή του κατ' αποκοπή φόρου. Τα αποθέματα αυτά θεωρούνται αγορές 

του κανονικού καθεστώτος και ο μετατασσόμενος αγρότης έχει δικαίωμα στο καθεστώς που 

εντάσσεται, να εκπέσει από το φόρο των εκροών του τον κατ' αποκοπή φόρο που επιβάρυνε τις εισροές 

των αποθεμάτων αυτών, όπως προκύπτει από τη δήλωση . 

2) Τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής, όπως σπόρων, 

λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ζωοτροφών, και λοιπών συναφών κατά συντελεστή φόρου. Η αποτίμηση 

στην περίπτωση αυτή, γίνεται σε τιμές κόστους . Στα αποθέματα αυτά δικαιούται να εκπέσει από το 

φόρο των εκροών του (πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών) το φόρο που έχει επιβαρύνει τα 
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αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής του (σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα), με 

την προϋπόθεση ότι ο αγρότης διαθέτει το σχετικό τιμολόγιο αγοράς.  

3) Τα αγαθά επένδυσης (πάγια), εφόσον χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της αγροτικής 

εκμετάλλευσης και δεν έχει παρέλθει η πενταετής περίοδος διακανονισμού. Η αποτίμηση γίνεται στην 

αξία κτήσης προσαυξημένης με τις δαπάνες βελτίωσης και επέκτασης χωρίς τις δαπάνες επισκευής και 
συντήρησης . 

4) Τ το φόρο που αναλογεί στα αποθέματα αγροτικών προϊόντων και πρώτων υλών με 

την εφαρμογή των κατ' αποκοπή ή κανονικών συντελεστών κατά περίπτωση, το φόρο που εκπέστηκε 

κατά την αγορά των επενδυτικών αγαθών ή που πρέπει να εκπεσθεί και το υπόλοιπο του φόρου που 

παραμένει για διακανονισμό για τα υπόλοιπα χρόνια της πενταετίας. 

Β.164. Να αναφέρετε τις περιπτώσεις επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου του Φ.Π.Α.   

Με επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων για την παραγραφή, ο φόρος επιστρέφεται μόνο εφόσον 

συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις : 

1. Καταβλήθηκε στο Δημόσιο αχρεώστητα , δηλαδή χωρίς να οφείλεται. 

2. Όταν είναι αδύνατο να μεταφερθεί για έκπτωση σε επόμενη διαχειριστική περίοδο ή σε 

περίπτωση μεταφοράς του για έκπτωση, η έκπτωση αυτή δεν κατέστη δυνατή , δηλαδή το ποσό της 

έκπτωσης είναι μεγαλύτερο του οφειλόμενου φόρου στην ίδια διαχειριστική περίοδο και η επί πλέον 

διαφορά δεν είναι δυνατόν να συμψηφιστεί μέσα στην επόμενη διαχειριστική περίοδο , π.χ. όταν η 

επιχείρηση διακόπτει οριστικά τι εργασίες της . 

3. Όταν αφορά πράξεις στο εξωτερικό, εφόσον αυτές θα παρείχαν δικαίωμα έκπτωσης του 

φόρου, αν είχαν πραγματοποιηθεί στο εσωτερικό της χώρας π.χ. Διαφημιστής που έχει την έδρα του 

στην Αθήνα αναλαμβάνει τη διαφήμιση προϊόντος γαλλικής επιχείρησης στη Γαλλία οι δαπάνες 

αγοράς υλικών, κατασκευής διαφημιστικών επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., οι εν λόγω υπηρεσίες διαφήμισης 

που παρέχονται σε υποκείμενο στο φόρο εγκαταστημένο σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας δε φορολογούνται στην Ελλάδα (τόπος φορολογίας εκτός Ελλάδας). Εν τούτοις , ο 

διαφημιστής του παραδείγματος δικαιούται να εκπέσει το φόρο των δαπανών που έκανε στην Ελλάδα 

για τις εργασίες που προσέφερε στο εξωτερικό, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αυτές (διαφημιστικές) θα 

παρείχαν δικαίωμα έκπτωσης αν είχαν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. 

4. Όταν αφορά πράξεις στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών που 

απαλλάσσονται από το φόρο, όταν περιλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία των εισαγόμενων αγαθών, 

π.χ. Μεταφορικό γραφείο αναλαμβάνει τη μεταφορά από την Αθήνα στο Βόλο αγαθών που έχουν 

προσκομιστεί στο Τελωνείο Αθηνών, αλλά με τελικό προορισμό το Βόλο όπου θα γίνει και ο 

εκτελωνισμός των αγαθών. Η αξία της μεταφοράς θα συμπεριληφθεί στη φορολογητέα βάση για την 

επιβολή του Φ.Π.Α. στο Τελωνείο . Στην περίπτωση αυτή η φορτωτική που θα εκδοθεί, θα σφραγιστεί 

από το Τελωνείο με σχετική ένδειξη ότι η αξία της μεταφοράς έχει ληφθεί υπόψη στη φορολογητέα 

αξία των εισαχθέντων ειδών . Έτσι, το μεταφορικό γραφείο, παρά το γεγονός ότι δεν έχει εισπράξει 

Φ.Π.Α. (απαλλασσόμενη πράξη), θα προβεί στην έκπτωση του Φ.Π.Α. που πλήρωσε για καύσιμα κ.λπ. 

για την πραγματοποίηση της ανωτέρω μεταφοράς.  

5. Όταν αφορά πράξεις που απαλλάσσονται από το φόρο, σχετικά με την εξαγωγή, εκτός 

Κοινότητας, των εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορών , την διεθνή 

διακίνηση αγαθών , το καθεστώς των φορολογικών αποθηκών , την παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος 

μέλος ,  καθώς και τις ειδικές Απαλλαγές οριζόμενες από το νόμο . 

6. Για τις εργασίες που απαλλάσσονται από το φόρο των περιπτώσεων , σύμφωνα με τις 

διατάξεις που ορίζει ο νόμος ( όπως ασφαλιστικές , υπηρεσίες οδικής βοήθειας , συνάλλαγμα, μετοχές , 

διαπραγμάτευση πιστώσεων - εγγυήσεων – καταθέσεων – εμβάσματα )εφόσον ο λήπτης είναι 

εγκαταστημένος εκτός της Κοινότητας ή οι εργασίες αυτές συνδέονται άμεσα με αγαθά που εξάγονται 

σε χώρα εκτός της Κοινότητας, 
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7. Για την πραγματοποίηση πράξεων στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή 

υπηρεσιών , που μεσολαβούν στη διάθεση καρτών τηλεπικοινωνίας, εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων 

των οποίων προβλέπεται η ακύρωση σε ειδικά μηχανήματα, καθώς και σε κάθε άλλη παρόμοια 

περίπτωση, στο κοινό δεν επιβαρύνουν με φόρο την παράδοση αυτή, έχουν όμως δικαίωμα έκπτωσης 

του φόρου που προβλέπουν οι διατάξεις του νόμου . 

8. Για πράξεις στις οποίες με αποφάσεις του Yπουργού Oικονομίας προβλέπεται αναστολή 

καταβολής του φόρου ή οφείλεται σε διαφορά συντελεστών εκροών - εισροών δηλαδή όταν πρόκειται 

για επιχείρηση της οποίας οι εκροές υπάγονται σε μικρότερο συντελεστή Φ.Π.Α. από τις εισροές ( π.χ. 

13 % - 19% ) . 

9. Όταν αφορά αγαθά επένδυσης που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται 

σε διαρκή εκμετάλλευση, καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές προς χρήση , τα 

δικαιώματα χρησιμοποίησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίου, υποδείγματος, εμπορικού ή 

βιομηχανικού σήματος ( λογότυπα )και άλλων παρόμοιων . Με αποφάσεις του Yπουργού Oικονομίας 

μπορεί να ορίζεται , αντί έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου να παρέχεται δικαίωμα αναστολής της 

πληρωμής του ή ρύθμιση με άλλο τρόπο. Στην αξία των αγαθών επένδυσης δεν περιλαμβάνονται οι 

δαπάνες επισκευής και συντήρησης , αλλά προσαυξάνεται με τα έξοδα εγκατάστασης – βελτίωσης - 

επέκτασης. 

10. Όταν πρόκειται για πρόσωπο εγκαταστημένο σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

και αφορά φορολογητέες πράξεις, για τις οποίες θα είχε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, αν αυτές 

ενεργούνταν στο εσωτερικό της χώρας του , π.χ. Αυτοκινητοβιομηχανία εγκαταστημένη σε άλλο 

Κράτος-μέλος. , δικαιούται επιστροφής του Φ.Π.Α. που πλήρωσε στην Ελλάδα για την αγορά αγαθών 

και υπηρεσιών που διατέθηκαν στην κατασκευή περιπτέρου συμμετοχής της στη Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης. 

11. Όταν πρόκειται για πρόσωπο εγκαταστημένο σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

και αφορά τις ακόλουθες απαλλασσόμενες από το φόρο υπηρεσίες μεταφοράς και τις στενά 

συνδεόμενες με αυτές βοηθητικές εργασίες που ενεργούνται στην Ελλάδα: 

i. διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές προσώπων, 

ii. μεταφορές αγαθών προοριζόμενων για εξαγωγή, 

iii. μεταφορές αγαθών που τίθενται σε ειδικά καθεστώτα προσωρινής απαλλαγής, 

iv. μεταφορές εισαγόμενων αγαθών, μέχρι τον πρώτο τόπο προορισμού στο εσωτερικό της 

χώρας, εφόσον η αξία των υπηρεσιών αυτών συμπεριλαμβάνεται στη φορολογητέα βάση κατά την 

εισαγωγή 

12. Όταν πρόκειται για πρόσωπο εγκαταστημένο σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

και αφορά τις φορολογητέες πράξεις που παρέχονται σε οποιονδήποτε λήπτη εγκαταστημένο στο 

εσωτερικό της χώρας .  

Σημειώνεται , για την εφαρμογή των διατάξεων δεν θεωρείται ότι αποκτά εγκατάσταση στο 

εσωτερικό της χώρας ο υποκείμενος στο φόρο που είναι εγκαταστημένος σε άλλο κράτος-μέλος, ο 

οποίος πραγματοποιεί στο εσωτερικό της χώρας παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών για τις 

οποίες υπόχρεος στο φόρο είναι ο παραλήπτης των αγαθών ή ο λήπτης των υπηρεσιών . 

Β.165. Ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. ποιες είναι οι προθεσμίες υποβολής της 
εκκαθαριστικής δήλωσης του Φ.Π.Α.;  

Εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλουν οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις 

ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, 

στη Δ.Ο.Υ. , που είναι αρμόδια για την επιβολή του φόρου εισοδήματός τους, για βιβλία :  

1) Πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων , ή δεν τηρούσαν βιβλία τη λήξη 

της διαχειριστικής περιόδου, μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί περιόδου αυτής 

(δηλ μέσα σε 55 ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου) . 
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2) Τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων  μέχρι τη 10η ημέρα του πέμπτου μήνα που 

ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, (δηλ μέσα σε 130 ημέρες από τη λήξη της 

διαχειριστικής περιόδου) .  
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Β.166. Σε περίπτωση παύσης εργασιών του επιτηδευματία από οποιαδήποτε αιτία, ποιος είναι ο 
χρόνος λήξης της διαχειριστικής περιόδου και ποιες είναι οι προθεσμίες υποβολής της 
εκκαθαριστικής δήλωσης του Φ.Π.Α. γι' αυτούς που τηρούν Β' και Γ' κατηγορίας βιβλία του 
Κ.Β.Σ. ; 

Στην περίπτωση παύσης των εργασιών, λόγω οποιασδήποτε αιτίας, χρονολογία λήξεως της 

διαχειριστικής περιόδου θεωρείται η ημερομηνία παύσης των εργασιών. για μεν τα νομικά πρόσωπα 

είναι ο χρόνος ανακοίνωσης αυτών (δημοσίευση περίληψης λύσης Ν.Π.) για δε τα φυσικά πρόσωπα 

είναι ο χρόνος της πραγματικής παύσης της δραστηριότητας αυτών που δηλώνεται με την υποβολή της 

σχετικής δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών 

Επομένως η εκκαθαριστική δήλωση πρέπει να υποβληθεί:  

1. Από τους υποκείμενους που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του 

Κ.Β.Σ. μέχρι και την 25ή ημέρα του (2 ου ) δεύτερου μήνα, μετά την ημερομηνία παύσης των εργασιών 

(δηλ μέσα σε 55 ημέρες από την παύση των εργασιών).  

2. Από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, μέχρι και την 10η 

ημέρα του (5 ου) πέμπτου μήνα, μετά την παύση των εργασιών (δηλ μέσα σε 130 ημέρες από την 

παύση των εργασιών). 

Β.167. Πότε υποβάλλεται εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. με επιφύλαξη και πότε 
τροποποιητική;  

Για την πρόληψη των συνεπειών ανακρίβειας ή παράλειψης υποβολής δήλωσης, ο υποκείμενος 

σε Φ.Π.Α. έχει το δικαίωμα να υποβάλει δήλωση εκκαθαριστική με επιφύλαξη που να αφορά είτε 

συγκεκριμένη φορολογητέα αξία, είτε εφαρμογή διαφορετικού συντελεστή κλπ. Η επιφύλαξη πρέπει 

να είναι ειδική και αιτιολογημένη, συμπληρώνεται σε χωριστό χαρτί και υποβάλλεται με τη δήλωση. Η 

επιφύλαξη δεν αναστέλλει την είσπραξη του Φ.Π.Α. .  

Ο υποκείμενος στο Φ.Π.Α. μπορεί να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει την αρχική δήλωση όταν 

αυτή είναι ελλιπής ή λανθασμένη. Οι τροποποιητικές δηλώσεις συμπληρώνονται όπως και οι αρχικές, 

με την σωστή συμπλήρωση των ενδείξεων.  

Β.168. Ποια είναι η προσαύξηση για κάθε μήνα καθυστέρησης απόδοσης που επιβάλλεται στο 
χρεωστικό υπόλοιπο του Φ.Π.Α. και ποιο είναι το ανώτατο όριο αυτού;  

Η προσαύξηση εκπρόθεσμης απόδοσης του ΦΠΑ ανέρχεται σε 1,5% του οφειλόμενου ποσού 

για κάθε μήνα καθυστέρησης. Η προσαύξηση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το 200% του οφειλόμενου 

χρεωστικού υπολοίπου. 

Β.169. Τι γνωρίζετε για την εμπορική επωνυμία ; 

Όπως κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το όνομά του, με το οποίο εμφανίζεται στις πάσης φύσεως 
συναλλαγές του, έτσι και η εμπορική επιχείρηση πρέπει να έχει το δικό της όνομα. 

Εμπορική επωνυμία είναι το όνομα με το οποίο εμφανίζεται ο έμπορος στις συναλλαγές του. 
Η εμπορική επωνυμία προϋποθέτει προσωπικότητα, αναφέρεται και χαρακτηρίζει τον φορέα 

της επιχείρησης, τον επιχειρηματία, τον έμπορο, τον εξατομικεύει και τον διακρίνει από τους άλλους 
εμπόρους. Είναι αυτονόητη λοιπόν η σημασία της εμπορικής επωνυμίας για τον έμπορο και την 
επιχείρησή του και είναι υποχρεωτική  

Η εμπορική επωνυμία διακρίνεται: 
1. με κριτήριο το φορέα της επιχείρησης σε ατομική, και σε εταιρική,  
2.  με κριτήριο τον τρόπο απόκτησής της σε πρωτότυπη, (το αστικό όνομα του εμπόρου) και σε 
παράγωγη, , π.χ. ο έμπορος Α μπορεί να αποκτήσει με σύμβαση πωλήσεως την εμπορική επωνυμία 
του Β και να τη χρησιμοποιεί στις συναλλαγές του. 

Η εμπορική επωνυμία χαρακτηρίζεται από ορισμένες αρχές, που είναι οι ακόλουθες: 
1. η αρχή της αλήθειας: , και γενικά να μην είναι παραπλανητική 
2.  η αρχή της διάκρισης: γιατί δεν πρέπει να μεταβάλλεται όταν υπάρχει αλλαγή στο πρόσωπο 
του φορέα της επιχείρησης   

3.  η αρχή της αποκλειστικότητας: δεν είναι δηλαδή δυνατόν δύο -ή περισσότεροι- έμποροι να 
χρησιμοποιούν την ίδια εμπορική επωνυμία.  

Ο σχηματισμός της εμπορικής επωνυμίας εξαρτάται από τη νομική μορφή της επιχείρησης ως 
 εξής: 
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1. στην  ατομική επιχείρηση η εμπορική επωνυμία σχηματίζεται κατά βάση από το αστικό όνομα του 
επιχειρηματία. ή σχηματίζεται από το όνομα του τρίτου προσώπου 

2.  στην ομόρρυθμη εταιρία (Ο.Ε.) σχηματίζεται από το αστικό όνομα ενός η περισσοτέρων ή 
όλων των εταίρων ή μπορεί του ενός με τη φράση ‘‘και Σια’’, δηλαδή Συντροφιά , 

3.  στην ετερόρρυθμη εταιρία (Ε.Ε.) η εμπορική επωνυμία περιλαμβάνει το όνομα ενός ή 
περισσοτέρων ή όλων των ομόρρυθμων εταίρων ,με τη φράση  ‘‘και Σια’’, δηλαδή Συντροφιά  

4.  στην Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), η εμπορική επωνυμία σχηματίζεται από το είδος της 
επιχείρησης που ασκεί. και η επωνυμία της ανώνυμης εταιρίας που μπορεί να περιλαμβάνει το 
ονοματεπώνυμο κάποιου από τους ιδρυτές της πάντως πρέπει απαραίτητα να περιέχονται οι λέξεις 
΄΄Ανώνυμη Εταιρία΄΄ π.χ. Ε. Ελευθερίου Ναυτιλιακή και Μεταφορική Ανώνυμη Εταιρία  

5.  στην Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), η εμπορική επωνυμία σχηματίζεται από το 
όνομα ενός ή περισσοτέρων ή όλων των εταίρων, ή προσδιορίζεται από το αντικείμενο εργασιών που 
ασκεί Πρέπει επίσης στην επωνυμία να περιέχονται ολογράφως οι λέξεις ΄΄Εταιρία Περιορισμένης 
Ευθύνης΄΄ π.χ. Α. Αντωνίου Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης 

6.  Στον συνεταιρισμό. Από την λέξη ΄΄Συνεταιρισμός΄΄ τον σκοπό του και το μέγεθος της 
ευθύνης του  

Το δικαίωμα στην εμπορική επωνυμία αποκτάται με την αρχική χρησιμοποίησή της δημόσια, με 
την έννοια ότι δικαιούχος της εμπορικής επωνυμίας είναι εκείνος που την χρησιμοποίησε πρώτος 
δημόσια στις συναλλαγές του. 

Ο νόμος επιβάλλει στον έμπορο την υποχρέωση να δηλώσει την εμπορική του επωνυμία στον 
Επιμελητήριο του τόπου της κύριας εγκατάστασής του και η επωνυμία του εγγράφεται στο 
πρωτόκολλο επωνυμιών του Επιμελητηρίου , κατά το τυπικό, δηλωτικό χαρακτήρα  

Ουσιαστικό, δημιουργικό χαρακτήρα της απόκτησης της εμπορικής επωνυμίας έχει, η 
χρησιμοποίησή της από τον έμπορο δημόσια για πρώτη φορά και σε κάθε του εμπορική συναλλαγή. 

Ο έμπορος χάνει το δικαίωμα στην εμπορική του επωνυμία στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
1.  όταν αλλάξει επωνυμία: στην περίπτωση αυτή ο έμπορος αποκτά δικαίωμα στη νέα επωνυμία 
του αλλά χάνει το δικαίωμά του στην παλιά 

2.  όταν σταματήσει οριστικά την άσκηση των εργασιών της επιχείρησής του: στην περίπτωση 
αυτή η παύση των εργασιών της επιχείρησης του εμπόρου πρέπει να είναι οριστική. 

3. όταν χάσει ο έμπορος την εμπορική του ιδιότητα π.χ. πτώχευση, θάνατος , δικαστική 
συμπαράσταση. 

Το δικαίωμα στην εμπορική επωνυμία, όπως και όλα τα δικαιώματα στα άυλα αγαθά της 
επιχείρησης, είναι δικαίωμα απόλυτο, με την έννοια ότι παρέχει στο δικαιούχο άμεση και αποκλειστική 
εξουσία πάνω στο αντικείμενο του δικαιώματος. Ο δικαιούχος μπορεί να στραφεί εναντίον  

Β.170. Τι είναι πτώχευση και ποιες οι προϋποθέσεις της ; 

Πτώχευση είναι η νομική κατάσταση του εμπόρου που έπαυσε τις πληρωμές του και η οποία 
κηρύχθηκε με δικαστική απόφαση. Επομένως για να κηρυχθεί κάποιος σε κατάσταση πτωχεύσεως, 
πρέπει να συντρέξουν τρεις (3) προϋποθέσεις  

1.  Η ιδιότητα του εμπόρου 
2. Η παύση των πληρωμών 
3. Η κήρυξη της πτώχευσης με δικαστική απόφαση 

1.  Η ιδιότητα του εμπόρου είναι προϋπόθεση , για κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει 
την δυνατότητα του εμπόρου, δηλαδή ασκεί για δικό του λογαριασμό κατά συνθήκη εμπορικές 
πράξεις, να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.  

2. Η παύση πληρωμών είναι προϋπόθεση για την κήρυξη της πτώχευσης από το δικαστήριο .Όταν 
λέμε παύση πληρωμών εννοούμε την κατάσταση εκείνη του οφειλέτη εμπόρου κατά την οποία αυτός 
αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Για να έχουμε παύση πληρωμών πρέπει αυτή να 
αναφέρεται:  

i. Σε χρέη εμπορικά δηλαδή δεν κηρύσσεται σε πτώχευση ο έμπορος που δεν έχει να 
 πληρώσει. π.χ. ενοίκιο του σπιτιού του.  

ii. Σε χρέη ληξιπρόθεσμα δηλαδή να έχει περάσει η προθεσμία λήξης.  
iii. Σε χρέη χρηματικά δηλαδή δεν κηρύσσεται σ πτώχευση ο έμπορος που οφείλει 
  π.χ. εμπορεύματα . 
Πότε υπάρχει η παύση πληρωμών είναι γεγονός αντικειμενικό, το οποίο αφήνεται στην κρίση 

 του δικαστή. Η δήλωση του εμπόρου ότι αναστέλλει τις πληρωμές του είναι αρκετή για την 
 βεβαίωσή της παύσης των πληρωμών. Επίσης το κλείσιμο του καταστήματος, η φυγή του 
 εμπόρου είναι γεγονότα που μαρτυρούν την παύση των πληρωμών.  
3. Η Δικαστική απόφαση είναι προϋπόθεση η οποία κηρύσσει τον οφειλέτη έμπορο σε κατάσταση 
πτώχευσης. Αρμόδιο Δικαστήριο είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία ο 
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έμπορος έχει το κύριο κατάστημα του ή η εταιρεία της έδρας της. Το δικαστήριο επιλαμβάνεται της 
υπόθεσης για την κήρυξη της πτώχευσης:  

i. Με δήλωση του εμπόρου. Ο οφειλέτης έμπορος μόλις παύσει τις πληρωμές του, οφείλει να 
δηλώσει αυτό την ίδια ημέρα στον γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.  

ii. Με αίτηση ενός από τους δικαστές  
iii. Αυτεπάγγελτα , όταν το αρμόδιο δικαστήριο αντιληφθεί παύση πληρωμών ή με ειδοποίηση 

του Εισαγγελέα.  
Η πτώχευση είναι δυνατόν να αρθεί με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο , με δικαστική απόφαση 

Β.171. Πότε χάνεται το δικαίωμα του εμπορικού σήματος ; 

Το σήμα διαγράφεται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων ή των αρμοδίων 
δικαστηρίων στις εξής περιπτώσεις: 
1. αν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την καταχώριση του σήματος ο δικαιούχος δεν το χρησιμοποιεί ή 
αν διέκοψε τη χρήση του για πέντε (5) συνεχή χρόνια 

2.  αν η επιχείρηση, για τα προϊόντα της οποίας έχει καταχωρηθεί το σήμα, έπαυσε να λειτουργεί 
για πέντε (5) χρόνια 

3.  αν το σήμα, από τη συμπεριφορά ή την αδράνεια του δικαιούχου, έγινε κοινόχρηστο 
4.  αν υπάρχει κίνδυνος να παραπλανηθεί  το κοινό ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη 
γεωγραφική προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών 

5.  αν καταχωρήθηκε κατά παράβαση του νόμου. 
6. Εάν δεν ανανεωθεί μετά παρέλευση δεκαετίας από την επόμενη της καταθέσεως, χάνεται και το 
σχετικό δικαίωμα. Για την ανανέωση χρειάζεται αίτηση και πληρωμή των τελών ανανέωσης  

7. Όταν αποδεικνύεται παράνομη καταχώρηση δηλαδή όταν το σήμα που καταχωρήθηκε στερείται 
διακριτικού χαρακτήρα, αποτελεί παραποίηση ή αποτίμηση προγενέστερου σήματος, αντίκειται στην 
δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη, συνίστανται αποκλειστικά από σημεία που υποδηλώνουν είδος, 
ποιότητα, ποσότητα, προορισμό ,αξία ,γεωγραφική προέλευση ή χρόνο παραγωγής προϊόντων, 
αποτελούνται από σημαία, εμβλήματα, σύμβολα, σημεία και επισήματα του Ελληνικού κράτους, 
θρησκευτικά σύμβολα, παραστάσεις και λέξεις.  

8. Όταν τα σημεία ταυτίζονται με προγενέστερο σήμα, αν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τα οποία το 
σήμα έχει δηλωθεί, ταυτίζονται με εκείνα για τα οποία προστατεύεται το προγενέστερο σήμα ή 
μοιάζουν με αυτά και υπάρχει κίνδυνος σύγχισης του κοινού, ακόμα και αν δεν μοιάζουν με εκείνα 
για τα οποία έχει καταχωρηθεί το προγενέστερο σήμα, αλλά αυτό έχει αποκτήσει φήμη και η 
χρησιμοποίηση του μεταγενέστερου σήματος θα είχε αθέμιτο όφελος από τη φήμη του 
προγενέστερου σήματος. 

9. Όταν το σήμα διαγράφεται εν όλο ή εν μέρη, οποτεδήποτε με απλή δήλωση του δικαιούχου και 
κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία και καταχωρείται στο βιβλίο των σημάτων.  

10. Με την μεταβίβαση το δικαίωμα στο σήμα χάνεται για τον μεταβιβάζοντα. Η μεταβίβαση 
πραγματοποιείται με σχετική καταχώρηση στο βιβλίο σημάτων . 

11. Μετά την λύση και εκκαθάριση της εταιρείας  , αν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά, το δικαίωμα στο 
σήμα χάνεται (διαγράφεται)  

Β.172. Ποια είναι τα τυπικά στοιχεία μιας συναλλαγματικής;  

1. Η ονομασία «συναλλαγματική». όχι μόνο στην επικεφαλίδα αλλά και στο κείμενο του εγγράφου,  
2. Η απλή και καθαρή εντολή πρέπει, δηλαδή, να υπάρχει διαταγή (εντολή) του εκδότη προς τον 
πληρωτή (αποδέκτη), απλή και καθαρή και να αναφέρεται στην πληρωμή ορισμένου χρηματικού 
ποσού και όχι στην καταβολή αντικαταστατών πραγμάτων.  

3. Το όνομα του πληρωτή (αποδέκτη), που έχει την υποχρέωση να πληρώσει. Τα στοιχεία του 
πληρωτή (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, αριθμός φορολογικού 
μητρώου, τηλέφωνο και προαιρετικά διεύθυνση οικίας ή καταστήματος) αναγράφονται στο κάτω 
αριστερό μέρος του κειμένου της συναλλαγματικής, χωρίς βέβαια να επηρεάζεται το κύρος της από 
τη θέση αλλά η μη αναγραφή τους καθιστά άκυρο τον τίτλο.  

4. Ο χρόνος λήξης. μπορεί να γραφεί με τέσσερις τρόπους: α) «Εν όψει», με την εμφάνιση της προς 
πληρωμή. β) Μετά από προθεσμία από την όψη, γ) Μετά από προθεσμία από την ημερομηνία 
έκδοσης της συναλλαγματικής. π.χ. «πληρώσατε μετά είκοσι ημέρες από σήμερα» και δ) Σε ρητή 
ημερομηνία, π.χ. «πληρώσατε την 17η Μαρτίου 2008»  

5. Ο τόπος πληρωμής. Αν δεν υπάρχει ρητή αναφορά στο κείμενο της συναλλαγματικής, τότε ως 
τόπος πληρωμής μπορεί να θεωρηθεί αυτός που, ενδεχόμενα, αναγράφεται ως τόπος κατοικίας ή 
εμπορικής δραστηριότητας του πωλητή. Ο τόπος έκδοσης δεν ισχύει και ως τόπος πληρωμής.  

6. Το όνομα του δικαιούχου (λήπτη), εκείνου, σε διαταγή του οποίου πρέπει να πληρωθεί το 
χρηματικό ποσό της συναλλαγματικής, ή και ο ίδιος ο εκδότης, σε περίπτωση που κατά τον χρόνο 
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έκδοσης της συναλλαγματικής δεν γνωρίζει σε ποιόν πρόκειται να την μεταβιβάσει, π.χ. «πληρώσατε 
σε διαταγή εμού του ιδίου».  

7. Η χρονολογία και ο τόπος έκδοσης. Η σημείωση της χρονολογίας έκδοσης είναι απαραίτητη. Αν 
δεν αναγράφεται κανένας τόπος δίπλα στον εκδότη ή αναγράφονται περισσότεροι από έναν, τότε η 
συναλλαγματική είναι άκυρη.  

8. Η υπογραφή του εκδότη, δηλαδή αυτού που εκδίδει τη συναλλαγματική. Η υπογραφή περιλαμβάνει 
το ονοματεπώνυμο του εκδότη ή την εμπορική του επωνυμία.  
Τα τυπικά στοιχεία της συναλλαγματικής πρέπει να υπάρχουν σε όλο χρονικό διάστημα από την 
έκδοσή της μέχρι την άσκηση της απαίτησης από τον δικαιούχο. Αν ουσιώδες τμήμα της 
συναλλαγματικής υποστεί φθορά, π.χ. διαγραφές, σκισίματα, μουτζούρες κλπ., καθίσταται άκυρη.  

9. Το έγγραφο της συναλλαγματικής , ειδικό προτυπωμένο με τα απαραίτητα σε θέση όπως τα 
παραπάνω 

Β.173. Τι είναι επιταγή, ποια πρόσωπα λαμβάνουν μέρος σ' αυτή και ποια τα τυπικά στοιχεία 
της ; 

Η τραπεζική επιταγή είναι έγγραφο, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζει ο 
Νόμος και με το οποίο ένα πρόσωπο (εκδότης) δίνει εντολή σε κάποια τράπεζα (πληρωτής) να 
πληρώσει ορισμένο χρηματικό ποσό σε αυτόν που θα της εμφανίσει το έγγραφο για πληρωμή και ο 
οποίος νομιμοποιείται για είσπραξη σαν κομιστής.  

Στην τραπεζική επιταγή συναλλάσσονται τρία πρόσωπα: ο εκδότης, ο πληρωτής και ο κομιστής.  
Ως προς τη νομική της φύση, η επιταγή είναι αξιόγραφο με στενή έννοια και μάλιστα 

χρηματόγραφο , είναι τίτλος αναιτιώδης, και εκ του Νόμου σε διαταγή  
Η επιταγή είναι μέσο για τη μεταφορά χρημάτων από τόπο σε τόπο.  
Είναι επίσης, μέσο πληρωμής. Όποιος έχει λογαριασμό σε Τράπεζα, μπορεί να πληρώνει τις 

υποχρεώσεις του εκδίδοντας επιταγές. Αντίστοιχα, ο τρίτος που παίρνει την επιταγή, μπορεί να 
καταθέσει ή να πληρώσει χωρίς να χρησιμοποιήσει χρήματα.  

Για να είναι έγκυρη η επιταγή θα πρέπει να έχει τα εξής τυπικά στοιχεία:  
1. Την ονομασία «επιταγή» στο κείμενο του τίτλου.  
2. Την απλή και καθαρή εντολή (διαταγή) για την πληρωμή ορισμένου χρηματικού ποσού, χωρίς 
όρους και αιρέσεις που την καθιστούν άκυρη.  

3. Το όνομα του πληρωτή, ο οποίος πρέπει να είναι τραπεζίτης. Πληρωτής μπορεί να ορισθεί και ο 
ίδιος ο εκδότης, αλλά μόνο όταν εκδότης και πληρωτής είναι διαφορετικά καταστήματα της ίδιας 
τράπεζας.  

4. Τον τόπο πληρωμής. Αν δεν έχει σημειωθεί, τότε λαμβάνεται υπόψη ο τόπος που αναφέρεται πλάι 
στο όνομα του πληρωτή. Αν δεν έχει σημειωθεί ούτε και εκεί, η επιταγή θεωρείται ότι πρέπει να 
πληρωθεί στον τόπο έκδοσής της.  

5. Την χρονολογία και τον τόπο έκδοσης. Η ημερομηνία πρέπει να είναι ορισμένη αλλά όχι απαραίτητα 
και αληθινή. Η μεταχρονολόγηση της επιταγής δεν επηρεάζει το τυπικό της κύρος. Απλά η 
μεταχρονολογημένη επιταγή είναι πληρωτέα και στην όψη της. Αν λείπει ο τόπος έκδοσης, θεωρείται 
ότι η επιταγή έχει εκδοθεί στον τόπο που αναφέρεται στο πλάι του ονόματος του εκδότη.  

6. Την υπογραφή του εκδότη, η οποία πρέπει να είναι χειρόγραφη. Ο νόμος δεν απαιτεί ορισμένο τύπο 
εγγράφου για να είναι έγκυρη η επιταγή. Οι τράπεζες όμως συμφωνούν με τους πελάτες τους ότι θα 
πληρώνουν μόνο έντυπες επιταγές, που προέρχονται από το βιβλιάριο επιταγών που τους έχουν 
δώσει.  

7. Το όνομα του λήπτη ή του δικαιούχου. Ο εκδότης έχει την ευχέρεια να μην αναφέρει το όνομα του 
λήπτη, γιατί η επιταγή κατ τη ρητή διάταξη του νόμου μπορεί να εκδοθεί στον κομιστή δηλαδή χωρίς 
να μνημονεύεται ο δικαιούχος του τίτλου. Μπορεί όμως ο εκδότης να εκδώσει επιταγή για ορισμένο 
τρίτο πρόσωπο ή σε διαταγή του.  

8. Το έγγραφο της επιταγής  

Β.174. Τι είναι δίγραμμη επιταγή και ποιο το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής;  

Δίγραμμη επιταγή είναι η κοινή επιταγή, η οποία στο εμπρός μέρος φέρει δύο παράλληλες 
ευθείες γραμμές, πλάγιες ή κάθετες προς το κείμενο. Τις δύο αυτές γραμμές, οι οποίες πρέπει να 
βρίσκονται μεταξύ τους σε τόση απόσταση, ώστε να μπορούν ανάμεσα να μπουν κάποιες λέξεις, 
μπορεί να τις χαράξει ή ο εκδότης ή ο κομιστής της επιταγής.  

Η διαγράμμιση είναι δύο ειδών : γενική ή ειδική. Η διαγράμμιση είναι γενική όταν δεν έχει 
καμία λέξη ανάμεσα μέσα στις δύο γραμμές. Η διαγράμμιση είναι ειδική όταν αν μέσα στις δύο 
γραμμές αναγράφεται το όνομα ορισμένης τράπεζας.  

Τα αποτελέσματα της διαγράμμισης είναι τα ακόλουθα:  
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1. Ο πληρωτής της επιταγής η οποία φέρει γενική διαγράμμιση είναι υποχρεωμένος να την πληρώσει 
μόνο σε τράπεζα ή σε πελάτη του. Υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ κοινής και δίγραμμης 
επιταγής. Στη συνήθη επιταγή είναι πολύ πιθανό ν εμφανιστεί προς είσπραξη του ποσού κομιστής, 
στον οποίο να μην περιήλθε αυτή κανονικά. Στην δίγραμμη επιταγή όμως η πληρωμή γίνεται σε 
πρόσωπο γνωστό, όπως είναι η τράπεζα ή ο πελάτης του πληρωτή. Άρα στην δίγραμμη επιταγή 
περιορίζεται ο κύκλος των προσώπων τα οποία μπορούν να την εισπράξουν  

2. Ο πωλητής επιταγής η οποία φέρει ειδική διαγράμμιση είναι υποχρεωμένος να την πληρώσει στην 
τράπεζα, η οποία αναγράφεται ανάμεσα στις παράλληλες γραμμές.  

3. Τράπεζα μπορεί να αποκτήσει δίγραμμη επιταγή μόνο από κάποιο πελάτη της ή από άλλη τράπεζα.  

Β.175. Πότε διαλύεται μια ατομική επιχείρηση ; 

1. Όταν πραγματοποιήθηκε ο σκοπός ιδρύσεως της ατομικής επιχείρησης  
2. Όταν ο σκοπός για τον οποίο έγινε κατέστη ανέφικτος  
3. Όταν ο ιδρυτής της ατομικής επιχειρήσεως τεθεί σε πλήρη στερητική δικαστική ή μερική δικαστική 
συμπαράσταση.  

4. Όταν ο ιδρυτής της ατομική επιχείρησης πεθάνει.  
5. Όταν ο ιδρυτής της ατομικής επιχείρησης κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.  
6. Για διάφορους λόγους Π.χ. ασθένεια, αναχώρηση στο εξωτερικό κ.λ.π. του ιδρυτή.  

Για την διάλυση της ατομικής επιχείρησης πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωση 
παύσεως των εργασιών της  

Β.176. Πότε διαλύεται μια Ο.Ε. και μια Ε.Ε.;  

Οι λόγοι λύσεως μιας Ο.Ε. είναι διάφοροι και μπορεί να απορρέουν:  
1. Από την ίδια τη συμφωνία συστάσεως της Ο.Ε., επειδή συμπληρώθηκε ο χρόνος για τον οποίο 
συστήθηκε , αν η εταιρεία είναι ορισμένου χρόνου . 

2. Όταν ολοκληρώθηκε η πραγματοποίηση του σκοπού της και εφόσον δεν έγινε πράξη παρατάσεως 
της από τους εταίρους , π.χ. ίδρυση για την κατασκευή μιας γέφυρας . 

3. Από μεταβολή των συνθηκών συνεργασίας μεταξύ των εταίρων, όπως π.χ. αποχώρηση εταίρου 
λόγω διαφωνίας ή καταγγελία της εταιρικής συμβάσεως για σπουδαίο λόγο.  

4. Από απαγόρευση του σκοπού της π.χ. εισαγωγών ενός είδους  όταν η εμπορία γίνει παράνομη . 
5. Από μεταβολή στη νομική κατάσταση των συμβαλλομένων , όπως π.χ. δικαστική απαγόρευση 
εταίρου, εκτός και αν υπάρχει στο καταστατικό συμφωνία να συνεχιστεί η εταιρεία μεταξύ των 
λοιπών εταίρων. .  

6. Από μεταβολή στη φυσική κατάσταση των συμβαλλομένων , όπως π.χ.. θάνατος , εκτός και αν 
υπάρχει στο καταστατικό συμφωνία να συνεχιστεί η εταιρεία μεταξύ των λοιπών εταίρων και των 
κληρονόμων . 

7. Από ομόφωνη απόφαση των εταίρων 

Β.177. Πότε διαλύεται μια Ε.Π.Ε.;  

Η Ε.Π.Ε. λύεται: (ενδεικτικά) 
1. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία, δηλαδή με 
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκροσωπούν τα τρία 
τέταρτα (3/4) του όλου κεφαλαίου.  

2. Για σπουδαίο λόγο αλλά ύστερα από δικαστική απόφαση, εφόσον αυτό ζητηθεί από εταίρο ή 
εταίρους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.  

3. Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση. Η πτώχευση, ο θάνατος και η δικαστική συμπαράσταση 
ενός ή περισσοτέρων εταίρων δε λύει την Ε.Π.Ε., εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό. 
Δηλαδή ακριβώς το αντίθετο από ότι ισχύει στις προσωπικές εταιρείες.  

4. Με δικαστική απόφαση που εκδίδεται ύστερα από αίτηση κάποιου που έχει έννομο συμφέρον, στην 
περίπτωση της συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός εταίρου. Αυτό δεν ισχύει, 
όταν όλα τα μερίδια περιέλθουν σ' έναν εταίρο, οπότε η Ε.Π.Ε. μετατρέπεται σε μονοπρόσωπη την 
οποία αναγνωρίζει ο νόμος.  

5. Για κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό, π.χ. λήξη του χρόνου, 
πραγμάτωση του σκοπού κ.λπ., γεγονός που σημαίνει ότι τα παραπάνω από το νόμο των λόγων λύσης 
δεν είναι περιοριστική αλλά ενδεικτική.  

6. Στην περίπτωση απώλειας του 50% του εταιρικού κεφαλαίου, κατά την οποία οι διαχειριστές δε 
συγκάλεσαν τη γενική συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο, για να αποφασίσει για τη λύση της 
εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου , όμως δεν πρέπει να οδηγήσει σε κεφάλαιο 
μικρότερο από εκείνο που ορίζεται από τον νόμο σαν ελάχιστο κεφάλαιο (των 18.000,00 ευρώ).  
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7. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.  
Επίσης, τη λύση της εταιρείας μπορεί να ζητήσει και ο εξερχόμενος ή αποβαλλόμενος εταίρος, 

 εφόσον : 
1) η συνέλευση δεν πάρει απόφαση για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου εντός προθεσμίας δέκα πέντε 

(15) ημερών από την επίδοση στην εταιρεία της δικαστικής απόφασης που προσδιορίζει την αξία της 
μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου ή αποβαλλόμενου εταίρου και  

2) όταν καθυστερεί αδικαιολόγητα, μετά τη λήψη της απόφασης της συνέλευσης για μείωση του 
εταιρικού κεφαλαίου, η διαδικασία των δημοσιεύσεων, για να λάβουν γνώση οι τρίτοι.  

Β.178. Πότε διαλύεται μια Α.Ε. ; 

Η Α.Ε. λύεται: 
1, Αυτοδίκαια, όταν παρέλθει ο χρόνος για τον οποίο συστάθηκε. Σε αντίθεση με τις προσωπικές 
εταιρείες, σιωπηρή παράταση του χρόνου διάρκειας της ανώνυμης εταιρείας αποκλείεται.  

Η γενική συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία, 
 μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της ζωής της. Πρέπει όμως να ληφθεί η απόφαση αυτή 
 πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της.  
2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης για τη λύση της εταιρείας, πριν από την πάροδο του χρόνου 
διάρκειάς της. Επειδή όμως η απόφαση αυτή αποτελεί ουσιώδη τροποποίηση του καταστατικού, γι' 
αυτό λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική). Ακόμη, πρέπει η απόφαση 
της γενικής συνέλευσης για την πρόωρη λύση της εταιρείας να εγκριθεί από τη διοίκηση (Υπουργείο 
Εμπορίου) και να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δημοσίευση αυτή 
επέρχεται η λύση της εταιρείας.  

3. Επίσης πρόωρη λύση της εταιρείας αποτελεί και η εξής περίπτωση: όταν το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό 
συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση (έκτακτη) μέσα σε προθεσμία έξι 
(6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την 
υιοθέτηση άλλου μέτρου. Η απόφαση αυτή για τη λύση της εταιρείας λαμβάνεται με εξαιρετική 
απαρτία και πλειοψηφία.  

4. Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.  
5. Με ανάκληση της υπουργικής απόφασης σύστασης εταιρείας. Η ανάκληση αυτή γίνεται μόνο στις 
εξής περιπτώσεις:  

i. Εάν, κατά τη σύσταση της εταιρείας, δεν καταβλήθηκε εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό 
 κεφάλαιο που ορίζεται από το καταστατικό να καταβληθεί.  

ii. Εάν καταδικάστηκε σε φυλάκιση μέλος του διοικητικού συμβουλίου για διαχειριστικές 
 πράξεις και η εταιρεία δεν τον απομάκρυνε.  

iii. Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι μικρότερο από το ένα δέκατο 
 (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.  

iv. Εάν η εταιρεία δεν αυξήσει εμπρόθεσμα το μετοχικό της κεφάλαιο στο ύψος που ορίζει ο 
 νεότερος νόμος ως κατώτερο όριο.  

v. Εάν η εταιρεία παρέλειψε να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου τους εγκεκριμένους από 
 τις γενικές συνελεύσεις ισολογισμούς τριών τουλάχιστον διαχειριστικών ετών.  

Σημειώνεται ότι η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης 
της ανώνυμης εταιρείας, δηλαδή το αντίθετο από εκείνο που ισχύει στις προσωπικές εταιρείες.  

Επίσης, η ανώνυμη εταιρεία, λόγω του κεφαλαιουχικού χαρακτήρα της, δε λύνεται με το 
θάνατο, την πτώχευση ή τη δικαστική συμπαράσταση κάποιου μετόχου, όπως αυτό συμβαίνει στις 
προσωπικές εταιρείες.  

Η Ανώνυμη Εταιρεία που λύθηκε λόγω χρόνου διάρκειας ή με απόφαση της Γ.Σ. ή με κήρυξη 
πτωχεύσεως μπορεί να αναβιώσει υπό προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος . 

Β.179. Τι είναι κόστος, τι έξοδο και τι δαπάνη ; 

Α. Κόστος είναι η διάθεση , (η επένδυση) αγοραστικής δύναμης για την απόκτηση υλικών 
αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό την χρησιμοποίηση τους για την πραγματοποίηση εσόδων από 
πωλήσεις ή την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.  

1. Το κόστος αποτελεί στοιχείο του Ενεργητικού , με παραδείγματα τέτοιων η αγορά 
εμπορευμάτων , διαφόρων υλικών ή προπληρωμένα εργατικά και ενοίκια  

2. Η δημιουργία του κόστους αποβλέπει είτε σε σοβαρά κέρδη που περιέχονται στον φορέα 
τους , είτε για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών (π.χ. εκπαίδευση , κοινωνική πρόνοια) οι οποίες είναι 
δύσκολο να εκτιμηθούν καθώς δεν αποτελούν είδος διαπραγματεύσιμο . 

3. Ο σκοπός του κόστους δεν επιτυγχάνεται πάντοτε ή όχι στον επιδιωκόμενο βαθμό , οπότε 
το κόστος προσδίδει το στοιχείο του κινδύνου. 
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Διακρίνεται σε Κόστος τρέχουσας μορφής, για βραχύ χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο από 
μια διαχειριστική περίοδο, και σε  Κόστος πάγιας μορφής, για μακρό χρονικό διάστημα, για πάγια 
εκμετάλλευση . 

Β. Έξοδο είναι το κόστος που βαρύνει τα έσοδα της χρήσεως (εξαφανιζόμενο κόστος). 
Αναλυτικότερα, όταν ένα κόστος εξαντληθεί, όταν δηλαδή χάσει τη δυνατότητά του να συμβάλλει 
στην πραγματοποίηση εσόδων ή ακόμη όταν εξαφανισθεί και αν υπάρχει για να εμφανιστεί στο 
ενεργητικό του Ισολογισμού μετατρέπεται σε έξοδο , με παράδειγμα την αγορά εμπορευμάτων μέχρι 
να πουληθούν αποτελούν κόστος και καταγράφονται σαν στοιχείο του Ενεργητικού , αν πουληθεί έστω 
και ένα μέρος αυτών τότε μετατρέπονται σε έξοδο ,που θα εκπέσει από τα έσοδα για να προκύψει το 
μικτό κέρδος. 

1. Το έξοδο δημιουργείται από την εκπνοή (εξαφάνιση) του κόστους και δεν αποτελεί στοιχείο 
του Ενεργητικού , αλλά στοιχείο διαμορφωτικό αποτελέσματος (θα εκπεσθεί από τα έσοδα) . 

2. Το έξοδο προϋπήρξε κόστος , έστω και για μια στιγμή , αφού δημιουργείται από την 
εξαφάνιση του . 

3. Η έννοια του εξόδου είναι χρονικά περιορισμένη, δημιουργείται από τα εξαφανισθέντα 
μέσα σ΄ αυτή είδη κόστους και πρέπει να βαρύνουν τα έσοδα της περιόδου που έγινε για να 
προσδιορισθεί το αποτέλεσμα ως διαφορά : ¨Έσοδα - ¨Έξοδα = ± Αποτέλεσμα (περιόδου) .  

Γ. Δαπάνη είναι η ενέργεια πραγματοποιήσεως κόστους ή εξόδου. Ο όρος αναφέρεται στην 
ενέργεια που έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία κόστους ή εξόδου και την αριθμητική του έκφραση , 
π.χ. Δαπάνη είναι η χρησιμοποίηση υλικών συσκευασίας (εκπνοή – μετατροπή κόστους σε έξοδο) . 
Δαπανώ σημαίνει ακολουθώ τις αναγκαίες διαδικασίες για την απόκτηση κόστους ή τη δημιουργία 
εξόδου . 

Β.180. Τι είναι πραγματικό (ιστορικό), τι άμεσο και τι έμμεσο κόστος ; 

Πραγματικό (ιστορικό) κόστος, είναι εκείνο που σχηματίζεται από στοιχεία ομαλά και 
πραγματικά. Το πραγματικό κόστος, κατά κανόνα, αναφέρεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες που 
παράγονται σε ενσώματα ή ασώματα αγαθά που αγοράζονται ή σε δραστηριότητες και λειτουργίες της 
οικονομικής μονάδας.  

Με κριτήριο τον τρόπο ενσωματώσεως των στοιχείων του κόστους στο κόστος των 
παραγωγικών τμημάτων και των φορέων κόστους, το κόστος διακρίνεται σε έμμεσο και άμεσο.  

 
Άμεσο (ειδικό) κόστος είναι το κόστος που σχηματίζεται από τα στοιχεία που συνδέονται κατά 

τρόπο εμφανή με το συγκεκριμένο παραγωγικό τμήμα ή φορέα κόστους και συνεπώς βαρύνει το τμήμα 
ή το φορέα άμεσα κα όχι κατά υπολογισμό δηλαδή χωρίς μερισμό, π.χ. η εργασία των τεχνικών που 
επεξεργάσθηκαν ξυλεία για κατασκευή επίπλων είναι κόστος άμεσο γιατί η εργασία για κάθε έπιπλο 
μπορεί να μετρηθεί ξεχωριστά . 

 
Έμμεσο (γενικό) κόστος είναι το κόστος που πραγματοποιείται ταυτόχρονα για περισσότερο 

από ένα κοστολογημένα αντικείμενα ,ή φορείς ή κέντρα κόστους (προϊόντα , τμήματα , λειτουργίες) 
και ο μερισμός του παρουσιάζει δυσκολίες , π.χ. το κόστος εργατικών του επόπτη εργασίας των 
τεχνικών επίπλων είναι άμεσο για την παραγωγική λειτουργία , αλλά έμμεσο για τα διαφορετικά είδη 
επίπλων. 

Β.181. α) Ποιες μέθοδοι εφαρμόζονται για τον επιμερισμό του κόστους συμπαραγωγής μεταξύ 
συμπαραγωγών ; Αναπτύξτε.    β) Ποιες είναι οι βασικές μέθοδοι κοστολόγησης ; Αναπτύξτε . 

α) Συμπαράγωγα καλούνται τα προϊόντα εκείνα που παράγονται με την ίδια παραγωγική 
διαδικασία και έχουν κοινές δαπάνες παραγωγής , π.χ. εξορυκτική επιχείρηση εξορύσσει συγχρόνως 
κασσίτερο και μόλυβδο , στη περίπτωση αυτή τα έξοδα εξόρυξης , μεταφοράς , επεξεργασίας κ.λ.π. 
δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν από την αρχή μεταξύ των δύο αυτών προϊόντων . 

Τα συμπαράγωγα μέχρι να διαχωριστούν δεν έχουν ατομικότητα , δηλαδή δεν είναι δυνατό να 
τα ξεχωρίσουμε σαν διαφορετικά, μέχρις ότου φθάσουν σε ένα στάδιο παραγωγής από το οποίο και 
μετά τα ξεχωρίζουμε, π.χ. μετάλλευμα που περιέχει χρυσό και άργυρο από την κατεργασία αυτού 
προκύπτουν τα μέταλλα χρυσός και άργυρος που είναι συμπαράγωγα , το στάδιο αυτό της παραγωγής 
το λέμε σημείο διαχωρισμού. . 

Το βασικό πρόβλημα της κοστολόγησης των συμπαραγώγων προϊόντων είναι ο επιμερισμός του 
ενωμένου κόστους, δηλαδή αυτού που δημιουργείται μέχρι το σημείο διαχωρισμού, όπου τα 
συμπαραγώμενα προϊόντα αποκτούν ατομικότητα και μπορούν να θεωρηθούν ιδιαίτερα προϊόντα.  

 Οι βασικοί μέθοδοι για τον επιμερισμό γίνονται με βάση : 
1. Τις τιμές πώλησης των συμπαραγώγων (πιο δίκαια μέθοδος) 
2. Τις παραγόμενες ποσότητες των συμπαραγώγων (ποσοτικός επιμερισμός) 
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β) Η κοστολόγηση σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. διακρίνεται σε : 
I. Η Εσωλογιστική κοστολόγηση στηρίζεται στα στοιχεία τα οποία βρίσκονται καταχωρημένα 

στους διαφόρους λογαριασμούς των κέντρων κόστους ,στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης και 
επιτυγχάνεται με τις διάφορες εγγραφές των κοστολογικών στοιχείων π.χ. αναλώσεις αποθεμάτων . 
οργανικά έξοδα κατ΄ είδος. Υπάρχει αξιοπιστία των λογιστικών συμφωνιών που εξασφαλίζει το 
διπλογραφικό σύστημα που εφαρμόζονται οι εξής μέθοδοι : 

1. Η κοστολόγηση κατά μεμονωμένο προϊόν ή κατά εξειδικευμένο προϊόν ή κατά παραγγελία, που 
εφαρμόζεται από επιχειρήσεις εξειδικευμένης παραγωγής, δηλαδή από επιχειρήσεις που παράγουν 
διαφορετικά προϊόντα (ανόμοια προϊόντα) π.χ. τέτοιες είναι τα ναυπηγεία, τα μηχανουργεία 
(παράγουν κατά παραγγελία μηχανές διαφόρων τύπων), τα επιπλοποιεία. Σε αυτές τις επιχειρήσεις 
κάθε προϊόν (κάθε παραγγελία) κοστολογείται μεμονωμένα επειδή είναι διαφορετικό από τα άλλα και 
κατά συνέπεια έχει διαφορετικό κόστος. 

2. Η κοστολόγηση κατά Φάση ή μάζες παραγωγής του αυτού προϊόντος ή μέθοδος ομοιόμορφής και 
συνεχούς παραγωγής, ,εφαρμόζεται από βιομηχανίες που παράγουν προϊόντα που διέρχονται από 
πολλές φάσεις (στάδια) παραγωγής που έχουν συνέχεια μεταξύ τους , π.χ. βαμβάκι με τέσσερις 
φάσεις παραγωγής ,το κόστος παραγωγής προσδιορίζεται χωριστά για κάθε φάση αφού διαιρεθούν οι 
δαπάνες παραγωγής με την ποσότητα παραγωγής δηλαδή επί παραδείγματος στο βαμβάκι έχουμε 
εκκοκκιστήριο  νηματουργείο  βαφείο  υφαντουργείο διαιρούμε την δαπάνη κάθε φάσης με 
την ποσότητα παραγωγής. 

IΙ. Η Εξωλογιστική κοστολόγηση ή ατελής μορφή που τηρούν οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν 
εφαρμόζουν  σύστημα διαρκούς απογραφής των αποθεμάτων τους και δεν εκδίδουν στοιχεία 
παρακολούθησης  τους. Στη εξωλογιστική καταχωρούνται κανονικά οι αγορές αποθεμάτων 
(αρχική, τελική απογραφή  με πραγματοποιημένα έξοδα κατ΄ είδος), οι άλλες μεταβολές και 
κοστολογικές επεξεργασίες όπως  αναλώσεις αποθεμάτων, κόστος παραγωγής , κόστος 
πωληθέντων , σχηματισμός κόστους κατά  λειτουργία, δεν λογιστικοποιούνται δηλαδή δεν 
παρακολουθούνται με ημερολογιακές εγγραφές  ούτε καταχωρούνται σε λογαριασμούς Γενικού 
Καθολικού, χωρίς κατ΄ ανάγκη με λογιστικές  συμφωνίες  ,και αποτιμώνται σύμφωνα με τη 
μέθοδο που εφαρμόζει παγίως η επιχείρηση για να συνυπολογιστεί η αξία του στο κόστος του 
προϊόντος (ή των προϊόντων). 

Β.182. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα του πρότυπου κόστους . 

Στα πλεονεκτήματα του πρότυπου κόστους είναι ότι:  
1. Χρησιμοποιείται ; ως μέτρο για την σύγκριση του πραγματικού κόστους, από την σύγκριση αυτή 
προκύπτουν οι αποκλίσεις (διαφορές) με την ανάλυση των οποίων ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος 

αν Πρότυπο Κόστος (μεγαλύτερο) > Πραγματικό Κόστος τότε ευνοϊκή απόκλιση 
αν Πρότυπο Κόστος (μικρότερο) < Πραγματικό Κόστος τότε ΜΗ ευνοϊκή απόκλιση 

2. Συντελεί στη μείωση του κόστους και κατά επέκταση στην αύξηση της παραγωγικότητας γιατί 
επανεξετάζονται οι εφαρμοσμένες τεχνολογικές μέθοδοι και διαδικασίες και εφαρμόζονται 
βελτιωμένες . 

3. Διευκολύνει την κατάρτιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης , καθώς έχουμε μπει στην 
διαδικασία εκτιμήσεων – προβλέψεων . 

4. Οι εργαζόμενοι συνειδητοποιούν τις ευθύνες τους καλλίτερα γιατί γνωρίζουν προκαταβολικά τις 
υποχρεώσεις τους και παρακινούνται στο να αυξήσουν την απόδοση τους . 

5. Αποτελεί την βάση των αποφάσεων για τιμολόγηση των προϊόντων γιατί κάθε πρότυπο κόστος 
αντιπροσωπεύει το ακριβές κόστος δηλαδή το καθαρό κόστος , είναι γνωστό εκ των προτέρων, 
καθότι καθορίζεται μέσα από πρότυπες τιμές και ποιότητες και πρότυπου βαθμού απασχόλησης , έτσι 
ώστε να επιτυγχάνεται το ιδανικό. 

6. Το πρότυπο κόστος είναι κατά εξοχή κόστος ελέγχου και αποτελεί επιστημονική μέθοδο ελέγχου 
και διορθωτικό παράγοντα όλων των πτυχών της παραγωγικής διαδικασίας.  

Β.183. Τι γνωρίζετε για το λειτουργικό ή το κατά προορισμό κόστος και τι είναι το φύλλο 
μερισμού ; 

Τα κατά είδος έξοδα, τα οποία στη Γενική Λογιστική παρακολουθούνται στους λογαριασμούς 
της ομάδας 6, στην αναλυτική λογιστική κατατάσσονταί κατά προορισμό. Κριτήριο καταχωρίσεως των 
διαφορετικής φύσεως ή είδους εξόδων στους συγκεκριμένους λογαριασμούς κόστους αναλυτικής 
λογιστικής είναι ο σκοπός (προορισμός) για τον οποίο πραγματοποιούνται. Στην περίπτωση π.χ. των 
εξόδων του τμήματος Α' (ημερομίσθια, ηλεκτρικό ρεύμα κλπ.) τα έξοδα καταχωρούνται στον ίδιο 
λογαριασμό "έξοδα τμήματος Α" , ανεξάρτητα από τη διαφορετική φύση καθενός από αυτά. Ο 
τελευταίος αυτός λογαριασμός ονομάζεται λογαριασμός κόστους κατά προορισμό ή λειτουργικού 
κόστους.  
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το λειτουργικό κόστος ή το κόστος κατά προορισμό είναι το 
ομαδοποιημένο κατά είδος κόστος που πραγματοποιείται στις διάφορες λειτουργίες της οικονομικής 
μονάδας και το οποίο σχηματίζεται από στοιχεία διαφορετικής φύσεως που έχουν το ίδιο σκοπό 
προορισμό . Το κόστος ομαδοποιείται κατά προορισμό ανάλογα με τις ανάγκες της οικονομικής 
μονάδας η οποία για το σκοπό αυτό υποδιαιρείται σε λειτουργίες.  

Αν τώρα ένα έξοδο κατά είδος αφορά σε περισσότερες από μια λειτουργίες, τότε, είμαστε 
υποχρεωμένοι να το επιμερίσουμε συντάσσοντας το φύλλο μερισμού. Για τη σύνταξη του φύλλου 
μερισμού είναι απαραίτητο να καθορίσουμε τη βάση ή το κλειδί του επιμερισμού, δηλαδή το ποιο 
ποσό από το συνολικό ύψος ενός έμμεσου εξόδου καταλογίζεται σε κάθε λειτουργία .Τα ποσά αυτά τα 
καθορίζει κάθε επιχείρηση με όση ακρίβεια μπορεί, ώστε να είναι ακριβές και το κόστος κάθε 
λειτουργίας.  

Το φύλλο μερισμού είναι μία πολύστηλη κατάσταση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής 
στήλες  

1. Τον κωδικό του λογαριασμού (ή υπολογαριασμού) στον οποίο παρακολουθείται το κόστος  
2. Το είδος του κόστους (έξοδο) 
3. Το ποσό (αξία) 
4. Τη βάση (το κλειδί) του επιμερισμού του στις λειτουργίες , 
5. Μία στήλη για κάθε λειτουργία  

Β.184. Τι είναι άμεσα ημερομίσθια (εργατικά) και τι έμμεσα ημερομίσθια για την κοστολόγηση; 

Άμεσα ημερομίσθια είναι τα ημερομίσθια εκείνα των εργατών οι οποίοι παρέχουν την που 
ενεργούν επί των πρώτων υλών (συνήθως με τη βοήθεια μηχανών) για τη μεταποίηση τους σε 
προϊόντα. Τα άμεσα εργατικά είναι εύκολο να διακριθούν κατά προϊόν με κατάλληλες χρονομετρήσεις 
και να ενσωματωθούν με ακρίβεια στα διαφορετικά προϊόντα για τα οποία χρησιμοποιήθηκαν. Για το 
λόγο αυτό είναι άμεσο στοιχείο κόστους και κόστος αναλογικό δηλαδή για διπλάσια ποσότητα 
απαιτείται διπλάσιες ώρες άμεσης εργασίας, για τριπλάσια ποσότητα απαιτείται τριπλάσιες ώρες 
άμεσης εργασίας κ.ο.κ. . 

Τα έμμεσα ημερομίσθια αφορούν τα ημερομίσθια εκείνα των εργατών οι οποίοι παρέχουν την 
εργασία τους ταυτόχρονα σε περισσότερους από έναν τελικό φορέα κόστους (π.χ. προϊόν ) και 
αποτελεί για τα προϊόντα κοινό (γενικό) κόστος .Η αμοιβή της εργασίας αυτής δεν είναι εύκολο να 
μερισθεί στα ανόμοια προϊόντα και γίνεται με υπολογισμό , ανάλογα των ωρών εργασίας που 
απαιτήθηκε για κάθε συγκεκριμένο φορέα κόστους. Παραδείγματα εμμέσων εργαζομένων είναι ο 
επόπτης εργασίας διαφόρων τμημάτων , οι μεταφορείς υλικών ,οι συντηρητές μηχανημάτων . 

Β.185. Ποια είναι τα συστατικά στοιχεία του κόστους παραγωγής ; 

Το κόστος παραγωγής ή Βιομηχανικό η Τεχνικό κόστος περιλαμβάνει τα εξής τρία στοιχεία:  
1. Τις αναλωθείσες (χρησιμοποιηθείσες) πρώτες ύλες (άμεσα υλικά)  
2. Τα αναλωθέντα (χρησιμοποιηθέντα) άμεσα ημερομίσθια  
3. Τα γενικά έξοδα παραγωγής (Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα)  

Β.186. Τι είναι άμεσα και έμμεσα υλικά για την κοστολόγηση ; 

Άμεσα υλικά, κατά κανόνα, είναι οι πρώτες και βοηθητικές ύλες που ενσωματώνονται στο 
προϊόν που παράγεται από αυτές ,μετριούνται εύκολα και με ακρίβεια κατά ποσότητα και αξία και 
βαρύνουν το κόστος των διαφορετικών (ανόμοιων) προϊόντων χωρίς προβλήματα χωρίς προσέγγιση, 
π.χ. το κόστος της ξυλείας για την κατασκευή ενός επίπλου . Είναι κόστος αναλογικό δηλαδή για 
διπλάσια ποσότητα προϊόντος χρειάζεται διπλάσια ποσότητα πρώτης ύλης ,το ίδιο για τριπλάσια κ.ο.κ. 

Κατά τις τεχνικές διαδικασίες μετατροπής των πρώτων υλών σε έτοιμα προϊόντα 
χρησιμοποιούνται ορισμένα υλικά ,που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παραγωγής του 
προϊόντος ,δηλαδή για να γίνει το προϊόν κατάλληλο για πώληση ,όπως π.χ. χρώματα, κόλλες, βίδες, 
καρφιά .Αυτά τα υλικά είναι τα έμμεσα υλικά ή βοηθητικά υλικά, η λογιστική παρακολούθηση της 
αναλώσεως τους για κάθε προϊόν δεν είναι δυνατή ή είναι ασύμφορη όταν παράγονται ανόμοια 
.προϊόντα . 

Β.187. Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται σε απογραφή των αποθεμάτων τους, πόσες φορές κατά 
τη χρήση από το νόμο και πότε;   

I. Βιβλία Γ’ κατηγορίας 

1. Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας κατά τη λήξη της διαχειριστικής 

περιόδου προβαίνει σε καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση στο βιβλίο απογραφών όλων των 

στοιχείων της επαγγελματικής του περιουσίας. Η ποσοτική καταγραφή των αποθεμάτων, ιδίων και 
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τρίτων, στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις γίνεται μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του 

μεθεπόμενου από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου μήνα .Η κατά μονάδα αξία και η συνολική αξία 

καταχωρείται μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού  

εντός 3 μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, για τις ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές 

εταιρείες, Ε.Π.Ε. , κοινοπραξίες, κοινωνίες του Αστικού Κώδικα και αστικές εταιρείες, 

εντός 4 μηνών, για τις Α.Ε., τους συνεταιρισμούς, τις δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές 

επιχειρήσεις,  

εντός 6 μηνών , για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις και αυτές που εκμεταλλεύονται ποντοπόρα πλοία.  

Οι παραπάνω προθεσμίες δεν μπορούν να υπερβούν την προθεσμία υποβολής της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος . 

2. Την ίδια υποχρέωση έχουν στο τέλος κάθε έτους και τα νομικά πρόσωπα Α.Ε. , Ε.Π.Ε. , οι 

δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα . οι 

συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους. , οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που 

λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί και  

ιδρύματα , που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του έτους. Η καταγραφή των 

αποθεμάτων γίνεται μέχρι το χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος . 

3. Ο επιτηδευματίας που πρόκειται να τηρήσει για πρώτη φορά υποχρεωτικά ή προαιρετικά 

βιβλία τρίτης κατηγορίας συντάσσει απογραφή έναρξης Η ποσοτική καταγραφή των αποθεμάτων, 

ιδίων και τρίτων, στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις γίνεται μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του 

μεθεπόμενου από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου μήνα .Η κατά μονάδα αξία και η συνολική αξία 

καταχωρείται μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού  

 

IΙ. Βιβλία Β’ κατηγορίας 

Ο επιτηδευματίας της δεύτερης κατηγορίας τηρεί βιβλίο απογραφών εμπορεύσιμων 

περιουσιακών στοιχείων, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από πώληση αγαθών υπερέβησαν 

το όριο τήρησης βιβλίων της πρώτης κατηγορίας που είναι 150.000,00 ευρώ με την νέα ρύθμιση του 

νόμου . Στο βιβλίο απογραφών η καταγραφή της απογραφής γίνεται κατά ποσότητα και αξία μέχρι την 

20η Φεβρουαρίου εκάστου έτους και όχι αργότερα από την ημερομηνία υποβολής εκκαθαριστικής 

δήλωσης Φ.Π.Α. ή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

Β.188. Ποιος είναι ο χρόνος της ποσοτικής καταχώρησης της απογραφής και ποιος ο χρόνος των 
αξιών στα ποσοτικά στοιχεία της απογραφής;   

I. Στα Βιβλία Γ’ κατηγορίας 

 Η ποσοτική καταγραφή των αποθεμάτων, ιδίων και τρίτων, στο βιβλίο απογραφών ή σε 

καταστάσεις γίνεται μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του μεθεπόμενου από τη λήξη της διαχειριστικής 

περιόδου μήνα. Η κατά μονάδα αξία και η συνολική αξία καταχωρείται μέχρι την ημερομηνία 

σύνταξης του ισολογισμού  

εντός 3 μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, για τις ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές 

εταιρείες, Ε.Π.Ε. , κοινοπραξίες, κοινωνίες του Αστικού Κώδικα και αστικές εταιρείες, 

εντός 4 μηνών, για τις Α.Ε., τους συνεταιρισμούς, τις δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές 

επιχειρήσεις,  

εντός 6 μηνών , για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις και αυτές που εκμεταλλεύονται ποντοπόρα πλοία.  

Οι παραπάνω προθεσμίες δεν μπορούν να υπερβούν την προθεσμία υποβολής της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος . 

Επί νομικών προσώπων  Α.Ε. , Ε.Π.Ε. , οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και 

εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα . οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι 

ενώσεις τους. , οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και 

οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί και τα κάθε είδους ιδρύματα , που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση 

που διαρκεί πέραν του έτους , γίνεται μέχρι το χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  

IΙ. Στα Βιβλία Β’ κατηγορίας 
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Ο επιτηδευματίας της δεύτερης κατηγορίας τηρεί και βιβλίο απογραφών εμπορεύσιμων 

περιουσιακών στοιχείων, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από πώληση αγαθών υπερέβησαν 

το όριο τήρησης βιβλίων της πρώτης κατηγορίας που είναι 150.000,00 ευρώ με την νέα ρύθμιση του 

νόμου . Στο βιβλίο απογραφών η καταγραφή της απογραφής γίνεται κατά ποσότητα και αξία μέχρι την 

20η Φεβρουαρίου εκάστου έτους και όχι αργότερα από την ημερομηνία υποβολής εκκαθαριστικής 

δήλωσης Φ.Π.Α. ή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

 

Β.189. Τι είναι απογραφή κατά τον Κ.Β.Σ.;   

Απογραφή είναι η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση όλων των στοιχείων 

της επαγγελματικής περιουσίας της επιχείρησης τα οποία υπάρχουν σε μία δεδομένη στιγμή.  

Γίνεται από  

1. τον επιτηδευματία που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας κατά τη λήξη της διαχειριστικής 

περιόδου Η ποσοτική καταγραφή μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του μεθεπόμενου από τη λήξη της 

διαχειριστικής περιόδου μήνα .Η κατά μονάδα αξία και η συνολική αξία μέχρι την σύνταξης του 

ισολογισμού .Δηλαδή πραγματοποιεί απογραφή τέλους χρήσης. 

2. τα νομικά πρόσωπα , Α.Ε. , Ε.Π.Ε. , οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και 

εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα . οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους. , οι αλλοδαπές 

επιχειρήσεις , καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί και ιδρύματα , που έχουν τεθεί σε 

εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του έτους , γίνεται μέχρι το χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος .Δηλαδή πραγματοποιεί απογραφή εκκαθάρισης. 

3. τον επιτηδευματία που πρόκειται να τηρήσει για πρώτη φορά υποχρεωτικά ή προαιρετικά 

βιβλία τρίτης κατηγορίας συντάσσει απογραφή έναρξης Η ποσοτική καταγραφή των αποθεμάτων, 

ιδίων και τρίτων, στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις γίνεται μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του 

μεθεπόμενου από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου μήνα .Η κατά μονάδα αξία και η συνολική αξία 

καταχωρείται μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού .Δηλαδή πραγματοποιεί απογραφή 

έναρξης ή ίδρυσης .Όταν δεν υπάρχουν πάγια περιουσιακά στοιχεία ή αποθέματα, αντί της σύνταξης 

απογραφής έναρξης, καταχωρούνται αναλυτικά τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού 

στην εγγραφή ανοίγματος των βιβλίων. 

4. τον επιτηδευματία που τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας , για βιβλίο απογραφών 

εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων , εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από πώληση 

αγαθών υπερέβησαν το όριο τήρησης βιβλίων της πρώτης κατηγορίας που είναι 150.000,00 ευρώ με 

την νέα ρύθμιση του νόμου και καταγράφει ποσότητες και αξίες μέχρι την 20η Φεβρουαρίου εκάστου 

έτους και όχι αργότερα από την ημερομηνία υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. ή δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος. Δηλαδή πραγματοποιεί απογραφή τέλους χρήσης. 

Άρα η απογραφή διακρίνεται σε διάφορα είδη, ανάλογα με το κριτήριο που χρησιμοποιείται 

κάθε φορά. Τα κυριότερα είδη απογραφής είναι τα εξής  

 I. Ως προς την περιοδικότητα που διενεργείται η απογραφή:  

1. Τακτική είναι αυτή που γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

2. Έκτακτη είναι αυτή που γίνεται εκτάκτως για διάφορους λόγους. 

3. Διαρκή είναι αυτή που γίνεται για την συμφωνία των εμπορεύσιμων στοιχείων της 

αποθήκης με τα δεδομένα των βιβλίων της επιχείρησης , την τηρεί η Αναλυτική Λογιστική 

Εκμετάλλευσης . 

 II. Ως προς τoν  σκοπό :  

1. Απογραφή έναρξης ή ίδρυσης ή αρχική απογραφή είναι η πρώτη απογραφή μιας 

οικονομικής μονάδας. Γίνεται κατά την έναρξη των εργασιών της και περιλαμβάνει τα στοιχεία που 

εισέφεραν οι ιδρυτές της.  

2. Απογραφή τέλους χρήσης είναι εκείνη που γίνεται στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης 

που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της περιουσίας της επιχείρησης.  
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3. Απογραφή λύσης ή εκκαθάρισης που γίνεται κατά την έναρξη της εκκαθάρισης μιας 

επιχείρησης.  

 III. Ως προς την έκταση της :  

1. Γενική Απογραφή είναι εκείνη που αφορά όλα τα στοιχεία μιας επιχείρησης ενεργητικού ή 

παθητικού.  

2. Μερική απογραφή είναι αυτή που γίνεται σε ορισμένα περιουσιακά στοιχεία μιας 

επιχείρησης , π.χ. στα εμπορεύσιμα δηλαδή απογραφή αποθεμάτων . 

 IV. Ως προς τον  τρόπο που διενεργείται  

1. Φυσική ή πραγματική ή εξωλογιστική απογραφή είναι αυτή που γίνεται με πραγματική 

καταμέτρηση και αποτίμηση όλων των στοιχείων μιας επιχείρησης.  

2. Θεωρητική ή Εσωλογιστική απογραφή είναι αυτή που γίνεται βάση τα λογιστικά βιβλία της 

επιχείρησης.. 

Η καταμέτρηση γίνεται διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο ειδικά τα αποθέματα που 

βρίσκονται σε τρίτους, καταχωρούνται ανά τρίτο και με μία εγγραφή για ολόκληρη την ποσότητα κάθε 

είδους αγαθού, για κάθε αποθηκευτικό χώρο.  

Προκειμένου περί υποκαταστήματος που δεν εξάγει αυτοτελές αποτέλεσμα ή αποθηκευτικού 

χώρου, η καταμέτρηση καταγράφεται σε διπλότυπες καταστάσεις , για την ενημέρωση του βιβλίου 

απογραφών της έδρας. 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγράφονται στο βιβλίο απογραφών, κατά ομοειδείς 

κατηγορίες τουλάχιστον με τα εξής στοιχεία:  

 I. αξία κτήσης ή κόστος ιδιοκατασκευής, προσαυξημένο με τις δαπάνες επεκτάσεων ή 

προσθηκών και βελτιώσεων,  

 II. αποσβέσεις και  

 III. αναπόσβεστη αξία. 

Σε περίπτωση ολοσχερούς απόσβεσης παγίου περιουσιακού στοιχείου διατηρείται στο μητρώο 

παγίων περιουσιακών στοιχείων αναπόσβεστη αξία ενός λεπτού του ευρώ, όταν το περιουσιακό αυτό 

στοιχείο εξακολουθεί να παραμένει στην κυριότητα του επιτηδευματία , για τα έπιπλα και σκεύη 

μπορεί να αναγράφεται στο βιβλίο απογραφών, κατά συντελεστή αποσβέσεων, το συνολικό ποσό της 

αξίας κτήσης τους, οι αποσβέσεις και η αναπόσβεστη αξία τους 

Τα λοιπά στοιχεία παρακολουθούνται με περιληπτικούς -γενικούς λογαριασμούς, με τα 

υπόλοιπα μόνο των οικείων λογαριασμών, ειδικά για τις μετοχές, τις ομολογίες και τα λοιπά 

χρεόγραφα για κάθε είδος η ποσότητα, η αξία κτήσης και η τρέχουσα αξία ,επίσης χωριστά κατά είδος 

και ποσότητα όλα τα στοιχεία κυριότητας τρίτου 

Β.190. Τι ευχέρεια δίνει ο Κ.Β.Σ. για την αναγραφή απογραφής των επίπλων και σκευών;   

 Για τα έπιπλα και σκεύη μπορεί να αναγράφεται στο βιβλίο απογραφών, κατά συντελεστή 

αποσβέσεων, το συνολικό ποσό της αξίας κτήσης τους, οι αποσβέσεις και η αναπόσβεστη αξία τους. 

Β.191. Σε ποια τιμή αποτιμώνται:  
 Τα αποθέματα που προέρχονται από αγορές;   
 Τα αποθέματα που προέρχονται από την παραγωγή της οικονομικής μονάδας;   
 Τα υπολείμματα και  
 Τα υποπροϊόντα;  

 I. Τα Αποθέματα που προέρχονται από αγορές αποτιμούνται στην κατ είδος χαμηλότερη τιμή 

μεταξύ τιμής κτήσεως και τρέχουσας τιμής αγοράς. 

Η τρέχουσα τιμή αγοράς διαμορφώνεται με το συνυπολογισμό όλων των στοιχείων του κόστους 

κτήσεως.Σε περίπτωση αδυναμίας προσδιορισμού της τρέχουσας τιμής, εφαρμόζεται η καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία δηλαδή η τιμή πωλήσεως του αποθέματος, στην οποία υπολογίζεται ότι αυτό θα 

πωληθεί κάτω από συνθήκες ομαλής πορείας των εργασιών της οικονομικής μονάδας, μειωμένη με τα 

Έξοδα που υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθούν για την επίτευξη της πωλήσεως . 
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 II. Tα Αποθέματα (εκτός από τα υπολείμματα και υποπροϊόντα) που προέρχονται από την 

παραγωγή της οικονομικής μονάδας και προορίζονται, είτε για πώληση ως έτοιμα προϊόντα, είτε για 

παραπέρα επεξεργασία προς παραγωγή Ετοίμων προϊόντων, αποτιμούνται στην κατ είδος χαμηλότερη 

τιμή μεταξύ τιμών ιστορικού κόστους παραγωγής και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας 

 III. Τα υπολείμματα αποτιμούνται στην πιθανή τιμή πωλήσεώς τους, μειωμένη με τα άμεσα έξοδα 

που υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθούν για την πώλησή τους. 

 IV. Τα υποπροϊόντα, όταν προορίζονται για πώληση, αποτιμούνται στην πιθανή τιμή πωλήσεώς 

τους, μειωμένη με τα άμεσα έξοδα πωλήσεως, όπως και στην περίπτωση των υπολειμμάτων. όταν 

όμως προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από την ίδια την οικονομική μονάδα, αποτιμούνται στην τιμή 

χρησιμοποιήσεώς τους, δηλαδή στην τιμή που θα αγοράζονταν, είτε τα συγκεκριμένα υποπροϊόντα, 

είτε άλλα ισοδύναμης αξίας, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν από αυτά. 

 

Όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), η 

αξία των μενόντων αποθεμάτων των ιδιοπαραχθέντων έτοιμων προϊόντων και της παραγωγής σε 

εξέλιξη, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τα Δ.Λ.Π. δεν αναπροσαρμόζεται με τις διαφοροποιήσεις 

στοιχείων κόστους μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης. , ανεξάρτητα αν αποτελούν στοιχεία 

κόστους των πωληθέντων ή των μενόντων προϊόντων και καταχωρούνται στον Πίνακα των 

Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης και στον Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης 

(Π.Σ.Λ.Φ.Β.), όπως ορίζεται από τον νόμο 

Ειδικότερα, η τιμή κτήσης και το ιστορικό κόστος παραγωγής υπολογίζονται με βάση 

οποιαδήποτε από τις παραδεκτές μεθόδους, με την προϋπόθεση ότι η μέθοδος που θα επιλεγεί θα 

εφαρμόζεται πάγια για τα αποθέματα όλων των εγκαταστάσεων , εκτός ειδικών εγκρίσεων της 

Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων (Ε.Λ.Β.), για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της επιχείρησης ή για 

άλλους σπουδαίους λόγους είτε χωρίς έγκριση της κατά την πρώτη διαχειριστική περίοδο πλήρους 

εφαρμογής της αναλυτικής λογιστικής (ομάδα 9) και κατά την πρώτη αλλαγή της μεθόδου , με την 

προϋπόθεση υποβολής σχετικής γνωστοποίησης στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. μέχρι τη λήξη της 

διαχειριστικής περιόδου που θα εφαρμοστεί η νέα μέθοδος. 

Β.192. Σε ποια τιμή αποτιμώνται τα ενσώματα πάγια στοιχεία της επιχείρησης;  

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην αξία της τιμής κτήσης ή του 

κόστους ιδιοκατασκευής τους. Η αξία αυτή προσαυξάνεται με τις δαπάνες επεκτάσεων ή προσθηκών 

και βελτιώσεων και μειώνεται με τις αποσβέσεις που διενεργούνται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. 

Σε περίπτωση αναπροσαρμογής, που γίνεται σε εφαρμογή ειδικού νόμου, η αναπροσαρμοσμένη 

αξία θεωρείται ως αξία κτήσης του οικείου παγίου. 

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

πάγιων περιουσιακών στοιχείων και καταχωρείται στους σχετικούς λογαριασμούς των στοιχείων 

αυτών. Τα έξοδα συντηρήσεως και επισκευής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων είναι κόστος 

τρέχουσας μορφής και καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς εξόδων κατ είδος της αμάδας 6. 

Β.193. Σε ποια τιμή αποτιμώνται οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα μιας επιχείρησης ; 

Για την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Ι. Οι μετοχές, οι ομολογίες και τα λοιπά χρεόγραφα που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό 

θεσμό, καθώς και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, αποτιμώνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή 

μεταξύ της τιμής κτήσης και της τρέχουσας τιμής τους. 

Ως τρέχουσα τιμή θεωρείται 

1. Για τα χρεόγραφα , ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους κατά τον τελευταίο 

μήνα της χρήσης.  

2. Για τα αμοιβαία κεφάλαια  ο μέσος όρος της καθαρής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα 

της χρήσης. 
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 II. Οι μετοχές ανωνύμων εταιρειών που δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο και οι συμμετοχές 

σε επιχειρήσεις που δεν έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας αποτιμώνται στην κατ' είδος 

χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεώς τους και της τρέχουσας τιμής τους.  

Ως τρέχουσα τιμή θεωρείται η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών ή των συμμετοχών ή των 

τίτλων των επιχειρήσεων αυτών, όπως προκύπτει από το νόμιμα συνταγμένο τελευταίο ισολογισμό 

τους.  

 III. Τα κάθε φύσης χρεόγραφα και οι τίτλοι, που έχουν χαρακτήρα προθεσμιακής κατάθεσης και δεν 

έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, αποτιμώνται στην κατ' είδος παρούσα αξία τους κατά την ημέρα 

κλεισίματος του ισολογισμού. Η αξία αυτή προσδιορίζεται με βάση το ετήσιο επιτόκιο του κάθε 

χρεογράφου ή τίτλου. 

 IV. Οι πάσης φύσεως τίτλοι και χρηματοοικονομικά προϊόντα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύμφωνα με τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), η αξία των μενόντων όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τα Δ.Λ.Π. δεν 

αναπροσαρμόζεται με τις διαφοροποιήσεις στοιχείων κόστους μεταξύ λογιστικής και φορολογικής 

βάσης, ανεξάρτητα αν αποτελούν στοιχεία κόστους των πωληθέντων ή των μενόντων και 

καταχωρούνται στον Πίνακα των Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης και στον Πίνακα Συμφωνίας 

Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.), όπως ορίζεται από τον νόμο . 

Β.194. Ποιες είναι οι κυριότερες μέθοδοι αποτίμησης;   

Τα αποθέματα (εμπορεύματα, προϊόντα , πρώτες ύλες κλπ.) εκτός των υπολειμμάτων, των 

υποπροϊόντων και των ελαττωματικών προϊόντων αποτιμώνται κατ' είδος ως εξής:  

 I. Στην τιμή κτήσης αν αυτή είναι χαμηλότερη της τιμής στην οποία η επιχείρηση μπορεί να 

αγοράσει τα αποθέματα, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού.  

 II. Στο ιστορικό κόστος παραγωγής αν αυτή είναι χαμηλότερη της τιμής στην οποία η επιχείρηση 

μπορεί να παράγει τα αποθέματα, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού και υπολογίζεται με 

μία από τις μεθόδους που υπολογίζεται και η τιμή κτήσεως, κατά τον τρόπο που ορίζεται παρακάτω. 

 III. Στην τρέχουσα τιμή αγοράς ή αναπαραγωγής, όταν αυτή είναι μικρότερη της τιμής κτήσης ή του 

ιστορικού κόστους παραγωγής και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.  

 V. Στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, αν η τρέχουσα τιμή αγοράς ή αναπαραγωγής είναι 

χαμηλότερη από την τιμή κτήσης ή το ιστορικό κόστος αλλά μεγαλύτερη από την καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία.  

 

Ι. Παραδεκτές μέθοδοι υπολογισμού της τιμής κτήσεως των αποθεμάτων είναι : 

 

1. Η μέθοδος του μέσου σταθμικού κόστους:  

Κατά τη μέθοδο αυτή η μέση σταθμική τιμή κτήσεως υπολογίζεται με τον εξής τύπο:  

 

Αξία αποθέματος ενάρξεως της περιόδου + αξία αγορών της περιόδου στην τιμή κτήσεως 

 

Ποσότητα αποθέματος ενάρξεως της περιόδου + ποσότητα που αγοράζεται στην περίοδο 

 

 

2. Η μέθοδος του κυκλοφοριακού μέσου όρου ή των διαδοχικών υπολοίπων:  

Κατά τη μέθοδο αυτή μετά από κάθε εισαγωγή καθορίζεται η μέση τιμή του υπολοίπου με τον 

εξής τύπο:  

 

Αξία προηγούμενου υπολοίπου + αξία νέας αγοράς στην τιμή κτήσεως 

 

Ποσότητα προηγούμενου υπολοίπου  + ποσότητα νέας αγοράς 
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3. Η μέθοδος πρώτη εισαγωγή - πρώτη εξαγωγή (F.I.F.O.):  

Κατά τη μέθοδο αυτή θεωρείται ότι η πρώτη εισαγωγή (αγορά) εξάγεται πρώτη (First ίπ - First 

out) και ότι τα αποθέματα της απογραφής προέρχονται από τις τελευταίες αγορές της χρήσεως και 

αποτιμούνται στις τιμές που αντίστοιχα αγοράστηκαν. Η αρχή του σχετικού υπολογισμού γίνεται από 

την τελευταία αγορά.  

4. Η μέθοδος τελευταία εισαγωγή - πρώτη εξαγωγή (L.I.F.O.):  

Κατά τη μέθοδο αυτή θεωρείται ότι η πρώτη εξαγωγή προέρχεται από την τελευταία εισαγωγή 

(Last in - First out) και ότι τα αποθέματα τέλους χρήσεως προέρχονται από παλαιότερες εισαγωγές. Η 

αρχή του σχετικού υπολογισμού γίνεται από την αρχική απογραφή και στη συνέχεια την πρώτη αγορά 

της χρήσεως.  

5. Η μέθοδος του βασικού αποθέματος:  

Κατά τη μέθοδο αυτή τα αποθέματα τέλους χρήσεως διακρίνονται σε δύο μέρη. Το ένα 

αντιστοιχεί στο βασικό απόθεμα που αντιπροσωπεύει την ελάχιστη ποσότητα (στοκ ασφαλείας) , η 

οποία κρίνεται αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της συνήθους δραστηριότητας της οικονομικής 

μονάδας. Το άλλο προορίζεται για εξυπηρέτηση μελλοντικών αναγκών πωλήσεων, όταν πρόκειται για 

εμπορεύματα ή έτοιμα προϊόντα, ή αναγκών βιομηχανοποιήσεων, όταν πρόκειται για υλικά που 

αναλώνονται στην παραγωγική διαδικασία.  

Το βασικό απόθεμα αποτιμάται στην αξία της αρχικής κτήσεώς του. Το υπόλοιπο μέρος 

υπεραπόθεμα) αποτιμάται με μία από τις παραπάνω (1.-4.) μεθόδους υπολογισμού της τιμής κτήσεως.  

Σε περίπτωση που η ποσότητα των κατ' είδος αποθεμάτων δε διακυμαίνεται σημαντικά από 

χρήση σε χρήση, είναι δυνατό να χαρακτηρίζεται ολόκληρη η ποσότητα αυτή ως βασικό απόθεμα και 

ανάλογα να γίνεται η αποτίμησή της .  

6. Η μέθοδος του εξατομικευμένου κόστους:  

Κατά τη μέθοδο αυτή τα αποθέματα παρακολουθούνται όχι μόνο κατ' είδος, αλλά και κατά 

συγκεκριμένες παρτίδες αγοράς ή παραγωγής, οι οποίες έτσι αποκτούν αυτοτέλεια κόστους (π.χ. 

παρτίδα μαλλιών, ακατέργαστων δερμάτων, πλαστικών πρώτων υλών, μερών μηχανημάτων). Κατά 

την αποτίμηση των αποθεμάτων της απογραφής, αυτά αναλύονται σε ποσότητες κατά παρτίδα από την 

οποία προέρχονται και αποτιμούνται στο κόστος της συγκεκριμένης παρτίδας, ανεξάρτητα από το 

χρόνο παραγωγής ή αγοράς τους.  

7. Η μέθοδος του πρότυπου κόστους:  

Κατά τη μέθοδο αυτή τα αποθέματα αποτιμούνται στην τιμή του πρότυπου κόστους. Η μέθοδος 

του πρότυπου κόστους εφαρμόζεται με την προϋπόθεση οι οικονομικές μονάδες που εφαρμόζουν 

σύστημα πρότυπης κοστολογήσεως, έχουν τη δυνατότητα να αποτιμούν τα αποθέματά τους στις τιμές 

του πρότυπου κόστους, με την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις, που ενδεχόμενα θα προκύψουν ανάμεσα 

στο ιστορικό και στο πρότυπο κόστος θα κατανέμονται στα απώλητα (μένοντα) και τα πωλημένα ή 

αναλωμένα αποθέματά τους. Το ποσό των αποκλίσεων που αναλογεί στα απώλητα ή μη αναλωμένα 

αποθέματα της απογραφής εμφανίζεται ιδιαίτερα, με ένα ποσό για όθε κατηγορία αποθέματος, που 

αντιστοιχεί στους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς της ομάδας 2 του γενικού λογιστικού σχεδίου.  

Β.195. Σε ποια τιμή αποτιμώνται οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις μιας επιχείρησης που είναι 
σε ξένο νόμισμα;   

Οι απαιτήσεις, οι υποχρεώσεις, τα διαθέσιμα που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, οπουδήποτε 

και αν βρίσκονται όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, αποτιμώνται σε ευρώ με το 

ποσό που προκύπτει από τη μετατροπή του ξένου νομίσματος, με βάση την επίσημη τιμή κατά την 

ημέρα της απογραφής .Για τις συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση σε 

δραχμές των απαιτήσεων και των λοιπών υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται σε 

ιδιαίτερους λογαριασμούς προβλέψεων κατά ξένο νόμισμα, με παραπέρα διάκριση σε προερχόμενες 

από βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις και μεταφέρονται σε 

αποτελεσματικούς λογαριασμούς 
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Β.196. Τι είναι η τιμή κτήσης και τι τρέχουσα τιμή ενός εμπορεύματος;  

1. Τιμή κτήσεως είναι η τιμολογιακή αξία αγοράς των αποθεμάτων δηλαδή η αξία αγοράς που 

αναγράφεται στα τιμολόγια, μειωμένη κατά τις εκπτώσεις που κάθε φορά χορηγούνται από τους 

προμηθευτές και απαλλαγμένη από τους φόρους και τα τέλη όπως από Φ.Π.Α. και τυχόν τόκους, 

αυξημένη με τα ειδικά  Έξοδα αγοράς δηλαδή τα Άμεσα Έξοδα αγοράς που γίνονται μέχρι την 

παραλαβή και αποθήκευση του αγαθού και ιδιαίτερα οι δασμοί και λοιποί φόροι-τέλη εισαγωγής, 

καθώς και τα Έξοδα μεταφοράς και παραλαβής των σχετικών ειδών καιμειωμένη με τις εκπτώσεις 

(Άμεσο κόστος αγοράς). 

2. Τρέχουσα τιμή αγοράς είναι η τιμή αντικαταστάσεως του συγκεκριμένου αποθέματος, 

δηλαδή η τιμή στην οποία η οικονομική μονάδα έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί το αγαθό, κατά 

την ημέρα συντάξεως της απογραφής, από τη συνήθη αγορά, με συνήθεις όρους και κάτω από 

κανονικές συνθήκες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη περιπτωσιακά και προσωρινά γεγονότα που 

προκαλούν αδικαιολόγητες προσωρινές διακυμάνσεις τιμών.  

Η τρέχουσα τιμή αγοράς διαμορφώνεται με το συνυπολογισμό όλων των στοιχείων του κόστους 

κτήσεως. Σε περίπτωση αδυναμίας προσδιορισμού της τρέχουσας τιμής, εφαρμόζεται η καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία δηλαδή η τιμή πωλήσεως του αποθέματος, στην οποία υπολογίζεται ότι αυτό θα 

πωληθεί κάτω από συνθήκες ομαλής πορείας των εργασιών της οικονομικής μονάδας, μειωμένη με τα 

Έξοδα που υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθούν για την επίτευξη της πωλήσεως . 

Β.197. Τι είναι ιστορικό κόστος παραγωγής;  

Ιστορικό κόστος παραγωγής είναι το Άμεσο κόστος αγοράς (η τιμή κτήσεως) των πρώτων υλών 

και των διάφορων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή των αγαθών, προσαυξημένο με τα 

γενικά (έμμεσα) Έξοδα αγορών, καθώς και με τα Άμεσα και έμμεσα Έξοδα παραγωγής (κόστος 

κατεργασίας) που δαπανήθηκαν για να φτάσουν τα παραγμένα αγαθά στη θέση και κατάσταση που 

βρίσκονται κατά την απογραφή.  

Β.198. Για ποιες συναλλαγές οι επιτηδευματίες υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Κ.Ε.Π.Υ.Ο. 
συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών και ποιος είναι ο χρόνος υποβολής 
αυτών; .   

Μέχρι την τριακοστή (30ή) Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

τριπλότυπες καταστάσεις, για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, με 

συναλλαγές και δεδομένα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους ως εξής: 

1. Ο επιτηδευματίας , το Δημόσιο και τα εξομοιούμενα με αυτό πρόσωπα, καθώς και οι 

διεθνείς οργανισμούς και ξένες αποστολές , οι αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που ορίζονται 

στον Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς , με τις συναλλαγές που 

πραγματοποίησαν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από 

αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από 

καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων. 

2. Ο υπόχρεος σε τήρηση βιβλίου μεριδολογίου γιατρών για τους γιατρούς, που περιέχει το 

βιβλίο αυτό. 

3. Ο υπόχρεος σε τήρηση βιβλίου αποθήκευσης για τους επιτηδευματίες αποθέτες, που 

περιέχει το βιβλίο αυτό. 

4. Ο υπόχρεος σε έκδοση δελτίων κίνησης τουριστικού λεωφορείου για τους 

αντισυμβαλλόμενους επιτηδευματίες. 

Οι επιτηδευματίες που υποχρεώνονται σε υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών και 

προμηθευτών υποβάλλουν τις καταστάσεις αυτές μέσω διαδικτύου ή με δισκέτα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

ή για μικρό αριθμό πελατών και προμηθευτών μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 



Ειδικός Φοροτεχνικός Γραφείου σε ενδεικτικές απαντήσεις Πιστοποίησης ΟΕΕΚ 

ΜΑΪΟΣ 2008 για σχόλια – παρατηρήσεις στο pistopoiisioeek.wordpress.com  
σελίδα 130 από 134 

Β.199. Ποιοι επιτηδευματίες και πρόσωπα δεν υποχρεούνται στην υποβολή συγκεντρωτικών 
καταστάσεων Κ.Ε.Π.Υ.Ο. ;  

Δεν υποχρεούνται στην υποβολή των καταστάσεων  

1. οι τράπεζες για τους τόκους καταθέσεων που χορηγούν, καθώς και για τους τόκους και τις 

προμήθειες που χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή επιτηδευματίες και το Δημόσιο και τα εξομοιούμενα με 

αυτό πρόσωπα, καθώς και οι διεθνείς οργανισμούς και ξένες αποστολές , οι αγρότες και οι αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις που ορίζονται στον Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό 

καθεστώς ή λαμβάνουν από τα παραπάνω πρόσωπα, με την εξαίρεση των προμηθειών που λαμβάνουν 

από επιτηδευματίες ή πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του Άρθρου 2 του Κώδικα αυτού που πωλούν 

αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών, 

β) οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του Άρθρου 2 του Κώδικα αυτού 

για τους τόκους καταθέσεων που λαμβάνουν από τράπεζες, για τους τόκους και τις προμήθειες που 

καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές, καθώς και για τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τις 

συντάξεις που χορηγούν, με την εξαίρεση των προμηθειών που καταβάλλουν στις τράπεζες λόγω 

πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών, 

γ) οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του Άρθρου 2 του Κώδικα αυτού 

για τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εκτός της χώρας, καθώς και για τις αγορές αγαθών ή 

υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δεν ασκούν δραστηριότητα εντός της χώρας. 

Β.200. Ποιοι επιτηδευματίες είναι υπόχρεοι στην υποβολή ισοζυγίων λογαριασμών στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ., ποιο το περιεχόμενο αυτού και ποιος είναι ο χρόνος υποβολής του;  

Ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας υποβάλλει μέχρι την τελευταία ημέρα του ενάτου 

(9ου) μήνα από το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ισοζύγιο των 

λογαριασμών όλων των βαθμίδων της κλειόμενης χρήσης στο οποίο περιέχονται και τα πλήρη στοιχεία 

του υπόχρεου, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και η διαχειριστική περίοδος που αφορά. Το ισοζύγιο της 

παραγράφου αυτής υποβάλλεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, από τους 

υπόχρεους που χρησιμοποιούν για την ενημέρωση των βιβλίων τους μηχανογραφικά μέσα. 

--Β.201. Τι  γνωρίζετε για το περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών- 
προμηθευτών σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κ.Β.Σ. ; 

Oι επιτηδευματίες και το Δημόσιο και τα εξομοιούμενα με αυτό πρόσωπα, καθώς και οι 

διεθνείς οργανισμοί και ξένες αποστολές , οι αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που ορίζονται 

στον Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς, συντάσσουν καταστάσεις 

που περιέχουν το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή την επωνυμία του υπόχρεου, το επάγγελμα και 

την ταχυδρομική διεύθυνση, καθώς και τον Α.Φ.Μ. αυτού την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το έτος που 

αφορούν εντύπως ή με σφραγίδα, για τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν για την επαγγελματική 

τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από 

χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, 

αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων, κατά αλφαβητική σειρά επωνύμου 

ή επωνυμίας συναλλασσομένων με τον υπόχρεο (προμηθευτών, πελατών κ.λπ.), καταχωρείται το 

ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ. ο συνολικός αριθμός των 

τιμολογίων ή άλλων φορολογικών στοιχείων και η συνολική καθαρή αξία του εσόδου ή της δαπάνης. 

--Β.202. Ποια αξία του στοιχείου αναγράφεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις Κ.Ε.Π.Υ.Ο. και 
ποιο το ελάχιστο όριο για να συμπεριληφθεί σ' αυτές σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κ.Β.Σ.;  

Η αξία στοιχείου που πρέπει να αναγράφεται, είναι η αξία του εσόδου ή δαπάνης χωρίς τον 

ΦΠΑ, δηλαδή η καθαρή αξία.  

Συγκεκριμένα στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πρέπει να αναγράφεται η καθαρή αξία της 

συναλλαγής προ του Φ.Π.Α., στην οποία αξία εμπεριέχονται τυχόν λοιπές φορολογικές ή μη 

επιβαρύνσεις.  
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Για να συμπεριληφθεί ένα στοιχείο στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πρέπει η καθαρή αξία του 

(δηλ. χωρίς τον Φ.Π.Α.) να είναι μεγαλύτερη από 300,00 ευρώ.  

--Β.203. Ποιες οι υποχρεώσεις των χρηστών Η/Υ των επιχειρήσεων που τηρούν τα βιβλία τους 
μηχανογραφικά;  

Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των 

βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: 

1. να έχει αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του λογισμικού στην ελληνική γλώσσα, που 

αναφέρεται τουλάχιστον στην εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού και το οποίο ενημερώνεται 

αμέσως για κάθε μεταβολή που επέρχεται σ' αυτό, 

2. να θέτει στη διάθεση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., το κατάλληλο προσωπικό για τη χρήση 

του λογισμικού της επιχείρησης, για όσο χρόνο απαιτηθεί, κατά τη διάρκεια του ελέγχου και να 

επιτρέπει, σε συνεργείο ελέγχου που συμμετέχει και υπάλληλος με ειδικότητα πληροφορικής, την 

απευθείας λήψη οποιουδήποτε στοιχείου ή πληροφορίας από τα αρχεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

3. να διαφυλάσσει,  τα βιβλία και στοιχεία , όλους τους οπτικούς δίσκους και γενικά όλα τα 

ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων, για τα οποία δεν υπάρχει 

υποχρέωση εκτύπωσής τους, , τα μηνιαία ισοζύγια του γενικού καθολικού, τις μηνιαίες καταστάσεις 

του βιβλίου αποθήκης, τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης πληροφοριών, μέχρι την εκτύπωση 

των δεδομένων τους, και το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του λογισμικού. 

--Β.204. Ποιες οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
λογισμικού, που χρησιμοποιούν για την τήρηση των βιβλίων και έκδοση των στοιχείων τους;  

Το λογισμικό πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των διατάξεων του Κ.Β.Σ. 

αυτού, όπως ισχύουν κάθε φορά, και επιπλέον πρέπει να έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: 

1. ανάπτυξης κωδικών αριθμών και τίτλων λογαριασμών από τους επιτηδευματίες που τηρούν 

βιβλία τρίτης κατηγορίας, ανάλογης με εκείνη του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, ή των 

κλαδικών λογιστικών σχεδίων, εφόσον προορίζεται για επιχειρήσεις που τα εφαρμόζουν.  

Προκειμένου για επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία πρώτης και δεύτερης κατηγορίας τα 

πληροφοριακά στοιχεία που προβλέπονται επί ελευθέρων επαγγελματιών, επί επιτηδευματιών που 

πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα από χονδρικές πωλήσεις κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις 

εκατό (60%) ή εξαγωγές ανεξάρτητα από ποσοστό, ως και επί επιτηδευματιών που υποχρεούνται στην 

τήρηση πρόσθετων βιβλίων πρέπει να προκύπτουν υποχρεωτικά από ανάπτυξη αντίστοιχων στηλών 

στα βιβλία αυτά, εφόσον δεν συντάσσονται οι αναλυτικές καταστάσεις που προβλέπονται από τις ίδιες 

διατάξεις, 

2. προσδιορισμού των χρησιμοποιούμενων μεταβλητών φορολογικών συντελεστών, 

εισφορών, τελών από τον ίδιο το χρήστη, 

3. αυτόματης ετήσιας προοδευτικής αρίθμησης κάθε ημερολογιακής εγγραφής, ξεχωριστά για 

κάθε ημερολόγιο, η οποία δεν επιτρέπεται να μεταβάλλεται από τον χρήστη. Η απλή εισαγωγή 

πληροφοριών ή άλλων ενδείξεων για μελλοντική έκδοση φορολογικών στοιχείων, δεν ασκεί 

οποιαδήποτε επίδραση στα λογιστικοποιημένα οικονομικά στοιχεία, 

4. διασφάλισης της ενημέρωσης των βιβλίων του επιτηδευματία με το περιεχόμενο των 

στοιχείων που εκδίδονται μηχανογραφικά, 

5. ακύρωσης εγγραφής με έκδοση ειδικού ακυρωτικού στοιχείου, σε περίπτωση λανθασμένης 

έκδοσης φορολογικών στοιχείων, εφόσον δεν έγινε χρήση αυτών. Η διόρθωση της λανθασμένης 

εγγραφής μπορεί να γίνεται με αλγεβρική απεικόνιση, με την προϋπόθεση ότι η ίδια μέθοδος θα 

εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα λογαριασμών στους οποίους αφορά η διόρθωση, 

6. διαχωρισμού, καταχώρησης και εκτύπωσης των οικονομικών πράξεων της νέας 

διαχειριστικής περιόδου, παράλληλα με τις οικονομικές πράξεις και τις τακτοποιητικές πράξεις της 

διαχειριστικής χρήσης που έληξε (σύνταξη ισολογισμού), καθώς και αυτόματης μεταφοράς των 
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υπολοίπων στους λογαριασμούς της νέας χρήσης. Κάθε υπόλοιπο που μεταφέρεται στη νέα χρήση 

πρέπει να είναι οριστικό και εκκαθαρισμένο, 

7. διαχωρισμού και χωριστής εκτύπωσης των πράξεων του τελευταίου μήνα της 

διαχειριστικής χρήσης που έληξε από τις τακτοποιητικές πράξεις της ίδιας χρήσης, 

8. μεταγενέστερης αναπαραγωγής των εγγραφών σε περίπτωση τροποποίησης του λογισμικού. 

--Β.205. Σε περίπτωση μηχανογραφικής τήρησης βιβλίων από λογιστικό γραφείο, ποιες οι 
υποχρεώσεις αυτού; 

Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) και αναλαμβάνει τη 

μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων επιτηδευματιών, για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των 

στοιχείων υποχρεούται : 

1. να έχει αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του λογισμικού στην ελληνική γλώσσα, που 

αναφέρεται τουλάχιστον στην εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού και το οποίο ενημερώνεται 

αμέσως για κάθε μεταβολή που επέρχεται σ' αυτό, 

2. να θέτει στη διάθεση του προϊσταμένου της ΔΟΥ, το κατάλληλο προσωπικό για τη χρήση 

του λογισμικού της επιχείρησης, για όσο χρόνο απαιτηθεί, κατά τη διάρκεια του ελέγχου και να 

επιτρέπει, σε συνεργείο ελέγχου που συμμετέχει και υπάλληλος με ειδικότητα πληροφορικής, την 

απευθείας λήψη οποιουδήποτε στοιχείου ή πληροφορίας από τα αρχεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

--Β.206. Σε περίπτωση ενημέρωσης των βιβλίων μέσω φορητού Η/Υ, ποιες οι υποχρεώσεις της 
επιχείρησης ; 

Θα πρέπει σε περίπτωση ελέγχου να δοθούν αμέσως τα υπόλοιπα όλων ή μερικών των 

λογαριασμών του γενικού καθολικού του βιβλίου αποθήκης και του ταμείου. 

Εάν υπάρχει μηχανογραφική παρακολούθηση με φορητό υπολογιστή (Η/Υ) η επιχείρηση 

υποχρεώνεται σε άμεση εκτύπωση των καταχωρηθέντων σε αθεώρητο χαρτί όλων των λογ/μων 

αμέσως μετά από κάθε ενημέρωση , δεδομένης της απομάκρυνσης του φορητού Η/Υ.  

---Β.207. Τι γνωρίζετε για το ειδικό ακυρωτικό στοιχείο και πότε αυτό εκδίδεται;  

Στο μηχανογραφημένο λογιστήριο και όταν το ίδιο σύστημα εκδίδει και τα φορολογικά στοιχεία 

με ταυτόχρονη ενημέρωση βιβλίων , μπορεί να συμβεί κατά την διενέργεια μια συναλλαγής να δοθούν 

λανθασμένες εντολές στον Η/Υ με αποτέλεσμα να εκδοθεί λάθος φορολογικό στοιχείο ή το σωστό 

φορολογικό στοιχείο με λάθος περιεχόμενο . Σε αυτή την περίπτωση το σύστημα του Η/Υ με την 

προϋπόθεση ότι το λάθος διαπιστώθηκε πριν γίνει χρήση του στοιχείου, θα πρέπει να εξασφαλίζει 

δυνατότητα ακύρωσης του λανθασμένου στοιχείου και των εγγραφών . Αυτό επιτυγχάνεται με την 

έκδοση ειδικού ακυρωτικού στοιχείου .Η διόρθωση της λανθασμένης εγγραφής γίνεται με αλγεβρική 

απεικόνιση, με την προϋπόθεση ότι η ίδια μέθοδος θα εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα λογαριασμών 

στους οποίους αφορά η διόρθωση, αν το λάθος διαπιστωθεί μετά την έκδοση του στοιχείου πρέπει να 

εκδοθεί πιστωτικό σημείωμα . 

--Β.208. Σε ποιες περιπτώσεις δεν εκδίδεται το ειδικό ακυρωτικό στοιχείο;  

Δεν εκδίδεται ακυρωτικό στοιχείο όταν  

 

 I. δεν έχει ενημερωθεί το αρχείο του Η/Υ με τις λανθασμένες εγγραφές  

1. είτε επειδή δεν υπάρχει σύστημα ταυτόχρονης ενημέρωσης των βιβλίων  

2. είτε επειδή δεν έχουν πληκτρολογηθεί τα δεδομένα του λανθασμένου στοιχείου,  

 

 II. έχει γίνει χρήση του λανθασμένου στοιχείου. 

 

 IΙI. το λανθασμένο εκδοθέν στοιχείο είναι χειρόγραφο τότε ακυρώνεται με την αναγραφή της λέξης 

" ΑΚΥΡΟ " σε όλα τα αντίτυπα και διαφυλάσσεται όπως και τα άλλα φορολογικά. στοιχεία.  
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--Β.209. Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ κατηγορίας με Η/Υ , να αναφέρετε πότε και σε ποια 
βιβλία μπορεί να γίνει η καταχώρηση και εκτύπωση των πράξεων ισολογισμού 
(τακτοποιητικών).   

Οι πράξεις του ισολογισμού καταχωρούνται με ημερομηνία την τελευταία της λήξης της 

διαχειριστικής περιόδου και εκτυπώνονται ή σε ξεχωριστό ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμού ή στο 

γενικό ημερολόγιο όταν τηρείται το κλασικό σύστημα , με δυνατότητα 

1. Σε διαχωρισμό , καταχώρηση και εκτύπωση των οικονομικών πράξεων της νέας 

διαχειριστικής περιόδου, παράλληλα με τις οικονομικές πράξεις και τις τακτοποιητικές πράξεις της 

διαχειριστικής χρήσης που έληξε (σύνταξη ισολογισμού), καθώς και αυτόματης μεταφοράς των 

υπολοίπων στους λογαριασμούς της νέας χρήσης. Κάθε υπόλοιπο που μεταφέρεται στη νέα χρήση 

πρέπει να είναι οριστικό και εκκαθαρισμένο . 

2. Σε διαχωρισμού και χωριστής εκτύπωσης των πράξεων του τελευταίου μήνα της 

διαχειριστικής χρήσης που έληξε από τις τακτοποιητικές πράξεις της ίδιας χρήσης,  

--Β.210. Ποιες είναι οι προθεσμίες μεταφοράς (εκτύπωσης) των υπολοίπων των λογαριασμών 
σχετικά με τις εγγραφές κλεισίματος και ανοίγματος των βιβλίων κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. , σε 
επιχείρηση με βιβλία Γ κατηγορίας η οποία τα τηρεί μηχανογραφικά, σύμφωνα με τον 
Κ.Β.Σ.;  

Η μεταφορά των υπολοίπων των λογαριασμών της διαχειριστικής περιόδου που έληξε στους 

λογαριασμούς της νέας που πρέπει να εξασφαλίζεται υποχρεωτικά από το πρόγραμμα , αναφέρεται στα 

οριστικά και εκκαθαρισμένα υπόλοιπα των λογαριασμών όλων των επιπέδων (πρωτοβάθμιων, 

δευτεροβάθμιων κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων και των αποθεμάτων της απογραφής στις μερίδες του 

βιβλίου αποθήκης , στην τελευταία ημέρα της διαχειριστικής περιόδου που έληξε με δυνατότητα : 

1. Σε διαχωρισμό , καταχώρηση και εκτύπωση των οικονομικών πράξεων της νέας 

διαχειριστικής περιόδου, παράλληλα με τις οικονομικές πράξεις και τις τακτοποιητικές πράξεις της 

διαχειριστικής χρήσης που έληξε (σύνταξη ισολογισμού), καθώς και αυτόματης μεταφοράς των 

υπολοίπων στους λογαριασμούς της νέας χρήσης. Κάθε υπόλοιπο που μεταφέρεται στη νέα χρήση 

πρέπει να είναι οριστικό και εκκαθαρισμένο . 

2. Σε διαχωρισμού και χωριστής εκτύπωσης των πράξεων του τελευταίου μήνα της 

διαχειριστικής χρήσης που έληξε από τις τακτοποιητικές πράξεις της ίδιας χρήσης,  

Η εκτύπωση αυτών γίνεται στο τέλος του επόμενου μήνα που αφορούν οι οικονομικές πράξεις 

και του ημερολογίου εγγραφών ισολογισμού στο χρόνο κλεισίματος του ισολογισμού, με δυνατότητα 

αποθήκευσης αυτών σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα. 

Το μητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων και το ιδιαίτερο φορολογικό μητρώο πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων η ενημέρωση γίνεται μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού. 

Η εκτύπωση της ποσοτικής καταγραφής των αποθεμάτων, ιδίων και τρίτων, στο βιβλίο 

απογραφών γίνεται μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του μεθεπόμενου από τη λήξη της διαχειριστικής 

περιόδου μήνα και η κατά ποσότητα και αξία εκτύπωση γίνεται μέσα στην προθεσμία για τις πράξεις 

του ισολογισμού και το κλείσιμο αυτού. 

Οι πράξεις του ισολογισμού και το κλείσιμο ολοκληρώνεται : 

 I. εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου,  

1. για τις ατομικές επιχειρήσεις,  

2. προσωπικές εταιρείες,  

3. Ε.Π.Ε. (εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, κοινοπραξίες),  

4. κοινωνίες του Αστικού Κώδικα και  

5. αστικές εταιρείες,  

 II.  εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου,  

1. για τις .Α.Ε. (ανώνυμες εταιρείες) και  

2. τους συνεταιρισμούς, καθώς και  

3. για τις δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, 

 III.  εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου,  

1. για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις και  
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2. τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ποντοπόρα πλοία. 

Οι παραπάνω προθεσμίες δεν μπορούν να υπερβούν την προθεσμία υποβολής της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος. 

--Β.211. Τι γνωρίζετε για το ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο βιβλίων των επιχειρήσεων σύμφωνα 
με τον Κ.Β.Σ.;  

Η εκτύπωση των θεωρημένων βιβλίων και καταστάσεων, μπορεί να γίνεται σε ενιαίο 

θεωρημένο μηχανογραφικό χαρτί γενικής αρίθμησης, με την προϋπόθεση ότι κατά την εκτύπωση 

αποτυπώνεται το είδος του βιβλίου ή της κατάστασης, δίδεται ενιαία εσωτερική αρίθμηση των σελίδων 

κάθε είδους βιβλίου ή κατάστασης και με το σημείωμα θεώρησης γνωστοποιείται στον προϊστάμενο 

της Δ.Ο.Υ. το είδος των βιβλίων και των καταστάσεων που θα εκτυπωθούν από το ενιαίο έντυπο. 

Η επέκταση της δυνατότητας της εκτύπωσης και άλλου θεωρημένου βιβλίου ή κατάστασης από 

το ίδιο θεωρημένο μηχανογραφικό χαρτί επιτρέπεται, εφόσον πριν από την εκτύπωση του νέου βιβλίου 

ή κατάστασης δηλωθεί αυτό εγγράφως στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που θεώρησε το 

μηχανογραφικό χαρτί. 

--Β.212. Σε περίπτωση βλάβης του Η/Υ , ποια διαδικασία ακολουθείται από την επιχείρηση 
σχετικά με την ενημέρωση και εκτύπωση των βιβλίων αυτής, σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.;  

Τα στοιχεία μπορεί να εκδίδονται από χειρόγραφα στελέχη ιδιαίτερης σειράς εντύπων ή τα 

δεδομένα αυτών να αναγράφονται χειρόγραφα στα μηχανογραφικά έντυπα και η καταχώριση των 

δεδομένων στα πρόσθετα ή ειδικά βιβλία γίνεται χειρόγραφα στα μηχανογραφικά έντυπα. 

Υποβάλλεται σχετική γνωστοποίηση στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. εντός της μεθεπόμενης 

εργάσιμης για τη Δ.Ο.Υ. ημέρας και παρατείνεται για δέκα (10) ημέρες και όχι πέραν από την 

προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή κλεισίματος του ισολογισμού επί 

τήρησης βιβλίων Γ' κατηγορίας: 

Όταν τα αίτια της μη ενημέρωσης συνεχίζονται και μετά από το χρόνο της παράτασης αυτής, οι 

πρωτογενείς εγγραφές μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης γίνονται χειρόγραφα σε αθεώρητα έντυπα. 

Μετά τη λειτουργική αποκατάσταση του συστήματος γίνεται αμέσως η μεταφορά των 

εγγραφών από τα χειρόγραφα βιβλία στον Η/Υ, καθώς και η εκτύπωση των βιβλίων ή καταστάσεων, 

εφόσον παρήλθε η προθεσμία εκτύπωσής τους. 
 
 

ΤΕΛΟΣ 

 


