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Εργασίες τέλους χρήσεως 2016 - Χρονοδιάγραμμα εργασιών  
 
Φώτης Δημ. Λώλας  
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». 
 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 31/12/2016 ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ/ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ε.Λ.Π (N. 4308/2014).  
 
Κατάρτιση χρονοδιαγράμματος ενεργειών  
 
Λόγω των πολυποίκιλων ενεργειών που απαιτούνται πρέπει να καταρτίζουμε πίνακα 
χρονοδιαγράμματος των εργασιών που πρέπει να γίνουν, ανάλογα με τις ανάγκες της 
επιχείρησης (τακτοποιήσεις, απογραφή, αποσβέσεις, κοστολόγηση κ.λπ) και αφού 
λάβουμε υπόψη τις υπάρχουσες καταληκτικές από το νόμο προθεσμίες. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται για κάθε ενέργεια τα εξής στοιχεία: 
 
• Το είδος της ενέργειας. 
 
• Το Νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει. 
 
• Προθεσμίες, επισημάνσεις και Αλλαγές.  
 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

  

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
/ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 31-12-16



Ολοκλήρωση της Τιμολόγησης 
των συναλλαγών της χρήσης 
2016. 

Ν.4308/2014 - Άρθρο 11 «Χρόνος έκδοσης τιμολογίου» 
παρ 2 

“Ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου καθορίζεται ως εξής:   

α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, 
τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου 
μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της ολοκλήρωσης 
της υπηρεσίας, κατά περίπτωση.” 

  

ΠΟΛ.1003/31-12-2014 

«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 
4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών 
Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» 
Άρθρο 11 παρ. 1 & 2 

  

  

“11.1.1 Με την παράγραφο αυτή εισάγεται η έννοια της γένεσης της 
υποχρέωσης έκδοσης του τιμολογίου. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η 
υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που 
πραγματοποιείται η αποστολή ή η παράδοση των αγαθών ή των 
υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι ο χρόνος γένεσης της υποχρέωσης 
έκδοσης τιμολογίου διαφοροποιείται από την προθεσμία έκδοσης 
του εν λόγω τιμολογίου, η οποία καθορίζεται στην παράγραφο 2, 
αναλυτικά για κάθε περίπτωση πώλησης. 

  

11.1.2 Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου 
αποσυνδέεται από την εφαρμογή της αρχής του δεδουλευμένου 
σχετικά με την αναγνώριση των πωλήσεων. Δηλαδή, η υποχρέωση 
αναγνώρισης των εσόδων είναι θέμα πραγματικών περιστατικών 
σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια αναγνώρισης (π.χ. παράδοση 
αγαθών, παροχή υπηρεσίας) και δεν προϋποθέτει την έκδοση 
τιμολογίου η οποία μπορεί και να γίνεται σε μεταγενέστερο χρόνο. 
Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των λογιστικών 
βιβλίων (απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα). 

  

11.1.3 Είναι σαφές από το νόμο, σύμφωνα και με την Οδηγία 
2006/112/ΕΕ, ότι το τιμολόγιο φέρει την ημερομηνία στην οποία 
εκδόθηκε.” 

  

“11.2.1 Με την παράγραφο αυτή καθορίζονται οι προθεσμίες 
έκδοσης τιμολογίου για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών 
[περιπτώσεις (α) έως (ε)].  

  

Η γενική αρχή είναι ότι τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 
15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής 
αγαθών ή της παροχής της υπηρεσίας, κατά περίπτωση. 

  

11.2.2 Για παράδειγμα, για μια πώληση/παράδοση αγαθών στις 4 
Νοεμβρίου 20Χ1 και μία παροχή υπηρεσίας στις 28 Νοεμβρίου 
20Χ1 τα αντίστοιχα τιμολόγια πρέπει να εκδοθούν μέχρι και την 15 
Δεκεμβρίου 20Χ1, φέροντας την ημερομηνία έκδοσής τους (π.χ. 12 
Δεκεμβρίου ή 15 Δεκεμβρίου 20Χ1. Ομοίως, για παροχή 
υπηρεσίας στις 3 Δεκεμβρίου 20Χ1 και μια πώληση/παράδοση 
αγαθών στις 23 Δεκεμβρίου 20Χ1 τα αντίστοιχα τιμολόγια πρέπει 
να εκδοθούν μέχρι και την 15 Ιανουαρίου 20Χ2, φέροντας την 
ημερομηνία έκδοσής τους (π.χ. 5 Ιανουαρίου ή 15 Ιανουαρίου 
20Χ2.” 

  

   

Προθεσμία: μέχρι και την 15 Ιανουαρίου 2017, 
φέροντας την ημερομηνία έκδοσής τους έως και 
την 15 Ιανουαρίου 2017  



Καταχώρηση όλων των 
εγγραφών μηνός Δεκεμβρίου 
2016 και λήψη πρώτου 
προσωρινού ισοζυγίου 

  

  

  

Ν.4308/2014 - Άρθρο 6 «Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών 
αρχείων» παρ 1. 

  

“ Η ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) γίνεται ως εξής: 

α) Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, η ενημέρωση για τα 
εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε μήνα 
γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.   

β) Όταν η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, η ενημέρωση για τα 
εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε ημερολογιακού 
τριμήνου γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα 
από τη λήξη του τριμήνου.   

γ) Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση γίνεται εντός του 
απαιτούμενου χρόνου για την έγκαιρη σύνταξη των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. “  

  

Προθεσμία: Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα 
δηλ έως 31/1/2017.  



Υποβολή συγκεντρωτικών 
καταστάσεων Πελατών – 
Προμηθευτών, Χρήσης 2016 

  

  

  

  

  

Ν.4174/2013 -  Άρθρο 14. Πληροφορίες από τον 
φορολογούμενο (Παρ. 3 &4) 

  

«3. Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, καθώς 
και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 
2859/2000), υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, 
προμηθευτών και πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα 
φορολογικά στοιχεία αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής 
μεθόδου επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου 
Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών 
(μηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Οι καταστάσεις του προηγούμενου 
εδαφίου αφορούν φορολογικά στοιχεία που σχετίζονται 
αποκλειστικά με την επαγγελματική εξυπηρέτηση, καθώς και την 
εκπλήρωση του σκοπού των προσώπων του προηγούμενου 
εδαφίου. Για τις λιανικές συναλλαγές υποβάλλονται συγκεντρωτικά 
δεδομένα. 

  

4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται ο χρόνος 
υποβολής των καταστάσεων, ο τρόπος, η διαδικασία, η έκταση 
εφαρμογής, το ύψος της αξίας των στοιχείων, ο τρόπος 
επιβεβαίωσης και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εφαρμογή της 
προηγούμενης παραγράφου.» 

  

ΠΟΛ.1022/7.1.2014  Υποβολή καταστάσεων φορολογικών 
στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών - Όπως 
τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1051/2016 

  

«1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 προστίθεται τελευταίο εδάφιο 
ως εξής: «Οι καταστάσεις των ανωτέρω περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ 
που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα, 
υποβάλλονται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους 
από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.  

Οι καταστάσεις της ανωτέρω περίπτωσης δ΄ που αφορούν τα 
ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα υποβάλλονται μέχρι το τέλος 
Απριλίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που 
αφορούν.». 

2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Δεν 
απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία 
αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό 
(100) ευρώ.» 

3. Στο άρθρο 6 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Για τα 
ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα, για τη διόρθωση των 
αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να 
υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος Απριλίου του 
επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.» 

  

  

  

Προθεσμία: έως 28/2/2017 



Απογραφή (ποσοτική) / (φυσική 
καταμέτρηση) 

- Αποθεμάτων (λογ. 20-29) 

- Διαθεσίμων (λογ. 38.00) 

- Επιταγών (λογ. 33.90, 53.90) 

- Συναλλαγματικών (λογ. 31, 51) 

Διενέργεια συμφωνίας με τα 
αντίστοιχα βιβλία,  

  

Εφόσον προκύψουν ελλείμματα-
πλεονάσματα γίνονται οι σχετικές 
τακτοποιήσεις. 

Ν.4308/2014 - Άρθρο 6 «Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών 
αρχείων» παρ 2. “Ο προσδιορισμός της ποσότητας αποθεμάτων, 
όπου συντρέχει περίπτωση, διενεργείται σε κατάλληλο χρόνο που 
διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδομένων σε σχέση με την 
ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 
οντότητας.” 

  

  

Ν.4308/2014 - Άρθρο 4 Παρ. 4 & 5  

«1. Η οντότητα τηρεί κατά περίπτωση, πέραν των αρχείων του 
άρθρου 3, τα αρχεία (βιβλία) που περιγράφονται στις επόμενες 
παραγράφους, με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία τέλους 
της περιόδου αναφοράς (ημερομηνία του ισολογισμού).  

…………………………………………………………………………….. 

4. Αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων: Στο αρχείο αυτό 
καταχωρούνται: 

α) Τα ποσοτικά δεδομένα της φυσικής απογραφής (σύντομη 
περιγραφή είδους, μονάδα μέτρησης και ποσότητα), κατά είδος και 
διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο.  

β) Η κατά μονάδα αξία επιμέτρησης, καθώς και η συνολική αξία 
επιμέτρησης του κάθε είδους.  

γ) Ο προσδιορισμός της ποσότητας των αποθεμάτων δύναται να 
γίνεται με έμμεσες τεχνικές που είναι αξιόπιστες και κατάλληλα 
τεκμηριωμένες.  

δ) Αναλώσιμα υλικά αγαθά που δεν είναι σημαντικά μπορούν να 
μην απογράφονται. 

  

5. Αρχείο αποθεμάτων τρίτων. Η οντότητα που έχει στην κατοχή 
της αποθέματα κυριότητας άλλης οντότητας τηρεί αρχείο στο οποίο 
καταγράφονται αναλυτικά τα σχετικά αποθέματα, κατά είδος και 
ποσότητα και διακεκριμένα κατά αποθηκευτικό χώρο, σύμφωνα με 
τις περιπτώσεις α΄ και γ΄ της παραγράφου 4 του παρόντος 
άρθρου.»  

  

ΠΟΛ.1003/31-12-2014 

«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 
4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών 
Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» 
Άρθρο 4 παρ. 4 & 5 

………………………………………………………………….. 

«4.4.1 Καθιερώνεται η δυνατότητα προσδιορισμού της ποσότητας 
των αποθεμάτων με αξιόπιστες και τεκμηριωμένες έμμεσες 
τεχνικές. Τεκμηριωμένες είναι οι τεχνικές που είναι γενικά 
αποδεκτές στη διεθνή πρακτική. Στόχος της διάταξης είναι η 
επίτευξη εύλογης διασφάλισης αναφορικά με την προσδιοριζόμενη 
ποσότητα αποθεμάτων κατ’ είδος κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες και το κόστος 
ακριβούς καταμέτρησης. Δηλαδή επιδιώκεται η αξιοπιστία της 
μέτρησης της ποσότητας και ταυτόχρονα ο περιορισμός του 
κόστους και η υπέρβαση δυσχερειών. 

4.4.2 Μια σημαντική παράμετρος που επηρεάζει την κρίση περί 
αξιοπιστίας των έμμεσων τεχνικών προσδιορισμού της ποσότητας 
των αποθεμάτων είναι το είδος των δικλίδων που χρησιμοποιεί η 
οντότητα για να παρακολουθεί και να ελέγχει τα παραλαμβανόμενα 
και αποστελλόμενα αποθέματα, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 
άρθρου 5 του παρόντος νόμου. Παράδειγμα τέτοιας δικλίδας είναι η 
τήρηση, κατ’ επιλογή της οντότητας, αναλυτικού αρχείου ποσοτικής 
διακίνησης για εισερχόμενα ή / και αποστελλόμενα ή πωλούμενα 
αγαθά. Στην κρίση για την απαιτούμενη αξιοπιστία των έμμεσων 
τεχνικών λαμβάνεται υπόψη το κατά πόσο οι τεχνικές είναι 
καθιερωμένες στη διεθνή πρακτική. Σε κάθε περίπτωση, 
λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη φύση των αποθεμάτων (π.χ. 
καύσιμα, ζώντα ψάρια, ορυκτά αποθέματα) για τον προσδιορισμό 

Προθεσμία: ημερομηνία τέλους χρήσης ή 
ως ημερομηνία ισολογισμού (30/6/2017) 

  

  

ΠΟΛ.1003/31-12-2014 

«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) 
περί των «Ελληνικών Λογιστικών 
Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» Άρθρο 6 παρ. 2 

  

“6.2.1 Σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό της 
ποσότητας των αποθεμάτων, ορίζεται ότι ο εν λόγω 
προσδιορισμός διενεργείται σε κατάλληλο χρόνο 
που διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδομένων σε 
σχέση με την ημερομηνία αναφοράς των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας. 
Δηλαδή, ο χρόνος προσδιορισμού των 
αποθεμάτων (φυσική απογραφή) καθορίζεται από 
τα πραγματικά δεδομένα μιας οντότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 4 και την ανάγκη 
διασφάλισης της αξιοπιστίας του ποσοτι
προσδιορισμού των αποθεμάτων στο τέλος της 
ημερομηνίας αναφοράς (ημερομηνία τέλους χρήσης 
ή ημερομηνία ισολογισμού). 

  

6.2.2 Ο χρόνος αυτός μπορεί να απέχει από το 
τέλος της ημερομηνίας αναφοράς, ιδίως όταν η 
οντότητα τηρεί αναλυτικό αρχείο ποσοτικής 
διακίνησης αποθεμάτων (βιβλίο αποθήκης) ή όταν 
ο αριθμός ή και η ποσότητα των διακινήσεων δεν 
είναι σημαντική. Σε άλλες περιπτώσεις που η 
οντότητα εφαρμόζει έμμεσες τεχνικές στον 
προσδιορισμό της ποσότητας των αποθεμάτων της 
απογραφής, η σχετική διαδικασία δύναται να γίνεται 
με αξιοπιστία και σε χρόνο απομακρυσμένο από το 
τέλος της περιόδου (π.χ. προσδιορισμός 
ιχθυόμαζας ιχθυοτροφείων). Τέλος, σημειώνεται ότι 
όταν εφαρμόζεται η μέθοδος της λιανικής (retail 
method) δεν γίνεται ποσοτικός προσδιορισμός των 
αποθεμάτων και η εκτίμηση της αξίας του τελικού 
αποθέματος δύναται επίσης να γίνεται με ασφάλεια 
σε χρόνο απομακρυσμένο από το τέλος της 
περιόδου. 

  

6.2.3 Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από το 
χρόνο που διενεργείται ο ποσοτικός προσδιορισμός 
των αποθεμάτων, η οντότητα είναι υποχρεωμένη να 
έχει τεκμηριώσει με αξιόπιστο τρόπο τις ποσότητες 
της απογραφής εντός των χρονικών ορίων 
σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
της περιόδου.” 

  



Έλεγχος της ορθότητας των 
υπολοίπων Πελατών – 
Προμηθευτών και συμφωνία με 
την Γενική Λογιστική (Λογ. 30 και 
Λογ. 50) 

  

• Ο έλεγχος – συμφωνία μπορεί να 
γίνει με διάφορους τρόπους 
(τηλεφωνική επικοινωνία , 
επιβεβαιωτική επιστολή, κ.λ.π). 

  

• με τον έλεγχο αυτό επιτυγχάνεται : 
παράληψη καταχώρησης 
εκδοθέντων στοιχείων , 
επισημαίνονται τυχόν ακίνητα 
υπόλοιπα και ανακαλύπτονται τυχόν 
λανθασμένες καταχωρήσεις. 

  

• πρέπει σε συνεργασία με τους 
υπεύθυνους των προμηθειών και 
των πωλήσεων να διερευνάται η 
τυχόν υποχρέωση ή απαίτηση για 
έκδοση ή λήψη πιστωτικών 
τιμολογίων. 

  

• στις περιπτώσεις που υπάρχει 
ξεχωριστό ισοζύγιο πελατών – 
προμηθευτών πρέπει να γίνεται 
συμφωνία με την γενική λογιστική. 

  

• καλό θα είναι να γίνεται και 
συμφωνία των συγκεντρωτικών 
καταστάσεων ΜΥΦ. 

  

• προκειμένου για εκπτώσεις που 
χορηγούνται λόγω κύκλου 
εργασιών, λαμβάνονται υπόψη, 
εφόσον τα παρεχόμενα ποσοστά 
εκπτώσεων γνωστοποιούνται στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. του πωλητή ή του 
παρέχοντος τις υπηρεσίες, 
τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν 
από την πραγματοποίηση τους. 

  

  

  

  

Ν.4308/2014 - Άρθρο 6 «Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων» 
παρ 1 & Παρ. 3 

  

1. Η ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) γίνεται ως εξής: 

………………………………………………….. 

γ) Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση γίνεται εντός του 
απαιτούμενου χρόνου για την έγκαιρη σύνταξη των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. “ 

  

«3. Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 
περιόδου ολοκληρώνεται στο συντομότερο χρόνο από:   

α) έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου ή   

β) το χρονικό όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που τίθενται από τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία 
της χώρας.» 

  

ΠΟΛ.1003/31-12-2014 

«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 
4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών 
Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» Άρθρο 11 
παρ. 1 & 2 

  

“11.1.1 Με την παράγραφο αυτή εισάγεται η έννοια της γένεσης της 
υποχρέωσης έκδοσης του τιμολογίου. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η 
υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που 
πραγματοποιείται η αποστολή ή η παράδοση των αγαθών ή των 
υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι ο χρόνος γένεσης της υποχρέωσης 
έκδοσης τιμολογίου διαφοροποιείται από την προθεσμία έκδοσης 
του εν λόγω τιμολογίου, η οποία καθορίζεται στην παράγραφο 2, 
αναλυτικά για κάθε περίπτωση πώλησης. 

  

11.1.2 Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου 
αποσυνδέεται από την εφαρμογή της αρχής του δεδουλευμένου 
σχετικά με την αναγνώριση των πωλήσεων. Δηλαδή, η υποχρέωση 
αναγνώρισης των εσόδων είναι θέμα πραγματικών περιστατικών 
σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια αναγνώρισης (π.χ. παράδοση 
αγαθών, παροχή υπηρεσίας) και δεν προϋποθέτει την έκδοση 
τιμολογίου η οποία μπορεί και να γίνεται σε μεταγενέστερο χρόνο. 
Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των λογιστικών 
βιβλίων (απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα). 

  

11.1.3 Είναι σαφές από το νόμο, σύμφωνα και με την Οδηγία 
2006/112/ΕΕ, ότι το τιμολόγιο φέρει την ημερομηνία στην οποία 
εκδόθηκε.” 

  

“11.2.1 Με την παράγραφο αυτή καθορίζονται οι προθεσμίες 
έκδοσης τιμολογίου για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών 
[περιπτώσεις (α) έως (ε)].  

  

Η γενική αρχή είναι ότι τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 
15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής 
αγαθών ή της παροχής της υπηρεσίας, κατά περίπτωση. 

  

11.2.2 Για παράδειγμα, για μια πώληση/παράδοση αγαθών στις 4 
Νοεμβρίου 20Χ1 και μία παροχή υπηρεσίας στις 28 Νοεμβρίου 
20Χ1 τα αντίστοιχα τιμολόγια πρέπει να εκδοθούν μέχρι και την 15 

Προθεσμία: 

Χρόνος ενημέρωσης βιβλίου απογραφών με την 
αξία των αποθεμάτων και των λοιπών 
περιουσιακών στοιχείων, καθώς και το κλείσιμο του 
ισολογισμού μέχρι έξι μήνες από τη λήξη της 
περιόδου ή την εμπρόθεσμη υποβολή της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Έως 
30/6/2017 

  

Κατά την ημερομηνία αυτή πρέπει να έχουν 
οριστικοποιηθεί όλες οι λογιστικές εγγραφές που 
αφορούν στο κλείσιμο της χρήσης και στον 
προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, να έχει 
ενημερωθεί το ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ Να έχουν 
αποθηκευθεί σε μαγνητικά μέσα τα δεδομένα των 
υπολοίπων βιβλίων και τα οριστικά πλέον 
υπόλοιπα των λογαριασμών που 
αντιπροσωπεύουν τα στοιχεία του Ισολογισμού 
(Ενεργητικού και Παθητικού) να μεταφερθούν στη 
νέα χρήση. 

  

  

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής 
των συγκεντρωτικών καταστάσεων 
πελατών – προμηθευτών (ΜΥΦ) για την 
χρήση 2016 είναι μέχρι 28/2/2017 
επομένως η συμφωνία πελατών 
προμηθευτών θα πρέπει να γίνει μέχρι 
την ανωτέρω προθεσμία.  



Έλεγχος και συμφωνία των 
τραπεζικών λογαριασμών 
(καταθέσεων και δανείων), (λογ. 
38.03 – 38.06 , λογ. 45.00 – 45.13 , 
λογ. 52). 

  

• ο έλεγχος γίνεται  με συμφωνία 
των  λογιστικών υπολοίπων με τα 
αντίστοιχα τραπεζικά extrait.  

  

• επίσης γίνεται έλεγχος οτι οι 
τράπεζες έχουν λογίσει τους τόκους 
έως το τέλος της χρήσης, αλλιώς 
γίνονται οι σχετικές ταχτοποιήσεις 
μέσω των μεταβατικών 
λογαριασμών. 

Ν.4308/2014 -  Άρθρο 17:  Γενικές αρχές  

σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων  παρ. : 1 

«Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με σαφήνεια, 
σύμφωνα με τις θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου και της 
συνέχισης της δραστηριότητας,….» 

  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
4308/2014 

  

17.1.2 Η θεμελιώδης αρχή του δεδουλευμένου επιτάσσει την 
αναγνώριση των επιπτώσεων των συναλλαγών και γεγονότων της 
οντότητας και τη συμπερίληψή τους στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της στο χρόνο που προκύπτουν και όχι στο χρόνο που 
διακανονίζονται ταμειακά (εισπράττονται ή πληρώνονται). Για 
παράδειγμα, η λήψη ενός δανείου κατά την ημερομηνία 
ισολογισμού, επιβάλλεται να αναγνωρισθεί στην κλειόμενη 
περίοδο, ώστε να απεικονισθούν τα ληφθέντα ταμιακά 
διαθέσιμα και η αντίστοιχη χρηματοοικονομική υποχρέωση. 
Ομοίως, οι δουλευμένοι τόκοι ενός δανείου επιβάλλεται να 
αναγνωρισθούν ως έξοδο στην περίοδο που αφορούν, έστω 
και εάν σύμφωνα με τη σχετική δανειακή σύμβαση οφείλονται 
να πληρωθούν στην επόμενη περίοδο. Ο χειρισμός αυτός οδηγεί 
στην εμφάνιση του σχετικού εξόδου στην κλειόμενη χρήση που 
αφορά, καθώς και στην αντίστοιχη αύξηση της χρηματοοικονομικής 
υποχρέωσης προς τον δανειστή και τη μείωση της καθαρής θέσης. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Έλεγχος και συμφωνία  των 
διάφορων δοσοληπτικών  
λογαριασμών (λογ. 33.00 – 33.12) 

  

• ο έλεγχος – συμφωνία γίνεται  για 
την τακτοποίηση – απόδοση των 
εξόδων 

. 

  

Ν. 4172/2013 - Άρθρο 13 “Παροχές σε είδος” παρ 3  

«3. Οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, προς εργαζόμενο ή 
εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική 
οντότητα περιβάλλονται τη μορφή έγγραφης συμφωνίας και 
αποτιμώνται με βάση το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ 
των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του 
ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το 
επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς, του 
οποίου η μέθοδος υπολογισμού ορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων που 
τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω 
ημερολογιακού μήνα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη 
συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως 
παροχή σε είδος. Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών 
θεωρείται δάνειο.» 

ΠΟΛ.1219/6.10.2014 

«Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 
13 του ν.4172/2013» 

  

Αριθ. πρωτ.: Δ12 1168638 ΕΞ 2014/18.12.2014 

Φορολογική μεταχείριση της παρεχόμενης μείωσης των διδάκτρων 
για τα παιδιά των εργαζόμενων, διευθυντών, διαχειριστών και 
μελών διοίκησης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων. 

  

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1121357 ΕΞ2015/14.9.2015 
Διευκρινίσεις σχετικά με την έκπτωση των διατακτικών σίτισης που 
χορηγεί επιχείρηση σε εργαζομένους της 

  

«3. Με βάση ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας 
προκύπτει ότι εταιρείες χορηγούν διατακτικές σίτισης έως 6 ευρώ 
(132 ευρώ μηνιαίως) στους εργαζομένους τους, τις οποίες 
πρόκειται να εξαργυρώνουν και σε supermarkets κατά περιοδικά 
χρονικά διαστήματα, προκειμένου για την αγορά προϊόντων με τα 
οποία θα προετοιμάζουν το γεύμα τους το οποίο στη συνέχεια θα 
καταναλώνουν στις εταιρείες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. 

4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι δεν 
υπάρχει περιορισμός ως προς τον τρόπο εξαργύρωσης των 
διατακτικών σίτισης έως 6 ευρώ (σε εστιατόρια ή supermarkets) 
προκειμένου για την έκπτωση των σχετικών δαπανών, και 
συνεπώς ότι οι υπόψη δαπάνες, οι οποίες συνιστούν προσωπικές 
καταναλωτικές δαπάνες, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση για 
έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, με βάση τα 
αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιο μας.»  

  

ΔΕΑΦΑ 1134898 ΕΞ 2016 Έκπτωση από τα ακαθάριστα 
έσοδα επιχείρησης των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα προς 
τους εργαζομένους τους ή συγγενείς αυτών 

  

«6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι οι 
κοινωνικού χαρακτήρα παροχές που δίνουν οι επιχειρήσεις σε 
εργαζομένους τους ή σε συγγενικά αυτών πρόσωπα (π.χ. ως δώρα 
λόγω γάμου αυτών ή των τέκνων τους ή λόγω γέννησης παιδιού, 
καθώς και τα βοηθήματα σε οικογένεια θανόντος εργαζομένου) 
αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. 

Επομένως, οι σχετικές δαπάνες θεωρείται ότι πραγματοποιούνται 
προς το συμφέρον της επιχείρησης (άρθρο 22 περ. α') και 
εκπίπτουν ως έξοδα μισθοδοσίας, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές 
προϋποθέσεις των περ. β' και γ' του άρθρου 22 του ν.4172/2013.» 

  

  

Συνεπώς οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που 
λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο 
αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο 
εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η 
συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το 
ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό 
έτος. 

Κατά συνέπεια θα πρέπει να γίνει έλεγχος των 
διάφορων δοσοληπτικών  λογαριασμών (λογ. 
33.00 – 33.12) για την διαπίστωση η όχι ποσών 
που αφορούν παροχές σε είδος ώστε να 
αντιμετωπιστούν ανάλογα.  

  

  

  

  

  



Υπολογισμός της αξίας των 
παροχών σε είδος του άρθρου 13 
του ν. 4172/2013. 

  

Οι κυριότερες εξ΄ αυτών των 
παροχών είναι : 

- Παραχώρησης ενός οχήματος για 
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός 
φορολογικού έτους, 

- Παροχές σε είδος με τη μορφή 
δανείου 

- Παροχή της χρήσης εταιρικών 
συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας 

- Παραχώρησης κατοικίας για 
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός 
φορολογικού έτους, 

ΠΟΛ.1219/6.10.2014 - Φορολογική μεταχείριση παροχών 

σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013. 

  

Αρ. πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 301/9.1.2015 

Περί του υπολογισμού ή της απαλλαγής της δαπάνης των 
καυσίμων και διοδίων από το φορολογητέο εισόδημα που 
προκύπτει λόγω παραχώρησης εταιρικού οχήματος. 

  

«6. Επομένως, αναφορικά με το ερώτημα που μας ετέθη, η θέση 
της υπηρεσίας μας είναι ότι για τον υπολογισμό των παροχών σε 
είδος λόγω παραχώρησης εταιρικού οχήματος (αποτίμηση 
αγοραίας αξίας) σε εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχο, δεν θα λάβετε 
υπόψη τις δαπάνες καυσίμων και διοδίων. Εντούτοις, 
υπογραμμίζεται ότι οι εν λόγω δαπάνες θα εξετασθούν ως προς 
την παραγωγικότητά τους και κατ’ επέκταση, ως προς την ανάγκη 
αναμόρφωσής τους ή μη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22 
και 23 του Ν. 4172/2013.» 

  

  

ΠΟΛ.1094/17.4.2015 Φορολογική μεταχείριση των υποτροφιών, 
των χρηματικών βραβείων και των βοηθημάτων - οικονομικών 
ενισχύσεων 

  

  

 ΔΕΑΦ 1096157 ΕΞ 2016/ 22.6.2016 Φορολογική 
μεταχείριση των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων που παραχωρούνται κατά 
χρήση στους υπαλλήλους της εταιρείας 

  

 «4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, όσον αφορά στη φορολογική 
μεταχείριση της παροχής οχήματος στα στελέχη μιας επιχείρησης 
ανεξαρτήτως:  

α) της διάρκειας χρήσης του οχήματος και  

β) της δραστηριότητας της επιχείρησης  

η παροχή αυτή αποτελεί παροχή σε είδος για τον εργαζόμενο, η 
οποία για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 13 του ΚΦΕ αποτιμάται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 
4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του 
ν. 4389/2016.» 

  

  

Σημαντικές αλλαγές στη χρήση 2016 

  

Επανακαθορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού της 
αξίας της παραχώρησης ενός οχήματος σε 
εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για 
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του 
φορολογικού έτους. 

Κατά συνέπεια η παράγραφος 2 του Ν.4308/2013, 
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου
99 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α' 240/22-12-2016) 
εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται 
από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της ιδίας παραγράφου 1.

  

2. Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε 
εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για 
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του 
φορολογικού έτους, υπολογίζεται ως ποσοστό 
της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του 
οχήματος ως εξής: 

α) για ΛΤΠΦ από 0 έως 12.000 ευρώ ως ποσοστό 
τέσσερα τοις εκατό (4%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον 
ετήσιο εισόδημα, 

β) για ΛΤΠΦ από 12.001 έως 17.000 ευρώ ως 
ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) της ΛΤΠΦ ως 
επιπλέον ετήσιο εισόδημα, 

γ) για ΛΤΠΦ από 17.001 έως 20.000 ευρώ ως 
ποσοστό δεκατέσσερα τοις εκατό (14%) της ΛΤΠΦ 
ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, 

δ) για ΛΤΠΦ από 20.001 έως 25.000 ευρώ ως 
ποσοστό δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της ΛΤΠΦ ως 
επιπλέον ετήσιο εισόδημα, 

ε) για ΛΤΠΦ πλέον των 25.001 ευρώ ως ποσοστό 
είκοσι δύο τοις εκατό (22%) της ΛΤΠΦ ως 
επιπλέον ετήσιο εισόδημα, 

ανεξάρτητα αν το όχημα ανήκει στην επιχείρηση ή 
είναι μισθωμένο με οποιονδήποτε τρόπο στα 
ανωτέρω πρόσωπα. Το ανωτέρω ποσοστό 
καθενός οχήματος δεν επιμερίζεται σε περισσότερα 
του ενός πρόσωπα. 

 
Η αξία της παραχώρησης του οχήματος 
μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής: 

i) 0-2 έτη καμία μείωση 

ii) 3-5 έτη μείωση δέκα τοις εκατό (10%) 

iii) 6-9 έτη μείωση εικοσι πέντε τοις εκατό (25%)

iv) Από 10 έτη και μετά μείωση πενήντα τοις εκατό 
(50%). 
Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται τα 
οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για 
επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή 
Πώλησης προ Φόρων έως 12.000 ευρώ. 

  



Έλεγχος και συμφωνία φόρων 
και ασφαλιστικών εισφορών 
προσωπικού (λογ. 54.03 και 55 ) 

  

• Γίνεται συμφωνία των 
παρακρατούμενων και 
αποδοθέντων φόρων και 
ασφαλιστικών εισφορών  

  

• Συντάσσεται η βεβαίωση 
αποδοχών μισθωτών και γίνεται 
σχετική συμφωνία με τα λογιστικά 
δεδομένα 

  

• Γίνεται συμφωνία ότι τα μη 
αποδοθέντα ποσά αφορούν τις 
τελευταίες μισθοδοτικές καταστάσεις 
του έτους. 

Ν.4172/2013 - Άρθρο 12 Εισόδημα από μισθωτή εργασία 
και συντάξεις 

2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν 
ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες: 

…………………………………………………….... 

δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού 
προσώπου ή νομικής οντότητας, 

………………………………………………………... 

  

Ν.4172/2013 - Άρθρο 13. Παροχές σε είδος 

  

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 
οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή 
συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο 
εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των 
παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ 
ανά φορολογικό έτος. …………….. 

  

  

ΠΟΛ.1049/11.2.2014 - Καθορισμός του τρόπου υποβολής 
της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται 
στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην 
ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 
3986/2011 

  

ΠΟΛ.1104/9.4.2014 - Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα 
από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική 
εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 
από τους υπόχρεους 

  

ΠΟΛ.1219/6.10.2014 - Φορολογική μεταχείριση παροχών 

σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013. 

  

  

ΠΟΛ.1072/31.3.2015 – «Οδηγίες περί της εφαρμογής των 
διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την 
παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και 
συντάξεις» 

  

  

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα  

  

  

ΠΟΛ.1064/2016 Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 
μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α'85/12.5.2016) και του 
ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 

Σημαντικές αλλαγές στη χρήση 2016 

  

1. Αλλάζουν οι συντελεστές παρακράτησης φόρου 
στο εισόδημα από μισθούς - συντάξεις, της παρ.1 
του άρθρου 15 του ν.4172/2013 ισχύει μετά την 
αντικατάστασή της από τις διατάξεις της παρ.1 του 
άρθρου 112 του ν.4387/2016:  

  
Εισόδημα (Μισθοί, 

Συντάξεις, Επιχ. 
Δραστηριότητα) 

Φορ. Συντελεστής

0 - 20.000 22% 
20.001 - 30.000 29% 
30.001 - 40.000 37% 

40.001 – 45% 

  

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 
16 του ν.4172/2013 όπως αυτό ισχύει μετά την 
τροποποίησή του από τις διατάξεις της παρ.2 του 
άρθρου 112 του ν.4387/2016, ο φόρος που 
προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 
μειώνεται κατά τα ακόλουθα ποσά:χίλια εννιακόσια 
(1.900) ευρώ (για φορολογούμενο χωρίς 
εξαρτώμενα τέκνα)χίλια εννιακόσια πενήντα 
(1.950) ευρώ (για φορολογούμενο με ένα (1) 
εξαρτώμενο τέκνο)δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ (για 
φορολογούμενο με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα)δύο 
χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ (για φορολογούμενο 
με τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω).Οι μειώσεις 
αυτές εφαρμόζονται στην περίπτωση που το 
φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 
και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι 
χιλιάδων (20.000) ευρώ και ο φόρος είναι 
μεγαλύτερος ή ίσος του ως άνω ποσού (ανάλογα 
με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων). Σε 
περίπτωση που το ποσό του φόρου είναι 
μικρότερο των ανωτέρω ποσών (1.900, 1.950, 
2.000, 2.100), τότε το ποσό της μείωσης 
περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος 
φόρου.Τα εξαρτώμενα τέκνα του φορολογούμενου 
ορίζονται από το άρθρο 11 του ν.4172/2013. 

  

  

2. Αλλάζουν οι συντελεστές παρακράτησης της 
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 
112 του ν.4387/2016, η ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011
ενσωματώνεται στον ΚΦΕ. Συγκεκριμένα, με τις 
διατάξεις αυτές προστίθεται νέο άρθρο 43Α στον 
ν.4172/2013. Η παρακράτηση ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθούς 
συντάξεις (βάσει αναγωγής του μηνιαίου 
εισοδήματος σε ετήσιο καθαρό εισόδημα), 
διενεργείται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα και 
όχι με συντελεστές στο σύνολο του εισοδήματος 
όπως συνέβαινε στο παρελθόν: 

  

Ν.4172/2013 - Άρθρο 43Α . Επιβολή ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα  

 1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα 
εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) 
ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας 
κληρονομιάς. Για την επιβολή της εισφοράς 
λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, 
όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των 
εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, 
από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, 
από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, 
φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή 
τεκμαρτό. 



- Εγγραφές χρονικής 
τακτοποίησης αγορών εξόδων 
εσόδων (λογ. 36, λογ.56, λογ. 58) 

  

• Συνήθως αφορά χρονικές 
ταυτοποιήσεις μέσω των 
λογαριασμών 56 και 36 των 
δεδουλευμένων εξόδων και εσόδων 
(τέτοια συνήθως είναι: ηλεκτρικό 
ρεύμα, τηλέφωνα, τόκοι, 
ασφάλιστρα κ.λ.π). 

  

Ν.4308/2014 -  Άρθρο 17:  Γενικές αρχές  

σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων  παρ. : 1 

«Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με σαφήνεια, 
σύμφωνα με τις θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου και της 
συνέχισης της δραστηριότητας,….» 

  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
4308/2014 

  

17.1.2 Η θεμελιώδης αρχή του δεδουλευμένου επιτάσσει την 
αναγνώριση των επιπτώσεων των συναλλαγών και γεγονότων της 
οντότητας και τη συμπερίληψή τους στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της στο χρόνο που προκύπτουν και όχι στο χρόνο που 
διακανονίζονται ταμειακά (εισπράττονται ή πληρώνονται). Για 
παράδειγμα, η λήψη ενός δανείου κατά την ημερομηνία 
ισολογισμού, επιβάλλεται να αναγνωρισθεί στην κλειόμενη 
περίοδο, ώστε να απεικονισθούν τα ληφθέντα ταμιακά 
διαθέσιμα και η αντίστοιχη χρηματοοικονομική υποχρέωση. 
Ομοίως, οι δουλευμένοι τόκοι ενός δανείου επιβάλλεται να 
αναγνωρισθούν ως έξοδο στην περίοδο που αφορούν, έστω 
και εάν σύμφωνα με τη σχετική δανειακή σύμβαση οφείλονται 
να πληρωθούν στην επόμενη περίοδο. Ο χειρισμός αυτός οδηγεί 
στην εμφάνιση του σχετικού εξόδου στην κλειόμενη χρήση που 
αφορά, καθώς και στην αντίστοιχη αύξηση της χρηματοοικονομικής 
υποχρέωσης προς τον δανειστή και τη μείωση της καθαρής θέσης. 

  

  



- Υπολογισμός πρόβλεψης 
επισφαλών απαιτήσεων (λογ. 
44.11) 

  

• Διερευνάται η τυχόν ύπαρξη 
επισφαλειών. 

  

• Αποφασίζεται σε συνεργασία με 
την διοίκηση η διενέργεια η μη 
πρόβλεψης. 

  

• Γίνονται εφόσον συντρέχει 
περίπτωση οι σχετικές λογιστικές 
έγγραφες 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Φορολογική αντιμετώπιση 

  

Ν.4172/2013 – Άρθρο 26 Επισφαλείς απαιτήσεις 

  

1. Τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών 
απαιτήσεων και οι διαγραφές αυτών, με την επιφύλαξη των 
οριζομένων στις παραγράφους 5 έως 7 του παρόντος άρθρου, 
εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, ως εξής: 

α) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) 
ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) 
μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη 
επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της εν 
λόγω απαίτησης, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες 
ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της 
εν λόγω απαίτησης, 

β) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω του ποσού των χιλίων (1.000) 
ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) 
μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη 
επισφαλών απαιτήσεων, εφόσον έχουν αναληφθεί οι 
κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος 
είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, σύμφωνα με τον ακόλουθο 
πίνακα: 

  
Χρόνος υπερημερίας (σε μήνες) Προβλέψεις (σε ποσοστό %) 

> 12 50 
> 18 75 
> 24 100 

  

2. Ανεξάρτητα από την παράγραφο 1, ο σχηματισμός προβλέψεων 
επισφαλών απαιτήσεων δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις 
επισφαλών απαιτήσεων κατά των μετόχων ή εταίρων της 
επιχείρησης με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής δέκα τοις εκατό 
(10%) και των θυγατρικών εταιρειών της επιχείρησης με ελάχιστο 
ποσοστό συμμετοχής δέκα τοις εκατό (10%), εκτός αν για την 
αξίωση που αφορά αυτές τις οφειλές υπάρχει εκκρεμοδικία ενώπιον 
δικαστηρίου ή διαιτητικού δικαστηρίου, ή εάν ο οφειλέτης έχει 
υποβάλει αίτημα κήρυξης σε πτώχευση ή υπαγωγής σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή σε βάρος του έχει εκκινήσει η διαδικασία 
αναγκαστικής εκτέλεσης. Επίσης, δεν επιτρέπεται ο σχηματισμός 
προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις που καλύπτονται από 
ασφάλιση ή οποιαδήποτε εγγυοδοσία ή άλλη ενοχική ή εμπράγματη 
ασφάλεια ή για οφειλές του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή για εκείνες 
που έχουν δοθεί με την εγγύηση αυτών των φορέων.  

  

3. Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, ανακτάται άμεσα με τη μεταφορά αυτής της 
πρόβλεψης στα κέρδη της επιχείρησης, εφόσον η απαίτηση: 

α) καταστεί εισπράξιμη ή  

β) διαγραφεί.  

  

4. Απαίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς 
μόνον εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

α) έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην 
οφειλή ως έσοδο, 

β) έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του 
φορολογούμενου και 

 γ) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την 
είσπραξη της απαίτησης.  

  

  

Ν.4308/2014 -  Άρθρο 3. Λογιστικό σύστημα και 
βασικά λογιστικά αρχεία 

  

«5. Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται 
να παρακολουθεί τη λογιστική βάση των στοιχείων 
των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, 
υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά 
περίπτωση, με σκοπό την κατάρτιση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας, 
σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Το λογιστικό 
σύστημα της οντότητας απαιτείται να 
παρακολουθεί και τη φορολογική βάση των 
στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών 
στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά 
περίπτωση, με σκοπό τη συμμόρφωση με τη 
φορολογική νομοθεσία και την υποβολή 
φορολογικών δηλώσεων.»   

  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΥ 4308/2014 

  

Άρθρο 3 - Λογιστικό σύστημα και βασικά 
λογιστικά αρχεία
 
«3.5.1 Το λογιστικό σύστημα της οντότητας 
απαιτείται να παρακολουθεί τόσο τη λογιστική αξία 
όσο και τη φορολογική βάση, εφόσον διαφέρουν, 
των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών 
στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά 
περίπτωση. Η υποχρέωση αυτή είναι αυτονόητη 
προϋπόθεση για την εκπλήρωση των φορολογικών 
υποχρεώσεων της οντότητας. Η παρακολούθηση 
δύναται να γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο και 
ασφαλή τρόπο, ώστε να μπορούν να εξαχθούν οι 
απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη σύνταξη 
των φορολογικών δηλώσεων, και τη διασφάλιση 
της δυνατότητας διενέργειας ελέγχων.  

3.5.2 Οι διαφορές μεταξύ φορολογικής και 
λογιστικής βάσης διακρίνονται σε μόνιμες και 
προσωρινές. Προσωρινή διαφορά βάσει του 
ορισμού του Παραρτήματος Α είναι η διαφορά 
μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 
βάσης ενός στοιχείου, όταν η διαφορά αυτή 
αναστρέφεται στο μέλλον. Για παράδειγμα, όταν 
ένα έξοδο ποσού 100 ευρώ αναγνωρίζεται 
λογιστικά στη χρήση 20Χ4 αλλά θα εκπεστεί για 
σκοπούς φορολογίας εισοδήματος στη χρήση 
20Χ5, το λογιστικό αποτέλεσμα της χρήσεως 20Χ4 
είναι μικρότερο κατά 100 ευρώ από το φορολογικό 
αποτέλεσμα αυτής, ενώ στη χρήση 20Χ5 θα συμβεί 
το αντίστροφο. Τέτοια περίπτωση προκύπτει, για 
παράδειγμα, από τη χρήση διαφορετικών 
συντελεστών απόσβεσης για λογιστικούς και 
φορολογικούς σκοπούς ή από την αναγνώριση, 
στη διάρκεια του εργασιακού βίου των 
εργαζομένων, εξόδων για παροχές προς αυτούς 
μετά την αφυπηρέτηση. Τα ποσά αυτά 
αντιστρέφονται μέχρι την τελική εκκαθάριση των 
σχετικών στοιχείων. Για παράδειγμα, στην 
περίπτωση ενός παγίου η αντιστροφή των 
διαφορών των αποσβέσεων θα γίνει είτε μέσω 
αντίθετων διαφορών αποσβέσεων σε μελλοντικές 
περιόδους (μικρότερες / μεγαλύτερες, αντίστοιχα, 
φορολογικές από λογιστικές) είτε μέσω του 
αποτελέσματος (κέρδους ή ζημίας) που θα 
προκύψει κατά την απόσυρση του παγίου. Στην 
περίπτωση προβλέψεων για παροχές σε 
εργαζομένους μετά την αφυπηρέτηση, η 
αντιστροφή θα γίνει κατά την καταβολή τους, 
χρόνος στον οποίο αυτές αναγνωρίζονται 
φορολογικά.  

3.5.3 Σε αντιδιαστολή προς τις προσωρινές, 
μόνιμες είναι οι διαφορές μεταξύ λογιστικής και 
φορολογικής βάσης που δεν αντιστρέφονται. Για 
παράδειγμα εάν στη χρήση 20Χ4 η επιχείρηση 
κατέβαλε για προσαυξήσεις φόρων και πρόστιμα 
το ποσό των 200 ευρώ, ποσό που δεν 



- Υπολογισμός Πρόβλεψης 
Αποζημίωσης Προσωπικού (λογ. 
44.00) 

  

• Η πλειονότητα των επιχειρήσεων 
δεν διενεργεί τέτοια πρόβλεψη 
επειδή δεν αναγνωρίζεται  

• Γίνονται, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, οι σχετικές λογιστικές 
εγγραφές 

  

  

  

Λογιστική αντιμετώπιση 

  

Ν.4308/2014 -  Άρθρο 22:  Υποχρεώσεις Παρ. 11-14 

«11. Προβλέψεις. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και 
επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται 
να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.   

  

12. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 
μεταγενέστερα στην παρούσα αξία των ποσών που αναμένεται να 
απαιτηθούν για το διακανονισμό τους, αντί της επιμέτρησης της 
παραγράφου 11, εάν η επιμέτρηση με βάση την παρούσα αξία 
αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έναντι της επιμέτρησης με 
βάση το ονομαστικό ποσό.   

  

13. Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 
μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και 
επιμετρώνται είτε στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία 
ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού είτε 
με βάση αποδεκτή αναλογιστική μέθοδο, εάν η αναλογιστική 
μέθοδος έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές 
καταστάσεις.   

  

14. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε 
κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως 
κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.»   

  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
4308/2014 

Άρθρο 22: Υποχρεώσεις 

22.11.1 Σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Α, η πρόβλεψη 
αφορά συγκεκριμένη αιτία και είναι υποχρέωση. Συνεπώς, ο όρος 
πρόβλεψη δεν ενδείκνυται να χρησιμοποιείται για τα εκτιμούμενα 
ποσά απομείωσης περιουσιακών στοιχείων της οντότητας (π.χ. 
απομείωση απαιτήσεων λόγω επισφάλειας ή άλλων 
χρηματοοικονομικών στοιχείων, απομείωση ενσώματων ή άυλων 
παγίων, κλπ). Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ μιας υποχρέωσης και 
μιας πρόβλεψης είναι ότι για την πρόβλεψη υπάρχει αβεβαιότητα 
ως προς το εάν η απορρέουσα από αυτήν υποχρέωση θα επέλθει 
τελικά αλλά και αβεβαιότητα ως προς το χρόνο που θα προκύψει ή 
/ και ως προς το ακριβές ποσό που θα απαιτηθεί για το 
διακανονισμό της. Σε περίπτωση που η πιθανότητα επέλευσης 
είναι μικρότερη του 50%, δεν αναγνωρίζεται σχετική πρόβλεψη 
στον ισολογισμό. Συνήθεις περιπτώσεις προβλέψεων είναι οι 
προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους, οι προβλέψεις για 
διάφορες εκκρεμοδικίες που δεν έχουν σχέση με μείωση της αξίας 
αναγνωρισμένων περιουσιακών στοιχείων, οι προβλέψεις για 
αποκατάσταση περιβάλλοντος και οι προβλέψεις που προέρχονται 
από εγγυήσεις καλής λειτουργίας πωληθέντων αγαθών. 

22.11.2 Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί 
για το διακανονισμό τους. Το ποσό αυτό προσδιορίζεται ως η 
βέλτιστη εκτίμηση. 

  

Φορολογική αντιμετώπιση 

  

Ν 4172/2013 - Άρθρο 23. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές 
δαπάνες Παρ. 1 Περ.  

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν: 

  

Επισημάνσεις: 

  

Ν.4308/2014 -  Άρθρο 3. Λογιστικό σύστημα και 
βασικά λογιστικά αρχεία 

  

«5. Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται 
να παρακολουθεί τη λογιστική βάση των στοιχείων 
των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, 
υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά 
περίπτωση, με σκοπό την κατάρτιση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας, 
σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Το λογιστικό 
σύστημα της οντότητας απαιτείται να 
παρακολουθεί και τη φορολογική βάση των 
στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών 
στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά 
περίπτωση, με σκοπό τη συμμόρφωση με τη 
φορολογική νομοθεσία και την υποβολή 
φορολογικών δηλώσεων.»   

  

  

- Για λογιστικούς σκοπούς, οι προβλέψεις για 
παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την 
υπηρεσία, εφόσον υπάρχουν, σχηματίζονται βάσει 
των προβλέψεων του ν. 4308/2014 στο ποσό πο
προκύπτει. 

  

Επομένως οι προβλέψεις για παροχές σε 
εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
περιλαμβάνονται στον πίνακα με τις διαφορές 
λογιστικής και φορολογικής βάσης και δεν 
επηρεάζουν τη φορολογική βάση καθώς σύμφωνα 
με τον Ν 4172/2013 - Άρθρο 23 Παρ. 1 Περ δ) δεν 
εκπίπτουν προβλέψεις εκτός των οριζομένων στο 
άρθρο 26. Δηλ.  δεν αναγνωρίζεται φορολογικά ως 
εκπεστέα δαπάνη, 

  

Οπότε θα πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες 
λογιστικές αναμορφώσεις. 



  

Έλεγχος για καταχώρηση 
κερδών από  συμμετοχές  και 
χρεόγραφα. 

  

Στους λογαριασμούς 76.00 «έσοδα 
συμμετοχών» και 76.01 «έσοδα 
χρεογράφων» καταχωρούνται τα 
έσοδα από μερίσματα συμμετοχών 
και χρεογράφων, καθώς και οι τόκοι 
από χρεόγραφα (π.χ. ομολογίες). 

  

    



Αποτίμηση συμμετοχών και 
χρεογράφων (λογ. 18.00 – 18.01, 
λογ. 34) 

  

• γίνονται, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, οι σχετικές λογιστικές 
εγγραφές αποτίμησης. 

Λογιστική αντιμετώπιση 

  

Ν.4308/2014 -  Άρθρο 19:  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία 

  

« 1. Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά 
στο κόστος.  

2. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες 
απομείωσης.   

…………………………………………………………………………. 

4. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε 
έλεγχο απομείωσης, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις.   

  

5. Ενδείξεις απομείωσης θεωρείται ότι υφίστανται όταν:   

α) Υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες 
του εκδότη ή του υπόχρεου των χρηματοοικονομικών στοιχείων ή   

β) η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία 
αυτών των στοιχείων (όταν η εύλογη αξία υπάρχει) ή   

γ) δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την 
πιθανότητα αθέτησης βασικών δεσμεύσεων που απορρέουν από 
τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.»  

6. Ζημία απομείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του 
στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι 
θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.   

7. Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από:   

α) Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από 
το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού 
πραγματικού επιτοκίου ή   

β) την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο 
κόστος πώλησης.   

8. Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι 
συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή 
γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε 
αναγνωριστεί ζημία απομείωσης. Ειδικότερα, για τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι 
ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση 
είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
4308/2014 

Άρθρο 19: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

19.1.1 Με τον όρο χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
παρατίθεται στο Παράρτημα Α (γλωσσάριο όρων), νοούνται τόσο 
τα απλά και γνωστά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
―όπως οι απαιτήσεις, οι μετοχές, οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 
(συμμετοχές στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων) και τα ομόλογα 
(κρατικά και εταιρικά)― όσο και τα πιο περίπλοκα ―όπως 
επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια, τα παράγωγα και τα σύνθετα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (για παράδειγμα ένα 
ομόλογο με ενσωματωμένο παράγωγο). 

19.1.2 Όταν χρησιμοποιείται το κόστος κτήσης τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται κατά την 
αρχική τους αναγνώριση στο κόστος που απαιτήθηκε για την 
απόκτησή τους. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει το σύνολο των 

  

Ν.4308/2014 -  Άρθρο 3. Λογιστικό σύστημα και 
βασικά λογιστικά αρχεία 

  

«5. Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται 
να παρακολουθεί τη λογιστική βάση των στοιχείων 
των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, 
υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά 
περίπτωση, με σκοπό την κατάρτιση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας, 
σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Το λογιστικό 
σύστημα της οντότητας απαιτείται να 
παρακολουθεί και τη φορολογική βάση των 
στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών 
στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά 
περίπτωση, με σκοπό τη συμμόρφωση με τη 
φορολογική νομοθεσία και την υποβολή 
φορολογικών δηλώσεων.»   

  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΥ 4308/2014 

  

Άρθρο 3 - Λογιστικό σύστημα και βασικά 
λογιστικά αρχεία 

  

«3.5.1 Το λογιστικό σύστημα της οντότητας 
απαιτείται να παρακολουθεί τόσο τη λογιστική αξία 
όσο και τη φορολογική βάση, εφόσον διαφέρουν, 
των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών 
στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά 
περίπτωση. Η υποχρέωση αυτή είναι αυτονόητη 
προϋπόθεση για την εκπλήρωση των φορολογικών 
υποχρεώσεων της οντότητας. Η παρακολούθηση 
δύναται να γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο και 
ασφαλή τρόπο, ώστε να μπορούν να εξαχθούν οι 
απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη σύνταξη 
των φορολογικών δηλώσεων, και τη διασφάλιση 
της δυνατότητας διενέργειας ελέγχων.  

3.5.2 Οι διαφορές μεταξύ φορολογικής και 
λογιστικής βάσης διακρίνονται σε μόνιμες και 
προσωρινές. Προσωρινή διαφορά βάσει του 
ορισμού του Παραρτήματος Α είναι η διαφορά 
μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 
βάσης ενός στοιχείου, όταν η διαφορά αυτή 
αναστρέφεται στο μέλλον. Για παράδειγμα, όταν 
ένα έξοδο ποσού 100 ευρώ αναγνωρίζεται 
λογιστικά στη χρήση 20Χ4 αλλά θα εκπεστεί για 
σκοπούς φορολογίας εισοδήματος στη χρήση 
20Χ5, το λογιστικό αποτέλεσμα της χρήσεως 20Χ4 
είναι μικρότερο κατά 100 ευρώ από το φορολογικό 
αποτέλεσμα αυτής, ενώ στη χρήση 20Χ5 θα συμβεί 
το αντίστροφο. Τέτοια περίπτωση προκύπτει, για 
παράδειγμα, από τη χρήση διαφορετικώ
συντελεστών απόσβεσης για λογιστικούς και 
φορολογικούς σκοπούς ή από την αναγνώριση, 
στη διάρκεια του εργασιακού βίου των 
εργαζομένων, εξόδων για παροχές προς αυτούς 
μετά την αφυπηρέτηση. Τα ποσά αυτά 
αντιστρέφονται μέχρι την τελική εκκαθάριση των 
σχετικών στοιχείων. Για παράδειγμα, στην 
περίπτωση ενός παγίου η αντιστροφή των 
διαφορών των αποσβέσεων θα γίνει είτε μέσω 
αντίθετων διαφορών αποσβέσεων σε μελλοντικές 
περιόδους (μικρότερες / μεγαλύτερες, αντίστοιχα, 
φορολογικές από λογιστικές) είτε μέσω του 
αποτελέσματος (κέρδους ή ζημίας) που θα 
προκύψει κατά την απόσυρση του παγίου. Στην 
περίπτωση προβλέψεων για παροχές σε 
εργαζομένους μετά την αφυπηρέτηση, η 
αντιστροφή θα γίνει κατά την καταβολή τους, 
χρόνος στον οποίο αυτές αναγνωρίζονται 
φορολογικά.  

3.5.3 Σε αντιδιαστολή προς τις προσωρινές, 
μόνιμες είναι οι διαφορές μεταξύ λογιστικής και 
φορολογικής βάσης που δεν αντιστρέφονται. Για 



Αποτίμηση Λογαριασμών σε 
Ξένο Νόμισμα (λογ. 30.01,  λογ. 
50.01 , λογ. 51.01, λογ. 45 , λογ. 
52, λογ. 38.05-38.06) 

  

• γίνονται, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, οι σχετικές λογιστικές 
έγγραφες 

Ν.4308/2014 -  Άρθρο 27. Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο 
νόμισμα 

«1. Μία συναλλαγή σε ξένο νόμισμα μετατρέπεται κατά την αρχική 
αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα 
συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή.   

  

2. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς:   

α) Τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία 
κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού.   

β) Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα 
και επιμετρώνται στο ιστορικό κόστος, μετατρέπονται με την 
ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης.   

γ) Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα 
και επιμετρώνται στην εύλογη αξία, μετατρέπονται με την ισοτιμία 
της ημέρας στην οποία η εύλογη αξία προσδιορίστηκε. Οι διαφορές 
που προκύπτουν αντιμετωπίζονται λογιστικά με τον ίδιο τρόπο που 
αντιμετωπίζονται οι μεταβολές της εύλογης αξίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 24.   

  

3. Oι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το 
διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με 
ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική 
αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.   

  

4. Η συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει από νομισματικό 
στοιχείο το οποίο αποτελεί μέρος της καθαρής επένδυσης σε 
αλλοδαπή δραστηριότητα, αναγνωρίζεται κατευθείαν ως στοιχείο 
(διαφορά) στην καθαρή θέση. Το στοιχείο αυτό της καθαρής θέσης 
μεταφέρεται στα αποτελέσματα κατά τη διάθεση της αλλοδαπής 
δραστηριότητας.   

   

Φορολογική Νομοθεσία 

  

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1027291 ΕΞ 2016/17.2.2016 
Φορολογική μεταχείριση των συναλλαγματικών διαφορών που 
προκύπτουν από την αποτίμηση και τον διακανονισμό απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 
4172/2013 

  

«9. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω διευκρινίζονται τα 
ακόλουθα αναφορικά με τις συναλλαγματικές διαφορές που 
προκύπτουν κατά την αποτίμηση ή τον διακανονισμό απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα:Για φορολογικά έτη που 
αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μέχρι την έναρξη ισχύος 
των διατάξεων του ν. 4308/2014 (31η Δεκεμβρίου 2014):  

α) οι χρεωστικές διαφορές που προκύπτουν από την αποτίμηση 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα και οι οποίες 
μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 81.00.04 από τους 
σχετικούς υπολογαριασμούς του λογαριασμού 44.14 «προβλέψεις 
για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων», δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση, καθόσον, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιό 
μας, οι σχετικές διαφορές δεν αντιστοιχούν σε πραγματική 
συναλλαγή, αλλά οι όποιες διαφορές θα προκύψουν κατά τον 
διακανονισμό (είσπραξη, πληρωμή) των σχετικών απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων, οπότε και θα κριθεί η έκπτωσή τους με βάση τις 
διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν. 4172/2013.  

β) οι πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά 
την αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, οι 
οποίες μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού 81.01.04, 

  

Συνεπώς σχετικά με τις συναλλαγματικές 
διαφορές από αποτίμηση σε ξένο νόμισμα ως 
προς την φορολογική νομοθεσία ισχύουν τα 
εξής:   

  

α) οι χρεωστικές διαφορές που προκύπτουν από 
την αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε 
ξένο νόμισμα δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση, 
καθόσον, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
ΠΟΛ.1113/2.6.2015 οι σχετικές διαφορές δεν 
αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, αλλά οι 
όποιες διαφορές θα προκύψουν κατά τον 
διακανονισμό (είσπραξη, πληρωμή) των σχετικών 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων, οπότε και θα κριθεί 
η έκπτωσή τους με βάση τις διατάξεις των άρθρων 
22 και 23 του ν. 4172/2013. 

  

β) οι πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές που 
προκύπτουν κατά την αποτίμηση απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, δεν υπόκεινται 
κατά τον χρόνο αυτόν σε φόρο εισοδήματος 
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, 
καθόσον η εν λόγω αποτίμηση δεν αποτελεί 
επιχειρηματική συναλλαγή ώστε τα προερχόμενα 
από αυτήν έσοδα να αποτελούν έσοδα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά οι όποιες 
πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές θα 
υπαχθούν σε φόρο κατά τον διακανονισμό των 
σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, κατ' 
ανάλογη εφαρμογή όσων έχουν γίνει δεκτά με την 
ΠΟΛ.1059/18.3.2015. 

  

Οπότε θα πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες 
λογιστικές αναμορφώσεις. 



Έλεγχος Παρακρατούμενων 
Φόρων 

  

• Γίνεται όσον αφορά τους λογ. 61.00-
61.01 «Αμοιβές & έξοδα τρίτων» σε 
συνδυασμό με το λογ. 54.04 «Φόροι- 
τέλη αμοιβών τρίτων» και τις σχετικές 
υποβληθείσες περιοδικές δηλώσεις. 

  

• επίσης γίνεται όσον αφορά α) τους 
πελάτες της επιχείρησης (δημόσιο), οι 
οποίοι προβαίνουν σε παρακράτηση 
φόρου και β) τις τράπεζες οι οποίες 
παρακρατούν φόρο  στους τόκους των 
καταθέσεων (λογ. 33.13.06 και 
33.13.10). Για τις εν λόγω 
παρακρατήσεις πρέπει να  λήφθουν 
οι σχετικές βεβαιώσεις , ώστε να 
συμψηφιστούν στην δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος. 

Ν.4172/2013 - Άρθρο 62. Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση 

 

«1. Οι ακόλουθες πληρωμές υπόκειται σε παρακράτηση φόρου: 

α) μερίσματα,  

β) τόκοι, 

γ) δικαιώματα (royalties), 

δ) αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες 
υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν 
ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο, 

ε) το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή 
περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής στο πλαίσιο ομαδικών 
ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων, 

στ) η υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από μεταβίβαση 
ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 41 εκτός της 
περίπτωσης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της 
περίπτωσης ε' της παραγράφου 6 του άρθρου 41.  

  

2. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν τη 
φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και λαμβάνουν αμοιβές για 
τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της 
παραγράφου 1 δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 64.  

  

3. Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη 
φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα και λαμβάνει αμοιβές για 
τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές 
υπηρεσίες ή και αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες υπόκειται σε 
παρακράτηση φόρου. Το ως άνω νομικό πρόσωπο ή νομική 
οντότητα ή το φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική 
δραστηριότητα μπορεί να επιλέξει να φορολογηθεί για το εισόδημα 
από δικαιώματα και τις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές 
διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες 
σύμφωνα με το καθεστώς που ισχύει για τους φορολογικούς 
κατοίκους που λαμβάνουν τέτοιες αμοιβές και να πιστώσει τον 
παρακρατηθέντα φόρο έναντι του οφειλόμενου φόρου 
εισοδήματος. 

  

4. Το φυσικό πρόσωπο που αποκτά υπεραξία από τη μεταβίβαση 
ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 41 καταβάλλει στο 
συμβολαιογράφο κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης 
το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στην υπεραξία σύμφωνα με το 
άρθρο 43. 

  

5. Τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που είναι 
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην 
Ελλάδα και λαμβάνουν αμοιβές για δικαιώματα (royalties) 
σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται 
σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 64.» 

  

ΠΟΛ.1120/25.4.2014 

Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για 
τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές 
και παρόμοιες υπηρεσίες 

  

ΠΟΛ.1274/30.12.2015 – “Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης 
αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από 
επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων 
από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με 

Βεβαιώσεις Αποδοχών 

Δεν έχει εκδοθεί ακόμη σχετική ΠΟΛ με την οποία 
θα καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και ο 
τρόπος υποβολής της βεβαίωσης αποδοχών ή 
συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από 
επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό 
έτος 2016. 

  

  

Λοιπές Επισημάνσεις 

  

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1087947 ΕΞ 2016/ 
7.6.2016 Εφαρμογή των διατάξεων των περ. δ' 
των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν. 
4172/2013, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου 
τεχνικού έργου 

  

 «4. Από τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 
4172/2013 προκύπτει ότι στις πιο πάνω 
περιπτώσεις εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου θα 
έπρεπε να διενεργείται παρακράτηση φόρου με 
συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) δύο φορές, τόσο 
κατά την καταβολή του εργολαβικού 
ανταλλάγματος από τον εργοδότη (Δημόσιο, Δήμο, 
κλπ) στον ανάδοχο όσο και από τον ανάδοχο κατά 
την καταβολή του πιο πάνω ποσού ως αμοιβή 
στην κατασκευάστρια κοινοπραξία ή εταιρεία. Στη 
συνέχεια, ο παρακρατούμενος κατά τα ανωτέρω 
φόρος θα έπρεπε να συμψηφίζεται με τον φόρο 
εισοδήματος που αναλογεί στα πιο πάνω 
πρόσωπα.» 

  

  



  

Λογιστική απεικόνιση των 
περιπτώσεων «Χρηματοδοτικής 
μίσθωσης» (leasing). 

  

Ν. 4172/2013 - Άρθρο 24 Φορολογικές Αποσβέσεις – 
Παρ 1 & 2. 

«1. Κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική 
δραστηριότητα, οι φορολογικές αποσβέσεις των στοιχείων του 
ενεργητικού εκπίπτουν από: 

α) τον κύριο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της 
επιχείρησης σε όλες τις περιπτώσεις εκτός της περίπτωσης β' , 

β) τον μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοοικονομικής 
μίσθωσης. 

  

2. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ο όρος 
«χρηματοοικονομική μίσθωση» σημαίνει οποιαδήποτε προφορική 
ή έγγραφη σύμβαση με την οποία ο εκμισθωτής (κύριος) 
υποχρεούται έναντι μισθώματος να παραχωρεί στον μισθωτή 
(χρήστη) τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου, εφόσον 
πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου περιέρχεται στον 
μισθωτή με τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης, 

β) η σύμβαση της μίσθωσης περιλαμβάνει όρο συμφέρουσας 
προσφοράς για την εξαγορά του εξοπλισμού σε τιμή κατώτερη της 
αγοραίας αξίας, 

γ) η περίοδος της μίσθωσης καλύπτει τουλάχιστον το ενενήντα τοις 
εκατό (90%) της οικονομικής διάρκειας ζωής του περιουσιακού 
στοιχείου όπως αυτή προκύπτει από τον πίνακα της παραγράφου 
4 ακόμη και στην περίπτωση που ο τίτλος δεν μεταβιβάζεται κατά 
τη λήξη της μίσθωσης, 

δ) κατά τη σύναψη της σύμβασης της μίσθωσης, η παρούσα αξία 
των μισθωμάτων ανέρχεται τουλάχιστον στο ενενήντα τοις εκατό 
(90%) της αγοραίας αξίας του περιουσιακού στοιχείου που 
εκμισθώνεται, 

ε) τα περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται είναι τέτοιας ειδικής 
φύσης που μόνον ο μισθωτής δύναται να τα μεταχειριστεί δίχως να 
προβεί σε σημαντικές αλλοιώσεις. 

Στην περίπτωση της μίσθωσης οχημάτων στην έννοια του 
μισθώματος σύμφωνα με την περίπτωση δ' δεν 
συμπεριλαμβάνονται τα κόστη λειτουργίας και κυκλοφορίας του 
οχήματος.» 

  

Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις 
και άλλες διατάξεις. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:. ΟΡΙΣΜΟΙ 

  

Χρηματοδοτική μίσθωση (finance lease): Η μίσθωση η οποία 
μεταφέρει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που 
προκύπτουν από την ιδιοκτησία ενός περιουσιακού στοιχείου. Ο 
τίτλος ιδιοκτησίας μπορεί τελικά είτε να μεταβιβάζεται είτε όχι. 
Παραδείγματα καταστάσεων οι οποίες μεμονωμένα ή σε 
συνδυασμό θα μπορούσαν να συνεπάγονται την κατάταξη μιας 
μίσθωσης ως χρηματοδοτικής, είναι τα εξής: 

α) Η μίσθωση μεταβιβάζει την κυριότητα του περιουσιακού 
στοιχείου στο μισθωτή κατά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου. 

β) Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα αγοράς του περιουσιακού 
στοιχείου σε τιμή που αναμένεται να είναι επαρκώς χαμηλότερη 
από την εύλογη αξία κατά την ημερομηνία άσκησης του 
δικαιώματος, έτσι ώστε, κατά την έναρξη της μίσθωσης, να 
θεωρείται ευλόγως βέβαιο ότι το δικαίωμα θα ασκηθεί. 

γ) Η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος της 
οικονομικής ζωής του περιουσιακού στοιχείου, έστω και αν ο τίτλος 
κυριότητας δε μεταβιβάζεται. 

δ) Κατά την έναρξη της μίσθωσης, η παρούσα αξία των ελάχιστων 

  

Η αντιμετώπιση της «Χρηματοδοτικής μίσθωσης» 
(leasing), σαν αγορά παγίου και ταυτόχρονη λήψη 
δανείου, είναι μια από τις αλλαγές που έχει ήδη 
νομοθετηθεί στη Φορολογική και στη Λογιστική 
Νομοθεσία, γεγονός που δημιουργεί ανάλογες 
αλλαγές στο πεδίο της λογιστικής εμφάνισης αλλά 
και των Αποσβέσεων. 

  

Ισχύει για συμβάσεις που έχουν υπογραφεί 
από 1/1/2014. Ενώ για τις υπάρχουσες κατά την 
01.01.2014 συμβάσεις χρηματοδοτικής 

μίσθωσης παρέχεται (από το ν. 4172/2013
δυνατότητα να συνεχίσουν να 
λογιστικοποιούνται ως λειτουργικές μέχρι την 
31.12.2018. 

  

  

  



Αποσβέσεις - απογραφή παγίων 
και συμφωνία γενικής λογιστικής 
με το μητρώο παγίων ( λογ. 10 – 
16 ) 

  

• Καταρχήν γίνεται συμφωνία του 
μητρώου παγίων (προ της 
διενέργειας των ετήσιων 
αποσβέσεως)  με την γενική 
λογιστική. 

  

• διενεργούνται οι αποσβέσεις 
χρήσης. 

  

• γίνονται οι σχετικές λογιστικές 
εγγραφές των αποσβέσεων 

  

• γίνεται συμφωνία του μητρώου 
παγίων (μετά την διενέργεια των 
ετήσιων αποσβέσεων)  με την 
γενική λογιστική. 

  

• συντάσσεται ο πίνακας παγίων 
που πρέπει να περιληφθεί στο 
προσάρτημα. 

  

  

  

  

Ν. 4308/2014 - Άρθρο 4. Άλλα λογιστικά αρχεία- παρ. 2 

«2. Αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 
Στο αρχείο αυτό, με τήρηση αναλυτικής μερίδας, παρακολουθείται 
η αξία κτήσης κατά την αρχική αναγνώριση, καθώς και κάθε 
επακόλουθη μεταβολή, δηλαδή προσθήκη, αναπροσαρμογή, 
απομείωση, διαγραφή και απόσβεση επί του παγίου, με ένδειξη 
των σωρευτικών ποσών και των ποσών που αφορούν την περίοδο 
αναφοράς. Στο αρχείο αυτό παρακολουθούνται και τα πλήρως 
αποσβεσμένα πάγια τα οποία εξακολουθούν να πληρούν τον 
ορισμό του παγίου περιουσιακού στοιχείου, είτε εξακολουθούν να 
είναι σε λειτουργία είτε όχι.»  

  

Ν. 4308/2014 - Άρθρο 18. Ενσώματα και άυλα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία  - παρ. 3 

  

«3. Προσαρμογή αξιών   

α) Αποσβέσεις 

α.1) Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν 
περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκειται σε απόσβεση. Η απόσβεση 
αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για 
την οποία προορίζεται και υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη 
ωφέλιμη οικονομική ζωή του.   

α.2) Η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη επιλογής της 
κατάλληλης μεθόδου απόσβεσης για τη συστηματική κατανομή της 
αξίας του παγίου στην ωφέλιμη οικονομική ζωή του.   

α.3) Η απόσβεση διενεργείται είτε με τη σταθερή μέθοδο είτε με τη 
φθίνουσα μέθοδο είτε με τη μέθοδο των παραγόμενων μονάδων.   

α.4) Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση. Ωστόσο, βελτιώσεις αυτής 
με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκεινται σε απόσβεση.   

α.5) Έργα τέχνης, αντίκες, κοσμήματα και άλλα πάγια στοιχεία που 
δεν υπόκεινται σε φθορά ή αχρήστευση, δεν αποσβένονται.   

α.6) Η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη 
ζωή δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Στην περίπτωση αυτή τα εν 
λόγω στοιχεία υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο απομείωσης της αξίας 
τους.   

α.7) Η υπεραξία, οι δαπάνες ανάπτυξης και τα άυλα περιουσιακά 
στοιχεία με ωφέλιμη ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί 
αξιόπιστα υπόκεινται σε απόσβεση, με περίοδο απόσβεσης τα 
δέκα (10) έτη.   

β) Απομείωση   

β.1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο κόστος 
ή στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της 
αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ζημίες απομείωσης 
προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία ενός παγίου καταστεί 
μικρότερη από τη λογιστική του αξία. Η αναγνώριση της ζημίας 
απομείωσης γίνεται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου 
χαρακτήρα.   

β.2) Ενδείξεις απομείωσης, μεταξύ άλλων, αποτελούν: (i) η μείωση 
της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού που θα αναμενόταν ως 
αποτέλεσμα του χρόνου ή της κανονικής χρήσης του, (ii) δυσμενείς 
μεταβολές στο τεχνολογικό, οικονομικό και νομικό περιβάλλον της 
οντότητας, (iii) η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων 
ποσοστών αποδόσεων μιας επένδυσης που είναι πιθανόν να 
οδηγήσει σε σημαντική μείωση της ανακτήσιμης αξίας του 
στοιχείου και (iv) απαξίωση ή φυσική βλάβη ενός στοιχείου.   

β.3) Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως 
έξοδο.   

β.4) Οι ζημίες απομείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσματα, όταν 
οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να υφίστανται.   

β.5) Ειδικά, η απομείωση υπεραξίας δεν αναστρέφεται.   

β.6) Η λογιστική αξία ενός παγίου μετά την αναστροφή της ζημίας 

Επισημάνσεις 

  

Ν.4308/2014 -  Άρθρο 3. Λογιστικό σύστημα και 
βασικά λογιστικά αρχεία 

  

«5. Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται 
να παρακολουθεί τη λογιστική βάση των στοιχείων 
των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, 
υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά 
περίπτωση, με σκοπό την κατάρτιση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας, 
σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Το λογιστικό 
σύστημα της οντότητας απαιτείται να 
παρακολουθεί και τη φορολογική βάση των 
στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών 
στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά 
περίπτωση, με σκοπό τη συμμόρφωση με τη 
φορολογική νομοθεσία και την υποβολή 
φορολογικών δηλώσεων.»   

  

- οι φορολογικές αποσβέσεις οι αποσβέσεις των 
ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων υπολογίζονται σύμφωνα με τους 
συντελεστές που προβλέπονται στο Ν. 4172/2013
– Άρθρο 24. 

  

- Για λογιστικούς σκοπούς, οι αποσβέσεις των
ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων σχηματίζονται βάσει των προβλέψεων 
του ν. 4308/2014 στο ποσό που προκύπτει
βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή του.

  

Επομένως η διαφορά των αποσβέσεων των 
ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων περιλαμβάνεται στον πίνακα με τις 
διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης και 
δεν επηρεάζουν τη φορολογική βάση. 

Οπότε θα πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες 
λογιστικές αναμορφώσεις. 

  

Εφόσον η οντότητα θεωρήσει ότι η  εκτιμώμενη 
ωφέλιμη οικονομική ζωή των παγίων είναι 
αυτή με βάση την οποία προκύπτουν   οι 
συντελεστές απόσβεσης που προβλέπονται 
στο Ν. 4172/2013 – Άρθρο 24 τότε δεν υφίσταται 
διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης.

  

  

  

ΠΟΛ.1073/31.3.2015 Κοινοποίηση και ερμηνεία 
των διατάξεων περί φορολογικών 
αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013 

  

5.γ. Όσον αφορά στα έξοδα πρώτης εγκατάστασης 
και κτήσης ακινήτων, αυτά αποσβένονται στο 
φορολογικό έτος 2014 με συντελεστή 10%, ως 
περιλαμβανόμενα στα έξοδα πολυετούς 
απόσβεσης, ανεξάρτητα του χρόνου 
πραγματοποίησής τους, ήτοι πριν ή μετά την 
01.01.2014.  



Λογισμός αποσβέσεων (έσοδο) 
στον λογαριασμό των 
επιχορηγήσεων (λογ. 41.10)   

  

Εφόσον η επιχείρηση έχει λάβει 
επιχορηγήσεις οι οποίες υπόκεινται 
σε αποσβέσεις ανάλογες με τις 
αποσβέσεις των παγίων που έχουν 
επιχορηγηθεί προβαίνει στο σχετικό 
υπολογισμό και τις αντίστοιχες 
λογιστικές εγγραφές. 

  

  

Ο λογαριασμός 41.10 
«επιχορηγήσεις πάγιων 
επενδύσεων» πιστώνεται με τις 
χορηγούμενες επιχορηγήσεις για τη 
χρηματοδότηση πάγιων στοιχείων 
της οικονομικής μονάδας, με 
χρέωση του οικείου λογαριασμού 
του ενεργητικού λογαριασμός τρίτων 
ή λογαριασμός ταμιακών 
διαθεσίμων). 

  

Στο τέλος της χρήσεως, από το 
λογαριασμό 41.10 «επιχορηγήσεις 
πάγιων επενδύσεων»  μεταφέρεται 
στο λογαριασμό 81.01.05 
«αναλογούσες στη χρήση 
επιχορηγήσεις πάγιων 
επενδύσεων» ποσό ίσο με τις 
τακτικές και τις πρόσθετες 
αποσβέσεις πάγιων στοιχείων των 
λογαριασμών 66 και 85, που 
αναλογούν στην αξία των 
αποσβέσιμων πάγιων στοιχείων 
που χρηματοδοτήθηκε από τις πιο 
πάνω επιχορηγήσεις. 

  

  

  

1. Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων. Οι κρατικές 
επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται 
αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην 
περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει 
βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις 
αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται 
οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές 
επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα 
αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο 
αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής 
αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε.   

  

Σημείωση: Οι Κρατικές επιχορηγήσεις 
περιουσιακών στοιχείων με βάση τον Ν. 4308/2014
εμφανίζονται σε  λογαριασμό υποχρέωσης στις 
οικονομικές καταστάσεις και όχι σε λογαριασμό 
των ιδίων κεφαλαίων όπως ίσχυε με το Ε.Γ.Λ.Σ.

  

  

  



  

Εξέταση τυχόν παραγραφής 
αξίωσης επιστροφής ΦΠΑ και 
σχετικών τακτοποιήσεων. 

  

  

  

  

  

  

  

Ν. 2859/2000 Φ.Π.Α - Άρθρο 57. Παραγραφή 

  

«5. Η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή του φόρου 
παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία εμπρόθεσμης 
υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης που αφορά τη 
διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας γεννήθηκε το δικαίωμα 
έκπτωσης αυτού ή μετά (3) τρία έτη από την ημερομηνία 
εμπρόθεσμης υποβολής της έκτακτης δήλωσης στις περιπτώσεις 
που δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή εκκαθαριστικής. Σε 
περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων 
εκπροθέσμως, η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή 
φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία που οι 
δηλώσεις αυτές όφειλαν να είχαν υποβληθεί εμπροθέσμως.  

 Η αξίωση κατά του Δημοσίου προς επιστροφή φόρου αναβιώνει 
από της κοινοποιήσεως πράξεως προσδιορισμού του φόρου, για 
ίσο χρόνο, εφόσον έχει υποβληθεί αίτημα προς επιστροφή πριν το 
χρόνο παραγραφής της αξίωσης και συμπληρώθηκε ο χρόνος 
παραγραφής, χωρίς να ικανοποιηθεί ή να απορριφθεί 
αιτιολογημένα το αίτημα από υπαιτιότητα του Δημοσίου.  

 Ως προς τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δημοσίου 
λογιστικού όπως εκάστοτε ισχύουν.  

 Η μη ικανοποίηση του αιτήματος επιστροφής ή η μη αιτιολογημένη 
απόρριψη αυτού εγγράφως πριν τη συμπλήρωση του χρόνου 
παραγραφής, αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.» 

  

  



Φ.ΠΑ. – Υπολογισμός Prorata 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ν. 2859/2000 - Άρθρο 31. Προσδιορισμός του εκπιπτόμενου 
φόρου 

  

1. Σε περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο χρησιμοποιεί αγαθά 
και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων, για μερικές από 
τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, ο εκπιπτόμενος 
φόρος ορίζεται σε ποσοστό στα εκατό του συνολικού ποσού του 
φόρου των κοινών αυτών εισροών. 

  Το ποσοστό αυτό βρίσκεται με βάση κλάσμα που έχει ως 
αριθμητή το ποσό του ετήσιου κύκλου εργασιών, χωρίς φόρο 
προστιθέμενης αξίας, που αφορά πράξεις για τις οποίες παρέχεται 
δικαίωμα έκπτωσης του φόρου και ως παρανομαστή το ποσό των 
πράξεων που αναφέρονται στον αριθμητή, καθώς και των πράξεων 
για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης. 

  Στον παρανομαστή του κλάσματος συμπεριλαμβάνονται επίσης 
και οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, οι 
οποίες δεν αποτελούν μέρος της φορολογητέας αξίας, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 19.  

2.Το δεκαδικό μέρος του ποσοστού που προκύπτει από την 
εφαρμογή του κλάσματος της προηγούμενης παραγράφου 
στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραια μονάδα.  

3.Για τον προσδιορισμό του ποσοστού της παραγράφου 1 δε 
λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που προέρχονται: 

α) από παράδοση αγαθών που χρησιμοποιούνται από υποκείμενο 
στο φόρο για πάγια εκμετάλλευση στην επιχείρηση, 

β) από παρεπόμενες πράξεις σε ακίνητα, ή από χρηματοδοτικές ή 
πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις των περιπτώσεων κ', κα', 
κβ', κγ', κδ' και κε' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του 
παρόντος, εφόσον πρόκειται για παρεπόμενες της κύριας 
δραστηριότητας πράξεις.  

4.Το ποσοστό που βρίσκεται με τον πιο πάνω τρόπο λαμβάνεται 
υπόψη για την εκκαθάριση του εκπιπτόμενου φόρου του έτους στο 
οποίο αφορά και για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων του 
επόμενου έτους.  

5.Σε περίπτωση που κατά το χρόνο υποβολής των περιοδικών 
δηλώσεων δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία ή αυτά που υπάρχουν 
δεν είναι πλήρη, ο προσδιορισμός του ποσοστού γίνεται 
προσωρινά από τον υποκείμενο στο φόρο.  

6.Κατά παρέκκλιση των πιο πάνω διατάξεων, με απόφαση του 
αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., μπορεί: 

α) να επιτραπεί στον υποκείμενο στο φόρο ή να υποχρεωθεί αυτός 
να προσδιορίσει ένα ποσοστό για κάθε τομέα της δραστηριότητας 
του, εφόσον για καθέναν από αυτούς τηρούνται ιδιαίτεροι 
λογαριασμοί στα βιβλία που προβλέπουν οι διατάξεις του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων, 

β) να επιτραπεί στον υποκείμενο στο φόρο ή να υποχρεωθεί αυτός 
να ενεργήσει την έκπτωση, ανάλογα με την πραγματική διάθεση 
των αγαθών ή τη χρήση των υπηρεσιών, εφόσον τηρούνται 
ιδιαίτεροι λογαριασμοί στα βιβλία που προβλέπουν οι διατάξεις του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.  

  

7. Προκειμένου για πράξεις σε ακίνητα που προβλέπουν οι 
διατάξεις του άρθρου 6, η έκπτωση του φόρου εισροών ενεργείται 
σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής της κάθε ιδιοκτησίας στο 
συνολικό φόρο εισροών, ο οποίος διαμορφώνεται με βάση την 
πραγματική διάθεση των αγαθών και υπηρεσιών ανά οικοδομή, 
όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.  

8.Ο φόρος που αναλογεί σε πράξεις που δεν παρέχουν δικαίωμα 
έκπτωσης εκπίπτεται ολόκληρος, εφόσον, για κάθε διαχειριστική 
περίοδο, δεν υπερβαίνει το ποσό των 30 ευρώ.  

9. Στην περίπτωση παράδοσης καινούργιου μεταφορικού μέσου, 
που απαλλάσσεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 28, ο προς έκπτωση φόρος δεν μπορεί 
να υπερβεί το ποσό του φόρου που αναλογεί στην αξία 
παράδοσης. 

  



Κατάρτιση Φύλλου Μερισμού 
Δαπανών 

  

• Οι δαπάνες-έξοδα της επιχείρησης 
(ομάδα 6 –οργανικά έξοδα κατ΄ 
είδος) μερίζονται στις διάφορες 
λειτουργίες (παραγωγή – διοίκηση – 
έρευνα – διάθεση – 
χρηματοοικονομικά) της 
επιχείρησης 

  

• ο μερισμός γίνεται με διάφορα 
κριτήρια τα οποία πρέπει να είναι 
λογικά και να ακολουθούνται 
παγίως. 

  

• αν η επιχείρηση τηρεί αναλυτική 
λογιστική (σε περιοδική βάση ),ο 
μερισμός γίνεται κατά την διάρκεια 
της χρήσης , αλλιώς καταρτίζεται 
φύλλο μερισμού μετά το τέλος της 
χρήσης. 

  

• η κατάρτιση του φύλλου μερισμού 
είναι απαραίτητη ώστε να γίνουν οι 
σχετικές λογιστικές εγγραφές 
κλεισίματος. 

  

  

  

Ο επιμερισμός των έμμεσων δαπανών γίνεται με 
συγκεκριμένα κριτήρια σε όλα τα κέντρα κόστους 
της επιχείρησης, με σκοπό τον όσο το δυνατό 
ακριβέστερο υπολογισμό του καθαρού 
αποτελέσματος του κάθε κέντρου κόστους – 
τμήματος της επιχείρησης. 

Φύλλο μερισμού είναι η κατανομή του κατ είδος 
κόστους στα επιμέρους κέντρα κόστους. 

Φύλλο μερισμού είναι ο πίνακας που περιλαμβάνει 
τους λογαριασμούς εξόδων (ομάδα 6) οι οποίοι 
κατανέμονται κατά έξοδα λειτουργίας της 
οικονομικής μονάδας όπως τα έξοδα λειτουργίας 
παραγωγής, διοίκησης, ερευνών-ανάπτυξης, 
διάθεσης, χρηματοοικονομικής  

Το φύλλο μερισμού χρησιμοποιείται σαν μέθοδος 
περισσότερο στις βιομηχανικές επιχειρήσεις και 
λιγότερο στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.



  

Κοστολόγηση και αποτίμηση 
αποθεμάτων 

• γίνεται συμφωνία του λογαριασμού 
94 (εφόσον τηρείται) με την γενική 
λογιστική (αξία αγορών – αξία 
πωλήσεων) 

  

  

  

Ν. 4172/2013 - Άρθρο 25. Αποτίμηση αποθεμάτων και 
ημικατεργασμένων προϊόντων  

  

Τα αποθέματα και τα ημικατεργασμένα προϊόντα αποτιμώνται 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες λογιστικής. Ωστόσο, ο 
φορολογούμενος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει διαφορετική 
μέθοδο αποτίμησης κατά τα τέσσερα (4) έτη μετά το φορολογικό 
έτος κατά το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η μέθοδος 
αποτίμησης που εφάρμοσε η επιχείρηση. 

  

N. 4308/2014 - Άρθρο 4 Άλλα λογιστικά αρχεία – Παρ 4&5. 

  

«4. Αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων: Στο αρχείο αυτό 
καταχωρούνται:   

α) Τα ποσοτικά δεδομένα της φυσικής απογραφής (σύντομη 
περιγραφή είδους, μονάδα μέτρησης και ποσότητα), κατά είδος και 
διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο.   

β) Η κατά μονάδα αξία επιμέτρησης, καθώς και η συνολική αξία 
επιμέτρησης του κάθε είδους.   

γ) Ο προσδιορισμός της ποσότητας των αποθεμάτων δύναται να 
γίνεται με έμμεσες τεχνικές που είναι αξιόπιστες και κατάλληλα 
τεκμηριωμένες.   

δ) Αναλώσιμα υλικά αγαθά που δεν είναι σημαντικά μπορούν να 
μην απογράφονται.   

  

5. Αρχείο αποθεμάτων τρίτων. Η οντότητα που έχει στην κατοχή 
της αποθέματα κυριότητας άλλης οντότητας τηρεί αρχείο στο οποίο 
καταγράφονται αναλυτικά τα σχετικά αποθέματα, κατά είδος και 
ποσότητα και διακεκριμένα κατά αποθηκευτικό χώρο, σύμφωνα με 
τις περιπτώσεις α΄ και γ΄ της παραγράφου 4 του παρόντος 
άρθρου.» 

  

N. 4308/2014 - Άρθρο 20. Επιμέτρηση αποθεμάτων και 
υπηρεσιών   

 

«1. Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.   

2. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των 
δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα 
θέση και κατάστασή τους.   

3. Το κόστος παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας προσδιορίζεται 
με μία από τις γενικά αποδεκτές μεθόδους κοστολόγησης και 
περιλαμβάνει:   

α) Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και 
άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω στοιχείο και   

β) μία εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που 
σχετίζονται έμμεσα με το εν λόγω στοιχείο, στο βαθμό που τα 
έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής.   

4. Τα κόστη διανομής και διοίκησης δεν επιβαρύνουν το κόστος 
παραγωγής.   

5. Όταν απαιτείται σημαντική περίοδος χρόνου για να καταστούν τα 
αποθέματα έτοιμα για την προοριζόμενη χρήση ή πώλησή τους, το 
κόστος των αποθεμάτων μπορεί να επιβαρύνεται με τόκους 
εντόκων υποχρεώσεων, κατά το μέρος που οι τόκοι αυτοί 

  

  



  

Λήψη ισοζυγίου προ κλεισίματος 

  

  

    

  

Διενέργεια εγγραφών κλεισίματος 
/ Λήψη Ισοζυγίου 

  

    



Κατάρτιση του λογαριασμού 
αποτελεσμάτων χρήσεως 

• καταρτίζεται  η κατάσταση που 
προβλέπεται σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. 

  

  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
4308/2014 

Άρθρο 16: Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

……………………………………………………………………………. 

16.3.3 Ο πίνακας της κατάστασης των αποτελεσμάτων 
περιλαμβάνει δύο μορφές παρουσίασης, την «κατά λειτουργία» 
(την οποία προέβλεπε και το Π.Δ. 1123/1980) και την «κατ’ είδος» 
που προβλέπεται τόσο από τα Δ.Π.Χ.Α., όσο και από την Οδηγία 
34/2013 της Ε.Ε. Σημειώνεται ότι η «κατ’ είδος» κατάσταση 
αποτελεσμάτων περιλαμβάνει παρουσίαση στην οποία 
εμφανίζονται κατ’ είδος οι βασικοί λογαριασμοί των εσόδων και 
εξόδων, αποτελώντας στην ουσία μια σύνοψη της καταργηθείσας 
«Κατάστασης Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης» του ΕΓΛΣ. 
Διευκρινίζεται ότι στην κατ’ είδος παρουσίαση της κατάστασης 
αποτελεσμάτων, στο κονδύλι «Μεταβολές αποθεμάτων» 
περιλαμβάνεται το άθροισμα των μεταβολών του συνόλου των 
αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, πρώτες και βοηθητικές ύλες 
και λοιπά υλικά). 

  

N. 4308/2014 - Άρθρο 25. Στοιχεία της κατάστασης 
αποτελεσμάτων  

«1. Τα στοιχεία του παρόντος άρθρου αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων στο ενδεδειγμένο κατά περίπτωση 
κονδύλι και βάσει των παραγράφων 2 έως 14 κατωτέρω.   

  

2. Τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία 
καθίστανται δουλευμένα.   

  

3. Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν 
πληρούνται όλα τα παρακάτω:   

α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα 
οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους.   

β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.   

γ) Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να 
επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή 
τους στην οντότητα.   

  

4. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά 
συμβόλαια αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης 
(μέθοδος του ποσοστού ολοκλήρωσης) και εφόσον θεωρείται 
σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της 
συναλλαγής. Εναλλακτικά, μπορεί να εφαρμόζεται η μέθοδος της 
ολοκληρωμένης σύμβασης, όταν δεν επηρεάζονται σημαντικά τα 
μεγέθη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   

  

5. Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών 
στοιχείων της οντότητας από τρίτους αναγνωρίζονται ως εξής:   

α) Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο.   

β) Tα μερίσματα ή παρόμοιας φύσης εισόδημα από τη συμμετοχή 
στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το 
αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους.   

γ) Tα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.   

  

6. Τα έσοδα των παραγράφων 3 έως 4 του παρόντος άρθρου 

  



Διαχωρισμός μακροπρόθεσμων - 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 
και απαιτήσεων ( λογ. 45 ) 

  

• Ορισμένες υποχρεώσεις και 
απαιτήσεις (συνήθως τα 
μακροπρόθεσμα δάνεια ) πρέπει να 
διαχωρίσουν , ώστε να γίνει η 
ανάλογη απεικόνιση στο μέρος που 
αφορούν πληρωτέα στην επόμενη 
χρήση. 

Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις 
και άλλες διατάξεις. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:. ΟΡΙΣΜΟΙ 

  

Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση (current liability): Μια 
υποχρέωση που η οντότητα: 

α) αναμένει να διακανονίσει εντός του κανονικού λειτουργικού 
κύκλου της, ή 

β) κατέχει πρωτίστως για εμπορικούς σκοπούς, ή 

γ) οφείλει να διακανονίσει εντός δώδεκα μηνών από την 
ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων, ή 

δ) δεν έχει άνευ όρων δικαίωμα αναβολής του διακανονισμού της 
για διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία 
αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η ύπαρξη όρων 
που, κατά την επιλογή του αντισυμβαλλόμενου μέρους, 
προβλέπουν τον διακανονισμό της υποχρέωσης με την έκδοση 
συμμετοχικών τίτλων της οντότητας, δεν επηρεάζει την κατάταξη 
της υποχρέωσης ως βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης. 

  

Μακροπρόθεσμη υποχρέωση (long term liability): Μια 
υποχρέωση που δεν είναι βραχυπρόθεσμη. 

  

  

  

  

Υποβολή δήλωσης και απόδοσης 
του Δημοτικού Τέλους. 

  

  

Νόμος 2880/2001 - Δημοτικό Τέλος Διαφήμισης (ΦΕΚ 
9/30.1.2001, τ.Α') 

Άρθρο 9 

  

H απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της 
κατηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε από τον 
διαφημιζόμενο, μέχρι τη λήξη προθεσμίας 
υποβολής της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος. H καταβολή πραγματοποιείται σε 
οποιοδήποτε γραφείο του Tαμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε 
Δημόσια Oικονομική Yπηρεσία (Δ.O.Y.) και 
αποδεικνύεται με την παροχή ανάλογου 
παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου). Tο σύνολο 
των ποσών που εισπράττονται αποτελεί πόρο 
ειδικού λογαριασμού, που τηρείται στο Tαμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων και αποδίδεται στους 
δήμους και τις κοινότητες. 

  

Απόδοση για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.  

Έως 30-6-2017 

  

Προκειμένου για άλλες μορφές Εταιρειών 

Έως 30-6-2017 

  

  



 Ενδοομιλικές Συναλλαγές 

  

  

  

Ν.4172/2013 -  Άρθρο 50. Ενδοομιλικές συναλλαγές  

  

1. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες όταν πραγματοποιούν 
συναλλαγές, μία ή περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, με 
συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. 
με οικονομικούς ή εμπορικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους 
που θα ίσχυαν μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων (ανεξάρτητων 
επιχειρήσεων) ή μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων και τρίτων, 
οποιαδήποτε κέρδη τα οποία χωρίς τους όρους αυτούς θα 
είχαν πραγματοποιηθεί από το νομικό πρόσωπο ή νομική 
οντότητα, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των 
διαφορετικών όρων (αρχή των ίσων αποστάσεων) 
περιλαμβάνονται στα κέρδη του νομικού προσώπου ή της 
νομικής οντότητας μόνον στο βαθμό που δεν μειώνουν το 
ποσό του καταβλητέου φόρου. 

  

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και 
ερμηνεύονται σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές. 

  

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4174 - Φορολογικές διαδικασίες και 
άλλες διατάξεις. 

  

Άρθρο 21.  Φάκελος Τεκμηρίωσης  

«1. Για τις μεταξύ τους συναλλαγές που εμπίπτουν στο άρθρο 50 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και τη μεταξύ τους 
μεταφορά λειτουργιών του άρθρου 51 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος, τα συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια της 
περίπτωσης ζ' του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος, υποχρεούνται να τηρούν Φάκελο Τεκμηρίωσης. 
Φάκελο Τεκμηρίωσης υποχρεούνται να τηρούν και οι μόνιμες 
εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, για τις 
παραπάνω συναλλαγές τους με το κεντρικό ή με τα συνδεδεμένα 
πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και τα 
ημεδαπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για τις παραπάνω 
συναλλαγές τους με μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην 
αλλοδαπή.  

  

2. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης, εφόσον: 

α) οι παραπάνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται 
μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και 
αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου δεν 
υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά φορολογικό έτος, ή 

 β) οι παραπάνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται 
μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και 
αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τα 
πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά φορολογικό έτος.  

  

3. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, που αποτελείται κατά περίπτωση 
από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο 
Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται έως τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και 
συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέσα στην ίδια 
προθεσμία. Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 
υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για κάθε φορολογικό 
έτος, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις α' και β' 
της παραγράφου 2 του παρόντος. 

  

4. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης τηρείται στην έδρα του υπόχρεου καθ' 
όλο το χρονικό διάστημα, για το οποίο υφίσταται υποχρέωση 
διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων του αντίστοιχου 
φορολογικού έτους. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης τίθεται στη διάθεση 
της Φορολογικής Διοίκησης οποτεδήποτε ζητηθεί από αυτή εντός 
τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος 

Προθεσμία Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών και 
κατάρτισης του Φάκελου Τεκμηρίωσης έως 30
2017 

  

N.4174/2013 - Άρθρο 21.  Φάκελος 
Τεκμηρίωσης Παρ. 3. (όπως αντικαταστάθηκε 
με την παράγραφο 6α του άρθρου 40 του ν. 
4410/2016 (ΦΕΚ Α' 141/03-08-2016) και 
εφαρμόζεται για φακέλους τεκμηρίωσης που 
καταρτίζονται για συναλλαγές φορολογικών ετών 
που αρχίζουν από την 1.1.2015 και μετά, σύμφωνα 
με την παράγραφο 6β του ιδίου άρθρου 40.) 

  

3. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, που αποτελείται κατά 
περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης 
και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, 
καταρτίζεται έως τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος και συνοδεύεται από Συνοπτικό 
Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέσα στην 
ίδια προθεσμία. Τα υπόχρεα πρόσωπα της 
παραγράφου 1 υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα 
Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος, εφόσον 
δεν εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις α' και 
β' της παραγράφου 2 του παρόντος. 

  

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1054893 ΕΞ 2016/17.3.2016
Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση 
τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών 
κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του 
ν.4172/2013 και του άρθρου 21 του ν.4174/2013

  

«3. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και 
δεδομένου ότι αντικείμενο της τεκμηρίωσης 
ενδοομιλικών συναλλαγών των υπόχρεων 
ημεδαπών νομικών προσώπων και οι νομικών 
οντοτήτων των περιπτώσεων γ' και δ' του άρθρου 
2 του ΚΦΕ, είναι, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, 
τα κέρδη από συναλλαγές με συνδεδεμένα 
πρόσωπα στον βαθμό που δεν μειώνουν το ποσό 
του καταβλητέου φόρου, συνάγεται ότι οι δαπάνες 
που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά για έκπτωση 
από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και 
αναμορφώνονται με την υποβολή της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης 
(δηλούμενες λογιστικές διαφορές) δεν αποτελούν 
αντικείμενο τεκμηρίωσης σύμφωνα με την αρχή 
των ίσων αποστάσεων, έστω και αν αφορούν 
ενδοομιλικές συναλλαγές. Ωστόσο, θα πρέπει να 
αναφέρονται στον Φάκελο Τεκμηρίωσης καθώς και 
στον σχετικό κατάλογο ενδοομιλικών συναλλαγών 
προς τεκμηρίωση του Συνοπτικού Πίνακα 
Πληροφοριών, με την επισήμανση ότι πρόκειται για 
δαπάνες που έχουν αναμορφωθεί φορολογικά.» 

  

  



  

Υποβολή αίτησης για 
αναγνώριση των « Δαπανών 
επιστημονικής και τεχνολογικής 
έρευνας » 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ν.4172/2013 - Άρθρο 22Α. Δαπάνες Επιστημονικής και 
Τεχνολογικής Έρευνας 

«1. Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις 
οποίες περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των 
οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της 
επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα 
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της 
πραγματοποίησης τους προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις 
εκατό (30%). Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών 
καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν 
προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού 
μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27 του παρόντος.  

  

2. Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, η 
επιχείρηση υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας και 
τεχνολογίας που πραγματοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση 
των δαπανών αυτών διενεργούνται εντός χρονικού διαστήματος έξι 
(6) μηνών. Μετά την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας 
θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί. Σε κάθε 
περίπτωση, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει 
σχετικά το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στο προεδρικό διάταγμα.» 

  

(Η παράγραφος 1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την 
παράγραφο 8α του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 και ισχύει από 
τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
ήτοι από 11-5-2016 σύμφωνα με το άρθρο 82 του ιδίου νόμου.) 

  

ΠΟΛ.1113/2.6.2015  - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 
22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α'). 

  

Άρθρο 22Α 

Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013, το οποίο 
προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 22 του ν. 4223/2013, 
παρέχονται κίνητρα σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν δαπάνες 
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. 

Συγκεκριμένα, με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι 
οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν από 
τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο 
πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις 
εκατό (30%).  

Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, προκειμένου να 
προσαυξηθούν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, κατανέμονται 
ισόποσα στα επόμενα τρία (3) έτη. 

Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονται 
με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση των Υπουργών 
Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και 
Αθλητισμού (νυν Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων). 

Αν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού 
μεταφέρονται για συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4172/2013. 

  

2. Επισημαίνεται ότι την πιο πάνω έκπτωση δικαιούνται όλα τα 
φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και νομικές 
οντότητες, που πραγματοποιούν δαπάνες επιστημονικής και 
τεχνολογικής έρευνας, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των 
βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά). 

  

Σημαντικές αλλαγές που επήλθαν κατά την 
χρήση 2016 

  

ΠΟΛ.1111/18-7-2016 Κοινοποίηση των 
διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016
(ΦΕΚ Α'83) 

 
1. Με τις διατάξεις της περ. α' της παρ.8 του 
άρθρου 24 του ν.4386/2016 αντικαθίσταται η παρ.1 
του άρθρου 22Α του ν.4172/2013 και πλέον οι 
δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, 
στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του 
εξοπλισμού και των οργάνων, που 
χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της 
επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, 
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 
επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της 
πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά 
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Τα κριτήρια 
χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών 
καθορίζονται με κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων. Αν προκύψουν ζημίες μετά την 
αφαίρεση του ως άνω ποσοστού μεταφέρονται για 
συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4172/2013. 

  

2. Με βάση τις νεότερες διατάξεις, στις δαπάνες 
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, οι οποίες 
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 
επιχειρήσεων προσαυξημένες κατά ποσοστό 30%, 
περιλαμβάνονται πλέον και οι αποσβέσεις του 
εξοπλισμού και των οργάνων που 
χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης 
της επιστημονικής και της τεχνολογικής 
έρευνας. Επιπλέον δεν υπάρχει ειδικότερη 
πρόβλεψη αναφορικά με τις δαπάνες που 
αφορούν πάγιο εξοπλισμό, δηλαδή αυτές δεν 
εκπίπτουν ισόποσα τα τρία (3) επόμενα έτη της 
πραγματοποίησής τους, όπως ίσχυε με τις 
προγενέστερες διατάξεις. 

  

Περαιτέρω, καταργείται η υποχρέωση έκδοσης 
προεδρικού διατάγματος και ορίζεται πλέον ότι 
τα κριτήρια χαρακτηρισμού των υπόψη 
δαπανών θα καθορίζονται με κοινή Υπουργική 
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

  

  

Συνοπτικά σχετικά με τις Δαπάνες 
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 
ισχύουν τα εξής: 

  

1. Για τα χαρακτηρισμό των σχετικών δαπανών 
εξακολουθεί να ισχύει η με αρ. 12962(ΠΟΛ) 
2029/3-11-1987 απόφαση του Υπουργού 
Ενέργειας και Τεχνολογίας. 

  

2. Η προσαύξηση 30% γίνεται εξωλογιστικα με την 
υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, 
τόσο για τις δαπάνες πάγιου εξοπλισμού όσο και 
για τις λοιπές δαπάνες.  

  



Υπολογισμός δαπανών που δεν 
εξοφλήθηκαν με  χρήση 
τραπεζικού μέσου πληρωμής. 

  

Έκπτωση ή μη κάθε είδους 
δαπάνης που αφορά σε αγορά 
αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 
άνω των 500 ευρώ, εφόσον η 
τμηματική ή ολική εξόφλησή τους 
δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού 
μέσου πληρωμής. 

  

  

Ν.4172/2013 - Άρθρο 23. Μη εκπιπτόμενες 
επιχειρηματικές δαπάνες Περ. β.  

«κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη 
υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η 
τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού 
μέσου πληρωμής,» 

  

ΠΟΛ.1216/1.10.2014 - Κοινοποίηση των διατάξεων 
της περίπτωσης β΄ του άρθρου 23 του ν.4172/2013. 

  

ΠΟΛ.1079/6.4.2015 "Διευκρινίσεις επί της αριθμ. ΠΟΛ.1216/2014 
εγκυκλίου, σχετικά με την έκπτωση ή μη δαπάνης που αφορά σε 
αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ." με 
την οποία ανακαλείται η παράγραφος 9 

  

  

  

Σημαντικές αλλαγές που επήλθαν κατά την 
χρήση 2016 

  

Σύμφωνα με την: Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 
1069397 ΕΞ 2016/26.4.2016 Μη εφαρμογή 
των διατάξεων της περ. β' του άρθρου 23 του ν. 
4172/2013 στην περίπτωση ταμειακής εξόφλησης 
συναλλαγών με επιχειρήσεις προμήθειας 
ηλεκτρικού ρεύματος και νερού 

  

 «6. Κατόπιν των ανωτέρω και για τη διευκόλυνση 
πλήθους συναλλαγών των καταναλωτών, οι 
δαπάνες για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος 
και νερού που εξοφλούνται στα ταμεία (γκισέ) των 
επιχειρήσεων καθώς και στα συμβεβλημένα 
καταστήματα που πραγματοποιούν εισπράξεις για 
λογαριασμό τους, εφόσον αποδεικνύονται από τα 
κατάλληλα δικαιολογητικά τα οποία φέρουν τα 
στοιχεία του πελάτη, με την παρούσα γίνεται δεκτό 
ότι αναγνωρίζονται φορολογικά ως εκπιπτόμενες 
επιχειρηματικές δαπάνες από το χρόνο έναρξης 
ισχύος του ν.4172/2013, μη εφαρμοζομένων των 
διατάξεων της περ. β' του άρθρου 23 του ν. 
4172/2013 και ανακαλούμενων των όσων 
αναφέρονται στο αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦΒ 1139502 ΕΞ 
2015/26.10.2015 έγγραφό μας.» 

  

  

ΠΟΛ.1158/24-10-2016 Πρόσθετες διευκρινίσεις 
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β' 
του άρθρου 23 του ν.4172/2013 σε περίπτωση 
συμψηφισμού αμοιβαίων ανταπαιτήσεων 
αντισυμβαλλομένων 

  

«3. Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι τα 
αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1216/1.10.2014 εγκύκλιό 
μας, αναφορικά με τους λογιστικούς 
συμψηφισμούς σε περίπτωση που οι 
αντισυμβαλλόμενοι είναι ταυτόχρονα προμηθευτές 
και πελάτες, ισχύουν και για κάθε περίπτωση 
συμψηφισμού υποχρεώσεων από αγορές αγαθών 
ή υπηρεσιών με απαιτήσεις έναντι των ίδιων 
προσώπων που έχουν γεννηθεί από άλλη αιτία 
(π.χ. απαιτήσεις των αγροτικών συνεταιρισμών 
έναντι των μελών τους για την κάλυψη της 
συνεταιριστικής τους μερίδας, απαίτηση για 
απόδοση των ποσών που εισέπραξε εταιρεία 
ταχυμεταφορέων - courier - «εισπράκτορα για 
λογαριασμό τρίτων» κατ' εντολή της επιχείρησης 
από πελάτες της, κ.λπ.).  

Επομένως, σε περίπτωση που οι σχετικές 
υποχρεώσεις εξοφλούνται δια συμψηφισμού τους 
με απαιτήσεις έναντι των ίδιων προσώπων, οι 
αντίστοιχες δαπάνες αγοράς αγαθών ή λήψης 
υπηρεσιών, κατά το μέρος που διαμορφώνουν το 
κόστος πωληθέντων κάθε φορολογικού έτους, 
αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές 
δαπάνες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του 
ν.4172/2013, ανεξάρτητα από την αιτία 
προέλευσης των απαιτήσεων αυτών. 
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που, 
μετά τον συμψηφισμό, η εναπομένουσα 
υποχρέωση από την αγορά αγαθών ή τη λήψη 
υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ, η εξόφλησή 
της θα πρέπει να γίνει με τραπεζικό μέσο 
πληρωμής προκειμένου να αναγνωρισθεί προς 
έκπτωση το σύνολο του κόστους πωληθέντων που 
αναλογεί στις σχετικές αγορές.» 

  

  

ΠΟΛ.1055/26-4-2016 Διευκρινίσεις σχετικά με 
την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του 



Κατάρτιση πίνακα Φορολογικής 
Αναμόρφωσης.  

  

Ν.4172/2013 - Άρθρο 22. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές 
δαπάνες   

«Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική 
δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες: 

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά 
τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, 

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της 
συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη 
βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, 

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των 
συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και 
αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.» 

  

  

Ν.4172/2013 - Άρθρο 23. Μη εκπιπτόμενες 
επιχειρηματικές δαπάνες 

 Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν:  

α) τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους, εκτός 
από τα τραπεζικά δάνεια, διατραπεζικά δάνεια, καθώς και τα 
ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες κατά το μέτρο 
που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο 
ήταν ίσο με το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών 
προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό αναφέρεται 
στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της 
Ελλάδος για την πλησιέστερη χρονική περίοδο πριν την 
ημερομηνία δανεισμού, 

β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη 
υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η 
τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού 
μέσου πληρωμής,  

γ) οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές,  

δ) προβλέψεις εκτός των οριζομένων στο άρθρο 26, 

ε) πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων, 

στ) η παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν 
ποινικό αδίκημα, 

ζ) ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους 
επιτηδεύματος και των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα 
κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., 
καθώς και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ. Π. Α.) που αναλογεί 
σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ. Π. 
Α. εισροών, 

η) το τεκμαρτό μίσθωμα της παραγράφου 2 του άρθρου 39 σε 
περίπτωση ιδιόχρησης κατά το μέτρο που υπερβαίνει το τρία τοις 
εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, 

θ) οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών 
ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή 
πελατών ή εργαζομένων της κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το 
ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το 
μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό 
(0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης, 

ι) οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης 
και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που 
υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά 
συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη 
υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου 
εισοδήματος της επιχείρησης, 

ια) οι δαπάνες ψυχαγωγίας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου 
δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η επιχειρηματική 
δραστηριότητα του φορολογούμενου έχει ως κύριο αντικείμενο την 
παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και οι δαπάνες αυτές 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής,  

Υποβολή έως 30/6/2017 μέσω του εντύπου Ε3 με 
την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας.

  

Σημαντικές αλλαγές που επήλθαν κατά την 
χρήση 2016 

  

Ν.4446/2016- Άρθρο 72  Μη εκπίπτουσες 
επιχειρηματικές δαπάνες 

Στο άρθρο 23 του ν. 4172/2013, προστίθεται νέα 
παράγραφος ιδ', ως εξής: 

«ιδ) Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται 
στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013
εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει 
πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου 
πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών.» 

  

ΠΟΛ.1197/22-12-2016 Φορολογική μεταχείριση 
των δαπανών που καταβάλλονται σε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι 
φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή 
που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ' 
του άρθρου 23 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν

  

«Επισημαίνεται ότι τα μη συνεργάσιμα κράτη της 
παρ. 3 του άρθρου 65 του ν.4172/2013 και τα 
κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς των 
παρ. 6 και 7 του ίδιου άρθρου και νόμου 
καθορίστηκαν, για το φορολογικό έτος 2014, με τις 
αριθ. ΔΟΣ Γ 1039110 ΕΞ 2014/4.3.2014 (ΦΕΚ Β' 
570) και Δ12 1039188 ΕΞ 2014/4.3.2014 (ΦΕΚ Β' 
570) αποφάσεις του Υπουργού και Υφυπουργού 
Οικονομικών, αντίστοιχα, και για το φορολογικό 
έτος 2015, με τις ΠΟΛ.1279/29.12.2015 (ΦΕΚ Β' 
2905) και ΠΟΛ.1277/29.12.2015 (ΦΕΚ Β' 2905) 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, 
αντίστοιχα.» 

  

Αρ. πρωτ: ΔΕΑΦΑ 1134898 ΕΞ 2016
Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης 
των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους 
εργαζομένους τους ή συγγενείς αυτών 

  

«6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω 
συνάγεται, ότι οι κοινωνικού χαρακτήρα παροχές 
που δίνουν οι επιχειρήσεις σε εργαζομένους τους ή 
σε συγγενικά αυτών πρόσωπα (π.χ. ως δώρα 
λόγω γάμου αυτών ή των τέκνων τους ή λόγω 
γέννησης παιδιού, καθώς και τα βοηθήματα σε 
οικογένεια θανόντος εργαζομένου) αποτελούν 
εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. 

Επομένως, οι σχετικές δαπάνες θεωρείται ότι 
πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της 
επιχείρησης (άρθρο 22 περ. α') και εκπίπτουν ως 
έξοδα μισθοδοσίας, εφόσον πληρούνται και οι 
λοιπές προϋποθέσεις των περ. β' και γ' του 
άρθρου 22 του ν.4172/2013.» 

  

  



  

Υπολογισμός του ποσού της 
φορολογικής ζημιάς που 
δικαιούται να μεταφέρει η 
επιχείρηση.   

  

  

  

Ν.4172/2013 - Άρθρο 27. Μεταφορά 
ζημιών 

  

1. Εάν με τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική 
δραστηριότητα το αποτέλεσμα είναι ζημία εντός του φορολογικού 
έτους, η ζημία αυτή μεταφέρεται για να συμψηφισθεί με τα 
επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά 
έτη. Η ζημία του προγενέστερου έτους συμψηφίζεται κατά 
προτεραιότητα έναντι της ζημίας μεταγενέστερου έτους. 

  

2. Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νομικών 
προσώπων των περιπτώσεων α', γ' και δ' του άρθρου 45 από την 
ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών 
ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή 
προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, 
εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα σε τριάντα (30) ισόποσες 
ετήσιες δόσεις, αρχής γενόμενης από τη χρήση μέσα στην οποία 
πραγματοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από το 
χρόνο διακράτησης των ομολόγων. Για την εφαρμογή του 
προηγούμενου εδαφίου, ως χρεωστική διαφορά λαμβάνεται η 
διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των τίτλων που εκδόθηκαν 
σε ανταλλαγή και του κόστους απόκτησης των αρχικών τίτλων. 
Ειδικά, σε περίπτωση που μετά την απόκτηση των αρχικών τίτλων 
προέκυψε ζημία από την αποτίμησή τους η οποία δεν έχει 
συμψηφιστεί με αποθεματικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 38 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση του 
Κ.Φ.Ε. λαμβάνεται το αρχικό κόστος απόκτησης. 

  

3. Η χρεωστική διαφορά (οριστική ζημία) λόγω πιστωτικού 
κινδύνου η οποία προκύπτει για τους πιστωτές των 
εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος νομικών 
προσώπων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 26 του 
παρόντος από τη διαγραφή χρεών οφειλετών τους κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου με τίτλο «Ενσωμάτωση στο 
ελληνικό δίκαιο  

α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 
Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουάριου 
2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας 
αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές 
στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το 
σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ενωση (ΜΕΡΟΣ Α),  

β) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης 
Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση Πλαίσιο 
2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουάριου 2009, 
σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε 
ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της 
ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την επιτήρηση των 
μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση (ΜΕΡΟΣ Β),  

γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/ 829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών - 
μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, της αρχής της αμοιβαίας 
αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά 
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ) και άλλες διατάξεις», 
εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους σε δεκαπέντε (15) 
ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση στην 
οποία πραγματοποιήθηκε η διαγραφή.  

Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, η χρεωστική 
διαφορά ισούται με το συνολικό ποσό της διαγραφής μείον τους μη 
εγγεγραμμένους τόκους, οι οποίοι και δεν εγγράφονται.  

Η ανωτέρω χρεωστική διαφορά καταχωρείται σε χρέωση των 
αποτελεσμάτων της χρήσης στην οποία προκύπτει.  

Σε περίπτωση που ο πιστωτής έχει σχηματίσει και εκπέσει από τα 
ακαθάριστα έσοδά του, για το χρέος που διαγράφεται, πρόσθετη 
ειδική πρόβλεψη κατά τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της 
παραγράφου 5 του άρθρου 26 του παρόντος, η πρόβλεψη 
αντιλογίζεται σε πίστωση των αποτελεσμάτων του φορολογικού 
έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διαγραφή και αποτελεί για 
τον πιστωτή φορολογητέο κέρδος από επιχειρηματική 

  



  

Τα ενδοομιλικά μερίσματα που 
εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο 
που είναι φορολογικός κάτοικος 
Ελλάδας, απαλλάσσονται από το 
φόρο 

  

  

Ν.4172/2013 - Άρθρο 48. Απαλλαγή ενδοομιλικών 
μερισμάτων. 

  

1. Τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο 
που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, απαλλάσσονται από το 
φόρο, εάν το νομικό πρόσωπο που προβαίνει στη διανομή: 

α) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει, και  

β) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους μέλους της ΕΕ, σύμφωνα με 
τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται κάτοικος τρίτου 
κράτους εκτός ΕΕ κατ' εφαρμογήν όρων σύμβασης αποφυγής 
διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, και 

 γ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν 
από τους φόρους που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Μέρος Β' της 
Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποιοδήποτε άλλον φόρο αντικαταστήσει 
έναν από τους φόρους αυτούς, και 

 δ) ο λήπτης φορολογούμενος κατέχει ελάχιστο ποσοστό 
συμμετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας ή του 
πλήθους του μετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων 
ψήφου του νομικού προσώπου που διανέμει, και 

 ε) το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται τουλάχιστον 
είκοσι τέσσερεις (24) μήνες.  

  

2. Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει επίσης για τα ενδοομιλικά 
μερίσματα που εισπράττονται από μόνιμες εγκαταστάσεις 
εταιρειών άλλων κρατών μελών που βρίσκονται στην Ελλάδα και 
προέρχονται από τις θυγατρικές τους σε ένα άλλο κράτος-μέλος.  

  

3. Εάν διανέμονται κέρδη από νομικό πρόσωπο σε λήπτη 
φορολογούμενο που δεν έχει διακρατήσει το ελάχιστο ποσοστό 
συμμετοχής επί είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, αλλά πληρούται η 
προϋπόθεση γ' της παραγράφου 1, ή αυτή της παραγράφου 2, ο 
λήπτης φορολογούμενος μπορεί προσωρινά να ζητήσει την 
απαλλαγή που προβλέπεται στις εν λόγω παραγράφους, εφόσον 
καταθέσει στη Φορολογική Διοίκηση εγγυητική επιστολή υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου, ίση με το ποσό του φόρου που θα όφειλε να 
καταβάλει σε περίπτωση μη χορήγησης της απαλλαγής. Η 
απαλλαγή καθίσταται οριστική και η εγγύηση λήγει κατά την 
ημερομηνία που συμπληρώνονται είκοσι τέσσερεις (24) μήνες 
διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής. Εάν ο 
φορολογούμενος παύει να διακρατεί το ελάχιστο ποσοστό 
συμμετοχής πριν τη συμπλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) 
μηνών, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά 
την ημερομηνία αυτή.  

  

4. Εάν η διανομή κερδών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 2 
προκύπτει από συμμετοχή σε άλλο νομικό πρόσωπο, ο 
φορολογούμενος δεν μπορεί να εκπέσει τις επιχειρηματικές 
δαπάνες που συνδέονται με τη συμμετοχή αυτή.  

  

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται τα έντυπα 
εφαρμογής του άρθρου αυτού.  

  

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, όσον αφορά στα 
ενδοομιλικά μερίσματα από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, 
εφαρμόζονται για διανομές κερδών στον βαθμό που τα εν λόγω 
κέρδη δεν εκπίπτουν από τη θυγατρική, και δεν εφαρμόζονται στον 
βαθμό που τα κέρδη αυτά εκπίπτουν από τη θυγατρική.  

  

  



  

Υπολογισμός τεκμαρτών εσόδων 
από την εκμίσθωση ή την 
ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν 
παραχώρηση χρήσης γης και 
ακινήτων. 

  

  

Ν.4172/2013 - Άρθρο 39. Εισόδημα από ακίνητη 
περιουσία 

2. Το εισόδημα σε είδος αποτιμάται στην αγοραία αξία. Το 
εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση 
τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της 
αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Κατ' εξαίρεση το τεκμαρτό 
εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου που αφορά δωρεάν 
παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 
τ.μ.) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς 
ανιόντες ή κατιόντες απαλλάσσεται από το φόρο. 

Ειδικά για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική 
δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από 
ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, 
κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες 
περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, 
και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται 
για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής. 

  

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1239 ΕΞ 23.6.2016 - Τεκμαρτά 
έσοδα και έξοδα 

«6. Εάν η οντότητα επιθυμεί να παρακολουθεί τα τεκμαρτά έξοδα 
και έσοδα ιδιόχρησης ακινήτων μέσω του σχεδίου λογαριασμών 
της, μπορεί να χρεώνεται κατάλληλος υπολογαριασμός τεκμαρτού 
εξόδου των ενοικίων (του κωδ. 62.04 στο σχέδιο λογαριασμών του 
ΕΓΛΣ ή του 64.05 στα ΕΛΠ), με πίστωση του λογαριασμού του 
τεκμαρτού εσόδου (υπολογαριασμός του κωδ. 75 στο σχέδιο 
λογαριασμών του ΕΓΛΣ ή του 71.04 στα ΕΛΠ). Οι σχετικοί 
λογαριασμοί ωστόσο απαλείφονται για σκοπούς σύνταξης των 
λογιστικών καταστάσεων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν αντίστοιχα τα 
σχετικά έσοδα και έξοδα.» 

  

  

  

  



Υπολογισμός του φόρου 
εισοδήματος και συμπλήρωση 
των φορολογικών δηλώσεων 
τέλους χρήσης. 

  

• Υπολογίζεται ο φόρος εισοδήματος 
της χρήσης και η προκαταβολή 
φόρου του επομένου έτους και 
συμψηφίζονται η προκαταβολή 
φόρου του προηγούμενου έτους και 
οι παρακρατηθέντες φόροι της 
χρήσης. 

  

• καλό θα είναι να γίνεται και η 
συμπλήρωση όλων των 
φορολογικών δηλώσεων ( 
εκκαθαριστικών ) της χρήσης , δηλ. 
Ε3, ώστε να εντοπίζονται και να 
διορθώνονται τυχόν λάθη. 

  

  

Ν.4172/2013 - Άρθρο 27. Μεταφορά ζημιών 

  

  

Ν.4172/2013 - Άρθρο 44. Αντικείμενο της φορολογίας 
εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 

  

«Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» 
είναι ο φόρος που επιβάλλεται ετησίως στα κέρδη που 
πραγματοποιούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες.» 

  

Ν.4172/2013 - Άρθρο 45. Υποκείμενα του φόρου  

  

Σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 
υπόκεινται: 

α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή 
την αλλοδαπή, 

β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την 
αλλοδαπή, 

γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή 
και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και 
ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που 
πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του 
σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου,  

δ) συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών,  

ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη 
κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν 
επιχείρηση ή επάγγελμα,  

στ) κοινοπραξίες, 

ζ) οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και 
δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις. 

Στην περίπτωση των νομικών προσώπων και νομικών 
οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία εφαρμόζονται 
αποκλειστικά οι διατάξεις του άρθρου 47 του παρόντος 
Κώδικα 

  

  

Ν.4172/2013 - Άρθρο 46. Απαλλασσόμενα νομικά 
πρόσωπα 

  

  

Ν.4172/2013 - Άρθρο 58. Φορολογικός συντελεστής όπως 
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν. 
4334/2015 

  

1. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα 
νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν 
διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα της 
περίπτωσης γ' του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά 
φορολογούνται με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%). Όταν 

 Έως 30/6/2017 ( *) 

  

- Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1 περ. δ υποβάλουν 
δήλωση μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου 
μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους. 

- Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
καθορίζονται ειδικότερα ο τρόπος και ο χρόνος 
υποβολής, ο τύπος και το περιεχόμενο της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθώς και τα 
δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία τα οποία 
συνυποβάλλονται με αυτήν. 

- Η καταβολή του φόρου γίνεται σε οκτώ (8), κατ' 
ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις 
οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της 
δήλωσης και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την 
τελευταία ημέρα του έβδομου μήνα από την 
υποβολή της δήλωσης, η οποία δεν μπορεί να 
εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους. 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Διενέργεια εγγραφών φόρου 
κ.λ.π / λήψη ισοζυγίου (προ 
διανομής) 

  

    



Υπολογισμός Τακτικού 
Αποθεματικού – Μερισμάτων – 
Αφορολόγητων Αποθεματικών 

  

• Απόφαση Διοίκησης για το ύψος 
των διανεμητέων ποσών 

  

  

  

1. Προκειμένου για Α.Ε. 

  

Ν.2190/1920 

Άρθρο 44 «Τακτικό (νόμιμο) αποθεματικό» 

Ετησίως αφαιρείται το εικοστόν τουλάχιστον των καθαρών κερδών 
προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η προς σχηματισμόν 
αποθεματικού αφαίρεσις παύει ούσα υποχρεωτική, άμα ως τούτο 
φθάση τουλάχιστον το τρίτον του εταιρικού κεφαλαίου. Το 
αποθεματικόν τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν 
προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου 
του λογαριασμού κερδών και ζημιών. 

  

Άρθρο 44α «Διανομή καθαρών κερδών» 

  

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού 
κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους 
μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας 
χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως 
προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται 
από το άρθρο 42γ, είναι ή, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει 
κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου 
με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από 
το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου 
μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.  

  

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης 
που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από 
προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία 
επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή 
τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων 
χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το 
σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το 
καταστατικό. 

  Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται τους μετόχους μέσα σε δύο 
μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που 
ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.  

    

3. Η έννοια της διανομής των προηγούμενων παρ. 1 και 2 
περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων 
από μετοχές. 

  

  

Άρθρο 45 «Καθαρά κέρδη και διανομή αυτών» 

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την 
αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών 
παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά τον νόμον αποσβέσεων 
και παντός άλλου εταιρικού βάρους 

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειράν: 

α) αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο ή το καταστατικόν κράτησις 
δια τακτικόν αποθεματικόν. 

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του 
μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν.148/1967 
(ΦΕΚ 173 Α'). 

γ) το υπόλοιπον διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού.  

  

  

Σειρά στη διάθεση σε Α.Ε,  των καθαρών 
κερδών της χρήσεως: 

1. Κάλυψη των ζημιών προηγούμενων 
χρήσεων 

2. Κράτηση για φόρο εισοδήματος 

3. Κράτηση για τακτικό αποθεματικό 

4. Κράτηση για διανομή στους μετόχους 
μερίσματος 

5. Διάθεση του υπολοίπου των καθαρών 
κερδών 

(κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις 
αποφάσεις της τακτικής γενικής 
συνελεύσεως): 

-   Πρόσθετο μέρισμα 

-   Αμοιβές και ποσοστά Δ.Σ. 

-   Μέρισμα στο προσωπικό 

- Αποθεματικά (φορολογημένα και 
αφορολόγητα, κ.λπ.) 

- Υπόλοιπο κερδών εις νέον. 

  



Διάθεσης κερδών 

  

• Απόφαση Διοίκησης για το ύψος 
των διανεμητέων ποσών. 

  

Όταν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται 
σύμφωνα με τον  Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 

  

  

Η οντότητα για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 
2015 και εφεξής: 

α) θα εμφανίζει τα μερίσματα (ή παρόμοια ποσά) ως υποχρεώσεις 
με μείωση των αποτελεσμάτων εις νέο, κατά τον χρόνο έγκρισής 
τους από την γενική συνέλευση των μετόχων ή το κατά περίπτωση 
αρμόδιο όργανο, και όχι στον ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου. 

β) θα εμφανίζει τις χορηγούμενες στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή αναλόγου οργάνου αμοιβές από τα κέρδη, ως έξοδα, 
όταν εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων ή το κατά 
περίπτωση αρμόδιο όργανο. 

γ) θα εμφανίζει όλους τους φόρους (φόρο εισοδήματος, διαφορές 
φορολογικού ελέγχου και λοιπούς μη ενσωματωμένους στο 
λειτουργικό κόστος φόρους), ως στοιχεία της κατάστασης 
αποτελεσμάτων, στο χρόνο που προκύπτουν βάσει της αρχής του 
δεδουλευμένου. Ειδικά επισημαίνεται ότι ο φόρος εισοδήματος 
αναγνωρίζεται ως έξοδο και υποχρέωση στο τέλος της περιόδου 
που αφορά, καθώς έχει ήδη προκύψει με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία (αρχή δεδουλευμένου). 

δ) δεν θα αναγνωρίζει στην κλειόμενη περίοδο την προκαταβολή 
φόρου εισοδήματος για την επόμενη χρήση. Το σχετικό ποσό 
αναγνωρίζεται με την καταβολή του σχετικού ποσού στην επόμενη 
περίοδο. 

  

  

Ν.4172/2013 - Άρθρο 36. Μερίσματα  

«1. Ο όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από 
μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε 
κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), 
καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία 
περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των 
προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε 
κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από 
κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε 
άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό.  

  

2. Εάν η διανομή των μερισμάτων υπόκειται σε παρακράτηση 
φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε., ο 
παρακρατούμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο 
για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριμένο είδος εισοδήματος 
του φορολογούμενου με βάση τον Κ.Φ.Ε..» 

  

Ν.4172/2013 - Άρθρο 40. Φορολογικός συντελεστής για το 
εισόδημα από κεφάλαιο  

«1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%).» 

(όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 112 
του ν. 4387/2016 και έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που 
αποκτώνται από την 01-01-2017 και μετά, σύμφωνα με την 
παράγραφο 11 του ιδίου άρθρου 112.) 

  

  

Ν.4172/2013 - Άρθρο 62. Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση  

«1. Οι ακόλουθες πληρωμές υπόκειται σε παρακράτηση φόρου: 

 Συντελεστής παρακράτησης φόρου 
διανεμομένων  

  

Ν.4172/2013 - Άρθρο 40. Φορολογικός 
συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο  

«1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%).» 

(όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 
του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 και έχει 
εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται 
από την 01-01-2017 και μετά, σύμφωνα με την 
παράγραφο 11 του ιδίου άρθρου 112.) 

  

  

Η καταβολή του μερίσματος θεωρείται ότι 
γίνεται 

  

Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε. - Μέσα σε ένα μήνα της έγκρισης 
του ισολογισμού από την συνέλευση των εταίρων 

  

Ανώνυμες Εταιρίες -  Μέσα σε ένα μήνα της 
έγκρισης του ισολογισμού από την Γενική 
Συνέλευση  

  

Προσωπικές εταιρίες Ο.Ε.-Ε.Ε. (με διπλογραφικά 
βιβλία) - Η καταβολή της υποκείμενης σε 
παρακράτηση πληρωμής θεωρείται ότι έχει 
διενεργηθεί σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα μήνα 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 
δήλωσης φόρου εισοδήματος 

  

Χρόνος υποβολής δήλωσης απόδοσης του 
φόρου 

  

Όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 
167), υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση για 
την απόδοση αυτού, το αργότερο τρείς (3) ημέρες 
πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την 
ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε 
παρακράτηση πληρωμής. 

  

  

  



Δυνατότητα κατάρτισης 
συνοπτικού Ισολογισμού 

  

Όταν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται 
σύμφωνα με τον  Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 

  

Ν.4308/2014 - Άρθρο 16. Ορισμός των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων 

  

«………………………………………………………… 

5. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των πολύ μικρών και 
μικρών οντοτήτων του άρθρου 2, περιλαμβάνουν:   

α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
(Πίνακας).   

β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας).   

γ) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).   

………………………………………………………….. 

  

7. Οι πολύ μικρές οντότητες δύνανται, εναλλακτικά της 
παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, να καταρτίζουν 
συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6, εφόσον 
δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία.   

  

…………………………………………………………» 

  

  

  

  



ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  

• Καταρτίζεται  ο ισολογισμός που 
προβλέπεται από το λογιστικό 
σχέδιο ( Ε.Γ.Λ.Σ ). 

  

  

Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα 
με τον  Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 

  

Ν.4308/2014 - Άρθρο 16. Ορισμός των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων 

  

1. Όλες οι συναλλαγές και όλα τα γεγονότα που καταχωρούνται 
στα λογιστικά αρχεία ενσωματώνονται στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της περιόδου, βάσει των διατάξεων του παρόντος 
νόμου.   

  

2. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο 
και παρουσιάζουν εύλογα (εύλογη παρουσίαση), τα 
αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία του ενεργητικού), 
τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, 
κερδών και ζημιών, καθώς και τις χρηματοροές της εκάστοτε 
περιόδου, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος νόμου.   

  

3. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεγάλων οντοτήτων του 
άρθρου 2, περιλαμβάνουν:   

α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
(Πίνακας).   

β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας).   

γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας).   

δ) Την Κατάσταση Χρηματοροών (Πίνακας).   

ε) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).   

  

4. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεσαίων οντοτήτων του 
άρθρου 2, περιλαμβάνουν:   

α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
(Πίνακας).   

β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας).   

γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας).   

δ) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).   

  

5. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των πολύ μικρών και 
μικρών οντοτήτων του άρθρου 2, περιλαμβάνουν:   

α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
(Πίνακας).   

β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας).   

γ) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).   

  

6. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων 
καταρτίζονται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα υποδείγματα του 
Παραρτήματος Β: υπόδειγμα Β.1.1 ή Β.1.2 (Ισολογισμός), Β.2 
(Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Β.2.1 ή Β.2.2), Β.3 (Κατάσταση 
Μεταβολών Καθαρής Θέσης) και Β.4 (Κατάσταση Χρηματοροών).   

Προθεσμία κατάρτισης Ισολογισμού Χρήσης 2016:  

  

Ν.4308/2014 - Άρθρο 6 «Χρόνος ενημέρωσης 
λογιστικών αρχείων» παρ 1 & Παρ. 3 

  

1. Η ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) 
γίνεται ως εξής: 

………………………………………………….. 

γ) Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση γίνεται εντός 
του απαιτούμενου χρόνου για την έγκαιρη σύνταξη 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. “ 

  

«3. Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων της περιόδου ολοκληρώνεται στο 
συντομότερο χρόνο από:   

α) έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου ή   

β) το χρονικό όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων που τίθενται από τη 
φορολογική ή άλλη νομοθεσία της χώρας.» 

  

Έως 30/6/2017 

  



Σύνταξη του Προσαρτήματος 

  

  

Σύνταξη Προσαρτήματος σύμφωνα με τον  
Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς 
ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 

  

Ν.4308/2014 - Άρθρο 29. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

  

1. Η κατάρτιση του προσαρτήματος των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων ακολουθεί τις παρακάτω αρχές:   

α) Οι οντότητες που δεν υποχρεούνται να παρέχουν τις 
πληροφορίες μιας παραγράφου του παρόντος άρθρου δύνανται να 
παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες προαιρετικά. Στην περίπτωση 
αυτή, οι οντότητες παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες σε πλήρη 
συμφωνία με τα οριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο αυτού του 
άρθρου.   

β) Οι πληροφορίες επί των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων παρατίθενται με τη σειρά με την οποία τα κονδύλια 
αυτά παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.   

γ) Όταν γίνεται χρήση συντομεύσεων, διαγραμμάτων ή συμβόλων 
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δίνονται με σαφήνεια οι 
απαιτούμενες για την κατανόησή τους πληροφορίες. Ειδικότερα, 
γνωστοποιείται η μονάδα μέτρησης και το επίπεδο 
στρογγυλοποίησης των παρατιθέμενων αριθμών. 

δ) Όταν πληροφορίες του παρόντος άρθρου παρατίθενται στους 
πίνακες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι πληροφορίες 
αυτές μπορεί να μην επαναλαμβάνονται στο προσάρτημα.   

  

2. Το προσάρτημα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις 
επεξηγηματικές πληροφορίες και αναλύσεις των παραγράφων 3 
έως 34 του παρόντος άρθρου, εκτός και εάν προβλέπεται 
απαλλαγή βάσει του παρόντος νόμου.   

 3. ……………………………………………» 

  

Ν.4308/2014 - Άρθρο 30. Απλοποιήσεις και απαλλαγές   

«8. Οι οντότητες της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου 
παρέχουν τις πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3, 16, 25 και 34 
του άρθρου 29. Δύνανται να μην παρέχουν τις λοιπές πληροφορίες 
του άρθρου 29.   

Μικρές οντότητες 

9. Οι μικρές οντότητες παρέχουν τις πληροφορίες μόνο των 
παραγράφων 3 έως και 8, 10, 13, 14, 16 έως και 18, 23(α) και 25 
του άρθρου 29. Δύνανται να μην παρέχουν τις λοιπές πληροφορίες 
του άρθρου 29.   

Μεσαίες οντότητες 

10. Οι μεσαίες οντότητες δύνανται να μην παρέχουν τις 
πληροφορίες των παραγράφων 24, 32 και 33 του άρθρου 29.» 

  

  

Προθεσμία Σύνταξης του Προσαρτήματος Χρήσης 
2016:   

Ν.4308/2014 - Άρθρο 6 «Χρόνος ενημέρωσης 
λογιστικών αρχείων» παρ 1 & Παρ. 3 

  

1. Η ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) 
γίνεται ως εξής: 

………………………………………………….. 

γ) Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση γίνεται εντός 
του απαιτούμενου χρόνου για την έγκαιρη σύνταξη 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. “ 

  

«3. Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων της περιόδου ολοκληρώνεται στο 
συντομότερο χρόνο από:   

α) έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου ή   

β) το χρονικό όριο που επιτρέπει την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται 
από τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία τη
χώρας.» 

  

Έως 30/6/2017 

  

  

  



Έγκριση Ισολογισμού  από την 
Διοίκηση 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Έκθεση του Δ.Σ. προς τη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων 

  

ΚΝ 2190/20- άρθρο 42α Έγκριση του Ισολογισμού και των 
υπολοίπων λογιστικών καταστάσεων από το ΔΣ της 
Εταιρείας,  

5. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω 
στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό 
συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά 
πρόσωπα, ήτοι από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή 
τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο 
και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα 
του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον 
υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.  

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας 
του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν 
να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση. 

  

  

  

  

Ν.2190/1920 - Αρθ.43α.  

  

1. Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας υποχρεούται 
κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση 
έκθεση διαχείρισης.  

  

2. α) Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση 
της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της 
ανώνυμης εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των 
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. 

β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη 
ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της 
ανώνυμης εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα 
και την πολυπλοκότητα της ανώνυμης εταιρείας. 

γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της 
ανώνυμης εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση 
αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου 
ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων 
που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά 
και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση 
διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και 
πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις.  

  

3. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης: 

α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της ανώνυμης εταιρείας,  

β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης, 

γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων 
μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16, 

δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της ανώνυμης εταιρείας και 

 ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την 
ανώνυμη εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της 
οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων 
χρήσης: 

αα) τους στόχους και τις πολιτικές της ανώνυμης εταιρείας όσον 
αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε 
σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία 

Υπογραφή οικονομικών καταστάσεων από τα 
καθοριζόμενα από το νόμο πρόσωπα 

α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον 
αναπληρωτή του,  

β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή 
η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω 
προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και  

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

  

Η Έγκριση του Ισολογισμού  από την Διοίκηση 
γίνεται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 
φορολογικής δήλωσης της ΑΕ. 

  

Προθεσμία έως 30/6/2017.   

  

  

  

(Το άρθρο 43α, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε 
με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 
4403/2016 (ΦΕΚ Α' 125/07-07-2016) και ισχύει 
για οικονομικές καταστάσεις εταιρικών 
χρήσεων που λήγουν μετά τη δημοσίευση του 
ν. 4403/2016 στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την παράγραφο 3 
του άρθρου 8 του ιδίου νόμου.) 

  

  

Προθεσμία σύνταξης έκθεση διαχείρισης έως 
30/6/2017. 



Έλεγχος των Οικονομικών 
Καταστάσεων από τους Ελεγκτές 

  

ΑΕ και ΕΠΕ 

  

Ν.4336/2015 – Άρθρο 2 παρ. Α, Υποπαρ. Α1  

  

Τακτικός έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

  

1. I) Υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους 
νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008 (Α'174), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας 
υποπαραγράφου: 

α) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων των 
περιπτώσεων α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 
4308/2014 (Α' 251), όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του 
άρθρου 2 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και 
μεγάλες οντότητες. 

β) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων της 
περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου ανεξαρτήτως μεγέθους, 
όταν οι οντότητες αυτές χαρακτηρίζονται ως δημοσίου 
ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά την έννοια του ορισμού του 
Παραρτήματος Α' του ν. 4308/2014. 

γ) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που 
συντάσσουν οι όμιλοι οι οποίοι βάσει της παρ. 3 του άρθρου 31 του 
ν. 4308/2014 χαρακτηρίζονται ως «μεγάλοι». 

δ) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που 
συντάσσουν οι όμιλοι ανεξαρτήτως μεγέθους, όταν οι όμιλοι αυτοί 
χαρακτηρίζονται ως δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά 
την έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Α' του ν. 4308/2014. 

II) Εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις ειδικής νομοθεσίας που 
υπαγάγουν σε έλεγχο από νόμιμο ελεγκτή ειδικές κατηγορίες 
οντοτήτων. 

  

2. Προαιρετικός τακτικός έλεγχος 

  

Μικρές οντότητες κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 
(Α' 251) μπορούν να προβλέπουν στο καταστατικό τους ή, εάν δεν 
προβλέπεται σε αυτό, να αποφασίζουν δια της γενικής συνέλευσης 
των μετόχων ή της συνέλευσης των εταίρων, την υποβολή των 
ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα 
με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα. 

  

Διορισμός ελεγκτών 

  

3. α) Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 
παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης 
των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική 
συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο. 

  

β) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την 
τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή τη συνέλευση των 
εταίρων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης 
χρήσης. Το καταστατικό ή έκτακτη συνέλευση, που συγκαλείται 
εντός τριμήνου από τη σύσταση της οντότητας, μπορεί να ορίζει 
ελεγκτή για την πρώτη εταιρική χρήση. Τα μέλη του διοικητικού 
οργάνου ευθύνονται έναντι της οντότητας για την παράλειψη 
διορισμού ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν 
εγκαίρως την τακτική συνέλευση ή, στην περίπτωση του 
προηγούμενου εδαφίου, έκτακτη συνέλευση, με θέμα ημερήσιας 
διάταξης το διορισμό ελεγκτή. 

Σημαντικές αλλαγές στον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων, στο επάγγελμα 
των λογιστών αλλά και των ορκωτών 
ελεγκτών, επιφέρει ο νόμος 4336/2015 

  

Σύμφωνα με την υποπαράγραφο Α1 της 
παραγράφου α του νόμου 4336/2015 καταργείται 
οι διατάξεις για τον έλεγχο των ανωνύμων από 
ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι 
μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
(Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή 
- Φοροτεχνικού Α' τάξεως του ν.2515/1997 (ΦΕΚ 
154 Α'). 

Ο έλεγχος θα γίνεται πλέον υποχρεωτικά από 
ελεγκτές του νόμου3693/2008 (ορκωτούς ελεγκτές) 
για τις μεσαίες και μεγάλες οντότητες, και 
προαιρετικά για τις μικρές. 



Απαιτούμενες γνωστοποιήσεις 
και δημοσιεύσεις 

ΑΕ και ΕΠΕ 

  

Δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με 
τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου 
όπου απαιτείται. 

  

Ν. 2190/20 - Άρθρο 7β.  Δημοσιότητα - Τρόπος 
πραγματοποίησης της δημοσιότητας Παρ. 1 περ β 

«Κατ’ εξαίρεση οι αρχικές και οι τροποποιημένες από τη Γενική 
Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το 
προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου της παρ. 4 του 
άρθρου 43β, δημοσιεύονται στο σύνολό τους είκοσι (20) ημέρες 
τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης και σε 
περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
αυτή.» 

  

Ν. 3190/55 - Άρθρο 8. Δημοσιότητα παρ. 2  

«Κατ' εξαίρεση οι αρχικές και τροποποιημένες από τη συνέλευση 
των εταίρων ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το 
προσάρτημα, καθώς και το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, 
δημοσιεύονται στο σύνολο τους είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον 
πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης και, σε περίπτωση 
τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή. 

  

  

Ν. 2190/1920 – Άρθρο 43β (όπως αντικαταστάθηκε με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α' 125/07-07-
2016) και ισχύει για οικονομικές καταστάσεις εταιρικών χρήσεων 
που λήγουν μετά τη δημοσίευση του ν. 4403/2016 στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.) 

  

«1. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.: 

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, 

β. την έκθεση διαχείρισης και 

 γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου 
απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από 
την τακτική γενική συνέλευση. 

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου 
Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται 
γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με 
τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής 
ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. 
Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου  

  

 2. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι 
οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την 
έννοια του Παραρτήματος Α' του ν. 4308/2014 (Α' 251), 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης 
διαχείρισης. Για το σκοπό της εφαρμογής της παρούσας 
παραγράφου ο καθορισμός του μεγέθους των επιχειρήσεων 
γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4308/2014.  

  

 3. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπίπτουν και 
προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν 
περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που 
έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας 

 ΑΕ και ΕΠΕ 

  

Η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών 
καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση 
αποτελεσμάτων, Προσάρτημα έκθεσης ελέγχου, 
κλπ.) πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες 
πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής 
Συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση 
τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά 
από αυτή, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 2 του αρθρ. 8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 
7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920. 

  

  

Υποβολή στο ΓΕΜΗ 20 πλήρεις ημέρες πριν 
από τη συνεδρίαση της συνέλευσης   

ΚΝ 2190/20 -  άρθρα 7α και 7β  

1. Οικονομικές καταστάσεις αποτελούμενες από  
(Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, κατάσταση 
μεταβολών καθαρής θέσης, Προσάρτημα, 
Κατάσταση Χρηματοροών)  

2. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

3. Έκθεσης των ελεγκτών 

4. Πρόσκλησης για την Τακτική Γενική Συνέλευση.

  

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ 

  

Ν. 3419/2005 - άρθρου 7, Παρ. 3  

  

«3. Η αίτηση του υπόχρεου και τα έγγραφα που 
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, 
όπως και κάθε έγγραφο και στοιχείο που 
υποβάλλει προς καταχώρηση ή δημοσιεύει με 
επιμέλειά του ο υπόχρεος στο Γ.Ε.ΜΗ., 
υποβάλλεται κατ' επιλογή του υπόχρεου σε 
έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή. Στην τελευταία 
περίπτωση η αίτηση, τα δικαιολογητικά και 
συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται με 
ηλεκτρονικά μέσα και με χρήση ηλεκτρονικής 
υπογραφής της περίπτωσης 1 του άρθρου 2 του 
π.δ. 150/2001 (Α' 125) ή ψηφιακής υπογραφής, η 
οποία πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στις διατάξεις της περίπτωσης 2 του 
άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 
150/2001 (Α' 125). Για τη διαβίβαση των εγγράφων 
και των στοιχείων οι υπόχρεοι υποχρεούνται να 
χρησιμοποιούν το ζεύγος κωδικού χρήστη και 
κωδικού πρόσβασης (username και password) 
που χορηγεί το Γ.Ε.ΜΗ. για την πρόσβαση στο 
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και το οποίο δίδεται 
στους υπόχρεους των οποίων η ταυτοποίηση και 
επιβεβαίωση ταυτότητας έχει λάβει χώρα 
προηγουμένως μέσω του συστήματος ΤΑΧΙS ή 
άλλης διαδικτυακής πύλης του Δημοσίου. Όλοι οι 
υπόχρεοι, που είναι ανώνυμες εταιρίες ή 
εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και οι 
υπόχρεοι των περιπτώσεων γ', δ', ε', ζ' και η' 
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 υποχρεούνται 
να λάβουν το ζεύγος κωδικού χρήστη και 
κωδικού πρόσβασης (username και password) 
από το Γ.Ε.ΜΗ., έως την 1.1.2015. Ειδικώς, τα 
έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 2α 
και 2β του άρθρου 6 υποβάλλονται σε ψηφιακή 
μορφή.» 

  



  

Υποχρέωση προς παροχή 
στοιχείων στους μετόχους 

  

  

  

Ν. 2190/1920 – Άρθρο 27 Δικαιώματα μετόχων πριν από 
τη γενική συνέλευση 

Παρ.: «1. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, 
κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών» 

  

  



Έγκριση Ισολογισμού  από τους 
Μετόχους / εταίρους 

Ν. 2190/1920 – Άρθρο 34 

«Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία ν' αποφασίζει περί: 

……………….. 

γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας. 

δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών. 

…………………………..» 

  

  

Ν. 3190/55 – Άρθρο 14. Αρμοδιότης της συνελεύσεως 
παρ. 2 

«Η συνέλευσης των εταίρων είναι μόνη, αρμοδία να αποφασίζει:  

γ) Περί εγκρίσεως του ισολογισμού και διαθέσεως των κερδών.» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ν. 2190/1920 – Άρθρο 25 (Το πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 25, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 4403/2016
(ΦΕΚ Α' 125/07-07-2016) και ισχύει για οικονομικές 
καταστάσεις εταιρικών χρήσεων που λήγουν μετά 
τη δημοσίευση του ν. 4403/2016 στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την παράγραφο 3 
του άρθρου 8 του ιδίου νόμου). 

Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στη
έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου 
εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου 
της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική 
χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) 
ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη 
λήξη της εταιρικής χρήσης» δηλ. έως 10/9/2017

  

Ν. 3190/55 – Άρθρο 10. Παρ. 3 «Σύγκλησης 
της συνελεύσεως» (Η παράγραφος 3, τέθηκε 
όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 4 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α' 125/07
2016) και ισχύει για οικονομικές καταστάσεις 
εταιρικών χρήσεων που λήγουν μετά τη 
δημοσίευση του ν. 4403/2016 στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως)  

«3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά 
τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος το αργότερο έως 
τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του 
ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης
Εάν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους 
διαχειριστές εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η 
σύγκληση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε 
εταίρο κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρο 11 
παράγραφος 2.» δηλ. έως 10/9/2017. 

  

Ν. 2190/1920 – Άρθρο 43β (όπως 
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 
4 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α' 125/07-07-2016) και 
ισχύει για οικονομικές καταστάσεις εταιρικών 
χρήσεων που λήγουν μετά τη δημοσίευση του ν. 
4403/2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.)

  

«1. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο 
Γ.Ε.ΜΗ.: 

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική 
Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, 

β. την έκθεση διαχείρισης και 

 γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού 
γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) 
ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική 
γενική συνέλευση. 

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της 
Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου 
ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης 
δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο 
βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το 
ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό 
ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες 
κείμενο της έκθεσης ελέγχου  

  

 2. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από 
τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες 
δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του 
Παραρτήματος Α' του ν. 4308/2014 (Α' 251), 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης 
της έκθεσης διαχείρισης. Για το σκοπό της 
εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ο 
καθορισμός του μεγέθους των επιχειρήσεων 
γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4308/2014
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