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1. Φορολογική κλίµακα – Μειώσεις φόρου
1.1. Φορολογική κλίµακα φυσικών προσώπων

Με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 3522/2006 επήλθε
αύξηση του αφορολόγητου ποσού της φορολογικής κλίµακας, διεύρυνση των
κλιµακίων της και σταδιακή µείωση των φορολογικών συντελεστών σε
χρονικό ορίζοντα τριετίας, αρχής γενοµένης από τα εισοδήµατα που κτώνται
το έτος 2007.

Ειδικότερα οι κλίµακες του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994 έχουν ως εξής :
(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2007
Κλιµάκιο
Εισοδήµατος
(ευρώ)

Φορολογικός
συντελεστής
%

12.000
18.000
45.000
Άνω 75.000

0
29
39
40

Σύνολο
Φόρος Κλιµακίου
(ευρώ)

Εισοδήµατος
(ευρώ)

Φόρου
(ευρώ)

12.000
30.000
75.000

0
5.220
22.770

0
5.220
17.550

(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2007
Κλιµάκιο
Εισοδήµατος
(ευρώ)

Φορολογικός
συντελεστής
%

10.500
1.500
18.000
45.000
Άνω 75.000

0
15
29
39
40

Σύνολο
Φόρος Κλιµακίου
(ευρώ)

Εισοδήµατος
(ευρώ)

Φόρου
(ευρώ)

10.500
12.000
30.000
75.000

0
225
5.445
22.995

0
225
5.220
17.550

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2008
Κλιµάκιο
Εισοδήµατος
(ευρώ)

Φορολογικός
συντελεστής
%

12.000
18.000
45.000
Άνω 75.000

0
27
37
40

Σύνολο
Φόρος Κλιµακίου
(ευρώ)
0
4.860
16.650

Εισοδήµατος
(ευρώ)

Φόρου
(ευρώ)

12.000
30.000
75.000

0
4.860
21.510

(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2008
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Κλιµάκιο
Εισοδήµατος
(ευρώ)

Φορολογικός
συντελεστής
%

10.500
1.500
18.000
45.000
Άνω 75.000

0
15
27
37
40

Σύνολο
Φόρος Κλιµακίου
(ευρώ)

Εισοδήµατος
(ευρώ)

Φόρου
(ευρώ)

10.500
12.000
30.000
75.000

0
225
5.085
21.735

0
225
4.860
16.650

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2009
Κλιµάκιο
Εισοδήµατος
(ευρώ)

Φορολογικός
συντελεστής
%

12.000
18.000
45.000
Άνω 75.000

0
25
35
40

Σύνολο
Φόρος Κλιµακίου
(ευρώ)
0
4.500
15.750

Εισοδήµατος
(ευρώ)
12.000
30.000
75.000

Φόρου
(ευρώ)
0
4.500
20.250

(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2009
Κλιµάκιο
Εισοδήµατος
(ευρώ)

Φορολογικός
συντελεστής
%

10.500
1.500
18.000
45.000
Άνω 75.000

0
15
25
35
40

Σύνολο
Φόρος Κλιµακίου
(ευρώ)
0
225
4.500
15.750

Εισοδήµατος
(ευρώ)

Φόρου
(ευρώ)

10.500
12.000
30.000
75.000

0
225
4.725
20.475

1.2. Κλίµακα φορολογίας µισθωτών όταν έχουν εισοδήµατα και από
άλλες πηγές

Φορολογούνται µε την κλίµακα των µισθωτών οι φορολογούµενοι των
οποίων το εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες είναι ίσο ή µεγαλύτερο του
50% του συνολικού τους εισοδήµατος.

Ειδική µέριµνα λαµβάνεται για τους συνταξιούχους, οι οποίοι εκτός από τη
σύνταξη έχουν εισόδηµα και από ακίνητα ή/και από γεωργικές. Το εισόδηµα
των συνταξιούχων αυτών θα φορολογείται µε την κλίµακα των µισθωτών
χωρίς τον παραπάνω περιορισµό του 50% ως προς τη σύνθεσή του. Με τον
τρόπο αυτό επιδιώκεται οι συνταξιούχοι που συµπληρώνουν το εισόδηµά τους
µε εισόδηµα από ακίνητα ή γεωργική δραστηριότητα να φορολογούνται µε
την κλίµακα των µισθωτών ακόµη και αν το συνολικό εισόδηµά τους από τις
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πηγές αυτές είναι ανώτερο από τη σύνταξη. Ισχύει για εισοδήµατα που
αποκτήθηκαν από 1.1.2007 και µετά.
1.3. Μείωση φόρου
παραµεθόριο περιοχή

τέκνων

λ ό γω

κατοικίας

ή

εργασίας

σε

∆ικαιούται ο φορολογούµενος τη µείωση του φόρου για τα τέκνα λόγω
κατοικίας ή εργασίας σε παραµεθόρια περιοχή και όταν τις προϋποθέσεις (π.χ.
εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες) δεν έχει αυτός αλλά η σύζυγός του.
Ισχύει για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 1.1.2007 και µετά.
1.4. Μείωση αναλογικού συντελεστή φορολογίας αξιωµατικών και
κατωτέρου πληρώµατος Εµπορικού Ναυτικού

Μειώθηκε από το ηµερολογιακό έτος 2007 ο αναλογικός συντελεστής του
φόρου στις αµοιβές των αξιωµατικών και του κατώτερου πληρώµατος του
εµπορικού ναυτικού σε ποσοστό 3% από 6% που ίσχυε και 1% από 3% που
ίσχυε, αντίστοιχα. Ισχύει για εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2007 και
µετά.


Πίνακας αναλογικών συντελεστών
αξιωµατικών εµπορικού ναυτικού

φορολόγησης

αµοιβών

Ηµερολογιακά έτη απόκτησης εισοδήµατος



1997

1998 έως 2001

2002 έως 2006

8%

9%

6%

2007 και
επόµενα
3%

Πίνακας αναλογικών συντελεστών φορολόγησης
κατωτέρου πληρώµατος εµπορικού ναυτικού

αµοιβών

Ηµερολογιακά έτη απόκτησης εισοδήµατος
1997

1998 έως 2001

2002 έως 2006

4%

6%

3%

2007 και
επόµενα
1%

1.5. Αναπροσαρµογή ποσού καταβολής

Αναπροσαρµόσθηκε το ποσό καταβολής το οποίο πρέπει να καταβληθεί το
µεθεπόµενο µήνα από αυτόν της βεβαίωσης του µε βάση την αρχική δήλωση,
από 90 ευρώ σε 250 ευρώ και για τους δύο συζύγους αθροιστικά. Ισχύει για
δηλώσεις οικονοµικού έτους 2007 και µετά.
1.6. Κατάργηση έκπτωσης λόγω εφάπαξ καταβολής φόρου φυσικών
προσώπων

Καταργήθηκαν :
10

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Γιώργος
Κοροµηλάς

α) η έκπτωση 1,5% στην εφάπαξ καταβολή του οφειλόµενου φόρου και των
λοιπών συµβεβαιούµενων οφειλών µε βάση την εµπρόθεσµη δήλωση,
β) η έκπτωση 1,5% στην εφάπαξ καταβολή του οφειλόµενου φόρου που
προκύπτει µε βάση την τροποποιητική δήλωση, συνεπακόλουθο της µείωσης
µε βάση την αρχική δήλωση.

Η έκπτωση 1,5% στο ποσό της οφειλής και µέχρι 118,00 ευρώ, όταν η
δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου, παραµένει. Ισχύει για
δηλώσεις οικονοµικού έτους 2007 και µετά.
2. Εκπτώσεις δαπανών από το εισόδηµα
2.1. Αύξηση ποσού δαπανών χωρίς δικαιολογητικά

Αυξήθηκε το ποσό της δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά που ισχύει για ορισµένες
κατηγορίες αναπήρων, από 1.900 ευρώ σε 2.400 ευρώ. Ισχύει για δαπάνες
που πραγµατοποιούνται από 1.1.2007 και µετά.
2.2. Επέκταση έκπτωσης δαπανών χρήσης ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας

Επεκτάθηκε η έκπτωση από το εισόδηµα του φορολογουµένου ποσοστού
20% της δαπάνης εγκατάστασης φυσικού αερίου και στη δαπάνη
εγκατάστασης του συστήµατος τηλεθέρµανσης, µε σκοπό την προώθηση της
χρήσης αυτού του συστήµατος θερµικής ενέργειας για τη θέρµανση των
σπιτιών, µε όλα τα ευεργετικά και περιβαλλοντικά αποτελέσµατα. Επίσης
επεκτάθηκε και στη δαπάνη για αγορά αποκεντρωµένων συστηµάτων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας, όπως οι µικρές ανεµογεννήτριες, καθώς επίσης και για τη
συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και ψύξης – θέρµανσης µε χρήση φυσικού αερίου
ή ανανεώσιµων πηγών, καθώς και για τη θερµοµόνωση σε κτίρια που ήδη
υπάρχουν. Ισχύει για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 1.1.2007 και µετά.
2.3. Έκπτωση δαπάνης αγοράς µεριδίων µετοχικών και µεικτών
αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού τα οποία συνδέονται έµµεσα µε
ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής µέσω εσωτερικού µεταβλητού
κεφαλαίου

∆ίνεται η δυνατότητα να αφαιρείται από το εισόδηµα του φορολογουµένου
και η δαπάνη αγοράς µεριδίων µετοχικών και µεικτών αµοιβαίων κεφαλαίων
εσωτερικού τα οποία συνδέονται έµµεσα µε ασφαλιστήρια συµβόλαια
ζωής µέσω εσωτερικού µεταβλητού κεφαλαίου. Ισχύει για δαπάνες που
πραγµατοποιούνται από 1.1.2007 και µετά.
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2.4. Λοιπές δαπάνες που αφαιρούνται από το εισόδηµα

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 3610/Φ.Ε.Κ.

258/Α’/22.11.2007 «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»,1
επανήλθε η έκπτωση ποσοστού ορισµένων δαπανών από το εισόδηµα
των φορολογουµένων.

Ειδικότερα εκπίπτει ποσοστό 40% του συνολικού ετήσιου ποσού των πιο

κάτω δαπανών, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από την 1η Αυγούστου 2007
και µετά, που δεν µπορεί να υπερβεί τα 8.000,00 ευρώ, στις οποίες
υποβάλλεται ο φορολογούµενος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τους
βαρύνουν :
α) του ποσού που καταβάλλεται για δαπάνες δεξιώσεων γάµων και βαπτίσεων,
καθώς και σε ταβέρνες και εστιατόρια, και σε κάθε είδους χώρους εστίασης και
ψυχαγωγίας µε εξαίρεση τα εστιατόρια ταχείας εξυπηρέτησης και τα εντός
ξενοδοχείων και πλοίων,
β) του ποσού της δαπάνης που καταβάλλεται σε µεσίτες ακινήτων, ωδεία,
σχολές χορού και ρυθµικής, σχολές πολεµικών τεχνών, γυµναστήρια,
κολυµβητήρια, ινστιτούτα ή κέντρα αδυνατίσµατος και αισθητικής,
κοµµωτήρια,
διαιτολόγους,
διατροφολόγους,
οµοιοπαθητικούς,
λογοθεραπευτές και µασέρ,
γ) του ποσού της δαπάνης που καταβάλλεται για παροχή υπηρεσιών
επισκευής κλιµατισµού (ψύξης – θέρµανσης) και εξαερισµού,
δ) του ποσού της δαπάνης που καταβάλλεται για παροχή υπηρεσιών σε
υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωµατιστές και λοιπά επαγγέλµατα που
αφορούν επισκευή και συντήρηση οικοδοµών.

Όταν ο φορολογούµενος αποκτά εισοδήµατα από εκµίσθωση ακινήτων, ως
γνωστόν εκπίπτει ποσοστό µέχρι 40% για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου της
πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες, για αµοιβή δικηγόρου
για δίκες µισθωτικών διαφορών ή διαφορών µεταξύ ιδιοκτητών και
διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους και στη συνέχεια για δαπάνες
επισκευής και συντήρησης για όλες γενικά τις οικοδοµές.

Σε περίπτωση που καταβάλλονται σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους,
ελαιοχρωµατιστές και λοιπά επαγγέλµατα που αφορούν επισκευή και
συντήρηση οικοδοµών δαπάνες για παροχή υπηρεσιών οι οποίες
υπερβαίνουν το ποσό της έκπτωσης αυτής, το υπερβάλλον ποσό αυτών
προστίθεται στις δαπάνες της ανωτέρω περίπτωσης δ’. 2
1

2

Προστέθηκε νέα περίπτωση η’ στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν. 2238/1994.

Οι διατάξεις αυτές τέθηκαν σε ισχύ µε την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 3610/2007,
και ισχύουν για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από την 1η Αυγούστου 2007 και µετά
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Το ποσό των δαπανών αυτών υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο
συζύγους και εκπίπτει από το συνολικό τους εισόδηµα, εφόσον έχει
περιληφθεί στην αρχική δήλωση. Μερίζεται δε µεταξύ των συζύγων
ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος του καθενός που φορολογείται µε
τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε µε την αρχική εµπρόθεσµη
δήλωση.
Σύνολο
δαπανών

Εισόδηµα συζύγου
χ

Συνολικό εισόδηµα συζύγων

=

∆απάνες που
του/της
αναλογούν

Η τελική φορολογική ωφέλεια εξαρτάται από το τελευταίο φορολογικό
κλιµάκιο και τον συντελεστή αυτού µε τον οποίο φορολογείται το εισόδηµα
του καθενός συζύγου.
Παράδειγµα :

Φορολογούµενος, έγγαµος χωρίς παιδιά, έχει εισόδηµα 27.000,00 ευρώ και
η σύζυγός του έχει εισόδηµα 23.000,00 ευρώ. Οι δαπάνες που
πραγµατοποίησαν από την 1η Αυγούστου 2007 µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου
2007 ανέρχονται στο ύψος των 4.000,00 ευρώ. Οι δαπάνες που αναλογούν
και το ποσό που αφαιρείται από το εισόδηµα για τον κάθε ένα
υπολογίζονται ως ακολούθως :
α) Για τον σύζυγο
α1) ∆απάνες που αναλογούν
4.000,00

χ

27.000,00
50.000,00

= 2.160,00

α2) Ποσό που αφαιρείται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ίδιου Νόµου. Ειδικότερα οι
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3610/2004 έχουν ως ακολούθως :
«2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ΚΦΕ
αντικαθίσταται και προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, ως εξής :
«Επίσης, εκπίπτει ποσοστό µέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) για ασφάλιστρα κατά του
κινδύνου της πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες, για αµοιβή δικηγόρου για
δίκες µισθωτικών διαφορών ή διαφορών µεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’
ορόφους και στη συνέχεια για δαπάνες επισκευής και συντήρησης για όλες γενικά τις
οικοδοµές.
Σε περίπτωση που καταβάλλονται σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωµατιστές και
λοιπά επαγγέλµατα που αφορούν επισκευή και συντήρηση οικοδοµών δαπάνες για παροχή
υπηρεσιών οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό της έκπτωσης του προηγούµενου εδαφίου, το
υπερβάλλον ποσό αυτών προστίθεται στις δαπάνες της υποπερίπτωσης δδ’ της περίπτωσης θ’
της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε.».
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2.160,00 χ 40% = 864,00
β) Για την σύζυγο
β1) ∆απάνες που αναλογούν
4.000,00

23.000,00
50.000,00

χ

= 1.840,00

β2) Ποσό που αφαιρείται
2.160,00 χ 40% = 736,00
3. Φορολογία ακινήτων
3.1. Επέκταση απαλλαγής

Επεκτάθηκε

η απαλλαγή του τεκµαρτού εισοδήµατος από
ιδιοχρησιµοποίηση βιοµηχανοστασίου από την επιβολή συµπληρωµατικού
φόρου που ήδη ισχύει για τις βιοµηχανίες και στις βιοτεχνίες. Ισχύει για
εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2007 και µετά.
3.2. ∆απάνες µισθωµένων ακινήτων
α) Μειώθηκαν οι συντελεστές αποσβέσεων των ακινήτων από 10% σε 5% για
τις κατοικίες, σχολεία, φροντιστήρια κλπ. και από 5% σε 3% για τα
καταστήµατα, γραφεία κλπ.,
β) αυξήθηκε σε 40% το ποσοστό έκπτωσης των δαπανών µε δικαιολογητικά
(για ασφάλιστρα, έξοδα επισκευής και συντήρησης, δικαστικές δαπάνες και
αµοιβής δικηγόρων για δίκες σε διαφορές απόδοσης µισθίου ή καθορισµού
µισθώµατος) για όλες γενικά τις οικοδοµές, ανεξάρτητα από τη χρήση τους,
από 15% που ίσχυε µέχρι τώρα για τις κατοικίες, σχολεία, φροντιστήρια κλπ.
και από 5% που ίσχυε µέχρι τώρα για τα καταστήµατα, γραφεία κ.λπ.
γ) καταργήθηκε η ειδική έκπτωση που ανερχόταν σε ποσοστό 30%, για τη
διενέργεια δαπανών µε δικαιολογητικά στις διατηρητέες οικοδοµές, που ίσχυε
µέχρι τώρα, γιατί αυτό υπερκαλύπτεται µε το πιο πάνω ποσοστό 40%, που
ισχύει γενικά σε όλες τις οικοδοµές,
δ) µειώθηκε από 5% σε 3% συνολικά (για αποσβέσεις και δαπάνες µε
δικαιολογητικά ) το ποσοστό έκπτωσης στην περίπτωση ανέγερσης οικοδοµής
µε δαπάνες του µισθωτή, σε έδαφος του οποίου την κυριότητα έχει ο
εκµισθωτής, καθώς και σε βελτιώσεις και επεκτάσεις που γίνονται µε δαπάνες
του µισθωτή σε οικοδοµή της οποίας την κυριότητα έχει ο εκµισθωτής, και
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ε) καταργήθηκε η έκπτωση 5% συνολικά (για αποσβέσεις και δαπάνες µε
δικαιολογητικά) που προβλεπόταν για την εκµίσθωση γηπέδων, στο εισόδηµα
που προκύπτει από τη διαφορά µισθώµατος και υποµισθώµατος, καθώς και
στο αντάλλαγµα για παραχώρηση χώρου τοποθέτησης φωτεινών επιγραφών
και διαφηµίσεων, διότι στις περιπτώσεις των εισοδηµάτων αυτών δεν
συντρέχει λόγος έκπτωσης δαπανών. Ισχύει για δαπάνες που
πραγµατοποιούνται από 1.1.2007 και µετά.
3.3. Κατάργηση απαλλαγής

Καταργήθηκε η απαλλαγή του φόρου εισοδήµατος που ίσχυε για την
επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης των σεισµοπλήκτων της 7ης Σεπτεµβρίου
1999. Ισχύει για εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2007 και µετά.
3.4. Σταδιακή κατάργηση τέλους χαρτοσήµου στα µισθώµατα
κατοικιών

Καταργήθηκε το τέλος χαρτοσήµου που επιβάλλεται στα µισθώµατα ακινήτων
τα οποία χρησιµοποιούνται ως κατοικίες και τα οποία αποκτώνται από την
1η Ιανουαρίου 2008 και µετά.

Για τα µισθώµατα κατοικιών που αποκτήθηκαν στο ηµερολογιακό έτος
2007 το τέλος χαρτοσήµου περιορίσθηκε στο 1,5% πλέον εισφορά υπέρ
ΟΓΑ 20% ήτοι στο 1,8%.
4. Φορολογία επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών
4.1. Παράταση ισχύος των εφάπαξ ποσών φόρου που προβλέπονται
για τη µεταβίβαση αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης

Παρατάθηκε µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2008 η ισχύς των εφάπαξ πάγιων
ποσών φόρου που προβλέπονται κατά τη µεταβίβαση αυτοκινήτων δηµόσιας
χρήσης (άδειας και οχήµατος) από επαχθή αιτία, περιλαµβανοµένης και της
ανταλλαγής τους.
4.2.
Παράταση
τεκµαρτού
προσδιορισµού
εισοδήµατος
εκµεταλλευτών Ε.∆.Χ. και λεωφορείων ενταγµένων σε Κ.Τ.Ε.Λ.

Προβλέπεται µέχρι και τη χρήση 2008, παράταση φορολόγησης των
επιχειρήσεων εκµετάλλευσης επιβατικών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης
(ΤΑΧΙ) και λεωφορείων – ενταγµένων σε Κ.Τ.Ε.Λ., µε τεκµαρτά ποσά
εισοδήµατος και δικαίωµα επιλογής των επιχειρήσεων αυτών να
φορολογούνται µέχρι και τη χρήση 2008, είτε µε τα τεκµαρτά ποσά
εισοδήµατος είτε µε βάση τα κέρδη που προκύπτουν από τα τηρούµενα βιβλία
και στοιχεία του Κ.Β.Σ.
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4.3. Μείωση ποσών καθαρού εισοδήµατος σε συνταξιούχους µη
εργαζόµενους ιδιοκτήτες Ε.∆.Χ. και λεωφορείων ενταγµένων σε
Κ.Τ.Ε.Λ.

Προβλέπεται ότι, τα ποσά καθαρού εισοδήµατος, µειώνονται για τις χρήσεις
2007 και 2008 κατά 1.000,00 ευρώ προκειµένου για µη εργαζόµενους
συνταξιούχους ιδιοκτήτες επιβατικών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ)
και επιβατικών λεωφορείων ενταγµένων σε Κ.Τ.Ε.Λ.
4.4. Παράταση φορολόγησης των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης
φορτηγών δηµόσιας χρήσης µε κατ’ αποκοπή ποσά φόρου

Προβλέπεται και για τις χρήσεις 2007 και 2008, παράταση της
φορολόγησης των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης, φορτηγών αυτοκινήτων
δηµόσιας χρήσης µε κατ’ αποκοπή ποσά καταβαλλόµενου ετήσιου φόρου µε
βάση το ωφέλιµο φορτίο του αυτοκινήτου και εξάντληση της φορολογικής
υποχρέωσης, λόγω των ιδιαιτεροτήτων και δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι
επιχειρήσεις αυτές για τη µετάβασή τους στο λογιστικό προσδιορισµό του
καθαρού εισοδήµατος.
4.5. Απαλλαγή
προγραµµάτων
επαγγελµατιών

από το φόρο εισοδήµατος των επιδοτήσεων
απασχόλησης του Ο.Α.Ε.∆. των ελευθέρων

Προβλέπεται ότι η απαλλαγή των επιδοτήσεων των εµπορικών επιχειρήσεων
που υπάγονται στα προγράµµατα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.∆. της παραγράφου
9 του άρθρου 29 του Ν.1262/1982, να ισχύει και για τους ελεύθερους
επαγγελµατίες για λόγους ίδιας φορολογικής µεταχείρισης. Ισχύει για
εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2007 και µετά.
4.6. Εφάπαξ απόσβεση Η/Υ και προγραµµάτων λογισµικού από
ελεύθερους επαγγελµατίες

Παρέχεται η δυνατότητα και στους ελεύθερους επαγγελµατίες να
αποσβέσουν την αξία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισµικού
αυτών εντός της χρήσης που τους απέκτησαν, όπως ισχύει και για τις
λοιπές επιχειρήσεις, για λόγους ίσης µεταχείρισης όσον αφορά τον
προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος των ελευθέρων επαγγελµατιών και
των εµπορικών επιχειρήσεων. Ισχύει για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από
1.1.2007 και µετά.
4.7. Κίνητρο απασχόλησης ατόµων µε αναπηρία 67% και άνω

Προβλέπεται να αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων για τα
πρόσωπα που απασχολούν και τα οποία παρουσιάζουν αναπηρία 67% και
πάνω, ποσό 1.500,00 ευρώ για κάθε άτοµο. Ισχύει για δαπάνες που
πραγµατοποιούνται από 1.1.2007 και µετά.
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4.8. Κατάργηση
επιχειρήσεων

έκπτωσης

λ ό γω

εφάπαξ

καταβολής

φ ό ρο υ

α) Καταργήθηκε η έκπτωση 1,5% στην εφάπαξ καταβολή του οφειλόµενου
φόρου και των συµβεβαιούµενων οφειλών µέσα στην προθεσµία υποβολής
της δήλωσης του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. Ισχύει για δηλώσεις οικονοµικού
έτους 2007 και µετά.
β) Καταργήθηκε η έκπτωση 1,5% που χορηγείται σε περίπτωση εφάπαξ
καταβολής του ποσού που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας
εισοδήµατος νοµικών προσώπων. Ισχύει για δηλώσεις οικονοµικού έτους 2007
και µετά.
5. Απαλλαγές και αυτοτελής φορολογία ορισµένων εισοδηµάτων
5.1. Αύξηση απαλλασσόµενης επιφάνειας κύριας κατοικίας που
παραχωρείται δωρεάν από γονείς σε παιδιά και το αντίθετο

Αυξήθηκε η απαλλασσόµενη επιφάνεια της κύριας κατοικίας που παραχωρείται
δωρεάν από τους γονείς στα τέκνα τους και από τα τέκνα στους γονείς τους,
από 100 τετραγωνικά µέτρα που προβλεπόταν µε τις ισχύουσες διατάξεις, σε
200 τετραγωνικά µέτρα, όση είναι και η επιφάνεια της κύριας κατοικίας του
φορολογούµενου που απαλλάσσεται από την εφαρµογή του τεκµηρίου
διαβίωσης. Ισχύει για δηλώσεις οικονοµικού έτους 2007 και µετά.
5.2. Κατάργηση φορολογικής απαλλαγής εισοδηµάτων τραπεζών

Καταργήθηκαν οι διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου
6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, σύµφωνα µε τις οποίες, οι τόκοι από
υποχρεωτικές καταθέσεις τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων που
λειτουργούν µε τη µορφή αµιγούς πιστωτικού συνεταιρισµού του Ν.
1667/1986 στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και οι τόκοι που προέρχονται
από καταθέσεις του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, απαλλάσσοντο της
φορολογίας και φορολογούνται πλέον µε τις γενικές διατάξεις.
5.3. Απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος των επιδοµάτων της
πολύτεκνης µητέρας

Θεσπίσθηκε η απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος των επιδοµάτων της
πολύτεκνης µητέρας. Ισχύει για εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2007 και
µετά.
5.4. Εισοδήµατα οποία δε λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό
του ορίου του εισοδήµατος που µπορεί να αποκτούν τα πρόσωπα
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(τέκνα, γονείς, αδέλφια κλπ.), προκειµένου να θεωρείται ότι
βαρύνουν το φορολογούµενο

Προστέθηκαν, στα ισχύοντα µέχρι τώρα εισοδήµατα και το εξωϊδρυµατικό και
τα προνοιακά επιδόµατα, τα οποία δε λαµβάνονται υπόψη κατά τον
υπολογισµό του ορίου του εισοδήµατος που µπορεί να αποκτούν τα πρόσωπα
(τέκνα, γονείς, αδέλφια κλπ.), προκειµένου να θεωρείται ότι βαρύνουν το
φορολογούµενο. Ισχύει για εισοδήµατα οικονοµικού έτους 2006 και
εποµένων.
5.5. Μη φορολόγηση ειδικού επιδόµατος µουσικών οργάνων

Για τους µουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Θεσσαλονίκης και της
Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής δεν θα θεωρείται εισόδηµα και δεν θα
υπόκειται σε φόρο το ποσό του ειδικού επιδόµατος µουσικού οργάνου
που ανήκει στην ιδιοκτησία τους και το οποίο τους χορηγείται για την κάλυψη
της δαπάνης αγοράς, συντήρησης και επισκευής του οργάνου που
χρησιµοποιούν για την εκτέλεση µουσικών έργων.

Για το θέµα αυτό επίσης, έχουν εκδοθεί αποφάσεις ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων,
µε τις οποίες κρίθηκε ότι το ειδικό αυτό επίδοµα που χορηγείται στους
µουσικούς δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος, καθόσον δεν
συγκεντρώνει τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήµατος, αφού χορηγείται για
αντιµετώπιση των δαπανών που πραγµατοποιεί ο µουσικός για τα µουσικά
αυτά όργανα. Ισχύει για δηλώσεις οικονοµικού έτους 2007 και µετά.
5.6. Αυτοτελής φορολογία χορηγιών αθλητών

Επεκτάθηκε η αυτοτελής φορολογία που ισχύει ήδη για τις επιβραβεύσεις
των αθλητών από το ∆ηµόσιο και στις πάσης φύσεως χορηγίες που
καταβάλλονται από οποιονδήποτε (επιχειρήσεις κ.λπ.) στους αθλητές εθνικών
οµάδων που πέτυχαν διεθνείς στόχους ατοµικώς ή οµαδικώς.
5.7. Φορολόγηση µε τις γενικές διατάξεις ποσών που καταβάλλονται
από τον µισθωτή, προς τον εκµισθωτή, σε περίπτωση µίσθωσης του
ακινήτου µόνου ή µαζί µε οποιονδήποτε εξοπλισµό ή εγκατάσταση
που τυχόν διαθέτει

Για τα φυσικά πρόσωπα και για τα πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2
(οµόρρυθµες εταιρείες, ετερόρρυθµες κ.λπ.) µε την καταβολή του φόρου
20% στα εισοδήµατα της περίπτωσης γ’ της ίδιας παραγράφου (ποσά που
καταβάλλονται από τον µισθωτή, προς τον εκµισθωτή, σε περίπτωση
µίσθωσης του ακινήτου µόνου ή µαζί µε οποιονδήποτε εξοπλισµό ή
εγκατάσταση που τυχόν διαθέτει) δεν εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωσή τους, αλλά τα εισοδήµατα αυτά φορολογούνται µε τις
γενικές διατάξεις. Ισχύει για εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2007 και
µετά.
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5.8. Κατάργηση της
πολύτεκνης µητέρας

παρακράτησης φόρου στο

επίδοµα

της

Καταργήθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 57 του Ν. 2238/1994 που
προέβλεπε παρακράτηση φόρου 10% στο επίδοµα της πολύτεκνης
µητέρας, λόγω της απαλλαγής από το φόρο εισοδήµατος του επιδόµατος
αυτού. Ισχύει για εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2007 και µετά.
5.9. Μείωση συντελεστών αυτοτελούς φορολόγησης επιδοµάτων
επικίνδυνης εργασίας

Μειώθηκε ο συντελεστής φόρου της αυτοτελούς φορολόγησης 15% σε 5%
των επιδοµάτων επικίνδυνης εργασίας που προβλέπονται από το πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του Ν. 2238/1994 (πτητικό,
καταδυτικό, ναρκαλιείας κ.λπ.) που καταβάλλονται σε ορισµένους κλάδους,
όπως σε αξιωµατικούς, υπαξιωµατικούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάµεων,
των σωµάτων ασφαλείας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, του λιµενικού
σώµατος κ.λπ. Ισχύει για εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2007 και µετά.
5.10. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης για εισοδήµατα πτωχευτικής
περιουσίας

Ορίζεται, πλέον ρητά, ότι υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος για τα εισοδήµατα της πτωχευτικής περιουσίας είναι ο σύνδικος
πτώχευσης.
6. Αυτοτελής φορολογία τόκων καταθέσεων και οµολόγων
6.1. Φορολογία τόκων καταθέσεων και οµολογιακών δανείων στο
εξωτερικό

Επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση, µε συντελεστή 10%, στους τόκους που
αποκτούν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κάτοικοι Ελλάδος, από καταθέσεις στην
αλλοδαπή ή από οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται σε αυτή. Ο φόρος αυτός
παρακρατείται από τα πιστωτικά ιδρύµατα κατά την καταβολή των τόκων ή
στην πίστωση του λογαριασµού των δικαιούχων και µε την παρακράτηση
αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήµατα αυτά.
Ειδικά όταν δικαιούχοι των ως άνω εισοδηµάτων είναι νοµικά πρόσωπα της
παραγράφου 1 του άρθρου 101, µε την ως άνω φορολόγηση δεν
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήµατα
αυτά, αλλά τα υπόψη εισοδήµατα φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις
φορολογίας εισοδήµατος, συµψηφιζοµένου του φόρου που έχει ήδη
παρακρατηθεί.
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6.2. Φορολογία τόκων από οµολογιακά δάνεια επιχειρήσεων

Προβλέπεται ότι, οι τόκοι που προκύπτουν από οµολογιακά δάνεια
επιχειρήσεων, δεν θα έχουν την προβλεπόµενη από τις διατάξεις των
παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 12 του Ν. 2238/1994 απαλλαγή από το
φόρο εισοδήµατος, όταν οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν
διακρατούνται από τον αρχικό κάτοχο µέχρι την λήξη τους, όπως ισχύει για
τους τόκους των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Τα εισοδήµατα αυτά,
όπως, όλα τα εισοδήµατα που προέρχονται από τόκους οµολογιακών δανείων
να υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση µε συντελεστή 10%, και έχουν
εφαρµογή για τόκους που προκύπτουν από οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται
από τη δηµοσίευση του Ν. 3522/2006 ήτοι από 22.12.2006 και µετά.
6.3. Αυτοτελής φορολογία τόκων των οµολογιών που εκδίδουν
εταιρίες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην αλλοδαπή, και η
πλειοψηφία του µετοχικού τους κεφαλαίου ανήκει σε ηµεδαπά
πιστωτικά ιδρύµατα

Καταργήθηκαν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 8 του
άρθρου 26 του Ν. 2789/2000, σύµφωνα µε τις οποίες, οι τόκοι των οµολογιών
που εκδίδουν εταιρίες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην αλλοδαπή, και η
πλειοψηφία του µετοχικού τους κεφαλαίου ανήκει σε ηµεδαπά πιστωτικά
ιδρύµατα, αντιµετωπίζονταν όπως και οι τόκοι των οµολογιακών δανείων που
εκδίδει το Ελληνικό ∆ηµόσιο στην αλλοδαπή. ∆ηλαδή, οι δικαιούχοι των
τόκων, κάτοικοι ηµεδαπής απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος.
Οι πιο πάνω δικαιούχοι των τόκων θα φορολογούνται για τα εισοδήµατα αυτά
αυτοτελώς µε παρακράτηση φόρου 10% και εξάντληση της φορολογικής
υποχρέωσης.
7.
Φορολογία
Χρηµατιστηρίου

εσόδων

από

συναλλαγές

επί

παραγώγων

7.1. Αντικατάσταση τίτλου άρθρου 38 Ν. 2238/1994

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 3522/2006,
αντικαταστάθηκε ο τίτλος του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος, ούτως ώστε να καταλαµβάνει και το κέρδος ή τη ζηµία που
προκύπτει από πράξεις σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, τα οποία
διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών.
7.2. Φορολογική αντιµετώπιση κερδών από
παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων

συναλλαγές

επί

Αντιµετωπίζονται τα κεφαλαιακά κέρδη από συναλλαγές επί παραγώγων
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών, σε
αλλοδαπό χρηµατιστήριο παραγώγων ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισµένο
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χρηµατιστηριακό θεσµό. Ειδικότερα, τα κέρδη αυτά αντιµετωπίζονται όπως και
η υπεραξία από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισµένο χρηµατιστήριο της αλλοδαπής, δηλαδή
απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος εφόσον :
α) Εµφανισθούν σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού της επιχείρησης που
τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., µε προορισµό το συµψηφισµό
ζηµιών που τυχόν θα προκύψουν στο µέλλον από την ίδια αιτία.
β) Αν δικαιούχος του εισοδήµατος είναι φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση που
τηρεί βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., απαλλάσσεται παντελώς της
φορολογίας, όπως συµβαίνει και µε την υπεραξία των πιο πάνω µετοχών.

Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρµογή για κέρδη που προκύπτουν από τις

διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και µετά.
8. ∆απάνες επιχειρήσεων
8.1. ∆απάνες διανυκτέρευσης

Αντικαταστάθηκε η περίπτωση µ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.
2238/1994, για λόγους ισότιµης µεταχείρισης όλων των ξενοδοχειακών
µονάδων της χώρας, µε αυτές που λειτουργούν εντός των νοµών Αττικής και
Θεσσαλονίκης. Με τις νέες διατάξεις αναγνωρίζονται τα έξοδα διανυκτέρευσης
που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, εφόσον το ξενοδοχείο βρίσκεται
εντός του νοµού στον οποίο λειτουργεί η έδρα ή το υποκατάστηµα της
επιχείρησης που πραγµατοποιεί τη σχετική δαπάνη. Ισχύει για δαπάνες που
πραγµατοποιούνται από διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν από 1.1.2006
και µετά.
8.2. Επισφαλείς απαιτήσεις χρηµατιστηριακών εταιρειών

Επεκτάθηκε και στις χρηµατιστηριακές εταιρείες η δυνατότητα σχηµατισµού
πρόβλεψης για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, υπολογιζόµενης επί
της αξίας που αναγράφεται στα πινακίδια, που εκδίδουν αποκλειστικά προς
επιτηδευµατίες, και µε την προϋπόθεση ότι στα πινακίδια αναγράφονται τα
στοιχεία, που ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. για τα τιµολόγια. Η
ρύθµιση αυτή κρίθηκε αναγκαία, γιατί οι ανώνυµες χρηµατιστηριακές
εταιρείες, ως εµπορικές επιχειρήσεις µε κύριο αντικείµενο εργασιών τη
διεξαγωγή χρηµατιστηριακών συναλλαγών, έχουν στην πράξη επισφάλειες
από ανεξόφλητους λογαριασµούς. Ισχύει για δαπάνες που πραγµατοποιούνται
από διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν από 1.1.2006 και µετά.
8.3. Μη εκπιπτόµενες στη φορολογία εισοδήµατος δαπάνες

Προβλέπεται ότι δεν εκπίπτει από το εισόδηµα που υπόκειται σε φορολογία
οποιαδήποτε αµοιβή σε χρήµα ή σε είδος όταν η παροχή ή λήψη αυτής
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επισείει ποινικές ευθύνες ακόµα και στις περιπτώσεις που οι καταβολές
αυτών γίνονται στο εξωτερικό. Η παρούσα ρύθµιση εισήχθη στο άρθρο 31,
στο πλαίσιο της εφαρµογής της Σύµβασης του Ο.Ο.Σ.Α. για την καταπολέµηση
της δωροδοκίας αλλοδαπών δηµοσίων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηµατικές
συναλλαγές, η οποία έχει κυρωθεί µε το Ν. 2656/1998 (Φ.Ε.Κ.
265/Α’/1.12.1998). Άλλωστε και πριν τη ρητή θέσπιση της παρούσας διάταξης,
τα ποσά αυτά δεν εξέπιπταν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων,
ανεξάρτητα αν καταβάλλονται σε ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς δηµόσιους
λειτουργούς, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις έκπτωσης που τίθενται
στο άρθρο 31 του Ν. 2238/1994.

Επίσης, προβλέπεται η µη έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων των ποινικών ρητρών που καταπίπτουν σε βάρος τους καθώς
και των κάθε είδους επιβαλλόµενων προστίµων και χρηµατικών ποινών, εξ’
αιτίας αθετήσεως συµβατικών υποχρεώσεων τους ή παραβάσεων διατάξεων
νόµου κ.λπ. Ισχύει για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από διαχειριστικές
περιόδους που άρχισαν από 1.1.2006 και µετά.
8.4. Έκπτωση δαπανών για δικαιώµατα ή αποζηµιώσεις, για έξοδα
διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης, που
καταβάλλουν ηµεδαπές επιχειρήσεις σε αλλοδαπές

Σύµφωνα µε τις περιπτώσεις ι’ και ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του
Ν. 2238/1994, τα δικαιώµατα ή αποζηµιώσεις, τα έξοδα για διοικητική
υποστήριξη, οργάνωση, αναδιοργάνωση, που καταβάλλουν ηµεδαπές
επιχειρήσεις σε αλλοδαπές (θυγατρικές σε µητρικές ή σε άλλες εταιρίες που
ανήκουν στον ίδιο όµιλο) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων, εφόσον προεγκριθούν από την Επιτροπή που συστάθηκε στο
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της
περίπτωσης ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994.

Εν όψει των ανωτέρω και µέχρι της οριστικής διευθέτησης του θέµατος
αυτού, η προϋπόθεση προέγκρισης των δαπανών από Επιτροπή που ορίζει η
διάταξη του νόµου για την έκπτωση αυτών από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων δεν κατέστη εφικτή, λόγω του µεγάλου αριθµού των αιτήσεων
που υπέβαλαν οι επιχειρήσεις και προβληµάτων που παρουσιάσθηκαν κατά
την εξέταση των αιτήσεων αυτών (ελεγκτικών διαδικασιών, νοµικών θεµάτων
κ.λπ.), µε τις διατάξεις αυτές, ανατίθεται ο έλεγχος των υπόψη δαπανών που
πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2005 έως την 31η ∆εκεµβρίου
2008 στις επιτροπές που λειτουργούν στα ∆ιαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα
(∆.Ε.Κ.) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), (σχετική η ΠΟΛ.
1051/21.3.2005/Φ.Ε.Κ. 392/Β’) όπως ισχύει και για τις ίδιες δαπάνες των
χρήσεων 2001 - 2004. Προσφυγές οι οποίες έχουν ασκηθεί µέχρι την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης Ν. 3522/2006ς, σχετικά µε την εφαρµογή των
διατάξεων των περιπτώσεων ι’ και ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του
Ν. 2238/1994, θεωρούνται ως µη ασκηθείσες και δεν εξετάζονται.
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9. Λοιπές διατάξεις
9.1. Μεταφορά ζηµιάς

∆ιατηρείται το δικαίωµα µεταφοράς της ζηµίας που προέκυψε από επαρκή και
ακριβή βιβλία και στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στα επόµενα έτη,
εφόσον η ζηµία έχει δηλωθεί µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους
που προέκυψε, χωρίς να απαιτείται η δήλωσή της και µε τις δηλώσεις των
επόµενων οικονοµικών ετών όταν τα αποτελέσµατα είναι ζηµιογόνα. Με τον
τρόπο αυτό, γίνεται προσαρµογή προς τη δικαστηριακή νοµολογία (Σ.τ.Ε.
3431/1997). Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρµογή και για υποθέσεις που
εκκρεµούν ενώπιον των φορολογικών αρχών και των διοικητικών
δικαστηρίων.
9.2. Μεταφορά ζηµιάς εταιρειών που προβαίνουν σε µείωση του
κεφαλαίου τους µε σκοπό την µερική κάλυψη ζηµιών

Οι εταιρείες που προβαίνουν σε µείωση του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου
τους, µε σκοπό τη µερική κάλυψη ζηµιών, δεν µπορούν να µεταφέρουν
για συµψηφισµό στα επόµενα χρόνια, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 2238/1994, το ποσό της ζηµίας που
αποσβέσθηκε µε µείωση του µετοχικού τους κεφαλαίου, καθόσον αυτή έχει
«µετακυλίσει» στους µετόχους της και εποµένως, δεν υπάρχει ζηµία για την
ίδια την εταιρεία (Γνωµοδότηση 33/1981 του Ν.Σ.Κ.). Ισχύει για διαχειριστικές
περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2006 και µετά.
9.3. Φορολογική αντιµετώπιση ωφέλειας από παραίτηση πιστώτριας
επιχείρησης από την είσπραξη χρέους

Αντιµετωπίζεται φορολογικά η ωφέλεια που προκύπτει στην επιχείρηση από
την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη χρέους της πρώτης
προς τη δεύτερη, η οποία πραγµατοποιείται µέσα στα πλαίσια της
επαγγελµατικής τους συνεργασίας. Ειδικότερα, η ωφέλεια αυτή
χαρακτηρίζεται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και δεν
αποτελεί αντικείµενο της φορολογίας δωρεών. Ισχύει για διαχειριστικές
περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2006 και µετά.
9.4. Κατάργηση δικαιώµατος για φορολογική µεταφορά ζηµιάς
µετασχηµατιζόµενης επιχείρησης

Καταργήθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του Ν. 2992/2002. Ειδικότερα,
καταργείται το δικαίωµα µεταφοράς, για φορολογικούς σκοπούς, της ζηµίας
που έχει η µετασχηµατιζόµενη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 ή
του Ν. 2515/1997 επιχείρηση κατά το χρόνο µετασχηµατισµού, για
συµψηφισµό µε κέρδη της προερχόµενης από το µετασχηµατισµό εταιρείας,
ούτως ώστε να υπάρχει η ίδια φορολογική αντιµετώπιση µε τη ζηµία των
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επιχειρήσεων που µετασχηµατίζονται σε µεγάλες µονάδες µε τις ευεργετικές
διατάξεις του Ν.∆. 1297/1972.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του Ν. 3634/2008
«Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών παροχών - Απαλλαγή πρώτης
κατοικίας - Ενιαίο τέλος ακινήτων - Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου και λοιπές
διατάξεις» δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που µετασχηµατίστηκαν
µε
βάση
ισολογισµό
µετασχηµατισµού,
προηγούµενο
της
ηµεροµηνίας δηµοσίευσης
του Ν. 3522/2006 (22.12.2006), να
συµψηφίζουν µεταφερόµενη ζηµία στον ισολογισµό της νέας εταιρείας, µε
τα προκύπτοντα κέρδη αυτής κατά τα δύο επόµενα χρόνια. 3
10. Μεταβίβαση µετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο
10.1. Μεταβίβαση µετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο

Ενσωµατώθηκε στο κείµενο της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 13
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ο τρόπος προσδιορισµού της κατώτατης
πραγµατικής αξίας πώλησης µετοχών ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών µη
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, όπως αυτός έχει καθορισθεί µε την
αριθ. 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/2003 απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. 477/Β’), η οποία εκδόθηκε κατ’
εξουσιοδότηση της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του N.
3091/2002.

Η ενσωµάτωση των αναφεροµένων στην απόφαση αυτή στο κείµενο της
σχετικής διάταξης, έγινε προς αποφυγή αµφισβητήσεων που έχουν προκύψει
κατά την εφαρµογή της απόφασης αυτής, καθόσον το αντικείµενο της
φορολογίας δεν µπορεί να αποτελεί αντικείµενο νοµοθετικής εξουσιοδότησης
(παράγραφος 4 του άρθρου 78 του Συντάγµατος).

Επισηµαίνεται ότι µε τις διατάξεις αυτές δεν επέρχεται καµία µεταβολή
στον τρόπο υπολογισµού της κατώτατης πραγµατικής αξίας των µετοχών σε
σχέση µε τα προβλεπόµενα από την Α.Υ.Ο. 1030366/10307/
Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003. Ισχύει για εισοδήµατα οικονοµικού έτους 2006 και
µετά.
10.2. Φορολόγηση µε τις γενικές διατάξεις των εισοδηµάτων που
αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101,
από την πώληση µη εισηγµένων µετοχών

3

Το κείµενο της τροπολογίας έχει ως ακολούθως :
«Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Ν. 3522/2006 (Φ.Ε.Κ. 276/Α’) δεν ισχύει για
µετασχηµατισµούς που πραγµατοποιήθηκαν µε βάση τον ισολογισµό µετασχηµατισµού
προηγούµενο της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης του ως άνω νόµου.».
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Προβλέπεται, ότι τα εισοδήµατα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα της
παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα αυτού (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ.) από
την πώληση µετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, σε
αλλοδαπό χρηµατιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό
θεσµό, παύουν να χαρακτηρίζονται ως αυτοτελώς φορολογούµενα µε
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και φορολογούνται µε τις
γενικές διατάξεις, συµψηφιζοµένου του φόρου 5% που έχει ήδη
καταβληθεί. Ισχύει για εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2007 και µετά.
11. Μεταβίβαση µεριδίων εταιρειών περιορισµένης ευθύνης

Ενσωµατώνεται στο κείµενο της διάταξης της υποπερίπτωσης ββ’ της
περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος ο τρόπος προσδιορισµού της ωφέλειας, που προκύπτει από τη
µεταβίβαση µεριδίων ηµεδαπής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, όπως αυτός
έχει καθορισθεί µε την αριθ. 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/2003 απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. 477/Β’), η οποία εκδόθηκε
κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν.
3091/2002.

Η ενσωµάτωση των αναφεροµένων στην απόφαση αυτή στο κείµενο της
σχετικής διάταξης, έγινε προς αποφυγή αµφισβητήσεων που έχουν προκύψει
κατά την εφαρµογή της απόφασης αυτής, καθόσον το αντικείµενο της
φορολογίας δεν µπορεί να αποτελεί αντικείµενο νοµοθετικής εξουσιοδότησης
(παρ. 4 του άρθρου 78 του Συντάγµατος).

Επισηµαίνεται ότι µε τις διατάξεις αυτές δεν επέρχεται καµία µεταβολή
στον τρόπο υπολογισµού της ωφέλειας από τη µεταβίβαση µεριδίων Ε.Π.Ε. σε
σχέση
µε
τα
προβλεπόµενα
από
την
Α.Υ.Ο.
1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003.
Ισχύει
για
διαχειριστικές
περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2006 και µετά.
12. Φορολογία τεχνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων
ασχολούνται µε την ανέγερση και πώληση οικοδοµών

π ου

12.1. Νέες διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 2238/1994

Αντικαταστάθηκε το άρθρο 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος,
σχετικά µε τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων που
ασχολούνται µε την πώληση ανεγειροµένων οικοδοµών, καθώς και αυτών που
ασχολούνται µε την εκτέλεση δηµοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων.
Ειδικότερα :
α) Με την παράγραφο 1 του νέου άρθρου 34 επαναλαµβάνονται οι
αντίστοιχες διατάξεις του προϊσχύσαντος άρθρου 34, σχετικά µε την έννοια
των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτουν από την πώληση ανεγειρόµενων
οικοδοµών και επιπλέον, µε τις νέες διατάξεις προβλέπεται, ότι τα ακαθάριστα
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αυτά έσοδα δεν µπορεί να είναι µικρότερα από το απολογιστικό
κόστος, που λαµβάνεται υπόψη για την επιβολή του Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας. Η τροποποίηση αυτή ήταν αναγκαία µετά την επιβολή µε τις διατάξεις
του Ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312/Α’) του πιο πάνω φόρου στα έσοδα από
πωλήσεις οικοδοµών. Επίσης, προβλέπεται, ότι όταν υπογράφεται
προσύµφωνο µε τον όρο της αυτοσύµβασης και εφόσον καταβάλλεται
ολόκληρο το τίµηµα και παραδίδεται η νοµή του ακινήτου, χρόνος απόκτησης
του ακαθαρίστου εσόδου από την οικοδοµική επιχείρηση θεωρείται η
ηµεροµηνία υπογραφής του προσυµφώνου αυτού.
β) Με την παράγραφο 2 του νέου άρθρου 34 προβλέπεται, ότι τα καθαρά
κέρδη των οικοδοµικών επιχειρήσεων εξακολουθούν να προσδιορίζονται
τεκµαρτά, µε την εφαρµογή του προϊσχύοντος συντελεστή 15% επί των
ακαθαρίστων εσόδων τους και σε περίπτωση που δεν επιδεικνύονται βιβλία
στον έλεγχο ή δεν τηρούνται βιβλία και στοιχεία ή τηρούνται βιβλία
κατώτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή τα τηρούµενα κρίνονται ανεπαρκή ή
ανακριβή βιβλία, ο πιο πάνω συντελεστής καθαρού κέρδους διπλασιάζεται.
Επίσης, σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισµού των καθαρών κερδών,
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της παραγράφου
2 του άρθρου 32, δηλαδή αν τα λογιστικά κέρδη που προσδιορίζει ο έλεγχος
είναι µεγαλύτερα από αυτά που προσδιορίζονται εξωλογιστικά λαµβάνονται
υπόψη τα λογιστικά. Τέλος, µε τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου
προβλέπεται, ότι ο τεκµαρτός προσδιορισµός των κερδών δεν εφαρµόζεται για
τις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων
µε λυόµενα ή προκατασκευασµένα στοιχεία, τα κέρδη των οποίων θα
υπολογίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 (λογιστικά).
γ) Με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 προβλέπεται, ότι όταν ατοµικές
επιχειρήσεις ή πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (προσωπικές
εταιρείες, κοινοπραξίες κλπ.), στα οποία δεν συµµετέχει ανώνυµη εταιρεία,
εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ή άλλο νοµικό πρόσωπο της παραγράφου 1
του άρθρου 101, που ασχολούνται µε την ανέγερση και πώληση οικοδοµών,
τηρούν βιβλία
Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και τα λογιστικά κέρδη που
προκύπτουν από τα βιβλία αυτά είναι µεγαλύτερα από τα τεκµαρτά, σε
φορολογία υπόκειται το άθροισµα των τεκµαρτών κερδών και ποσοστού
40% της διαφοράς µεταξύ λογιστικών και τεκµαρτών κερδών. Το
υπόλοιπο 60% της διαφοράς αυτής θα µεταφέρεται και θα εµφανίζεται στο
λογαριασµό «Αφορολόγητα κέρδη οικοδοµικών επιχειρήσεων» και περαιτέρω,
κατά τη διανοµή ή κεφαλαιοποίησή του θα φορολογείται µε τις γενικές
διατάξεις. Επίσης, µε τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται, ότι σε περίπτωση που η
επιχείρηση αποκτά έσοδα από την πώληση οικοδοµών αλλά η ανέγερσή της
ολοκληρώνεται σε µεταγενέστερη χρήση, αυτή υποχρεούται να δηλώνει µε τις
δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος ως καθαρά κέρδη αυτά που προκύπτουν µε
την εφαρµογή συντελεστή επί των ακαθαρίστων εσόδων και στη συνέχεια,
κατά τη χρήση που ολοκληρώνεται η ανέγερση της οικοδοµής, τα καθαρά
κέρδη από την πώλησή της θα προσδιορίζονται σύµφωνα µε τα όσα
αναφέρθηκαν πιο πάνω (υπαγωγή σε φορολογία των τεκµαρτών κερδών και
του 40% της διαφοράς µεταξύ λογιστικών και τεκµαρτών κερδών) και από τον
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αναλογούντα φόρο εισοδήµατος της τελευταίας αυτής δήλωσης θα εκπίπτει ο
φόρος που έχει καταβληθεί µε βάση τις προηγούµενες δηλώσεις φορολογίας
εισοδήµατος µε τις οποίες δηλώθηκαν µόνο τεκµαρτά κέρδη.
δ) Με την παράγραφο 4 του νέου άρθρου 34 ορίζεται η έννοια των
ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την εκτέλεση
δηµόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, όπως προβλεπόταν και µε τις
προϊσχύσασες διατάξεις.
ε) Με την παράγραφο 5 του νέου άρθρου 34 προβλέπεται, ότι τα καθαρά
κέρδη των τεχνικών επιχειρήσεων θα προσδιορίζονται µε τις διατάξεις του
άρθρου 31 και όχι τεκµαρτά όπως προβλεπόταν µε τις προϊσχύσασες
διατάξεις. Σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισµού των κερδών, τα
καθαρά κέρδη προσδιορίζονται τεκµαρτά µε την εφαρµογή των συντελεστών
που ορίζοντο και από τις προϊσχύσασες διατάξεις, δηλαδή επί δηµοσίων
τεχνικών έργων, 10% ανεξάρτητα αν χρησιµοποιούνται ίδια ή όχι υλικά και επί
ιδιωτικών έργων, 12% όταν χρησιµοποιούνται ίδια υλικά και 25% όταν
χρησιµοποποιούνται υλικά του εργοδότη. Οι πιο πάνω συντελεστές
διπλασιάζονται όταν στον έλεγχο δεν επιδεικνύονται βιβλία, όταν δεν
τηρούνται βιβλία και στοιχεία, όταν τηρούνται βιβλία κατώτερης κατηγορίας
από αυτή που ορίζει ο Κ.Β.Σ. και όταν τα τηρούµενα βιβλία κρίνονται ανακριβή
ενώ, όταν αυτά κρίνονται ανεπερκή ο συντελεστής προσαυξάνεται κατά 40%.
12.2. Έναρξη
επιχειρήσεις

ισχύος

των

νέων

διατάξεων

για

τις

τεχνικές

Προβλέπεται, ότι ο νέος τρόπος προσδιορισµού των καθαρών κερδών των
οικοδοµικών επιχειρήσεων εφαρµόζεται για ακίνητα των οποίων η άδεια
κατασκευής εκδίδεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Επίσης, για τις τεχνικές επιχειρήσεις, ο νέος τρόπος προσδιορισµού των
κερδών εφαρµόζεται για δηµόσια ή ιδιωτικά τεχνικά
αναλαµβάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2007 και µετά.
12.3.
Εξωλογιστικός
προσδιορισµός
οικοδοµικών επιχειρήσεων

καθαρού

έργα

που

εισοδήµατος

Προβλέπεται, ότι οι διατάξεις της παραγράφου 2 του νέου άρθρου 34,
σχετικά µε τον τεκµαρτό προσδιορισµό των φορολογητέων καθαρών κερδών
των οικοδοµικών επιχειρήσεων, καθώς και της περίπτωσης γ’ της παραγράφου
2 του άρθρου 30 του Ν. 2238/1994, περί εξωλογιστικού προσδιορισµού των
ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων, έχουν εφαρµογή και για τις
ανώνυµες εταιρείες, Ε.Π.Ε., δηµόσιες, δηµοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισµούς
και αλλοδαπές επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την πώληση ανεγειροµένων
οικοδοµών όταν δεν τηρούνται βιβλία του Κ.Β.Σ. ή τηρούνται βιβλία
κατώτερης της Γ’ κατηγορίας ή τηρούνται ανεπαρκή ή ανακριβή βιβλία, καθώς
και όταν δεν επιδεικνύονται βιβλία και στοιχεία στο φορολογικό έλεγχο. Τα
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ίδια ισχύουν και για τον προσδιορισµό των φορολογητέων καθαρών κερδών
των νοµικών προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994
(προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες κλπ.) στα οποία συµµετέχει ένα ή
περισσότερα από τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του
άρθρου 101.
12.4. Λογιστικός προσδιορισµός καθαρού εισοδήµατος τεχνικών
επιχειρήσεων

Αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 105 του
Κ.Φ.Ε. Με τις νέες διατάξεις επεκτείνεται ο λογιστικός προσδιορισµός
των κερδών σε όλα τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες κλπ.) που
ασχολούνται µε την πώληση ανεγειροµένων οικοδοµών και την κατασκευή
τεχνικών έργων και στα οποία συµµετέχει ένα τουλάχιστον νοµικό πρόσωπο
της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε.). Με τις προϊσχύσασες
διατάξεις ο λογιστικός προσδιορισµός των κερδών περιοριζόταν µόνο στις
κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχουν νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1
του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε.). Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρµογή για
οικοδοµές των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται από 1ης
Ιανουαρίου 2007 και µετά, καθώς και για δηµόσια τεχνικά ή ιδιωτικά έργα
που αναλαµβάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2007 και µετά.
12.5. Κατάργηση διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Ν.
2940/2001

Καταργήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Ν.
2940/2001, µε τις οποίες καθιερώθηκε ο λογιστικός προσδιορισµός των
καθαρών κερδών των νοµικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101
(Α.Ε., Ε.Π.Ε. κλπ), καθώς και των κοινοπραξιών στις οποίες αυτά
συµµετέχουν, που ασχολούνται µε την πώληση ανεγειρόµενων οικοδοµών και
την κατασκευή δηµόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, καθόσον ο λογιστικός
προσδιορισµός των εν λόγω προσώπων προβλέπεται πλέον από τις διατάξεις
των άρθρων 34 και 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.
13. ∆ιατάξεις Φορολογικής ∆ιαδικασίας
13.1. Έκδοση οριστικού και συµπληρωµατικού φύλλου ελέγχου

Παρέχεται η δυνατότητα στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής
υπηρεσίας να εκδώσει οριστικό φύλλο ελέγχου χωρίς να αναµένει τις
απαντήσεις των αρχών (φορολογικών ή τελωνειακών) των άλλων χωρών.
Σε περίπτωση δε που στο µέλλον λάβει απαντήσεις βάσει της αµοιβαίας
διοικητικής συνδροµής, µε στοιχεία επιβαρυντικά για τον ελεγχόµενο
επιτηδευµατία µπορεί να εκδώσει συµπληρωµατικό φύλλο ελέγχου χωρίς
τον κίνδυνο αυτό να προσβληθεί ως άκυρο. Ισχύει για φύλλα ελέγχου που
εκδίδονται από 22.12.2006 µετά.
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13.2. Αρµοδιότητα ελέγχου, επιβολής και βεβαίωσης φόρου

Επειδή σε ορισµένες περιπτώσεις δηλώσεων ελεγκτικής αρµοδιότητας των
∆.Ο.Υ., όπως επί επιχειρήσεων και επιτηδευµατιών γενικά που µεταβάλλεται η
έδρα τους ή επί κοινών δηλώσεων συζύγων που η σύζυγος είναι
επιτηδευµατίας, ανακύπτουν προβλήµατα τόσο για τις ελεγκτικές υπηρεσίες
όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, δεδοµένου ότι για τον έλεγχο των οικείων
δηλώσεων είναι δυνατόν να είναι αρµόδιες περισσότερες από µία ∆.Ο.Υ. και
προκειµένου να αποφεύγονται τα προβλήµατα αυτά και για τον ενιαίο έλεγχο
και αντιµετώπιση των ανέλεγκτων δηλώσεων για τον έλεγχο των οποίων είναι
αρµόδιες περισσότερες από µία ∆.Ο.Υ., παρέχεται η εξουσιοδότηση στον
Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών να καθορίζει µε ειδικό τρόπο την
αρµοδιότητα ελέγχου των δηλώσεων αυτών καθώς και της περαιτέρω εν γένει
διαδικασίας επιβολής και βεβαίωσης του φόρου.
13.3. Έλεγχος ανέλεγκτων χρήσεων

Καταργήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 66 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος, οι οποίες προέβλεπαν ότι ο τακτικός έλεγχος των
επιχειρήσεων και όλων των φορολογούµενων γενικά διενεργείται καταρχήν
µόνο στις τρεις πιο πρόσφατες ανέλεγκτες διαχειριστικές περιόδους και µόνο
εφόσον συντρέχουν συγκεκριµένοι επιβαρυντικοί για το φορολογούµενο
λόγοι, ο έλεγχος επεκτείνεται και σε άλλες ή και σε όλες τις ανέλεγκτες
διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες δεν έχει επέλθει παραγραφή.
13.4. Επιτροπή άρθρου 70 (∆ιοικητική επίλυση διαφοράς)

Προβλέπεται ότι, όταν στο φύλλο ελέγχου περιλαµβάνονται και εισοδήµατα
που προέρχονται από γεωργικές ή εµπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση
ελευθερίου επαγγέλµατος ή µόνο τέτοια εισοδήµατα, που προέρχονται όµως
αποκλειστικά από άσκηση επιχειρήσεων, που τηρούν βιβλία και στοιχεία της
τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων :
α) υποχρεωτικά λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων, ή
β) υποχρεωτικά λόγω νοµικής µορφής ή προαιρετικά, εφόσον στις
περιπτώσεις αυτές το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων υπερβαίνει το 50%
των ακαθαρίστων εσόδων που απαιτούνται για την υποχρεωτική τήρηση
βιβλίων και στοιχείων της Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., τότε η διοικητική επίλυση
της διαφοράς γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από τον αρµόδιο
επιθεωρητή, τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ή τους
νόµιµους αναπληρωτές τους, από εκπρόσωπο του Εµπορικού και Βιοµηχανικού
ή Οικονοµικού Επιµελητηρίου ή του εµπορικού ή επαγγελµατικού συλλόγου
της περιοχής, στην οποία εδρεύει η αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία.
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Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις που η διοικητική επίλυση της διαφοράς
διενεργείται από τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) ή τα
∆ιαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (∆.Ε.Κ.), στην επιτροπή συµµετέχει αντί
του προϊσταµένου αυτών, ένας πάρεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους ως πρόεδρος αυτής. Στην ως άνω επιτροπή συµµετέχει ως
εισηγητής ο Επόπτης ελέγχου της εξεταζόµενης υπόθεσης. Ισχύει από
22.2.2007 και µετά.
13.5. Αύξηση χρόνου δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για κοινοποίηση
φύλλων ελέγχου

Αυξήθηκε από 5 σε 10 έτη, το δικαίωµα του ∆ηµοσίου να κοινοποιήσει φύλλα
ελέγχου που αφορούν δηλώσεις για τις οποίες για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει
εκδοθεί και κοινοποιηθεί αρχικό φύλλο ελέγχου και οι οποίες από
συµπληρωµατικά στοιχεία ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύονται
ανακριβείς.
13.6. ∆ειγµατοληπτικός έλεγχος επιχειρήσεων που υποβάλλουν
δηλώσεις µε τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του Ν.
3296/2004

Προβλέπεται ο δειγµατοληπτικός έλεγχος των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήµατος που υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13 έως
17 του Ν. 3296/2004, οικονοµικού έτους 2007, µετά την έκδοση Υπουργικής
Απόφασης που θα καθορίζει τον τρόπο επιλογής και ελέγχου.
Σε εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.
1131/6.11.2007, µε την οποία ορίζονται τα ακόλουθα :
α) Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2007
που έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16 και
17 του Ν. 3296/2004 και αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έχουν κλείσει
µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2006, ελέγχονται ως προς τα εισοδήµατα που έχουν
δηλωθεί κατά τις διατάξεις αυτές οι δηλώσεις επιτηδευµατιών των οποίων :
α1) ο Α.Φ.Μ. λήγει στον αριθµό 8 και,
α2) το σύνολο των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων κατά τις εν λόγω
διατάξεις για όλες τις υπαγόµενες σε αυτές δραστηριότητες υπερβαίνει
τα 120.000 ευρώ.
β) Εκτός από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, ελέγχονται επίσης για
τους ίδιους επιτηδευµατίες και οι οικείες δηλώσεις Φ.Π.Α. καθώς και οι
δηλώσεις λοιπών φορολογιών που τυχόν υποβλήθηκαν σύµφωνα µε τις
ίδιες ως άνω διατάξεις του Ν. 3296/2004 και αφορούν την ίδια διαχειριστική
περίοδο. Για τους ίδιους επιτηδευµατίες και την ίδια διαχειριστική περίοδο
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ελέγχεται επίσης και η ορθή εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 186/1992
(Κ.Β.Σ.) και του Ν. 1809/1988 (Φορολογικοί Μηχανισµοί).
γ) Για τη διενέργεια των ελέγχων εφαρµόζονται οι κείµενες κατά
περίπτωση διατάξεις. Επί διενέργειας τακτικού ελέγχου εφαρµόζονται και εν
προκειµένω οι διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ. 1037/1.3.2005, όπως αυτή
ισχύει.
δ) Ποσά φόρου εισοδήµατος ή Φόρου Προστιθέµενης Αξίας ή λοιπών
φορολογιών που αφορούν τις παραπάνω δηλώσεις και έχουν ήδη βεβαιωθεί ή
βεβαιώνονται λόγω της υποβολής τους σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις του
Ν. 3296/2004, συµψηφίζονται µε τα αποτελέσµατα βάσει των
διενεργούµενων ελέγχων, επιστρεφόµενης της τυχόν αρνητικής διαφοράς,
εφόσον αυτή προκύπτει από τακτικό έλεγχο.
ε) Οι ισχύουσες διατάξεις περί αρµοδιοτήτων των ελεγκτικών φορολογικών
υπηρεσιών ισχύουν και ως προς την αρµοδιότητα διενέργειας των ελέγχων που
ορίζονται µε την ΠΟΛ. 1130/6.11.2007.
14. Καταβολή φόρου πλοίων
14.1. Χρόνος µετατροπής σε ευρώ των νοµισµάτων στα οποία
υπολογίζεται ο φόρος πλοίων

Προβλέπεται η µετατροπή σε ευρώ των δολαρίων Η.Π.Α. ή λιρών Αγγλίας,
νοµίσµατα στα οποία υπολογίζεται ο φόρος πλοίων Α’ κατηγορίας του Ν.
27/1975, µε βάση την επίσηµη ισοτιµία συναλλάγµατος κατά το χρόνο
υποβολής της δήλωσης και όχι κατά τον χρόνο καταβολής του φόρου, ο
οποίος καταβάλλεται σε 4 δόσεις.

Οι διατάξεις αυτές, έχουν εφαρµογή για τις δηλώσεις φορολογίας πλοίων που
θα υποβληθούν το έτος 2007 και µετά.
14.2. Βεβαιωµένες οφειλές

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3, για λόγους που έχουν να κάνουν µε τη
µηχανογράφηση της ∆.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά, γίνεται µετατροπή σε ευρώ των
βεβαιωµένων οφειλών σε δολάρια Η.Π.Α. ή λίρες Αγγλίας µε την ισοτιµία τις
2.1.2007.
15. Φορολογία αµοιβαίων κεφαλαίων και εταιριών επενδύσεων
χαρτοφυλακίου
15.1. Απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος των εισοδηµάτων από
κινητές αξίες που αποκτούν τα αµοιβαία κεφάλαια από την Ελλάδα ή
το εξωτερικό
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Τα εισοδήµατα από κινητές αξίες που αποκτούν τα αµοιβαία κεφάλαια από την
ηµεδαπή ή αλλοδαπή απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος και δεν
υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Ειδικά για τους τόκους
οµολογιακών δανείων, η απαλλαγή ισχύει µε την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι
από τους οποίους προκύπτουν οι τόκοι αυτοί έχουν αποκτηθεί
τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν από το χρόνο που έχει ορισθεί για την
εξαργύρωση των τοκοµεριδίων. Σε αντίθετη περίπτωση, ενεργείται
παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 12 και 54 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, που κυρώθηκε µε το Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ.
151/Α’) και µε την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση
του αµοιβαίου κεφαλαίου και των µεριδιούχων για τα εισοδήµατα αυτά. Ισχύει
για εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1.1.2007 και µετά.
15.2. Υποχρέωση καταβολής φόρου των Ανωνύµων Εταιρειών
∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων

Η Α.Ε.∆.Α.Κ. υποχρεούται σε καταβολή φόρου, του οποίου ο
συντελεστής ορίζεται σε 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου
παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς),
προσαυξανόµενου ως ακολούθως, αναλόγως της κατηγορίας κάθε αµοιβαίου
κεφαλαίου βάσει της υπ΄ αριθ. 1/317/11.11.2004 αποφάσεως του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Φ.Ε.Κ. 1746/Β’/26.11.2004), όπως
εκάστοτε ισχύει :
α) για αµοιβαία κεφάλαια διαθεσίµων άνευ προσαυξήσεως,
β) για οµολογιακά αµοιβαία κεφάλαια, κατά είκοσι πέντε εκατοστά της
µονάδας (0,25),
γ) για µικτά αµοιβαία κεφάλαια, κατά πέντε δέκατα της µονάδας (0,5),
δ) για µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια και για κάθε άλλο τύπο αµοιβαίων πλην
των αναφερόµενων πιο πάνω περιπτώσεων, κατά µία (1) µονάδα.

Ο φόρος υπολογίζεται επί του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθαρού
ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου, λογίζεται καθηµερινά και αποδίδεται
στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο
των µηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόµενου εξαµήνου από τον
υπολογισµό του. Η καταβολή του φόρου γίνεται στο όνοµα και για
λογαριασµό του αµοιβαίου κεφαλαίου.
Σε περίπτωση αµοιβαίου κεφαλαίου το οποίο επενδύει το ενεργητικό του σε
µερίδια άλλων αµοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 23 του Ν. 3283/2004), ο
οφειλόµενος φόρος υπολογίζεται ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία
κατατάσσεται το αµοιβαίο αυτό κεφάλαιο µε βάση την ανωτέρω απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο φόρος ο οποίος
αναλογεί επί των επί µέρους αµοιβαίων κεφαλαίων και έχει καταβληθεί

32

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Γιώργος
Κοροµηλάς

εκπίπτεται µέχρι του ποσού του οφειλόµενου φόρου από το αµοιβαίο
κεφάλαιο του παρόντος εδαφίου.
Σε περίπτωση µεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς ή της κατάταξης του
αµοιβαίου κεφαλαίου, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισµού του φόρου
ισχύει από την πρώτη ηµέρα του επόµενου της µεταβολής µήνα.
Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του
αµοιβαίου κεφαλαίου και των µεριδιούχων του. Οι διατάξεις των
άρθρων 113 και 116 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος εφαρµόζονται
ανάλογα και για το φόρο που οφείλεται µε βάση τις διατάξεις αυτής της
παραγράφου. Ισχύει για εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1.1.2007 και
µετά.
15.3. Απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος των εισοδηµάτων από
κινητές αξίες που αποκτούν οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
από την Ελλάδα ή το εξωτερικό

Τα εισοδήµατα από κινητές αξίες, που αποκτούν οι εταιρείες επενδύσεων
χαρτοφυλακίου από την ηµεδαπή ή αλλοδαπή, απαλλάσσονται της
φορολογίας εισοδήµατος και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.
Ειδικά για τους τόκους οµολογιακών δανείων, η απαλλαγή ισχύει µε την
προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν οι τόκοι αυτοί
έχουν αποκτηθεί τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν από το χρόνο που έχει
ορισθεί για την εξαργύρωση των τοκοµεριδίων. Σε αντίθετη περίπτωση,
ενεργείται παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 12 και
54 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και µε την παρακράτηση αυτή
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρίας επενδύσεων
χαρτοφυλακίου για τα εισοδήµατα αυτά. Ισχύει για εισοδήµατα που
αποκτώνται από την 1.1.2007 και µετά.
15.4. Υποχρέωση
χαρτοφυλακίου

καταβολής

φόρου

εταιρειών

επενδύσεων

Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου υποχρεούνται σε καταβολή
φόρου, ο συντελεστής του οποίου ορίζεται σε 10% επί του εκάστοτε
ισχύοντος επιτοκίου παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανόµενου κατά 1 ποσοστιαία µονάδα και
υπολογίζεται επί του εξαµηνιαίου µέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον
διαθεσίµων σε τρέχουσες τιµές.
Σε περίπτωση µεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς, η προκύπτουσα νέα βάση
υπολογισµού του φόρου ισχύει από την πρώτη ηµέρα του επόµενου της
µεταβολής µήνα.
Ο φόρος αποδίδεται στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία µέσα στο
πρώτο δεκαπενθήµερο των µηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόµενου
εξαµήνου από τον υπολογισµό. Με την καταβολή του φόρου αυτού
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρίας και των µετόχων.
Οι διατάξεις των άρθρων 113 και 116 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
εφαρµόζονται αναλόγως και για το φόρο που οφείλεται µε βάση τις διατάξεις
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αυτής της παραγράφου. Ισχύει για εισοδήµατα που αποκτώνται από την
1.1.2007 και µετά.
15.5. Φορολόγηση κερδών αµοιβαίου κεφαλαίου ακινήτων

Η φορολόγηση των κερδών του αµοιβαίου κεφαλαίου ακινήτων γίνεται,
σύµφωνα µε το άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει.
Ο συντελεστής ορίζεται σε 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου
παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς),
προσαυξανόµενου κατά 1 ποσοστιαία µονάδα.
Ο φόρος υπολογίζεται επί του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθαρού
ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου, λογίζεται καθηµερινά και αποδίδεται
στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο
των µηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόµενου εξαµήνου από τον
υπολογισµό του. Η καταβολή του φόρου γίνεται στο όνοµα και για
λογαριασµό του αµοιβαίου κεφαλαίου.
Σε περίπτωση µεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς η προκύπτουσα νέα βάση
υπολογισµού του φόρου ισχύει από την πρώτη ηµέρα του εποµένου της
µεταβολής µήνα.
Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του
αµοιβαίου κεφαλαίου και των µεριδιούχων του. Ισχύει για εισοδήµατα
που αποκτώνται από την 1.1.2007 και µετά.
15.6. Απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος των εισοδηµάτων από
κινητές αξίες που αποκτούν οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη
περιουσία από την Ελλάδα ή το εξωτερικό

Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία απαλλάσσονται του φόρου
εισοδήµατος για τα εισοδήµατα από κινητές αξίες γενικά του εσωτερικού ή
του εξωτερικού, που αποκτούν µη υποκείµενα σε παρακράτηση φόρου.
Ειδικά για τους τόκους οµολογιακών δανείων, η απαλλαγή ισχύει µε την
προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν οι τόκοι αυτοί
έχουν αποκτηθεί τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν από το χρόνο που έχει
ορισθεί για την εξαργύρωση των τοκοµεριδίων. Σε αντίθετη περίπτωση,
ενεργείται παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 12 και
54 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και µε την παρακράτηση αυτή
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρίας επενδύσεων σε
ακίνητη περιουσία για τα εισοδήµατα αυτά. Ισχύει για εισοδήµατα που
αποκτώνται από την 1.1.2007 και µετά.
15.7. Υποχρέωση καταβολής φόρου εταιρειών επενδύσεων σε
ακίνητη περιουσία

Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία υποχρεούνται σε καταβολή
φόρου ο συντελεστής του οποίου ορίζεται σε 10% επί του εκάστοτε
ισχύοντος επιτοκίου παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(Επιτοκίου Αναφοράς) προσαυξανόµενου κατά 1 ποσοστιαία µονάδα και
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υπολογίζεται επί του µέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των
διαθεσίµων, σε τρέχουσες τιµές, όπως απεικονίζονται στους εξαµηνιαίους
πίνακες επενδύσεων που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 25
του παρόντος νόµου. Σε περίπτωση µεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς, η
προκύπτουσα νέα βάση υπολογισµού του φόρου ισχύει από την πρώτη ηµέρα
του επόµενου της µεταβολής µήνα. Ο φόρος αποδίδεται στην αρµόδια
∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του µήνα που
ακολουθεί το χρονικό διάστηµα που αφορούν οι εξαµηνιαίοι πίνακες
επενδύσεων. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η
φορολογική υποχρέωση της εταιρίας και των µετόχων της. Οι διατάξεις
των άρθρων 113 και 116 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος εφαρµόζονται
ανάλογα και για το φόρο που οφείλεται µε βάση τις διατάξεις αυτής της
παραγράφου, όπως ισχύουν κάθε φορά. Ισχύει για εισοδήµατα που
αποκτώνται από την 1.1.2007 και µετά.
16. Ενιαίο Τέλος Ακινήτων – Ν. 3634/Φ.Ε.Κ. 9/Α’/29.1.2008
16.1. Αντικείµενο του ενιαίου τέλους ακινήτων

Από το έτος 2008 και για κάθε επόµενο έτος επιβάλλεται ενιαίο τέλος στην
ακίνητη περιουσία που έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα την 1η
Ιανουαρίου κάθε έτους και βρίσκεται στην Ελλάδα
Στην έννοια της ακίνητης περιουσίας περιλαµβάνονται τα εµπράγµατα
δικαιώµατα :
α) Πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα, καθώς και
β) παραχώρηση του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης σε κοινόκτητο τµήµα
υπογείου, πυλωτής, δώµατος ή ακάλυπτου χώρου οικοδοµής, που
χρησιµοποιείται ως θέση στάθµευσης, βοηθητικός χώρος και κολυµβητική
δεξαµενή.
16.2. Υποκείµενοι του ενιαίου τέλους ακινήτων

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ανεξάρτητα από την ιθαγένεια κατοικία ή την
έδρα του φορολογείται για την ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα την 1η
Ιανουαρίου του έτους φορολογίας ανεξαρτήτως των µεταβολών που τυχόν
επέρχονται κατά την διάρκεια του έτους αυτού.

Υπόχρεοι στο ενιαίο τέλος είναι όσοι έχουν αποκτήσει ακίνητο µε αγορά
ή οποιαδήποτε άλλη αιτία ανεξάρτητα από την µεταγραφή του τίτλου τους
ήτοι :
α) ο κύριος του ακίνητου από την σύνταξη του οριστικού συµβολαίου κτήσης,
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β) ο κύριος του ακινήτου από την ηµεροµηνία τελεσιδικίας της δικαστικής
απόφασης καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως ή δικαστικής απόφασης µε την
οποία αναγνωρίζεται δικαίωµα κυριότητας ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα σε
ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία,
γ) ο υπερθεµατιστής από την ηµεροµηνία σύνταξης της κατακυρωτικής
έκθεσης σε περιπτώσεις πλειστηριασµού,
δ) οι κληρονόµοι ακίνητης περιουσίας,
ε) όσοι έχουν αποκτήσει ακίνητο µε οριστικό συµβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου
εφόσον ο θάνατος επήλθε µέχρι 31 ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους,
στ) ο εκ προσυµφώνου αγοραστής ακινήτου στις περιπτώσεις σύνταξης
προσυµφώνου µε αυτοσύµβαση,
ζ) οι δικαιούχοι διαµερισµάτων – κατοικιών του Οργανισµού Εργατικής
Κατοικίας οι όποιοι έχουν παραλάβει αυτά χωρίς οριστικά παραχωρητήρια,
η) ο υπόχρεος γονέας για την ακίνητη περιουσία των προστατευοµένων
τέκνων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος,
θ) ο κηδεµόνας για την ακίνητη περιουσία σχολάζουσας κληρονοµιάς,
ι) ο εκτελεστής διαθήκης για την κληρονοµιαία περιουσία για όσο διάστηµα
την διαχειρίζεται και την διοικεί,
κ) ο σύνδικος της πτώχευσης για την πτωχευτική ακίνητη περιουσία,
λ) ο µεσεγγυούχος ακίνητης περιουσίας,
µ) ο νοµέας των επίδικων ακινήτων, και
ν) ο µισθωτής ακινήτων για τα οποία έχει συναφθει σύµβαση χρηµατοδοτικής
µίσθωσης για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση.
16.3. Προσδιορισµός αξίας ακινήτων
16.3.1. Γενικά

Για τον υπολογισµό του ενιαίου τέλους ακινήτων λαµβάνονται υπόψη η αξία
που έχουν τα ακίνητα ή τα εµπράγµατα δικαιώµατα κατά την 1η
Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.
16.3.2. Φορολογητέα αξία ακινήτων για τα φυσικά πρόσωπα
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Ως φορολογητέα αξία του ακίνητου ή του εµπράγµατος σε αυτό δικαιώµατος
για τα φυσικά πρόσωπα λαµβάνεται :
α) Για τα ακίνητα ή τα εµπράγµατα σε αυτά δικαιώµατα που βρίσκονται σε
περιοχές όπου εφαρµόζεται το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού
αξίας ακινήτων λαµβάνονται υπόψη οι τιµές εκκίνησης ή αφετηρίας, που
έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του Ν.
1249/1982 µε τις προβλεπόµενες αντίστοιχες αυξοµειώσεις. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών θα καθορίζονται οι συντελεστές
αυξοµείωσης ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου στις τιµές εκκίνησης ή αφετηρίας,
βάσει των άρθρων 41 και 41α του Ν. 1249/1982, οι οποίοι προκύπτουν από
τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων του υποχρέου, καθώς και οι τεχνικές
λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία που απαιτείται για τον προσδιορισµό
του ενιαίου τέλους.
β) Στις περιοχές όπου δεν εφαρµόζεται το αντικειµενικό σύστηµα, η αξία
των οικοπέδων καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών, µε βάση την κατώτερη τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο οικοπέδου
του δήµου ή της κοινότητας, όπως προκύπτει σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του άρθρου 3 του Α.Ν. 1521/1950.

Για τον καθορισµό της αξίας της ψιλής κυριότητας και της επικαρπίας
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών
∆ωρεών Γονικών Παροχών.
Ειδικότερα σε περίπτωση διαχωρισµού της επικαρπίας από την κυριότητα η
αξία επικαρπίας και ψιλής κυριότητας υπολογίζονται ως εξής :
α) Αξία επικαρπίας ορισµένου χρόνου, το 1/20 πλήρους κυριότητας για
κάθε χρόνο διάρκειας που δεν µπορεί να ξεπεράσει τα 16/20 (ή 8/10) της
αξίας της πλήρους κυριότητας.
β) Αξία επικαρπίας ισόβια ή αόριστου χρόνου, υπολογίζεται µε ποσοστό
της πλήρους κυριότητας ανάλογα µε την ηλικία του επικαρπωτή ως
ακολούθως :
β1) Επικαρπωτής µέχρι 20 ετών τα 8/10
β2) Επικαρπωτής πάνω από 20 µέχρι 30 ετών τα 7/10
β3) Επικαρπωτής πάνω από 30 µέχρι 40 ετών τα 6/10
β4) Επικαρπωτής πάνω από 40 µέχρι 50 ετών τα 5/10
β5) Επικαρπωτής πάνω από 50 µέχρι 60 ετών τα 4/10
β6) Επικαρπωτής πάνω από 60 µέχρι 70 ετών τα 3/10
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β7) Επικαρπωτής πάνω από 70 µέχρι 80 ετών τα 2/10
β8) Επικαρπωτής πάνω από 80 ετών το 1/10
γ) Αξία ψιλής κυριότητας είναι αυτή που βρίσκεται αν από την αξία της
πλήρους κυριότητας αφαιρεθεί η αξία της επικαρπίας όπως προσδιορίζεται στις
ανωτέρω περιπτώσεις α’ και β’.
16.3.3. Φορολογητέα αξία ακινήτων για τα νοµικά πρόσωπα

Ως φορολογητέα αξία του ακίνητου ή του εµπράγµατος σε αυτό δικαιώµατος
για τα νοµικά πρόσωπα λαµβάνεται :
α) Για τα ακίνητα ή τα εµπράγµατα σε αυτά δικαιώµατα που βρίσκονται σε
περιοχές όπου εφαρµόζεται το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού
αξίας ακινήτων η αξία που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 41 και 41α του Ν. 1249/1982.
β) Στις περιοχές όπου δεν εφαρµόζεται το αντικειµενικό σύστηµα, η
αξία που προσδιορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του
Α.Ν. 1521/1950.
16.4. Απαλλαγές από το ενιαίο τέλος

Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος :
α) τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού επί των οποίων έχουν δικαίωµα
πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας φυσικά πρόσωπα,
β) τα δάση και οι δασικές εκτάσεις,
γ) τα ξένα κράτη για τα ακίνητα που ανήκουν σε αυτά και τα οποία
χρησιµοποιούνται για την εγκατάσταση των πρεσβειών και των προξενείων
αυτών µε τον όρο της αµοιβαιότητας.
δ) οι ξένοι πρεσβευτές και λοιποί διπλωµατικοί αντιπρόσωποι και πράκτορες
για τα ακίνητα τους µε τον όρο της αµοιβαιότητας,
ε) οι πρόξενοι και οι προξενικοί πράκτορες καθώς και το κατώτερο προσωπικό
των ξένων πρεσβειών για τα ακίνητα τους µε τον όρο της αµοιβαιότητας και
εφόσον έχουν την ιθαγένεια του κράτους που αντιπροσωπεύουν και δεν
ασκούν εµπόριο ή βιοµηχανία ή δεν είναι διευθυντές επιχειρήσεων στην
Ελλάδα και µε την επιφύλαξη των ορών των διεθνών συµβάσεων,
στ) τα ακίνητα που έχουν δεσµευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του
Υπουργείου Πολιτισµού λογω αρχαιολογικής έρευνας,
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ζ) κτίσµατα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης,
η) τα επιταγµένα από το στρατό ακίνητα,
θ) το Ελληνικό ∆ηµόσιο στο όποιο περιλαµβάνονται και οι αποκεντρωµένες
δηµόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν ως ειδικά ταµεία για τα
ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα τους,
ι) οι δήµοι – κοινότητες – η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση – οι δηµοτικές και
κοινοτικές επιχειρήσεις – οι Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων – η
Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας – και τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου για τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα τους,
κ) τα κάθε είδους ταµεία ή οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης – οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις και η Αρχαιολογική Εταιρεία για τα ακίνητα που
ιδιοχρησιµοποιούν,
λ) οι γνωστές θρησκείες και δόγµατα – το Ιερό Κοινότητες του Παναγίου
Τάφου – η Ιερά Μονή του όρους Σινά – το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
– το Άγιο Όρος - το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας – το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων
– η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας για τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα
τους καθώς και για αυτά που χρησιµοποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό
τους έργο,
µ) τα Μουσεία – τα Κοινωφελή Ιδρύµατα – Ιδρύµατα του Ν. 1610/1986 για τα
ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα τους,
ν) τα Νοµικά Πρόσωπα του Ν. 1091/1980 για τα ιδιοχρησιµοποιούµενα
ακίνητα τους, και
ν) η κύρια κατοικία
ν1) Απαλλάσσεται η κύρια κατοικία των φυσικών προσώπων εµβαδού
µέχρι 200 τ.µ. και η αξία αυτής δεν υπόκειται σε ενιαίο τέλος µέχρι του
ποσού των 300.000,00 ευρώ. Αν το εµβαδόν της κατοικίας
υπερβαίνει τα 200 τ.µ. ή η αξία αυτής υπερβαίνει τα 300.000,00 ευρώ
το υπερβάλλον πόσο υπόκειται στο ενιαίο τέλος.
ν2) Η απαλλαγή αυτή δεν χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που
κατοικούν στην αλλοδαπή.
ν3) Ως κύρια κατοικία για τον άγαµο ορίζεται η κατοικία που του ανήκει
κατά πλήρη κυριότητα ή έχει το εµπράγµατο δικαίωµα της επικαρπίας
και στην οποία ιδιοκατοικεί.
ν4) Ως κύρια κατοικία για τους έγγαµους θεωρείται η κατοικία η οποία
ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή το εµπράγµατο δικαίωµα της
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επικαρπίας στον υπόχρεο ή την σύζυγο του ή στα προστατευόµενα
κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος τέκνα στην οποία
ιδιοκατοικούν.
ν5) Ειδικά για το έτος 2008 για τα φυσικά πρόσωπα άγαµα η έγγαµα
από τη µεγαλύτερη αξίας κατοικία αφαιρείται ποσό µέχρι
300.000,00 ευρώ
16.5. Αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία

Για την παραλαβή των δηλώσεων και την βεβαίωση του τέλους αρµόδια
∆.Ο.Υ. είναι αυτή της φορολογίας εισοδήµατος του υπόχρεου.
16.6. Υπολογισµός του ενιαίου τέλους
16.6.1. Φυσικά πρόσωπα

Η ακίνητη περιουσία κάθε φυσικού πρόσωπου φορολογείται χωριστά.
Επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας όπως αυτή διαµορφώνεται
µετά την αφαίρεση της αξίας της κύριας κατοικίας επιβάλλεται τέλος µε
συντελεστή ένα τοις χιλίοις (0,1%).

Το τέλος που αναλογεί στην συνολική αξίας των κτισµάτων που υπόκεινται
στην φορολογία δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 1 ευρώ ανά τ.µ. µε
εξαίρεση :
α) Τα ηµιτελή κτίσµατα,
β) τους βοηθητικούς χώρους,
γ) τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτήρια,
δ) και τα κτίσµατα που βρίσκονται σε δηµοτικά ή κοινοτικά διαµερίσµατα, µε
πληθυσµό, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή κάτω των 1.000 κατοίκων.
16.6.2. Νοµικά πρόσωπα

Με συντελεστή έξι τοις χιλίοις (0,6%) φορολογείται η αξία των ακινήτων
των νοµικών προσώπων.

Με συντελεστή τρία τοις χιλίοις (0,3%) φορολογείται η αξία των ακινήτων
των ηµεδαπών και των ξένων µε τον όρο της αµοιβαιότητας νοµικών
προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν αποδεδειγµένα
σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς.

Με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (0,1%) φορολογούνται :
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α) η αξία των κτισµάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιµοποιούνται για την
παράγωγη ή την άσκηση εµπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις
ανεξαρτήτως αντικείµενου εργασιών,
β) η αξία των κτισµάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιµοποιούνται από τα
νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
γ) το Ελληνικό ∆ηµόσιο, στο οποίο περιλαµβάνονται και οι αποκεντρωµένες
δηµόσιες υπηρεσίες, που λειτουργούν ως ειδικά ταµεία, για τα µη
ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητά τους,
δ) οι δήµοι, οι κοινότητες, η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, οι δηµοτικές και
κοινοτικές επιχειρήσεις, οι Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.∆.Κ.),
η Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.) και τα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, για τα µη ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητά τους,
ε) τα κάθε είδους ταµεία ή οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης, οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις και η Αρχαιολογική Εταιρεία, για τα ακίνητα που
δεν ιδιοχρησιµοποιούν,
στ) οι κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγµατος γνωστές
θρησκείες και δόγµατα, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του
όρους Σινά, το Άγιο Όρος, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το
Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων και η Ορθόδοξη
Εκκλησία της Αλβανίας, για τα µη ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητά τους,
ζ) τα Μουσεία, τα Κοινωφελή Ιδρύµατα και τα Ιδρύµατα για τα οποία έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 1610/1986),
για τα µη ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητά τους.
η) τα νοµικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 1091/1980 για τα
µη ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητά τους, και
θ) τα ακίνητα που περιλαµβάνονται στο ενεργητικό των εταιρειών
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης
Περιουσίας.

Το ενιαίο τέλος που αναλογεί στην συνολική αξία των κτισµάτων που
υπόκεινται σε φορολογία δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 1 ευρώ ανά
τ.µ. µε εξαίρεση τα ηµιτελή κτίσµατα.
16.7. Υπόχρεοι σε δήλωση – προθεσµία υποβολής

Κάθε νοµικό πρόσωπο υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης ενιαίου τέλους
ακινήτων. Η δήλωση υποβάλλεται µέχρι και την 15η Μαίου κάθε έτους
και ολοκληρώνεται σε 10 εργάσιµες µέρες σύµφωνα µε το τελευταίο
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ψηφίο του Α.Φ.Μ. του φορολογούµενου. Τη δήλωση υποβάλλει ο
νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου ή ειδικά εξουσιοδοτηµένο από
αυτόν πρόσωπο.

Για το πρώτο έτος εφαρµογής της φορολογίας αυτής ως δήλωση φυσικού
προσώπου ορίζεται το σύνολο της ακίνητης περιουσίας κάθε προσώπου την
1η Ιανουαρίου 2008 η οποία προκύπτει από το σύνολο των δηλώσεων
στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2005 έως και 2008 τις οποίες έχει υποβάλλει ο
υπόχρεος.

Για κάθε επόµενο έτος ως δήλωση φυσικού προσώπου ορίζονται οι αυτές
δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) των ετών 2005 έως και 2008 µε τις
µεταβολές της περιουσιακής ή οικογενειακής κατάστασης που επήλθαν κάθε
επόµενο έτος για τις οποίες υποβάλλεται δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) το
αντίστοιχο έτος.
16.8. Βεβαίωση του ενιαίου τέλους

Ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. βεβαιώνει το ενιαίο τέλος αρχικό ή
πρόσθετο που προκύπτει :
α) βάσει των δηλώσεων που υποβάλλονται,
β) βάσει των φύλλων ελεγχου εφόσον αυτά έχουν οριστικοποιηθεί µε
διοικητική επίλυση της διαφοράς ή λόγω µη άσκησης ή εκπρόθεσµης άσκησης
προσφυγής, ή
γ) βάσει οριστικών αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων ή πρακτικών
δικαστικού συµβιβασµού.

Για την βεβαίωση του τέλους ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. συντάσσει
χρηµατικό κατάλογο το αργότερο εντός 3 ετών από την λήξη του έτους
φορολογίας

∆εν βεβαιώνεται το ποσό που τελικά οφείλεται µε βάση οποιονδήποτε νόµιµο
τίτλο εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει τα 27 ευρώ αθροιστικά λαµβανόµενο
για τον φορολογούµενο τη σύζυγο του και τα προστατευόµενα κατά τον
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος τέκνα του.
Για την βεβαίωση του τέλους εφαρµόζονται ανάλογα οι παράγραφοι 4 έως και
9 του άρθρου 74 του Ν. 2238/1994.
16.8.1. Βεβαίωση του ενιαίου τέλους βάσει κοινής δήλωσης

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του Ν.
2238/1994 όταν υποβάλλεται κοινή δήλωση των συζύγων η οφειλή για φόρο
τέλη και εισφορές που αναλογούν στο εισόδηµα τους βεβαιώνεται στο όνοµα
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του συζύγου, ο καθένας σύζυγος όµως έχει την ευθύνη για την καταβολή της
οφειλής που αναλογεί στα δικά του εισοδήµατα. 4

Σε περίπτωση που ένας από τους συζύγους ζητήσει το διαχωρισµό της
οφειλής που προκύπτει από την κοινή δήλωση ο αρµόδιος προϊστάµενος της
∆.Ο.Υ. έχει υποχρέωση να ανακοινώσει µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα µε
σχετικό έγγραφο του το πόσο αυτής της οφειλής. 5

Το ανωτέρω έγγραφο αποτελεί νόµιµο τίτλο η ισχύς του όποιου ανάγεται
στον χρόνο που έγινε η βεβαίωση του ολικού πόσου οφειλής. ∆ηλαδή ο
αρχικός χρόνος βεβαίωσης του ολικού πόσου της οφειλής θα ληφθέν υπόψη
για την επιβολή των τυχών ταµειακών προσαυξήσεων για την εκπρόθεσµη
καταβολή του βεβαιωθέντος φόρου για την έναρξη παραγραφής κ.λπ. 6 Ο
διαχωρισµός της οφειλής των συζύγων γίνεται µετά την έκδοση του
εκκαθαριστικού σηµειώµατος. 7
16.8.2. Βεβαίωση του ενιαίου τέλους βάσει φύλλου ελέγχου

Η φορολογική οφειλή (φόρος, τέλος κ.λπ.) που βεβαιώνεται µε βάση φύλλο
έλεγχου καταβάλλεται σε 6 µηνιαίες δόσεις. Η κάθε δόση δεν µπορεί να είναι
µικρότερη των 300 ευρώ εκτός από την τελευταία που µπορεί να είναι
µικρότερη. Αν το πόσο είναι µικρότερο από 300 ευρώ καταβάλλεται σε 1 δόση
µέσα στην προθεσµία της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι
την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου µήνα
από τον µήνα που έγινε η βεβαίωση και οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται
µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα των µηνών
που ακολουθούν. 8
16.8.3. Βεβαίωση του ενιαίου τέλους βάσει δικαστικής απόφασης

Η φορολογική οφειλή (φόρος, τέλος κ.λπ.) που βεβαιώνεται µε βάση
δικαστική απόφαση καταβάλλεται σε 2 ίσες µηνιαίες δόσεις. Εφόσον το
συνολικό πόσο του φόρου δεν είναι µικρότερο από 300 ευρώ. Η πρώτη δόση
καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα
του επόµενου µήνα από τον µήνα που έγινε η βεβαίωση και η δεύτερη µέχρι
4

Η οφειλή για φόρο τέλη και εισφορές που αναλογούν στο εισόδηµα τους σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 2238/1994 υπολογίζεται χωριστά στο
εισόδηµα του καθενός συζύγου.
5

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του Ν.
2238/1994.
6

Σχετική και η ΠΟΛ. 19/1985.

7

Σχετικό το µε Α.Π. 1019093/348/Α0012/23.3.2001 έγγραφο.

8

Σχετική και η ΠΟΛ. 1272/1998.
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την τελευταία εργάσιµη ηµέρα για τις δηµόσιες υπηρεσίες του µήνα που
ακολουθει. Εάν το συνολικό πόσο είναι µικρότερο από 300 ευρώ καταβάλλεται
σε µια δόση µέσα στην προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης. 9
16.8.4. Βεβαίωση του ενιαίου τέλους βάσει διοικητικής επίλυσης
διαφοράς

Η φορολογική οφειλή (φόρος, τέλος κ.λπ.) που βεβαιώνεται ύστερα από
διοικητική επίλυση της διαφοράς ή ύστερα από δικαστικό συµβιβασµό αφού
καταβληθεί το 1/5 του πόσου το υπόλοιπο των 4/5 του ποσού καταβάλλεται
σε 6 µηνιαίες δόσεις. Η κάθε δόση δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 300
ευρώ εκτός από την τελευταία που µπορεί να είναι µικρότερη. Αν το πόσο
είναι µικρότερο από 300 ευρώ καταβάλλεται σε 1 δόση µέσα στην προθεσµία
της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη
για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου µήνα από τον µήνα που έγινε
η βεβαίωση και οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται µέχρι την τελευταία
εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα των µηνών που ακολούθουν. 10
16.8.5. Βεβαίωση ποσοστού οφειλής στην περίπτωση προσφυγής

Σε περίπτωση άσκησης εµπρόθεσµης προσφυγής σε περίπτωση που δεν
επιτεύχθηκε διοικητική επίλυση της διαφοράς βεβαιώνεται ποσοστό 10%. Το
πόσο αυτό βεβαιώνεται µετά την πάροδο της προθεσµίας για διοικητική
επίλυση της διαφοράς και πριν από την διαβίβαση της προσφυγής στο
διοικητικό δικαστήριο και καταβάλλεται εφάπαξ την τελευταία εργάσιµη για τις
δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου από την βεβαίωση µήνα. 11
9

Σχετική και η ΠΟΛ. 1272/1998.

10

Σχετική η ΠΟΛ. 1272/1998, το µε Α.Π. 1082825/1315/Α0012/11.10.1999 έγγραφο και η
ΠΟΛ. 1030/2000.
11

Με τον Ν. 820/1978 καθιερώθηκε η υποχρεωτική εκτέλεση των οριστικών αποφάσεων των
∆ιοικητικών Πρωτοδικείων. Σχετική είναι και η εγκύκλιος Ε 752/εγκ.7/22.1.1978.
Ο φόρος που έχει ήδη βεβαιωθεί κατά το πόσον που δεν οφείλεται µε βάση οριστική απόφαση
του διοικητικού Πρωτοδικείου εκπίπτει ή επιστρέφεται κατά περίπτωση. Τυχόν άσκηση
έφεσης από το ∆ηµόσιο κατά των οριστικών αποφάσεων Πρωτοδικείων δεν αναστέλλει σε
καµία περίπτωση την διαδικασία της έκπτωσης των ποσών που βεβαιώθηκαν ή την διαδικασία
της έκπτωσης των ποσών που καταβλήθηκαν αλλά δεν οφείλονται βάσει των αποφάσεων
αυτών.
Με βάση τις αποφάσεις των διοικητικών εφετείων ή του Συµβούλιου της Επικρατείας ο
προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. προβαίνει σε νέα εκκαθάριση του φόρου και ενεργεί
συµπληρωµατική βεβαίωση του επιπλέον φόρου που τυχόν οφείλεται ή έκπτωση του επιπλέον
πόσου φόρου που καταβλήθηκε
Για την άσκηση αναιρέσεων ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν.
2298/1995 όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 28
του Ν. 2579/1998 και του άρθρου 42 του Ν. 2721/1999. Σύµφωνα δε µε την ΠΟΛ. 1087/2002
οι ∆.Ο.Υ. κατά την άσκηση αναιρέσεων πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τα αναφερόµενα στις
πιο πάνω διατάξεις.
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16.9. ∆ιαδικασία βεβαίωσης του ενιαίου τέλους – Παραγραφή –
Ατέλειες

Για την καταχώρηση των δηλώσεων που υποβάλλονται, την έκδοση των
πράξεων επιβολής του τέλους, την επίδοση των προσκλήσεων, των πράξεων
και των υπολοίπων εγγράφων, την εξώδικη λύση των διαφόρων, το απόρρητο
των φορολογικών στοιχείων και γενικά την διαδικασία βεβαίωσης του τέλους
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 61, 62, 65 έως 72, 75
και 85 του Ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος).

Η κοινοποίηση φύλλου ελεγχου δεν µπορεί να γίνει µετά την πάροδο
πενταετίας από το τέλος του έτους µέσα στο όποιο λήγει η προθεσµία για
την επίδοση της δήλωσης των νοµικών πρόσωπων ή του έτους του
εκκαθαριστικού σηµειώµατος για τα φυσικά πρόσωπα.

Σε περίπτωση υποβολής των δηλώσεων κατά τη διάρκεια του τελευταίου
έτους πριν από την ηµεροµηνία λήξης του έτους παραγραφής το
δικαίωµα του ∆ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλου ελεγχου παραγράφεται µετά
την πάροδο τριετίας από την λήξη του έτους υποβολής της δήλωσης.

Αν δεν υποβληθεί δήλωση το δικαίωµα του ∆ηµοσίου να κοινοποιήσει το
φύλλου ελέγχου ή την πράξη καταλογισµού παραγράφεται µετά την πάροδο
δεκαπενταετίας από το τέλος του έτους φορολογίας.

Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 6, 7 του άρθρου 84 του Ν.
2238/1994 εφαρµόζονται ανάλογα.

Οι προθεσµίες παραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για κοινοποίηση
φύλλων ελεγχου ενιαίου τέλους ακινήτων παρατείνονται για όσες υποθέσεις
αφορούν ακίνητα για τα οποία εκκρεµεί η έκδοση αµετάκλητης
απόφασης δικαστηρίου σε δίκη µεταξύ φορολογούµενου νοµικού ή
φυσικού προσώπου και του Ελληνικού ∆ηµοσίου σχετικά µε το ιδιοκτησιακό
καθεστώς των ακινήτων αυτών µέχρι και 6 µήνες από την δηµοσίευση της
πιο πάνω απόφασης.
16.9.1. Κοινοποίηση φύλλων ελέγχου

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του Ν. 2238/1994 ορίζεται
ότι η βεβαίωση του φόρου στα µελή της οµόρρυθµης, ετερόρρυθµης
εταιρείας, κοινοπραξίας, κοινοπραξίας, κοινωνίας και αστικής εταιρείας
κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα µπορεί να γίνει και µετά την πάροδο της
πενταετίας αν η εγγραφή στο όνοµα της εταιρείας κ.λπ. σύµφωνα µε το
άρθρο 64 του Ν. 2238/1994, οριστικοποιήθηκε µετά την πάροδο αυτής είτε µε
απόφαση διοικητικού δικαστηρίου είτε µετά από διοικητική επίλυση της

45

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Γιώργος
Κοροµηλάς

διαφοράς ή λόγω µη άσκησης ή εκπρόθεσµης άσκησης προσφυγής. Από την
ηµεροµηνία όµως αυτής της οριστικοποίησης της έγγραφης ή από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης στον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. της απόφασης του
διοικητικού δικαστηρίου µε την οποία οριστικοποιείται η εγγραφή η βεβαίωση
του φόρου πρέπει να γίνει µέσα σε 6 µήνες.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 84 του Ν. 2238/1994 ορίζεται
ότι ο προϊστάµενος της αρµοδίας ∆.Ο.Υ. µπορεί κατ’ εξαίρεση να κοινοποιήσει
φύλλο ελέγχου και µετά την πάροδο πενταετίας στις εξής περιπτώσεις :
α) Αν το φύλλο έλεγχου που κοινοποιήθηκε µέσα στην πενταετία ακυρωθεί
γιατί ο φορολογούµενος δεν έλαβε γνώση αυτού.
β) Αν το φύλλο έλεγχου κοινοποιήθηκε µέσα στην πενταετία σε πρόσωπο που
δεν είχε φορολογική υποχρέωση συνολικά ή µερικά.
γ) Αν το φύλλο έλεγχου εκδόθηκε από αναρµόδια ∆.Ο.Υ. ή εκδόθηκε για
οικονοµικό έτος άλλο από εκείνο στο όποιο υπαγόταν το φορολογητέο
εισόδηµα.
δ) Αν το φύλλο έλεγχου που εκδόθηκε µέσα στην πενταετία και ακυρώθηκε
µετά την λήξη αυτής.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 84 του Ν. 2238/1994 ορίζεται
ότι το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για ενέργεια αρχικής ή συµπληρωµατικής
φορολογικής εγράφης και την επιβολή φόρων ή πρόσθετων φόρων για
φορολογικές παραβάσεις µετά την πάροδο της δεκαετίας από το τέλος του
έτους µέσα στο όποιο λήγει η προθεσµία για την επίδοση της δήλωσης,
εφόσον η µη άσκηση του δικαιώµατος αυτού οφείλεται έστω και κατά ένα
µέρος :
α) στην από πρόθεση πράξη ή παράλειψη του φορολογούµενου µε την
σύµπραξη του αρµοδίου φορολογικού οργάνου, και
β) σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
του άρθρου 68 του Ν. 2238/1994. 12

Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 84 του Ν. 2238/1994 ορίζεται
ότι στις περιπτώσεις που φύλλο έλεγχου ακυρωθεί για τυπικούς λόγους µε
12

∆ηλαδή στην περίπτωση που από τα συµπληρωµατικά στοιχεία που περιήλθαν µε
οποιοδήποτε τρόπο στον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. εξακριβώνεται ότι το εισόδηµα του
υπόχρεου σε φόρο είναι µεγαλύτερο από εκείνο που περιλήφθηκε στο προηγούµενο φύλλο
έλεγχου και στην περίπτωση που η δήλωση που υποβλήθηκε ή τα ειδικά έντυπα ή
καταστάσεις που συνοδεύουν αυτή αποδεικνύονται ως ανακριβή. Επίσης όταν τα
συµπληρωµατικά στοιχεία περιέρχονται στον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. στο τελευταίο έτος
παραγραφής, ο χρόνος της παραγραφής παρατείνεται για ένα ακόµα ηµερολογιακό έτος.
(Σχετική και η ΠΟΛ 1042/1993).
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απόφαση διοικητικού δικαστηρίου η οποία κοινοποιείται στον προϊστάµενο της
∆.Ο.Υ. το τελευταίο έτος παραγραφής ή µετά την λήξη του χρόνου
παραγραφής ο τελευταίος µπορεί να κοινοποιήσει νέο φύλλο έλεγχου µέσα σε
1 έτος από την κοινοποίηση της απόφασης. 13

Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 84 του Ν. 2238/1994 ορίζεται
ότι σε περίπτωση υποβολής ανακλητικής δήλωσης ή δήλωσης µε επιφύλαξη η
αξίωση για επιστροφή του φόρου παραγράφεται µετά από 3 έτη από την
αποδοχή της δήλωσης µε οποιοδήποτε τρόπο. 14
16.10. Καταβολή του ενιαίου τέλους
16.10.1. Νοµικά πρόσωπα

Το ενιαίο τέλος που αναλογεί καταβάλλεται σε 3 ίσες διµηνιαίες δόσεις από
τις οποίες :
α) Η πρώτη µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης, και
β) οι υπόλοιπες µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες
ηµέρα των διµήνων που ακολουθούν.

∆ήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή της
πρώτης δόσης, θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει έννοµα
αποτελέσµατα.
16.10.2. Φυσικά πρόσωπα

Το ενιαίο τέλος που αναλογεί καταβάλλεται σε 3 ίσες δόσεις, από τις οποίες:
α) η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες
υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση του τέλους,
β) η δεύτερη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες
υπηρεσίες, ηµέρα του τρίτου µήνα από τη βεβαίωση του τέλους, και
γ) η τρίτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες
υπηρεσίες, ηµέρα πέµπτου µήνα, από τη βεβαίωση του τέλους.

Αν το τέλος βεβαιώνεται τους µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο του οικείου
έτους, καταβάλλεται σε 2 ίσες δόσεις από τις οποίες :

13

Σχετική και η ΠΟΛ. 1286/1989.

14

Σχετική και η ΠΟΛ. 1286/1989.
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α) η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες
υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση του τέλους, και
β) η δεύτερη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες
υπηρεσίες, ηµέρα του τρίτου µήνα από τη βεβαίωση του τέλους.

Αν το τέλος βεβαιώνεται το µήνα Οκτώβριο του οικείου οικονοµικού έτους και
µετά, καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις
δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από τη βεβαίωση του
τέλους.
Αν το συνολικό ποσό της οφειλής είναι µέχρι 250 ευρώ αθροιστικά
λαµβανόµενο, τούτο θα καταβληθεί µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις
δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από τη βεβαίωση του
τέλους.

Το ενιαίο τέλος ακινήτων δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του
φορολογητέου εισοδήµατος των φυσικών και νοµικών προσώπων.
16.11 Πρόσθετοι φόροι
16.11.1. Νοµικά πρόσωπα

Για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και προστίµων των νοµικών
προσώπων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1, 4, 5, 6, 7
και 8 του άρθρου 1, καθώς και των άρθρων 2, 4, 9, 15, 22, 23 και 24 του Ν.
2523/1997 (Φ.Ε.Κ. 179/Α’), όπως ισχύουν. 15
16.11.2. Φυσικά πρόσωπα

Για τις περιπτώσεις που προκύπτει πόσο ενιαίου τέλους για καταβολή
επιβάλλεται πρόσθετος φόρος ως εξής :
α) Για διαφορά τέλους µέχρι και 500,00 ευρώ, ποσοστό 50%.
β) Για διαφορά τέλους άνω των 500,00 ευρώ, ποσοστό 100%.

Σε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικό συµβιβασµό οι
πρόσθετοι φόροι περιορίζονται στα 3/5.

Σε

περίπτωση ανακρίβειας όσων δηλώθηκαν, παράλειψης ή
εκπρόθεσµης δήλωσης άλλων, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιµο εφόσον
δεν προκύπτει ποσό τέλους για καταβολή, που ορίζεται από 100 µέχρι

15
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πεντακόσια 500 ευρώ. Το πρόστιµο επιβάλλεται µε ιδιαίτερη πράξη του
αρµόδιου Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ.

Σε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικό συµβιβασµό το
πρόστιµο περιορίζεται στο 1/3.

Σε περίπτωση αποδεδειγµένης ολικής ή µερικής ανυπαρξίας της
παράβασης τα πρόστιµα διαγράφονται ολικά ή µερικά. Η πράξη
διαγραφής πρέπει να περιέχει πλήρη και ειδική αιτιολογία για την
ανυπαρξία της παράβασης.
16.12. Ευθύνες και δικαιώµατα των
επικαρπωτών ακινήτων από σύµβαση

τελευταίων

κυρίων

ή

Οι κατόπιν σύµβασης τελευταίοι κύριοι ή επικαρπωτές των ακινήτων
ευθύνονται σε ολόκληρο, µαζί µε τους υπόχρεους, για την πληρωµή του
τέλους που τα βαρύνει, εφόσον το τέλος βεβαιώθηκε σε βάρος του υπόχρεου
µε τίτλο ο οποίος ισχύει και για τον τελευταίο κάτοχο. Τα πρόσωπα αυτά
έχουν δικαίωµα να ασκήσουν τα δικαιώµατα του υπόχρεου, µόνο ως προς
την ακύρωση ή τροποποίηση των οριστικών πράξεων του
προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, ακόµη και µετά τη
πάροδο της νόµιµης προθεσµίας, οπωσδήποτε όµως µέσα σε ένα έτος από την
έγγραφη ειδοποίησή τους για πληρωµή από τη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία.

Οι νόµιµοι αντιπρόσωποι των υπόχρεων σε ενιαίο τέλος ευθύνονται σε
ολόκληρο, µαζί µε τους υπόχρεους, για την πληρωµή των πρόσθετων
φόρων που γεννήθηκαν και οφείλονται σε δικές τους πράξεις ή παραλείψεις.
16.13. Υποχρεώσεις Συµβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων

Απαγορεύεται η σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου, µε το οποίο
µεταβιβάζεται µε αντάλλαγµα ή µε χαριστική αιτία η κυριότητα ενός ακινήτου
ή µεταβιβάζονται ή δηµιουργούνται εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτό, αν δεν
επισυναφθεί από το συµβολαιογράφο στο συµβόλαιο που συντάσσει,
πιστοποιητικό του αρµόδιου προϊστάµενου ∆.Ο.Υ., µε το οποίο θα
πιστοποιείται ότι αυτός που µεταβιβάζει το ακίνητο κατέβαλε το τέλος
που αναλογεί στην αξία του για τα δύο προηγούµενα της
µεταβίβασης έτη. 16

16

Πρέπει να εκδοθεί σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, διότι
µετά την αναµενόµενη ψήφιση του Σχεδίου Νόµου θα υπάρξει πρόβληµα µε την ανωτέρω
διάταξη διότι δεν θα µπορεί ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. να χορηγήσει πιστοποιητικό µε το
οποίο θα πιστοποιείται ότι αυτός που µεταβιβάζει το ακίνητο κατέβαλε το τέλος που αναλογεί
στην αξία του για τα δύο προηγούµενα της µεταβίβασης έτη, λόγω εφαρµογής του ενιαίου
τέλους από την 1.1.2008 και µετά.
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Οι φύλακες µεταγραφών υποχρεούνται να αρνηθούν τη µεταγραφή
συµβολαιογραφικού εγγράφου µε το οποίο µεταβιβάζεται µε αντάλλαγµα
ή µε χαριστική αιτία η κυριότητα ενός ακινήτου ή µεταβιβάζονται ή
δηµιουργούνται εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτό εάν δεν έχει επισυναφθεί
στο συµβόλαιο το ανωτέρω πιστοποιητικό.

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι σύµφωνα µε την ΠΟΛ. 1001/3.1.2008 δεν
απαιτείται πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 32 του Ν.
2459/1997 για τη σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου µε το οποίο
µεταβιβάζεται µε αντάλλαγµα ή µε χαριστική αιτία η κυριότητα ενός ακινήτου
ή µεταβιβάζονται ή δηµιουργούνται εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτό,
εφόσον το οικείο συµβολαιογραφικό έγγραφο συντάσσεται µετά την
1η Ιανουαρίου 2008.

Αυτό έγινε διότι, από το οικονοµικό έτος 2008 και µετά την επιβολή του
ενιαίου τέλους ακίνητης περιουσίας, καταργείται ο φόρος µεγάλης
ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) µε τις διατάξεις του Ν. 3634/2008
«Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών παροχών - Απαλλαγή πρώτης
κατοικίας - Ενιαίο τέλος ακινήτων - Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου και λοιπές
διατάξεις». 17
16.14. Κυρώσεις

Οι συµβολαιογράφοι και οι φύλακες µεταγραφών που παραβαίνουν τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται υπόκεινται σε πρόστιµο από 1.000,00 ευρώ
έως 3.000,00 ευρώ, για κάθε παράβαση.

Τα πρόστιµα αυτά επιβάλλονται µε ιδιαίτερη πράξη του αρµοδίου
προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. φορολογίας µεταβίβασης ακινήτου. Κατά την
διοικητική επίλυση της διαφοράς το πρόστιµο που επιβλήθηκε µειώνεται
στο 1/3 αυτού.

17

Η ΠΟΛ. 1001/3.1.2008 έχει ως ακολούθως :
«Σας γνωρίζουµε ότι, µε το άρθρο 21 του ανωτέρω σχεδίου νόµου που κατατέθηκε στη
Βουλή των Ελλήνων την 13η ∆εκεµβρίου 2007, από την 1η Ιανουαρίου 2008 προβλέπεται η
κατάργηση των διατάξεων των άρθρων 21 έως 35 του Ν. 2459/1997 που αφορούν τον Φόρο
Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.).
Ως εκ τούτου δεν απαιτείται πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 32 του ν.
2459/1997 για τη σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου µε το οποίο µεταβιβάζεται µε
αντάλλαγµα ή µε χαριστική αιτία η κυριότητα ενός ακινήτου ή µεταβιβάζονται ή
δηµιουργούνται εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτό, εφόσον το οικείο συµβολαιογραφικό
έγγραφο συντάσσεται µετά την 1η Ιανουαρίου 2008.
Για την εφαρµογή ρυθµίσεων που αφορούν τις λοιπές διατάξεις του νοµοσχεδίου θα σας
ενηµερώσουµε µε νεώτερη εγκύκλιό µας µετά τη δηµοσίευση του ψηφισθέντος νόµου στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».
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Στις περιπτώσεις εκπρόθεσµης δήλωσης ακινήτου και εφόσον ζητηθεί
το πιστοποιητικό εντός εξαµήνου από την υποβολή της εκπρόθεσµης
δήλωσης, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιµο ισόποσο του αναλογούντος
βάσει της υποβληθείσας δήλωσης τέλους για το ακίνητο.
16.15. ∆ήλωση στοιχείων ακινήτων – Έντυπο Ε9
16.15.1. Γενικά

Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3634/2008, τροποποιήθηκαν οι
διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 σχετικά µε την υποβολή της
δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) έτους 2008, και ορίζονται
πλέον τα ακόλουθα :
α) Για τα φυσικά πρόσωπα η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται µέχρι
την 31η Μαρτίου 2008. Μέχρι την ηµεροµηνία αυτή παρέχεται η
δυνατότητα στους υπόχρεους να τροποποιήσουν τις δηλώσεις στοιχείων
ακινήτων προηγουµένων ετών, χωρίς την επιβολή του αυτοτελούς
προστίµου του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 (Φ.Ε.Κ. 179/Α’).
β) Για τα νοµικά πρόσωπα η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται µέχρι
την 30η Ιουνίου 2008. Μέχρι την ηµεροµηνία αυτή παρέχεται η δυνατότητα
στους υπόχρεους να τροποποιήσουν τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων
προηγουµένων ετών, χωρίς την επιβολή του αυτοτελούς προστίµου του
άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 (Φ.Ε.Κ. 179/Α’).

Με την ΠΟΛ. 1013/23.1.2008 και την ΠΟΛ. 1014/24.1.2008
καθορίστηκε ο τύπος, το περιεχόµενο και τα δικαιολογητικά της δήλωσης
στοιχείων ακινήτων που θα υποβάλλουν τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, και
δόθηκαν συµπληρωµατικές διευκρινήσεις και οδηγίες.
16.15.2. Που υποβάλλεται η δήλωση

Η δήλωση υποβάλλεται στο τµήµα φορολογίας εισοδήµατος σε δύο
αντίτυπα και υπογράφεται από τον υπόχρεο και τη σύζυγο, εφόσον έχει
ακίνητα ή εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτά, ή από τον πληρεξούσιο που έχει
ειδικά εξουσιοδοτηθεί για αυτό και δεν συνοδεύεται από τίτλους
ιδιοκτησίας, παρά µόνο από τα αποδεικτικά έγγραφα της
αντιπροσώπευσης ή πληρεξουσιότητας, όταν η δήλωση υποβάλλεται από
αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο του υπόχρεου.

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) για το έτος 2008 υποβάλλεται
αυτοτελώς στα τµήµατα εισοδήµατος των οικείων ∆.Ο.Υ. (δεν αποτελεί
συνυποβαλλόµενο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος).
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16.15.3. Ποιοί υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων
ακινήτων
α) Όσοι απέκτησαν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους ή ψιλής κυριότητας
ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα, τα οποία αποκτήθηκαν µέσα στο έτος
2007.
β) Όσοι έχουν οποιαδήποτε µεταβολή σε ακίνητα, που είχαν ήδη δηλωθεί
σε έντυπα Ε9 προηγουµένων ετών.
γ) Ο υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 προηγουµένων ετών συµπεριέλαβε
σύζυγο ή λοιπά προστατευόµενα µέλη, εφόσον έχουν επέλθει
µεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση όπως αυτή είχε απεικονιστεί
στις δηλώσεις προηγουµένων ετών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν
µεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση. Οι µεταβολές που πρέπει
να δηλωθούν είναι :
γ1) ο γάµος εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητα,
γ2) η γέννηση τέκνου εφόσον εκείνο έχει ακίνητο στην κυριότητά
του,
γ3) η διάσταση,
γ4) το διαζύγιο, και
γ5) η παύση χαρακτηρισµού των τέκνων ως προστατευοµένων
µελών σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε. ή ο θάνατος.

Οι µεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση της συζύγου και των
προστατευοµένων τέκνων αφορούν τα πρόσωπα που έχουν
οποιοδήποτε εµπράγµατο δικαίωµα σε ακίνητο. Αν λοιπόν υπόχρεος σε
δήλωση αποκτά δίδυµα (αγόρι και κορίτσι) εντός του 2007 και γίνεται
δωρεά στο αγόρι ενός αγροτεµαχίου το ίδιο έτος, ο υπόχρεος, στην πρώτη
σελίδα του Ε9 θα αναγράψει τα στοιχεία µόνο του υιού και θα περιγράψει
στο εσωτερικό του εντύπου το αγροτεµάχιο.

Σε περίπτωση που προστατευόµενο µέλος έχει υποχρέωση υποβολής
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος αυτοτελώς σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, υποχρεούται το ίδιο και σε
υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων.
δ) τα νοµικά πρόσωπα που έχουν υποβάλλει Ε9 προηγουµένων ετών και
έχουν διακόψει τις εργασίες τους µέχρι 31.12.2007, και
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ε) όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα επιθυµούν είτε να τροποποιήσουν
στοιχεία ακινήτων που έχουν ήδη δηλωθεί είτε να προσθέσουν ακίνητα που
εκ παραδροµής παρέλειψαν. Στην περίπτωση αυτή :
ε1) θα υποβληθεί ένα έντυπο, και
ε2) δεν θα επιβληθούν τα πρόστιµα που ορίζονται στον Ν.
2523/1997.

Τα ακίνητα ή τα εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτά, ανεξάρτητα από τη
µεταγραφή τους, για τις ανάγκες συµπλήρωσης της δήλωσης στοιχείων
ακινήτων (έντυπο Ε9), αναγράφονται στη δήλωση από :
α) τον κύριο του ακινήτου, από την ηµεροµηνία σύνταξης του οριστικού
συµβολαίου κτήσης,
β) τον κύριο του ακινήτου, από την ηµεροµηνία τελεσιδικίας της
δικαστικής απόφασης καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως ή δικαστικής
απόφασης µε την οποία αναγνωρίζεται δικαίωµα κυριότητας ή άλλο
εµπράγµατο δικαίωµα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία,
γ) τον υπερθεµατιστή, από την ηµεροµηνία σύνταξης
κατακυρωτικής έκθεσης, σε περιπτώσεις πλειστηριασµού,

της

δ) τους κληρονόµους ακίνητης περιουσίας και συγκεκριµένα :
δ1) από τους εκ διαθήκης κληρονόµους κατά το ποσοστό τους,
εφόσον έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι τις 31.12.2007,
δ2) από τους εξ αδιαθέτου κληρονόµους κατά το ποσοστό τους,
εφόσον δεν έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι τις 31.12.2007,
δ3) από όσους έχουν αποκτήσει ακίνητο µε οριστικό συµβόλαιο
δωρεάς αιτία θανάτου (πρόταση και αποδοχή), εφόσον ο θάνατος
επήλθε µέχρι 31.12.2007.
ε) το νοµέα επίδικων ακινήτων,
στ) τον εκ προσυµφώνου αγοραστή, εφόσον στο προσύµφωνο πώλησης
υπάρχει ο όρος της αυτοσύµβασης και δεν έχει συνταχθεί το οριστικό
συµβόλαιο µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2007. Εξαιρούνται τα εργολαβικά
προσύµφωνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση µεταβίβασης ακινήτου µε
προσύµφωνο, υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων είναι ο εκ
προσυµφώνου πωλητής, ανεξάρτητα αν έχει παραδοθεί η χρήση του
ακινήτου στον εκ προσυµφώνου αγοραστή,
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ζ) τον αγοραστή σε περίπτωση διαλυτικής αίρεσης και από τον πωλητή
σε περίπτωση αναβλητικής αίρεσης στις περιπτώσεις σύνταξης συµβολαίων
µε αίρεση,
η) τον δικαιούχο διαµερίσµατος – κατοικίας του Ο.Ε.Κ. κατά πλήρη
κυριότητα, από την ηµεροµηνία παράδοσης του ακινήτου για χρήση.
16.15.4. Τρόπος υποβολής, παραλαβή και καταχώρηση δήλωσης
στοιχείων ακινήτων

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2008, ανεξαρτήτως τρόπου
υποβολής, πρέπει
περίπτωση.

να συµπληρώνεται σε όλες τις ενδείξεις κατά

Η δήλωση υποβάλλεται :
α) Χειρόγραφα στις οικείες ∆.Ο.Υ.,
β) µέσω διαδικτύου (εµπρόθεσµη αρχική δήλωση 2008), και
γ) σε προεκτυπωµένο έντυπο από τους υπόχρεους που έχουν τη
δυνατότητα προεκτύπωσής µε µηχανογραφικά µέσα, τα οποία πρέπει αφενός
να αναφέρουν το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στο αντίστοιχο
έντυπο και αφετέρου να πληρούν τις εξής τεχνικές προδιαγραφές :
γ1) Οι διαστάσεις του εντύπου να βρίσκονται µεταξύ των ορίων Α3
και 11Χ13 1/2 in (280 χιλ. Χ 353 χιλ.), εφόσον εµπεριέχονται και όλα
τα προβλεπόµενα στοιχεία της δήλωσης.
γ2) Η γραµµατοσειρά που θα χρησιµοποιείται να είναι ευανάγνωστη
- έντονη, τα γράµµατα και οι αριθµοί να µην εφάπτονται µεταξύ τους.
γ3) Οι καταχωρήσεις να µην εφάπτονται ή να καλύπτονται από τις
κάθετες ή οριζόντιες γραµµές του εντύπου.

Κατά την υποβολή του µηχανογραφικού εγγράφου στη ∆.Ο.Υ. θα πρέπει :
α) σε κάθε σελίδα της υποβαλλόµενης κατάστασης στοιχείων ακινήτων
σε µηχανογραφικό έντυπο και στο επάνω αριστερό τµήµα της, να
αναγράφεται οπωσδήποτε ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου,
β) οι δύο σελίδες του υποβαλλόµενου µηχανογραφικού εντύπου να
είναι συρραµµένες σταθερά, έτσι ώστε να παρουσιάζεται η ενότητα
αυτού, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της ΠΟΛ. 1013/2008.

Για την παραλαβή και καταχώριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
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16.15.5. Λοιπές οδηγίες - διευκρινίσεις

Ο αύξων αριθµός του ακινήτου είναι µοναδικός ανά γραµµή. ∆εν
επιτρέπεται η αναγραφή στη στήλη αυτή οποιασδήποτε άλλης ένδειξης πέραν
του αριθµού (απαγορεύεται δηλαδή η χρήση των α, β, γ ή I, II, III ή
οποιοδήποτε άλλου συµβόλου).

Ως αύξων αριθµός ακινήτου που µεταβάλλεται χρησιµοποιείται πάντα αυτός
της πρώτης καταγραφής του.
Παράδειγµα :

Με Α/Α 2 αναγράφηκε στη δήλωση έτους 2005 η ψιλή κυριότητα
διαµερίσµατος που είχε η σύζυγος του υπόχρεου σε δήλωση. Την επικαρπία
είχε ο πατέρας της. Το 2006 απεβίωσε ο πατέρας της συζύγου και λύθηκε ο
γάµος της. Τη µεταβολή του ακινήτου της (από ψιλή κυριότητα σε πλήρη
κυριότητα), στο Ε9 έτους 2007, που υπέβαλλε µόνη της την έκανε
αναγράφοντας ως Α/Α τον αριθµό 2 (Α/Α της πρώτης καταγραφής του
ακινήτου). Το 2007 µε γονική παροχή δίδει την ψιλή κυριότητα στην κόρη
της. Στην δήλωση Ε9 έτους 2008 θα µεταβάλει το είδος του εµπραγµάτου
δικαιώµατος του διαµερίσµατος, αναγράφοντας και πάλι ως Α/Α τον αριθµό 2.

Ως αύξων αριθµός δήλωσης νέου ακινήτου είναι ο επόµενος του τελευταίου
Α/Α που είχε σταµατήσει η αρίθµηση των ακινήτων στις δηλώσεις Ε9.
Παράδειγµα :

Το έτος 2005 δηλώθηκαν από φυσικό πρόσωπο τρία διαµερίσµατα µε Α/Α 1, 2
και 3. Το 2007 από κληρονοµιά αποκτά δύο ακόµη διαµερίσµατα. Στη δήλωση
Ε9 έτους 2008 τα νέα ακίνητα θα αναγραφούν µε Α/Α 4 και 5.

Εξαίρεση αυτού του κανόνα αποτελεί η αναγραφή νέου ακινήτου σε δήλωση
φορολογουµένου, που άλλα ακίνητά του έχουν αναγραφεί σε δήλωση άλλου
υπόχρεου. Τότε ως Α/Α αναγράφεται αυτός του έτους υποβολής της δήλωσης
και ο αριθµός 1, 2 κ.ο.κ.
Παράδειγµα :

Ο φορολογούµενος αναγράφει στο Ε9 έτους 2005 δύο αγροτεµάχια και µία
αποθήκη του ανήλικου γιου του. Το 2007 το τέκνο ενηλικιώνεται και αγοράζει
ένα διαµέρισµα. Αυτό θα αναγραφεί στην δήλωση Ε9 που θα υποβάλει µόνος
το έτος 2008 µε Α/Α 20081.
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17. Παραδείγµατα φορολογίας και διάθεσης αποτελεσµάτων
17.1. Φορολογία και διάθεση αποτελεσµάτων (κερδών) Α.Ε. µε
αφορολόγητα έσοδα
Είδος
Εµπορική / Παροχής Υπηρεσιών
επιχείρησης
Είδος µετοχών
Ανώνυµες µη εισηγµένες
Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο
2.000.000,00
Ακαθάριστα έσοδα εµπορικού κλάδου
3.000.000,00
Ακαθάριστα
έσοδα
κλάδου
παροχής
800.000,00
υπηρεσιών
Αφορολόγητα έσοδα (Κέρδη από αµοιβαία
200.000,00
κεφάλαια)
Σύνολο ακαθαρίστων εσόδων
4.000.000,00
Παρακρατηθείς Φ.Ε. από πωλήσεις στο
60.000,00
∆ηµόσιο
Καθαρά Κέρδη Ισολογισµού
850.000,00
Μέρος µη εκπιπτόµενων στη Φ.Ε. δαπανών
38.500,00
∆ιαφορές
φορολογικού
ελέγχου
100.000,00
προηγουµένων χρήσεων
Αναπόσβεστο
υπόλοιπο
εξόδων
100.000,00
εγκατάστασης
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
30.000,00

Η πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των
µετόχων σχετικά µε τη διανοµή των κερδών της χρήσης έχει ως ακολούθως :
α) Να σχηµατισθεί το τακτικό αποθεµατικό.
β) Να διανεµηθεί το πρώτο µέρισµα.
γ) Να δοθούν αµοιβές στο ∆.Σ. ύψους 12.968,75 ευρώ.
δ) Να δηµιουργηθεί το αποθεµατικό από τα απαλλασσόµενα της φορολογίας
έσοδα.
ε) Να µεταφερθούν τα υπόλοιπα κέρδη εις νέον.
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Υπολογισµός τακτικού αποθεµατικού
Καθαρά κέρδη ισολογισµού
Μείον ∆ιαφορές
φορολογικού
προηγουµένων χρήσεων
Υπόλοιπο
Μείον Αναλογών φόρος εισοδήµατος
( 750.000,00 χ 25% )
Υπόλοιπο προς διανοµή
Τακτικό Αποθεµατικό
( 562.500,00 χ 5% )
Υπόλοιπο κερδών

850.000,00
ελέγχου 100.000,00
750.000,00
187.500,00
562.500,00
28.125,00
534.375,00

Υπολογισµός Α’ Μερίσµατος
Στα καθαρά κέρδη της χρήσης µετά από την
αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού.
( 534.375,00 χ 35% )
187.031,25
Καθαρό ποσό Α’ µερίσµατος
187.031,25

Mε τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. 189/Α’/8.8.2007)
οι οποίες αντικατέστησαν την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 45
του Κ.Ν. 2190/1920 ως πρώτο µέρισµα στους µετόχους δίδεται το ποσό που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967. Τα
ανωτέρω εφαρµόζονται για διανεµόµενα κέρδη που προέρχονται από
ισολογισµούς που εγκρίνονται από την έναρξη ισχύος του Ν. 3604/2007 ήτοι
από 8.8.2007 και µετά.
Υπολογισµός συνόλου διανεµοµένων κερδών
Πρώτο µέρισµα
Πλέον Αµοιβές µελών ∆.Σ.
Σύνολο διανεµοµένων κερδών
Υπολογισµός µη εκπιπτοµένων
αφορολόγητα έσοδα 18

187.031,25
12.968,75
200.000,00
δ α π α ν ών

π ου

αφορούν

τα

18

Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 ορίζονται τα
ακόλουθα :
«Σε περίπτωση κατά την οποία στα ακαθάριστα έσοδα περιλαµβάνονται και έσοδα που
απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος ή φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση
της φορολογικής υποχρέωσης ή έσοδα από µερίσµατα και κέρδη από συµµετοχή σε ηµεδαπές
εταιρίες, για τον υπολογισµό του καθαρού κέρδους της επιχείρησης που υπόκειται σε
φορολογία, το συνολικό ποσό των δαπανών που πρόκειται να εκπεσθεί µειώνεται κατά τα
εξής ποσά δαπανών, που βαρύνουν τα πιο πάνω ακαθάριστα έσοδα :
α) Ποσό των χρεωστικών τόκων που εξευρίσκεται µε επιµερισµό των τόκων αυτών µεταξύ
των υποκείµενων στη φορολογία ακαθάριστων εσόδων και αυτών που αναφέρονται πιο πάνω.
β) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των εσόδων που απαλλάσσονται της φορολογίας ή
φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή των εσόδων
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∆απάνες που δεν εκπίπτουν
( 200.000,00 χ 5% )
10.000,00
Πλέον Αναλογία χρεωστικών τόκων που δεν
εκπίπτουν
30.000,00 χ 200.000,00
1.500,00
4.000.000,00
Σύνολο δαπανών που αφορούν αφορολόγητα
έσοδα και έσοδα συµµετοχών
11.500,00
Υπολογισµός συνόλου µη εκπιπτοµένων δαπανών
Μέρος µη εκπιπτοµένων δαπανών
38.500,00
Πλέον ∆απάνες που αφορούν αφορολόγητα έσοδα
και έσοδα συµµετοχών
11.500,00
Σύνολο µη εκπιπτοµένων δαπανών
50.000,00
Υπολογισµός φορολογητέων κερδών

Πλέον
Μείον

Πλέον

Πλέον

Καθαρά κέρδη ισολογισµού
850.000,00
Μη εκπιπτόµενες δαπάνες
50.000,00 50.000,00
Σύνολο
900.000,00
Αφορολόγητα έσοδα
200.000,00 200.000,00
Υπόλοιπο
φορολογητέων
700.000,00
κερδών
Μέρος αφορολογήτων εσόδων
που
αναλογούν
στα 47.058,83
διανεµόµενα
200.000,00 χ 200.000,00
850.000,00
Αναλογών Φόρος Εισοδήµατος
( 47.058,83 χ 25 / 75 )
15.686,28 62.745,11
Σύνολο
Φορολογητέων
762.745,11
Κερδών

Υπολογισµός φόρου εισοδήµατος
Φορολογητέα Κέρδη
Φόρος Εισοδήµατος φορολογ.
κερδών
190.686,28
( 762.745,11 χ 25% )

762.745,11
190.686,28

από µερίσµατα και κέρδη από συµµετοχή σε άλλες ηµεδαπές επιχειρήσεις, ως λοιπές δαπάνες.
Το ποσό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) των πάσης φύσεως
δαπανών της επιχείρησης.
Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 δεν εφαρµόζονται για
τραπεζικές, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αµοιβαία
κεφάλαια.»
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Μείον Φόρος που παρακρατήθηκε
Χρεωστικό ποσό

60.000,00
130.686,28

Υπολογισµός προκαταβολής φόρου
Κύριος
και
συµπληρωµατικός
φόρος
( 190.686,28 χ 65% )
Μείον Φόρος που παρακρατήθηκε
Προκαταβολή φόρου

123.946,09

60.000,00
63.946,09

Υπολογισµός καταβλητέων ποσών µε την υποβολή της δήλωσης
Φόρος εισοδήµατος 1/8
Προκαταβολή Φ.Ε. 1/8
Σύνολο καταβολής

16.335,79
7.993,26
24.329,05

Πίνακας διάθεσης κερδών χρήσεως
Καθαρά αποτελέσµατα
χρήσεως
Μείον ∆ιαφορές φορολογικού
προηγουµένων χρήσεων
Μείον Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη προς διάθεση

1.
2.
6α.

7.

(κέρδη)

850.000,00 88.00
(86.99)

ελέγχου
100.000,00
88.06
190.686,28 290.686,28 88.08
559.313,72 88.99

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως
εξής :
Τακτικό αποθεµατικό
Πρώτο µέρισµα
Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα
της φορολογίας έσοδα.
( 200.000,00 – 62.745,11)
Αµοιβές και ποσοστά µελών ∆.Σ.

28.125,00 41.02
187.031,25 53.01

137.254,89 41.90
12.968,75 53.08
193.933,83 42.00
559.313,72

8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον

Λογιστικές εγγραφές
1
86.99.00.00 Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως
88.00.00.00 Καθαρά κέρδη χρήσεως

850.000,00
850.000,00

Σχόλιο : Χρεώνεται ο λογαριασµός 86.99.00.00 Καθαρά αποτελέσµατα
χρήσεως για να κλείσει
και πιστώνεται ο λογαριασµός 88.00.00.00
Καθαρά κέρδη χρήσεως.
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2
88.06.00.00

∆ιαφορές
φορολογικού
ελέγχου 100.000,00
προηγ. χρήσεων
42.04.00.00 ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου πρ.
100.000,00
χρ.

Σχόλιο : Χρεώνεται ο λογαριασµός 88.06.00.00 ∆ιαφορές φορολογικού
ελέγχου προηγουµένων χρήσεων και πιστώνεται ο λογαριασµός
42.04.00.00 ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων
χρήσεων για να κλείσει.

Οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης του φόρου εισοδήµατος έχουν ως
ακολούθως :
3
88.08.00.00
Φόρος εισοδήµατος
54.07.00.00 Φόρος εισοδήµατος
κερδών

190.686,28
φορολογητέων
190.686,28

Σχόλιο : Χρεώνεται ο λογαριασµός 88.08.00.00 Φόρος εισοδήµατος και
πιστώνεται
ο
λογαριασµός
54.07.00.00
Φόρος
εισοδήµατος
φορολογητέων κερδών.
4
54.07.00.00

Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων 190.686,28
κερδών
54.08.00.00 Λογ/σµός εκκαθάρισης φόρων-τελών
ετήσιας ∆ΦΕ
190.686,28

Σχόλιο : Χρεώνεται ο λογαριασµός 54.07.00.00 Φόρος εισοδήµατος
φορολογητέων κερδών και πιστώνεται ο λογαριασµός 54.08.00.00
Λογαριασµός εκκαθάρισης φόρων - τελών ετήσιας δήλωσης
φορολογίας εισοδήµατος.
5
54.08.00.00

Λογ/σµός εκκαθάρισης φόρων-τελών 60.000,00
ετήσιας ∆ΦΕ
33.13.10.00 Παρακρ. Φ.Ε. από πωλ. στο ∆ηµόσιο ή
Ν.Π.∆.∆.
60.000,00
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Γιώργος
Κοροµηλάς

Σχόλιο : Χρεώνεται ο λογαριασµός 54.08.00.00 Λογαριασµός
εκκαθάρισης φόρων-τελών ετήσιας ∆ΦΕ και πιστώνεται ο λογαριασµός
33.13.10.00 Παρακρατηµένος φόρος εισοδήµατος από πωλήσεις στο
Ελληνικό ∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆.
6
33.13.00.00
Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος
63.946,09
54.08.00.00 Λογ/σµός εκκαθάρισης φόρων-τελών
ετήσιας ∆ΦΕ
63.946,09

Σχόλιο : Χρεώνεται ο λογαριασµός 33.13.00.00 Προκαταβολή φόρου
εισοδήµατος και πιστώνεται ο λογαριασµός 54.08.00.00 Λογαριασµός
εκκαθάρισης φόρων-τελών ετήσιας ∆ΦΕ.
7
88.00.00.00
Καθαρά κέρδη χρήσεως
88.99.00.00 Κέρδη προς διάθεση

850.000,00
850.000,00

Σχόλιο : Χρεώνεται ο λογαριασµός 88.00.00.00 Καθαρά κέρδη χρήσεως
και πιστώνεται ο λογαριασµός 88.99.00.00 Κέρδη προς διάθεση.
8
88.99.00.00
Κέρδη προς διάθεση
88.06.00.00 ∆ιαφορές
φορολογικού
προηγ. χρήσεων

100.000,00
ελέγχου
100.000,00

Σχόλιο : Χρεώνεται ο λογαριασµός 88.99.00.00 Κέρδη προς διάθεση και
πιστώνεται ο λογαριασµός 88.08.00.00 ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγουµένων χρήσεων.
9
88.99.00.00
Κέρδη προς διάθεση
88.08.00.00 Φόρος εισοδήµατος

190.686,28
190.686,28

Σχόλιο : Χρεώνεται ο λογαριασµός 88.99.00.00 Κέρδη προς διάθεση και
πιστώνεται ο λογαριασµός 88.08.00.00 Φόρος εισοδήµατος.

Κατόπιν των ανωτέρω εγγραφών ο λογαριασµός 88.99.00.00 παρουσιάζει
την εξής εικόνα :
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Γιώργος
Κοροµηλάς

88.99.00.00
Κέρδη προς διάθεση
ΧΡΕΩΣΗ
∆ιαφ. φορολ. ελέγχου
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη προς διάθεση
ΣΥΝΟΛΟ

100.000,00 Καθαρά κέρδη χρήσεως
190.686,28
559.313,72
850.000,00
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΣΤΩΣΗ
850.000,00

850.000,00

10
88.99.00.00
41.02.00.00
53.01.00.00
41.90.00.00

Κέρδη προς διάθεση
Τακτικό αποθεµατικό
Μερίσµατα πληρωτέα
Αποθεµατικά
από
απαλ.
φορολογίας έσοδα
53.08.00.00 ∆ικαιούχοι αµοιβών
42.00.00.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέον

559.313,72

της

28.125,00
187.031,25
137.254,89
12.968,75
193.933,83

Σχόλιο : Χρεώνεται ο λογαριασµός 88.99.00.00 Κέρδη προς διάθεση και
πιστώνονται οι λογαριασµοί 41.02.00.00 Τακτικό αποθεµατικό,
41.90.00.00 Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας
έσοδα, 53.08.00.00 ∆ικαιούχοι αµοιβών, 53.01.00.00 Μερίσµατα
πληρωτέα και 42.00.00.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέον.
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Γιώργος
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7.2. Φορολογία και διάθεση αποτελεσµάτων (κερδών) Α.Ε. µε
υπερδωδεκάµηνη διαχειριστική περίοδο
Είδος
Εµπορική / Παροχής Υπηρεσιών
επιχείρησης
Είδος µετοχών
Ανώνυµες µη εισηγµένες
Χρήση
1η υπερδωδεκάµηνη (1.7.2006 – 31.12.2007)
Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο
2.000.000,00
Ακαθάριστα έσοδα εµπορικού κλάδου
2.500.000,00
Ακαθάριστα έσοδα κλάδου παροχής 1.500.000,00
υπηρεσιών
Σύνολο ακαθαρίστων εσόδων
4.000.000,00
Παρακρατηθείς Φ.Ε. από πωλήσεις στο
20.000,00
∆ηµόσιο
Καθαρά Κέρδη Ισολογισµού
800.000,00
Μη εκπιπτόµενες στη Φ.Ε. δαπάνες
50.000,00
Αναπόσβεστο
υπόλοιπο
εξόδων
400.000,00
εγκατάστασης

Η πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των
µετόχων σχετικά µε τη διανοµή των κερδών της χρήσης έχει ως ακολούθως :
α) Να σχηµατισθεί το τακτικό αποθεµατικό.
β) Να διανεµηθεί το πρώτο µέρισµα.
γ) Να µεταφερθούν τα υπόλοιπα κέρδη εις νέον.
Υπολογισµός φορολογητέων κερδών
Καθαρά κέρδη ισολογισµού
Πλέον Μη εκπιπτόµενες δαπάνες
Σύνολο Φορολογητέων Κερδών

800.000,00
50.000,00 50.000,00
850.000,00

Υπολογισµός φόρου εισοδήµατος
Φορολογητέα Κέρδη
850.000,00
Φόρος
Εισοδήµατος
φορολογητέων κερδών
246.500,00
246.500,00
( 850.000,00 χ 29% )
Μείον Φόρος που παρακρατήθηκε
20.000,00
Χρεωστικό ποσό
226.500,00
Υπολογισµός προκαταβολής φόρου 19
19

Για τις νέες επιχειρήσεις ο συντελεστής προκαταβολής φόρου εισοδήµατος µειώνεται κατά
50% για τα τρία πρώτα οικονοµικά έτη, Επίσης, επειδή η εταιρεία έχει υπερδωδεκάµηνη
διαχειριστική περίοδο (χρήση) σύµφωνα µε την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1248/12.11.1992 ως
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Γιώργος
Κοροµηλάς

Κύριος
και
συµπληρωµατικός
φόρος
(246.500,00 χ 32,5% χ 12/18)
Μείον Φόρος που παρακρατήθηκε
Προκαταβολή φόρου

53.408,34

20.000,00
33.408,34

Υπολογισµός καταβλητέων ποσών µε την υποβολή της δήλωσης
Φόρος εισοδήµατος 1/8
Προκαταβολή Φ.Ε. 1/8
Σύνολο καταβολής

28.312,50
4.176,05
32.488,55

Υπολογισµός τακτικού αποθεµατικού
Καθαρά κέρδη ισολογισµού
Μείον Φόρος εισοδήµατος
Υπόλοιπο προς διανοµή
Τακτικό Αποθεµατικό
( 553.500,00 χ 5% )
Υπόλοιπο κερδών

800.000,00
246.500,00
553.500,00
27.675,00
525.825,00

Υπολογισµός Α’ Μερίσµατος
Στα καθαρά κέρδη της χρήσης µετά από την
αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού.
( 525.825,00 χ 35% )
184.038,75
Καθαρό ποσό Α’ µερίσµατος
184.038,75
Υπολογισµός Α’ µερίσµατος το οποίο µπορεί να διανεµηθεί.

Επειδή µε τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 43
του Κ.Ν. 2190/1920 ορίζεται ότι µέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων
εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) απαγορεύεται οποιαδήποτε
διανοµή κερδών, εκτός αν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων αυτών
είναι µικρότερο από το άθροισµα των προαιρετικών αποθεµατικών και
του υπολοίπου των κερδών εις νέο, θα πρέπει µετά από τη διάθεση των
κερδών να αποµείνει στα ίδια κεφάλαια υπό µορφή υπολοίπου κερδών εις
νέον ή προαιρετικού αποθεµατικού ποσό ύψους τουλάχιστον 400.000,00
ευρώ για να επιτραπεί η περαιτέρω διανοµή µερισµάτων. Έχοντας υπ όψιν τις
ανωτέρω διατάξεις το πρώτο µέρισµα δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των
125.825,00 ευρώ όπως προκύπτει κατωτέρω:

προκαταβολή φόρου εισοδήµατος βεβαιώνεται το ποσό που αντιστοιχεί στη δωδεκάµηνη
περίοδο.
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Γιώργος
Κοροµηλάς

Καθαρά κέρδη ισολογισµού
800.000,00
Μείον Φόρος εισοδήµατος
246.500,00
Μείον Τακτικό αποθεµατικό
27.675,00
Μείον Αναπόσβ. υπόλοιπο εξόδων 400.000,00 674.175,00
εγκατάστασης
Υπόλοιπο Α’ µερίσµατος για
125.825,00
καταβολή
Πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων (κερδών) χρήσεως
Καθαρά αποτελέσµατα
χρήσεως
Μείον Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη προς διάθεση

(κέρδη)

800.000,00 88.00
(86.99)
246.500,00
88.08
553.500,00 88.99

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως
εξής :
1. Τακτικό αποθεµατικό
2. Πρώτο µέρισµα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον

27.675,00 41.01
125.825,00 53.01
400.000,00 42.00
553.500,00

Λογιστικές εγγραφές
1
86.99.00.00
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως
88.00.00.00 Καθαρά κέρδη χρήσεως

800.000,00
800.000,00

Σχόλιο : Χρεώνεται ο λογαριασµός 86.99.00.00 Καθαρά αποτελέσµατα
χρήσεως για να κλείσει
και πιστώνεται ο λογαριασµός 88.00.00.00
Καθαρά κέρδη χρήσεως.

Οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης του φόρου εισοδήµατος έχουν ως
ακολούθως :
2
88.08.00.00
Φόρος εισοδήµατος
54.07.00.00 Φόρος εισοδήµατος
κερδών

246.500,00
φορολογητέων
246.500,00

Σχόλιο : Χρεώνεται ο λογαριασµός 88.08.00.00 Φόρος εισοδήµατος και
πιστώνεται
ο
λογαριασµός
54.07.00.00
Φόρος
εισοδήµατος
φορολογητέων κερδών.
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Γιώργος
Κοροµηλάς

3
54.07.00.00

Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων 246.500,00
κερδών
54.08.00.00 Λογ/σµός εκκαθάρισης φόρων-τελών
ετήσιας ∆ΦΕ
246.500,00

Σχόλιο : Χρεώνεται ο λογαριασµός 54.07.00.00 Φόρος εισοδήµατος
φορολογητέων κερδών και πιστώνεται ο λογαριασµός 54.08.00.00
Λογαριασµός εκκαθάρισης φόρων - τελών ετήσιας δήλωσης
φορολογίας εισοδήµατος.
4
54.08.00.00

Λογ/σµός εκκαθάρισης φόρων-τελών 20.000,00
ετήσιας ∆ΦΕ
33.13.10.00 Παρακρ. Φ.Ε. από πωλ. στο ∆ηµόσιο ή
Ν.Π.∆.∆.
20.000,00

Σχόλιο : Χρεώνεται ο λογαριασµός 54.08.00.00 Λογαριασµός
εκκαθάρισης φόρων-τελών ετήσιας ∆ΦΕ και πιστώνεται ο λογαριασµός
33.13.10.00 Παρακρατηµένος φόρος εισοδήµατος από πωλήσεις στο
Ελληνικό ∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆.
5
33.13.00.00
Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος
33.408,34
54.08.00.00 Λογ/σµός εκκαθάρισης φόρων-τελών
ετήσιας ∆ΦΕ
33.408,34

Σχόλιο : Χρεώνεται ο λογαριασµός 33.13.00.00 Προκαταβολή φόρου
εισοδήµατος και πιστώνεται ο λογαριασµός 54.08.00.00 Λογαριασµός
εκκαθάρισης φόρων-τελών ετήσιας ∆ΦΕ.
6
88.00.00.00
Καθαρά κέρδη χρήσεως
88.99.00.00 Κέρδη προς διάθεση

800.000,00
800.000,00

Σχόλιο : Χρεώνεται ο λογαριασµός 88.00.00.00 Καθαρά κέρδη χρήσεως
και πιστώνεται ο λογαριασµός 88.99.00.00 Κέρδη προς διάθεση.
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Γιώργος
Κοροµηλάς

7
88.99.00.00
Κέρδη προς διάθεση
88.08.00.00 Φόρος εισοδήµατος

246.500,00
246.500,00

Σχόλιο : Χρεώνεται ο λογαριασµός 88.99.00.00 Κέρδη προς διάθεση και
πιστώνεται ο λογαριασµός 88.08.00.00 Φόρος εισοδήµατος.

Κατόπιν των ανωτέρω εγγραφών ο λογαριασµός 88.99.00.00 παρουσιάζει
την εξής εικόνα :

88.99.00.00
Κέρδη προς διάθεση
ΧΡΕΩΣΗ
Φόρος εισοδήµατος

246.500,00 Καθαρά κέρδη χρήσεως

Κέρδη προς διάθεση
ΣΥΝΟΛΟ

553.500,00
800.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΣΤΩΣΗ
800.000,00

800.000,00

8
88.99.00.00
41.02.00.00
53.01.00.00
42.00.00.00

Κέρδη προς διάθεση
Τακτικό αποθεµατικό
Μερίσµατα πληρωτέα
Υπόλοιπο κερδών εις νέον

553.500,00
27.675,00
125.825,00
400.000,00

Σχόλιο : Χρεώνεται ο λογαριασµός 88.99.00.00 Κέρδη προς διάθεση και
πιστώνονται οι λογαριασµοί 41.02.00.00 Τακτικό αποθεµατικό,
53.01.00.00 Μερίσµατα πληρωτέα και 42.00.00.00 Υπόλοιπο κερδών
εις νέον.
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Γιώργος
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17.3. Φορολογία και διάθεση αποτελεσµάτων (κερδών) εµπορικής
Ο.Ε.
Είδος επιχείρησης
Εµπορική
Αριθµός εταίρων
Τρεις (3) διαχειριστές
Ποσοστά εταίρων
Εταίρος Α’ - 50%, Εταίρος Β’ – 30%, Εταίρος Γ’ – 20%
Χρήση
1η (3.3.2007 – 31.12.2007)
Ακαθάριστα έσοδα
1.000.000,00
Παρακρατηθείς Φ.Ε. από πωλήσεις στο
10.000,00
∆ηµόσιο
Καθαρά Κέρδη Ισολογισµού
270.000,00
Μη εκπιπτόµενες στη Φ.Ε. δαπάνες
30.000,00
Ποσοστό αποθεµατικού καταστατικού
10%
α) Να σχηµατισθεί το αποθεµατικό που προβλέπεται από το καταστατικό της
εταιρείας (Στα καθαρά κέρδη ισολογισµού µετά την αφαίρεση του βαρύνοντος
την εταιρεία φόρου εισοδήµατος).
β) Να διανεµηθεί στους εταίρους το υπόλοιπο των κερδών.

Βάσει των ανωτέρω στοιχείων να συνταχθεί ο πίνακας διάθεσης των
αποτελεσµάτων της χρήσης, να υπολογισθεί ο φόρος εισοδήµατος, η
προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος και να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές.
Υπολογισµός φορολογητέων κερδών

Πλέον
Μείον

Μείον

Μείον

Καθαρά κέρδη ισολογισµού
Μη εκπιπτόµενες δαπάνες
Φορολογητέα κέρδη
Επιχειρηµατική αµοιβή εταίρου
Α’
(300.000,00 χ ½) χ 50%
Επιχειρηµατική αµοιβή εταίρου
Β’
(300.000,00 χ ½) χ 30%
Επιχειρηµατική αµοιβή εταίρου
Γ’
(300.000,00 χ ½) χ 20%
Σύνολο φορολογητέων κερδών

270.000,00
30.000,00

30.000,00
300.000,00

75.000,00

45.000,00

30.000,00 150.000,00
150.000,00

Υπολογισµός φόρου εισοδήµατος
Φορολογητέα Κέρδη
150.000,00
Φόρος
Εισοδήµατος
φορολ.
κερδ.
30.000,00
30.000,00
( 150.000,00 χ 20% )
Μείον Φόρος που παρακρατήθηκε
10.000,00
Χρεωστικό ποσό
20.000,00
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Υπολογισµός προκαταβολής φόρου
Κύριος
και
συµπληρωµατικός
φόρος
( 30.000,00 χ 27,5% )
Μείον Φόρος που παρακρατήθηκε
Προκαταβολή φόρου

8.250,00

10.000,00
Μηδέν

Υπολογισµός καταβλητέων ποσών µε την υποβολή της δήλωσης
Φόρος εισοδήµατος 1/8
Σύνολο καταβολής

2.500,00
2.500,00

Υπολογισµός αποθεµατικού καταστατικού και υπολοίπου προς
διάθεση
Καθαρά κέρδη ισολογισµού
Μείον Φόρος εισοδήµατος
Υπόλοιπο καθαρών κερδών
Μείον Αποθεµατικό καταστατικού
( 240.000,00 χ 10% )
Υπόλοιπο κερδών προς διάθεση

270.000,00
30.000,00
240.000,00
24.000,00

24.000,00
216.000,00

Υπολογισµός διανεµοµένων κερδών στους εταίρους
Υπόλοιπο κερδών προς διάθεση
Εταίρος Α’ ( 216.000,00 χ 50% )
Εταίρος Β’ ( 216.000,00 χ 30% )
Εταίρος Γ’ ( 216.000,00 χ 20% )

216.000,00
108.000,00
64.800,00
43.200,00 216.000,00

Πίνακας διάθεσης κερδών χρήσεως
Καθαρά αποτελέσµατα
χρήσεως
Μείον Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη προς διάθεση

(κέρδη)

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως
εξής :
4. Αποθεµατικά καταστατικού
7. Κέρδη σε εταίρους

270.000,00 88.00
(86.99)
30.000,00 30.000,00 88.08
240.000,00 88.99

24.000,00 41.03
216.000,00 53.14
240.000,00
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Λογιστικές εγγραφές
1
86.99.00.00
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως
88.00.00.00 Καθαρά κέρδη χρήσεως

270.000,00
270.000,00

Σχόλιο : Χρεώνεται ο λογαριασµός 86.99.00.00 Καθαρά αποτελέσµατα
χρήσεως για να κλείσει
και πιστώνεται ο λογαριασµός 88.00.00.00
Καθαρά κέρδη χρήσεως.

Οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης του φόρου εισοδήµατος έχουν ως
ακολούθως :
2
88.08.00.00
Φόρος εισοδήµατος
54.07.00.00 Φόρος
εισοδήµατος
κερδών

30.000,00
φορολογητέων
30.000,00

Σχόλιο : Χρεώνεται ο λογαριασµός 88.08.00.00 Φόρος εισοδήµατος και
πιστώνεται
ο
λογαριασµός
54.07.00.00
Φόρος
εισοδήµατος
φορολογητέων κερδών.
3
54.07.00.00

Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων
κερδών
30.000,00
54.08.00.00 Λογ/σµός εκκαθάρισης φόρων-τελών
ετήσιας ∆ΦΕ
30.000,00

Σχόλιο : Χρεώνεται ο λογαριασµός 54.07.00.00 Φόρος εισοδήµατος
φορολογητέων κερδών και πιστώνεται ο λογαριασµός 54.08.00.00
Λογαριασµός εκκαθάρισης φόρων - τελών ετήσιας δήλωσης
φορολογίας εισοδήµατος.
4
54.08.00.00

Λογ/σµός εκκαθάρισης φόρων-τελών
ετήσιας ∆ΦΕ
10.000,00
33.13.10.00 Παρακρ. Φ.Ε. από πωλ. στο ∆ηµόσιο ή
Ν.Π.∆.∆.
10.000,00

Σχόλιο : Χρεώνεται ο λογαριασµός 54.08.00.00 Λογαριασµός
εκκαθάρισης φόρων-τελών ετήσιας ∆ΦΕ και πιστώνεται ο λογαριασµός
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Γιώργος
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33.13.10.00 Παρακρατηµένος φόρος εισοδήµατος από πωλήσεις στο
Ελληνικό ∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆.
5
88.00.00.00
Καθαρά κέρδη χρήσεως
88.99.00.00 Κέρδη προς διάθεση

270.000,00
270.000,00

Σχόλιο : Χρεώνεται ο λογαριασµός 88.00.00.00 Καθαρά κέρδη χρήσεως
και πιστώνεται ο λογαριασµός 88.99.00.00 Κέρδη προς διάθεση.
6
88.99.00.00
Κέρδη προς διάθεση
88.08.00.00 Φόρος εισοδήµατος

30.000,00
30.000,00

Σχόλιο : Χρεώνεται ο λογαριασµός 88.99.00.00 Κέρδη προς διάθεση και
πιστώνεται ο λογαριασµός 88.08.00.00 Φόρος εισοδήµατος.

Κατόπιν των ανωτέρω εγγραφών ο λογαριασµός 88.99.00.00 παρουσιάζει
την εξής εικόνα :
88.99.00.00
Κέρδη προς διάθεση
ΧΡΕΩΣΗ
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη προς διάθεση
ΣΥΝΟΛΟ

30.000,00 Καθαρά κέρδη χρήσεως
240.000,00
270.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΣΤΩΣΗ
270.000,00

270.000,00

7
88.99.00.00
41.03.00.00
53.14.00.00
53.14.00.01
53.14.00.02

Κέρδη προς διάθεση
Αποθεµατικά καταστατικού
Εταίρος Α’
Εταίρος Β’
Εταίρος Γ’

240.000,00
24.000,00
108.000,00
64.800,00
43.200,00

Σχόλιο : Χρεώνεται ο λογαριασµός 88.99.00.00 Κέρδη προς διάθεση και
πιστώνονται οι λογαριασµοί 41.03.00.00 Αποθεµατικά καταστατικού, και
53.14.00.00 – 01 - 02 Λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
προς εταίρους.
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17.4. Παράδειγµα περαίωσης εµπορικής επιχείρησης (Ο.Ε.) µε
Μ.Σ.Κ.Κ. 5% και 16% και συντελεστές Φ.Π.Α. 9%, 13% και 19%.
A) ∆εδοµένα – αποτελέσµατα βάσει βιβλίων και στοιχείων
A1) Οικονοµικά στοιχεία χρήσης.
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Απογραφή ενάρξεως

60.000,00

Απογραφή λήξεως

75.000,00

ΑΓΟΡΕΣ
Αγορές χρήσης εσωτερικού
Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις
Εισαγωγές από τρίτες χώρες

120.000,00
60.000,00
30.000,00 210.000,00

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλήσεις εµπορευµάτων 9%
Πωλήσεις εµπορευµάτων 13%
Πωλήσεις εµπορευµάτων 19%

80.000,00
40.000,00
160.000,00 280.000,00

∆ΑΠΑΝΕΣ
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων (∆ΕΗ/ΟΤΕ/ΕΥ∆ΑΠ)
Φόροι - Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων

35.000,00
6.000,00
7.500,00
1.500,00
8.000,00
4.000,00
3.000,00

65.000,00

Οι πωλήσεις στον Μ.Σ.Κ.Κ. 5% είναι 80.000 ευρώ ενώ στο Μ.Σ.Κ.Κ. 16% είναι
200.000 ευρώ.
A2) Προσδιορισµός καθαρών κερδών βάσει βιβλίων και στοιχείων
Αποθέµατα έναρξης
Πλέον Αγορές χρήσης
Μείον Αποθέµατα λήξης

60.000,00
210.000,00
75.000,00

Κόστος πωληθέντων εµπορευµάτων
Πωλήσεις
Μείον Κόστος πωληθέντων
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Γιώργος
Κοροµηλάς

85.000,00

Μικτό κέρδος
Μικτά κέρδη
Μείον ∆απάνες

85.000,00
65.000,00
20.000,00

Καθαρά κέρδη

B) ∆εδοµένα – αποτελέσµατα βάσει του προαιρετικού ειδικού τρόπου
προσδιορισµού ακαθαρίστων εσόδων και καθαρών κερδών.
Β1) Προσδιορισµός κόστους πωληθέντων
Αποθέµατα έναρξης
Πλέον Αγορές χρήσης
Μείον Αποθέµατα λήξης

60.000,00
210.000,00
75.000,00

Κόστος πωληθέντων εµπορευµάτων

195.000,00

Β2) Προσδιορισµός Μεσοσταθµικού Σ.Κ.Κ.
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ
ΕΣΟ∆Α

ΚΑΘΑΡΑ
ΚΕΡ∆Η

Μ.Σ.Κ.Κ.

80.000,00

χ

5%

=

4.000,00

200.000,00

χ

16%

=

32.000,00

280.000,00



ΣΥΝΟΛΑ

ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΟΣ
=
Σ.Κ.Κ.

 36.000,00

36.000,00
280.000,00

= 12,86%

Β3) Προσδιορισµός συντελεστή µικτού κέρδους (Σ.Μ.Κ.)

Σ.Μ.Κ.

=

12,86
100 – 12,86

=

12,86
= 14,76%
87,14
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Β4) Προσδιορισµός µικτού κέρδους
ΚΟΣΤΟΣ
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
195.000,00

χ

Σ.Μ.Κ.

ΜΙΚΤΟ
ΚΕΡ∆ΟΣ

14,76%

= 28.782,00

Β5) Προσδιορισµός ακαθαρίστων εσόδων
ΚΟΣΤΟΣ
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
195.000,00

ΜΙΚΤΟ
ΚΕΡ∆ΟΣ
+

28.782,00

Β6) Σύγκριση ακαθαρίστων
εκροών και Φ.Π.Α.

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ
ΕΣΟ∆Α

∆ΑΠΑΝΕΣ
+

65.000,00

εσόδων,

288.782,00

=

προσδιορισµός διαφοράς

Για τη διαχειριστική περίοδο 1.1/31.12.2007 (Οικονοµικό έτος 2008) η
επιχείρηση για να µην υπαχθεί σε τακτικό φορολογικό έλεγχο πρέπει
αρχικά να αποδεχθεί ακαθάριστα έσοδα ύψους 288.782,00 ευρώ επειδή είναι
µεγαλύτερα από εκείνα που προκύπτουν από τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία
ύψους 280.000,00 ευρώ, και να καταβάλλει Φ.Π.Α. στη διαφορά που
δηµιουργήθηκε ως ακολούθως :
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ
ΕΣΟ∆Α ΒΑΣΕΙ
ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΘΕΝΤΑ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ
ΕΣΟ∆Α
288.782,00

-

280.000

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ
=

8.782,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ Φ.Π.Α.
ΕΚΡΟΕΣ
∆ΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΕΚΡΟΕΣ
ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΕΚΡΟΩΝ
Σ
Ν.3296/200
ΣΤΟΙΧΕΙΩ
Σ
Ν.3296/200
Φ.Π.Α.
4
Ν
4
9%
80.000,00
28,57%
2.509,14
82.509,14
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40.000,00

14,29%

1.254,57

41.254,57

19%

160.000,00

57,14%

5.018,29

165.018,29

ΣΥΝΟΛΟ

280.000,00

100%

8.782,00

288.782,00
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Γιώργος
Κοροµηλάς

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΕΚΡΟΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Φ.Π.Α.

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ
Φ.Π.Α.

2.509,14

χ

9%

=

225,82

1.254,57

χ

13%

=

163,09

5.018,29

χ

19%

=

953,47

8.782,00

1.342,38

ΣΥΝΟΛΑ

Β7) Προσδιορισµός καθαρών κερδών
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΘΕΝΤΑ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ
ΕΣΟ∆Α
288.782,00

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΘΕΝΤΑ
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η

Μ.Σ.Κ.Κ.

χ

12,86%

=

37.137,37

Β8) Σύγκριση καθαρών κερδών, προσδιορισµός διαφοράς φόρου
εισοδήµατος

Για τη διαχειριστική περίοδο 1.1/31.12.2007 (Οικονοµικό έτος 2008) η
επιχείρηση για να µην υπαχθεί σε τακτικό φορολογικό έλεγχο πρέπει
στη συνέχεια των ανωτέρω να αποδεχθεί καθαρά κέρδη ύψους 37.137,37
ευρώ επειδή είναι µεγαλύτερα από εκείνα που προκύπτουν από τα τηρούµενα
βιβλία και στοιχεία ύψους 20.000,00 ευρώ.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΘΑΡΑ
ΚΕΡ∆Η
20.000,00

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΘΕΝΤΑ
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η
<

37.137,37
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Συµπλήρωση εντύπου Ε3 (Σελίδες 2 και 3)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ'. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Α', Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Εσωτερικού

α) Αγορές

Εισαγωγές

εµπορευµάτων

231

120.000,00 232

α' και β' υλών-υλικών συσκ.

235

236

αναλωσίµων υλικών

239

ανταλλακτικών παγίων

243

ειδών συσκευασίας
Σύνολο αγορών
Αγορές παγίων χρήσης

Έναρξης

β) Απογραφή

90.000,00 εµπορεύµατα

Λήξης

256

60.000,00 257

έτοιµα προϊόντα και υποπροϊόντα

259

260

240

πρώτες και βοηθητικές ύλες

261

262

244

υλικά συσκευασίας

264

265

247

248

ηµιτελή

267

268

251

120.000,00 252

270

271

811

812

520

60.000,00 521

90.000,00 υπολείµµατα
Σύνολο απογραφής

γ) Ακαθάριστα Έσοδα Εµπορίας - Μεταποίησης

Εµπορίας - Μεταποίησης

δ) ∆απάνες

263

522

35.000,00 523

524

λιανική πώληση εµπορευµάτων

266

αµοιβές και έξοδα τρίτων

525

6.000,00 526

527

χονδρική πώληση προϊόντων

269

παροχές τρίτων, φόροι-τέλη

528

9.000,00 529

530

λιανική πώληση προϊόντων

272

ιδιόχρηση

531

532

533

λοιπά έσοδα δραστηριότητας

273

534

8.000,00 535

536

537

4.000,00 538

539

διάφορα έξοδα

280.000,00 τόκοι και συναφή έξοδα

540

75.000,00

Ελεύθερων Επαγγελµατιών

χονδρική πώληση εµπορευµάτων

Σύνολο Εσόδων Εµπορ.-Μετ.

280.000,00 αµοιβές προσωπικού

Παροχής Υπηρεσιών

75.000,00

ε) Ακαθάριστα Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών

αποσβέσεις παγίων

541

3.000,00 542

543

Π.Υ. Προς το ∆ηµόσιο

279

Σύνολο δαπανών

544

65.000,00 545

546

Π.Υ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

276

στ) Εξωλογιστ. προσδιορ. κερδών επιχ/σεων µε βιβλία Α' κατ. (άρθρ.32 ν.2238/94) και ακαθάριστα έσοδα ανά Μ.Σ.Κ.Κ. για βιβλία Β' κατ.

Π.Υ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

519

Λοιπά έσοδα παρ. υπηρεσιών
Σύνολο Εσόδων Παρ. Υπηρ.

Κωδ. αριθ.
πινάκων Μ.Σ.Κ.Κ.

Συντ/στής µικτού
κέρδους (%)

Σύνολο αγορών

Ακαθάριστα έσοδα

Συντ/στής καθαρού
κέρδους (%)

200.000,00 359 16,0% 305

282

302

2234

303

351

304

547

308

5306

309

352

310

80.000,00 360

5,0%

311

ζ) Ακαθάριστα Έσοδα Ελεύθερων Επαγγελµατιών

314

315

353

316

361

317

ιδιωτική πελατεία

274

320

321

354

322

362

323

Π.Υ. προς το ∆ηµόσιο Τοµέα

277

326

327

355

328

363

329

επιτηδευµατίες κ.τ.λ. **

280

332

333

356

334

364

335

µελέτες µηχανικών

275

834

357

835

365

836

λοιπά έσοδα Ελεύθερων Επαγγ.

278

339

358

366

341

Σύνολο Εσόδων Ελ. Επαγ/τιών

283

Σύνολο

340

343

344

*

Καθαρά κέρδη

280.000,00

345

η) Λογιστικός Προσδιορισµός καθαρών κερδών επιχειρήσεων µε βιβλία Β' κατηγορίας
Εµπορίας - Μεταποίησης

Παροχής Υπηρεσιών

Ελεύθερων Επαγγελµατιών

Συνολικά

Σύνολο ακαθαρίστων Εσόδων

548

280.000,00 549

550

551

280.000,00

Μείον : Κόστος Πωληθέντων (Αναλώσεων)

552

195.000,00 553

554

555

195.000,00

Μείον : ∆απάνες χρήσης

556

65.000,00 557

558

559

65.000,00

Κέρδος βάσει Λογιστικού προσδιορισµού

560

20.000,00 561

562

563

20.000,00

Πλέον : ∆απάνες µη εκπιπτόµενες

564

565

566

567

568

20.000,00 569

570

571

Καθαρό Κέρδος µε λογιστικό προσδιορισµό

20.000,00

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ'. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Α' ή Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
πλέον : έσοδα περ. α', β', γ', δ' παρ. 1 αρ. 32, περ. α' & β' παρ. 3 αρ. 50 ν. 2238/1994 κτλ.
δαπάνη αγοράς Φ.Τ.Μ. *****
*** διαφορά δαπανών

324

αφορολ. εκπτώσεις αναπτ. νόµων

840

592

∆απάνη Επιστ. έρευνας (εξωλογιστικά)

336
*** είδος µελέτης

318

342

312
Φορολογητέα Καθαρά Κέρδη

346

ΠΙΝΑΚΑΣ Η'. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
α) Ισολογισµού

Έναρξης ****

Λήξης

β) Έσοδα

(ΑΙ)

161

162

συνολικά έσοδα από παροχή υπηρεσιών

(Λ/73)

459

(ΑΙΙ)

165

166

επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων

(Λ/74)

465

3. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής

(ΑΙΙΙ)

169

170

έσοδα παρεποµένων ασχολιών

(Λ/75)

467

4. Αποθεµατικά κεφάλαια

(ΑΙV)

173

174

έσοδα κεφαλαίων

(Λ/76)

469

5. Αποτελέσµατα σε νέο

(AV)

177

178

ιδιοπαραγωγή παγίων & χρησιµοπ. προβλ. εκµετάλλευσης

(Λ/78)

471

6. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

(ΓΙ)

181

182

έκτακτα και ανόργανα έσοδα και κέρδη

7. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

(ΓΙΙ)

185

186

γ) Κόστη

1. Κεφάλαιο
2. ∆ιαφορά από έκδοση
µετοχών υπέρ το άρτιο

8. Μεταβατικοί λογαριασµοί
παθητικού

475

(∆)

189

190

αξία παραχθέντων προϊόντων ετοίµων και ηµιτελών

412

(Α)

193

194

κόστος α' & β' υλών - υλικών συσκευασίας

416

(∆ΙΙ4)

163

164

κόστος αναλωσίµων υλικών που αναλώθηκαν

420

(∆ΙΙ1)

167

168

κόστος ανταλλακτικών παγίων που αναλώθηκαν

424

12. Γραµµάτια εισπρακτέα

(∆ΙΙ2)

171

172

κόστος ειδών συσκευασίας που αναλώθηκαν

425

13. Υποσχετικές επιστολές
και λοιποί τίτλοι

(∆ΙΙ2α)

175

176

δαπάνες παραγωγής

428

(∆ΙΙ3)

179

180

φύρα βιοµηχανοποίησης

431

15. Επιταγές εισπρακτέες
µεταχρονολογηµένες

(∆ΙΙ3α)

183

184

δ) ∆απάνες

16. Επιταγές σε καθυστέρηση
(σφραγισµένες)

(∆ΙΙ3β)

187

188

σύνολο δαπανών για παροχή υπηρεσιών

461

17. Επισφαλείς - επιδικοι πελάτες
και χρεώστες

(∆ΙΙ10)

191

192

έκτακτα και ανόργανα έξοδα και ζηµιές

477

9. Οφειλόµενο κεφάλαιο
10. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην
επόµενη χρήση
11. Πελάτες

14. Γραµµάτια σε καθυστέρηση

* Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες µε βιβλία Β' κατηγ. συµπληρώνουν µόνο τις στήλες "κωδ. αρ. πινάκων Μ.Σ.Κ.Κ.","ακαθάριστα έσοδα" και "Συντ/της καθ. κέρδους (%)".
** Επιτηδευµατίες Β' ή Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ. οι οποίοι παρακράτησαν φόρο από αυτές τις αµοιβές.
*** Μόνο για µηχανικούς, αρχιτέκτονες κτλ. Στον κωδ. 324 αναγράφεται η διαφορά πραγµατικών-τεκµαρτών δαπανών, ενώ στον κωδ. 342 αναγράφεται η κατηγορία µελέτης. Τα τεκµαρτά κέρδη των µηχανικών
προσδιορίζονται στον υποπ. στ' του πίνακα ΣΤ.

**** Συµπληρώνεται µόνο όταν τα σχετικά στοιχεία δεν προκύπτουν από την απογραφή λήξης στο έντυπο Ε3 της προηγούµενης χρήσης, οµοίως για τα στοιχεία έναρξης του πίνακα Θ', υποπίνακας ε.
***** Συµπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ µόνο στην περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισµού του εισοδήµατός τους.
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37.137,37

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Γιώργος
Κοροµηλάς

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ'. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Χονδρικές Εσωτερικού

α) Πωλήσεις

Λιανικές Εσωτερικού

Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις

Εξαγωγές

Πωλήσεις στο ∆ηµόσιο

εµπορευµάτων

466

478

474

470

841

προϊόντων ετοίµων και ηµιτελών

464

476

472

468

842

υποπροϊόντων - υπολειµµάτων

480

843

844

845

846

α' & β' υλών - υλικών συσκευασίας

482

847

848

849

850

αναλωσίµων υλικών

484

851

852

853

854

ανταλλακτικών παγίων

486

855

856

857

858

ειδών συσκευασίας

487

859

860

861

862

488

863

864

865

866

πωλήσεις για λογαριασµό τρίτων

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

508

512

867

868

869

πωλήσεις παγίων

195

872

873

870
στο εσωτερικό

β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
προµήθειες - µεσιτείες

453

παροχή υπηρεσιών στο ∆ηµόσιο

455

Π.Υ…………………………………………………………

εµπορευµάτων

σε τρίτες χώρες

874

457

875

876

Εσωτερικού

δ) Αγορές

871

στην Ευρωπαϊκή Ένωση

877

Εισαγωγές

401

κόστος πωληθέντων εµπορευµάτων

404

κόστος πωληθέντων προϊόντων

408

Σύνολο (Κόστος πωληθέντων)

434

ε) Απογραφή εµπορευσίµων στοιχείων
πρώτων και βοηθ. υλών

Ενδοκοιν. αποκτήσεις

402

γ) Κόστος προϊόντων - εµπορευµάτων (κλειόµενη χρήση)

εµπορεύµατα

403

Έναρξης

Λήξης

426

427

α' & β' υλών - υλικ. συσκ.

405

406

407

προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή

429

430

αναλωσίµων υλικών

409

410

411

υποπροϊόντα και υπολείµµατα

432

433

ανταλλακτικών παγίων

413

414

415

παραγωγή σε εξέλιξη

435

436

ειδών συσκ.

417

418

419

α' & β' ύλες - υλικά συσκευασίας

437

438

(Λ/28)

Σύνολο αγορών

421

422

423

αναλώσιµα υλικά

440

441

Αγορές παγίων

878

879

880

ανταλλακτικά παγίων στοιχείων

443

444

είδη συσκευασίας

(Λ/28)

446

447

Σύνολο απογραφής

449

στ) ∆απάνες (συνολικά)
αµοιβές και έξοδα προσωπικού

(Λ/60)

439

ζ) Αποτελέσµατα και δείκτες

αµοιβές και έξοδα τρίτων

(Λ/61)

442

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

463

παροχές τρίτων

(Λ/62)

445

ΜΕΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

496

φόροι - τέλη

(Λ/63)

448

ΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

473

διάφορα έξοδα

(Λ/64)

451

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

479

494

495

τόκοι και συναφή έξοδα

(Λ/65)

452

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ

481

498

499

αποσβέσεις παγίων

(Λ/66)

454

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

483

502

503

προβλέψεις εκµετάλλευσης

(Λ/68)

456

ΑΛΛΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΕΡ∆Η

485

506

507

οργανικά έξοδα υποκαταστηµάτων

(Λ/69)

άθροισµα Λ/95+Λ/97 (µε πρόσηµο)
Γενικό σύνολο εξόδων

450
η) Έσοδα κατά Μ.Σ.Κ.Κ.
Κωδικός αριθµός
πινάκων Μ.Σ.Κ.Κ.

Έσοδα

490

491

458

% µεικτό εµπορικό αποτέλεσµα επί κόστους

500

881

511

460

% µεικτό εµπορικό αποτέλεσµα επί πωλήσεων

504

882

883

462

% αποτέλεσµα παροχής υπηρεσιών επί εσόδων

884

885

886

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι'. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ∆Α & ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘ. 15 ν. 3296/04 ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ (για επιχ. και ελεύθ. επαγ/τίες άρθρ. 14 ν. 3296/04)*
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΜΙΓΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή, ΕΠΙ ΜΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Κόστος
Πωληθέντων
(1)

121

122

∆απάνες, έξοδα

195.000,00

αποσβέσ.
(2)

123

Συντελ. µικτού

65.000,00

κέρδους
(3)

ΕΜΠΟΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ακαθ. έσοδα βιβλίων & στοιχείων. Ειδικά επί
εµπορίας-παραγωγής αναγράφεται το
µεγαλύτερο ποσό εκ των κωδ. 125, 126 (1)

127

ΜΣΚΚ ή Μ.Ο. συντ. ή µεσοσταθ. Σ.Κ.Κ. (2)

128

Εξωλογιστικά καθαρά κέρδη (1 χ 2)

124

Μικτό

28.782,00

(1χ3)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

288.782,00 132
12,86%

125

288.782,00

1+2+4

126

Ακαθ. έσοδα

Σύνολο

Κέρδος (4)

14,76

βιβλίων &

280.000,00

στοιχείων

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΣΥΝΟΛΑ

137

133

138

142

288.782,00

129

37.137,37 134

139

143

37.137,37

Καθαρά κέρδη (λογιστικά επί βιβλίων Β' ή Γ'
κατ.κλπ) βάσει ν.2238/94
(4)

130

20.000,00 135

140

144

20.000,00

Τελικά καθαρά κέρδη.
Το µεγαλύτερο εκ των (3),(4)

131

37.137,37 136

141

145

37.137,37

(3)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ'. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ **
Νοµός

Έκταση

Είδος αγροτ.παραγωγής

Ακαθάριστο

Συντ/στής

Καθαρά κέρδη

(∆ήµος / ∆ιαµέρισµα ή κοινότητα)

σε

(φυτικό ή ζωϊκό

εισόδηµα

καθαρού κέρδους

(3) = (1) χ (2)

εκµετάλλευσης

στρέµµατα

προϊόν)

(1)

(2)

ΣΥΝΟΛΟ

631

ΣΥΝΟΛΟ

632

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΒ'. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Νοµός

Είδος παραγωγής:

Αριθµός:

Ορεινό

Αρδευόµενο

Καθαρό εισόδηµα

(∆ήµος / ∆ιαµέρισµα ή κοινότητα)

α) είδος καλλιέργειας γής
β) είδος εκτροφής ζώων
γ) είδος άλλης µονάδας

α) στρεµµάτων
β) ζώων
γ) άλλων
µονάδων (1)

Ηµιορεινό

Μη αρδευόµενο

α) ανά στρέµ. β) ανά κεφαλή ζώου γ) ανά
άλλη µονάδα

εισόδηµα

(2)

άρθρο 42 ν. 2238/1994
(3) = (1) Χ (2)

εκµετάλλευσης

Πεδινό

ΣΥΝΟΛΟ

Συνολικό καθαρό

635

Μείον : α) Ενοίκια που καταβλήθηκαν για εκµίσθωση γεωργικής γής ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 636
β) Αξία καινούργιου πάγιου εξοπλισµού
Αθροισµα µειώσεων (636 + 638)

637

Χ 25% ή 50% (άρθρο 43 ν. 2238/1994)

639

Φορολογούµενο εισόδηµα

638
642

* Βλέπετε σχετικές οδηγίες συµπλήρωσης του εντύπου καθώς και εγκυκλίους εφαρµογής των διατάξεων των αρθρ. 13 έως και 17 του ν. 3296/04.
** Συµπληρώνεται υποχρεωτικά από τα Νοµικά Πρόσωπα µε γεωργικά εισοδήµατα.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Γιώργος
Κοροµηλάς

Συµπλήρωση εντύπου Ε5 (Σελίδα 2)
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆' - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ <<ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ >>
Aνάλυση ακαθαρίστων εσόδων χρήσης βάσει βιβλίων :

Ακαθάριστα έσοδα από εµπορία - µεταποίηση

101

>>

>> από παροχή υπηρεσιών

102

>>

>> από ελευθέρια επαγγέλµατα

103

>>

>> από λοιπές κατηγορίες εισοδήµατος

104

Σύνολο ακαθαρίστων εσόδων χρήσης βάσει βιβλίων

015

Ακαθάριστα έσοδα χρήσης άρθρου 15 ν.3296/2004

801

Ακαθάριστα έσοδα κλάδων µη υπαγόµενων στη περαίωση του ν.3296/2004 από κωδ.101

805

Ακαθάριστα έσοδα κλάδων µη υπαγόµενων στη περαίωση του ν.3296/2004 από κωδ.102,103,104

806

Κέρδη χρήσης (6)

016

Ζηµιές χρήσης (6)

017

Σε περίπτωση κερδών

1.Φόροι που δεν εκπίπτουν

018

προστίθενται :

2.Ποσό αποσβέσεων που εκπέσθηκε πλέον των νοµίµων

019

(Σε περίπτωση ζη-

3.Πρόσθετοι φόροι - προσαυξήσεις - πρόστιµα ΚΒΣ

020

µιών αφαιρούνται)

4.Μισθοί και λοιπές απολαβές εταίρων - µελών

450

5.∆απάνες Ε.Ι.Χ. αυτ/των που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση

021

6.Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση

022

280.000,00

280.000,00

20.000,00

7.∆απάνες που αφορούν αφορολ έσοδα ή έσοδα φορολογ µε ειδικό τρόπο
ή έσοδα από µερίσµατα και συµµετοχές

023
Σύνολο κερδών

024

--------------------->

ή Υπόλοιπο ζηµιών

124

--------------------->

100

--------------------->

Τεκµαρτά κέρδη Τεχνικών Εταιρειών (7)
Σε περίπτωση κερδών

1.Μερίσµατα ή κέρδη από συµµετοχές

026

αφαιρούνται :

2.Έσοδα φορολογηθέντα µε ειδικό τρόπο ( τόκοι καταθέσεων κτλ )

027

(Σε περίπτωση ζη-

3.Έσοδα Αφορολόγητα

028

µιών προστίθενται)

4.Κέρδη από πώληση µετοχών εισηγµένων στο ΧΑΑ ή αλλοδαπά χρηµατιστήρια

460

5.

461

20.000,00

Κέρδη χρήσης

029

--------------------->

ή ζηµίες χρήσης

030

--------------------->

802

--------------------->

17.137,37

--------------------->

37.137,37

∆ιαφορά καθαρών κερδών άρθρου 15 ν.3296/2004
Καθαρά κέρδη αυτοελέγχου (029+802)
Ζηµίες κλάδου µη υπαγοµένου στην περαίωση του ν.3296/04

803

--------------------->

Κέρδη κλάδου µη υπαγοµένων στην περαίωση του ν. 3296/01

804

--------------------->

039

--------------------->

040

--------------------->

240

--------------------->

Zηµιές παρελθουσών χρήσεων
ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
Ή ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

20.000,00

37.137,37

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΦΟΡΟΛ. ΑΠΟΘΕΜ/ΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΝΟΜΩΝ, κ.τ.λ. :
1.Αφορολόγητο ποσό για επενδύσεις που έγιναν µε το ν.1262/1982

043

2.Αφορολόγητο ποσό για νέες στη χώρα επενδύσεις ν. 1892/1990

044

3.Αφορολόγητο Αποθεµατικό ν. 2601/1998

046

4.Αφορολόγητο Αποθεµατικό ν. 3299/2004

061

5.∆απάνες επιστηµονικής τεχνολογικής έρευνας ( εξωλογιστικά )

060

6.

059
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡ∆Η

048

--------------------->

Ή ΖΗΜΙΕΣ

448

--------------------->

ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ

449

--------------------->

37.137,37

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε' - ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ. (επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση µισθωµάτων)
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
400

405

Εκµίσθωση και υπεκµίσθωση κατοικιών

406

407

Εκµίσθωση και υπεκµίσθωση ακινήτων που δεν βαρύνονται µε χαρτόσηµο (βιοµηχανοστάσια)

408

409

Ιδιόχρηση, δωρεάν παραχώρηση

410

415

420

425

Σύνολο

78

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

Εκµίσθωση και υπεκµίσθωση καταστηµάτων γραφείων κτλ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Γιώργος
Κοροµηλάς

Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. (Σελίδα 1)
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.

Φ1

( Υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα )

*

001

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆.Ο.Υ.

002

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

από

έως

2 0 0 7

004

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
005
∆ΗΛΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Ή ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Επέχει θέση και ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, αν δεν εκδίδεται µηχανογραφικά

*
*

007

*

008

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΕ
ΕΙ∆ΟΣ

ΤΡΟΠ/ΚΗ

ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ

1

2

009

∆ΗΛΩΣΗΣ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ

006

ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

010

ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ

021
ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

022

ΤΙΤΛΟΣ

023
∆/ΝΣΗ

024

Ο∆ΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΧΩΡΙΟ

∆ΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

025

ΤΑΧΥΚΩ∆

026

ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

028
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Α.Φ.Μ.
ΕΙ∆ΟΣ

031

ΑΡΙΘΜΟΣ

032
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Β.Σ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

Κατηγορία Βιβλίων

041

Α

1

Β.

061

Β

Γ

Υποχρ.

ΑΒ

042

ΑΓ

Προσωρ.

2
1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Φορολογικού αντιπροσώπου

Τεκµαρ.

Κανον.

Πρ.Ταξ.

Καπνά

Άρθ.45

Άρθ.46

Χρυσός

Απόδ.Φόρ

1

2

3

4

5

6

7

8

043

3

2

Φορολογικού εκπροσώπου

Νόµιµου εκπροσώπου

ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Υποχρ.

Προαιρ.

1

2

044

3

Αντικλήτου

4

Α.Φ.Μ.

ΟΝΟΜΑ
∆/ΝΣΗ

Αν διενεργείτε πωλήσεις ΝΑΙ
034 από απόσταση σε άλλο Κ1
Μ διαγραµµίστε

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ Φ.Π.Α. ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

Προαιρ.

1

(αριθµός)

Κ.Α.∆.*

Πραγµατοποιούνται
ενδοκοιν. συναλ/γές
ΝΑΙ
1
ΟΧΙ
2

033

(κωδ.)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

027

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΕΙ∆ΟΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
∆ΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ο∆ΟΣ - ΕΡΙΘΜΟΣ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΧΩΡΙΟ

ΤΑΧΚΩ∆

ΑΡΙΘΜΟΣ

∆ΟΥ Φορολ.
Εισοδήµατος

ΚΩ∆ ∆ΟΥ

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΟΩΝ - ΕΙΣΡΟΩΝ µετά την αφαίρεση ( κατά συντελεστή ) των επιστροφών - εκπτώσεων
α

ΕΚΡΟΕΣ, φορολογητέες ( πωλήσεις αγαθών, παροχή

601

ΙΙ.ΕΚΡΟΕΣ
ΕΝ∆ΟΚ.ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ
& ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ
στα νησιά Αιγαίου &
από λοιπή Ελλάδα
προς τα νησιά αυτά

604

80.000,00

602
603

220.000,00

605
606

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ
ΕΚΡΟΩΝ

607

Εκροές φορολ εκτός
Ελλάδας µε δικ έκπτ

608

Εκροές απαλ βάσ
ΠΟΛ1262/93 1029/95

609

Εκροές παρ. Εξαγ. &
λοιπές εκροές µε δικ

610

Εκροές απαλ/νες και
εξ. χωρίς δικαιωµα

611

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ

612

ΜΕΙΟΝ αξία παγίων,
ενδοκ αποκτ. αυτοπ

613

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
για διακαν ΦΠΑ

614

ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ

Συντ
ΦΠΑ %

υπηρεσιών κλπ..), ΕΝ∆ΟΚ.ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΞ. ΛΗΠΤΗ

Ι.ΕΚΡΟΕΣ
ΕΝ∆ΟΚ.ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ
& ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ
σε λοιπή Ελλάδα
εκτός από τα νησιά
Αιγαίου

40.000,00
340.000,00

631

4,5

632

19

633

6

634

3

635

13

636

ΣΥΝ.
ΦΟΡ

637

γ

β

που αναλογεί

9

7.200,00
41.800,00

5.200,00
54.200,00
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Συνολικές ενδοκοινοτικές αποκτήσεις

641

60.000,00
Συνολικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις

340.000,00
60.000,00
280.000,00

642

δ

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜ
ΠΟΣΑ

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ
ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ

ε

615

Πληρωµές στο ∆ηµόσιο µε τις περιοδικές ή
έκτακτες

701

15.515,00

Φόρος για καταβολή από πίνακες
διακανονισµού

ΑΦΑΙΡΟΥΜ
ΠΟΣΑ

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ
ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ

280.000,00

706

651

Ι. ΕΙΣΡΟΕΣ από τη
λοιπή Ελλάδα εκτός
από τα νησιά Αιγαίου
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ στη λοιπή
Ελλάδα

653

ΙΙ.ΕΝ∆ΟΚ.ΑΠΟΚΤΗΣΕ
ΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΛΗΠΤΗ στη λοιπή
Ελλάδα εκτός από τα
νησιά Αιγαίου

655

4,5

675

19

676

6

677

3

678
679

660

6

680

661

3

681

662

13

682

ΦΟΡΟΣ
∆ΑΠΑΝ

683

ΣΥΝΟΛ.
ΦΟΡΟΥ

684

3.485,00
37.385,00

705

16.815,00

665

Λοιπές εισροές απαλ
εξαιρ χωρίς δικαιωµα

666

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ

667

707

11.400,00

13

Εισροές απαλ βάσ
ΠΟΛ1262/93 1029/95

ΦΠΑ που σας επιστράφηκε ή
ζητήσατε την επιστροφή του

17.100,00

658

664

Πιστωτικό υπόλοιπο προηγ. ∆ιαχειρ
περιόδου & λοιπά προστιθ

703

60.000,00

5.400,00

659

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓ
ΕΙΣΡΟΩΝ

702

672

674

643

φόρος για έκπτωση από πίνακες
διακανονισµού

4,5

673

663

644

671

9

657

ΙV. ΕΝ∆ΟΚ.
ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ &
ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα
νησιά Αιγαίου

που αναλογεί

9

19

90.000,00

656

ΙΙΙ.ΕΙΣΡΟΕΣ από τα
νησιά Αιγαίου και από
τη λοιπή Ελλάδα προς
τα νησιά αυτά
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ στα νησιά
Αιγαίου

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ

Συντ
ΦΠΑ %

654

∆απάνες γεν. Έξοδα
φορολογητέα

60.000,00

60.000,00

652

Άθροισµα συνολ. Ενδοκοιν. αποκτήσεων και ενδοκ.
παραδόσεων ( 641+642 )

Πράξεις λήπτη αγαθών & υπηρεσιών
ΑΚΑΘΑΡ.ΕΣΟ∆Α
Φορολ. εισοδήµατος

ΕΙΣΡΟΕΣ, φορολογητέες ( αγορές, εισαγωγές )
ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤ.ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ

21.500,00
231.500,00
43.500,00
275.000,00
Χρεωστικό αρχικής δήλωσης

704

1.300,00

Λοιπά αφαιρούµενα ποσά

708

709
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ κωδ. (684 +
705 - 709 )

710

54.200,00

∆. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

801

ΠΟΣΟ για έκπτωση

802

ΠΟΣΟ για επιστροφή

803

Ο ∆ΗΛΩΝ

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ … %
εκπρ. υποβολής
ΣΥΝΟΛΟ για
καταβολή

811

Σε περίπτωση που η δήλωση παραλαµβάνεται χειρόγραφα, συµπληρώστε ολογράφως
το σύνολο για καταβολή σε ΕΥΡΩ

812
813

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

( Ονοµ/νο ή Επωνυµία, ΑΦΜ, Α.Μ. Αδείας Κατηγορία
αδείας, ∆/νση )

( Σφραγίδα και υπογραφή )

* Συµπληρώνεται από τη ∆.Ο.Υ.
Αν οποιοδήποτε ποσό που καταχωρείται είναι αρνητικός αριθµός, σηµειώστε το πρόσηµο πλην ( - ) πριν απ΄ αυτό.

Ο ΤΑΜΙΑΣ

( Σφραγίδα ηµεροµηνία και υπογραφή )
ΕΚ∆ΟΣΗ 2007
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Γιώργος
Κοροµηλάς

Συµπλήρωση ειδικού σηµειώµατος περαίωσης Φ.Π.Α.
ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Φ.Π.Α. Ν. 3296/04
Yποβάλλεται σε (2) αντίτυπα
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΟΥ

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆.Ο.Υ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΑΠΌ

01

01

2007

ΕΩΣ

2008

ΕΤΟΣ

31

12

ΑΡ. ΦΑΚΕΛΛΟΥ Α.Ε.

2007

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ
ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

∆/ΝΣΗ

∆ΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΤΗΛ.

Α.Φ.Μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Ή ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

(1)

∆ΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΕΚΡΟΕΣ:
(Βάσει βιβλίων και στοιχείων)

Α

Β

Γ

(2)

∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΚΡΟΩΝ Ν. 3296/04

ΑΓ

ΒΓ

ΑΒΓ

(3)=(1)+(2)

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΚΡΟΩΝ:

(διαφορά ακαθ. εσόδων από Φορολ. Εισοδήµατος)

340.000,00

ΑΒ

8.782,00

348.782,00
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ
Εκροές
Εκροές φορολ. 9%

82.509,14

Εκροές φορολ. 4%

1. Το ειδικό σηµείωµα περαίωσης υποβάλλεται (ανεξαρτήτως
κατηγορίας τηρηθέντων βιβλίων), από τους υποκείµενους στο
Φ.Π.Α., που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17
Φόρος εκροών
7.425,82 του ν.3296/04, εφόσον προκύπτει διαφορά ακαθαρίστων
εσόδων και επιθυµούν να περαιώσουν.

Εκροές φορολ. 4,5%
Εκροές φορολ. 19%

225.018,29

Εκροές φορολ. 6%

42.753,48 2. Εξαιρούνται από την υποβολή οι µη τηρούντες βιβλία αν και
είχαν υποχρέωση.

Εκροές φορολ. 3%
Εκροές φορολ. 13%

41.254,57

5.363,09
Σηµειώσεις υποκειµένου :

Εκροές φορολ. εκτός
Ελλάδος µε δικαίωµα
έκπτωσης
Ενδ/κες παραδ., εξαγωγές,εκροές απαλ/νες
µε δικαίωµα έκπτωσης
Εκροές χωρίς

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ
Φόρος εισροών δήλωσης (κωδ. 684 εκκαθ.)
Προστιθέµενα ποσά
(κωδ. 705 εκκαθ.)

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

∆ικαίωµα έκπτωσης

348.782,00

55.542,39
37.385,00 Κύριος Φόρος :

1.342,39

ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

1.342,39

ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

16.815,00 Πρόσθ. φόρος :

Αφαιρούµενα ποσά

Σύνολο για

(κωδ. 709 εκκαθ.)

καταβολή :

Καταβληθέντα ποσά

ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ € 1342,39
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …../…../……...

(κωδ. 811 εκκαθ.)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1.342,39

Ο ΒΕΒΑΙΩΣΑΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ
επί εκπροθέσµου υποβολής

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Ο ∆ΗΛΩΝ
Ηµεροµηνία …./…./….
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1.342,39
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ηµεροµηνία …./…./….

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ
Ηµεροµηνία …./…./….

Ο ΤΑΜΙΑΣ
Ηµεροµηνία …./…./….

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Γιώργος
Κοροµηλάς

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ ΕΚΡΟΩΝ Ν.3296/04
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ
1
Εκροές από πώληση
εµπορ/των - προϊόντων
Εκροές φορολ. 9%

2

3

4

5

6

%

Επιµερισµός διαφοράς
εκροών ν.3296/04

Μερικό
σύνολο

Λοιπές δηλωθείσες εκροές

Σύνολο
Εκροών

80.000,00

28,57

2.509,14

82.509,14

160.000,00

57,14

5.018,29

165.018,29

40.000,00

14,29

1.254,57

41.254,57

280.000,00

100,00

8.782,00

288.782,00

82.509,14

Εκροές φορολ. 4%
Εκροές φορολ. 4,5%
Εκροές φορολ. 19%

60.000,00

225.018,29

Εκροές φορολ. 6%

Εκροές φορολ. 3%

Εκροές φορολ. 13%

41.254,57

Εκροές φορολογητές
εκτός Ελλάδος µε
δικαίωµα έκπτωσης
Ενδ/κές παραδ., εξαγωγές, εκροές απαλ.
µε δικαίωµα έκπτωσης
Εκροές χωρίς
δικαίωµα έκπτωσης
ΣΥΝΟΛΑ

60.000,00

348.782,00

ΣΤΗΛΗ 1: Αναγράφονται µόνο οι εκροές που προέρχονται από την πώληση εµπορευµάτων και την παραγωγή
προϊόντων. Για τα βιβλία Β΄, Γ΄ και ΒΓ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ αναγράφονται οι εκροές αυτές, όπως προκύπτουν
από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία. Για τα βιβλία Α΄ κατηγορίας, αναγράφονται οι εκροές αυτές όπως προκύπτουν από την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.
ΣΤΗΛΗ 2: Αναγράφεται, το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στο σύνολο των εκροών από την πώληση εµπορευµάτων και την παραγωγή προϊόντων, οι εκροές της κάθε σειράς.
ΣΤΗΛΗ 3: Γίνεται κατά σειρά ο επιµερισµός της διαφοράς, εκροών βάσει του ποσοστού που αναγράφεται στην
προηγούµενη στήλη.
ΣΤΗΛΗ 4: Αναγράφεται το άθροισµα των στηλών 1 και 3.
ΣΤΗΛΗ 5: Αναγράφονται οι εκροές που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών καθώς και όλες οι άλλες
εκροές που πραγµατοποίησε η επιχείρηση. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εκροές από πώληση παγίων, αυτοπαραδόσεις αγαθών, ιδιόχρηση υπηρεσιών, πράξεις λήπτη, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις κ.λπ.
ΣΤΗΛΗ 6: Τα σύνολα εκροών της στήλης αυτής µεταφέρονται αντιστοίχως στον πίνακα υπολογισµού του φόρου.
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