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Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένεια μος… 
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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 
 

Δπραξηζηψ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θ. Οδπζζέα Σπειηφπνπιν γηα ηε 

πνιχηηκε βνήζεηα, ηηο ζπκβνπιέο θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξε γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Δπίζεο, επραξηζηψ ζεξκά ηελ 

νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ εζηθή ηνπο ζπκπαξάζηαζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ. Τέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Τ.Δ.Ι Πεινπνλλήζνπ γηα ηε βνήζεηα ηνπο ζηελ 

αλαδήηεζε ηεο απαηηνχκελεο βηβιηνγξαθίαο ε νπνία θαη ήηαλ ζεκαληηθή γηα ηελ 

επηηπρή νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο απηήο. 
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
 

Γίρσο ακθηβνιία ην δήηεκα ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο θαη ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ είλαη έλα θιέγνλ ζέκα δηαρξνληθά γηα θάζε επηρείξεζε. Όπσο 

ππνζηεξίδνπλ νη νηθνλνκνιφγνη ηεο θηιειεχζεξεο ζρνιήο ζθέςεο «φζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε θνξνινγία ηφζν πεξηζζφηεξν απηφ πηέδεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη κεηψλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα επηβηψζνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ θαζψο αλαγθάδνληαη λα δίλνπλ 

νινέλα θαη κεγαιχηεξν ηκήκα απφ ηα θέξδε ηνπο γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ 

θνξνινγηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ». 

Σηε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα κειεηεζεί ην δήηεκα ηεο θνξνιφγεζεο ησλ 

Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ κέζα απφ ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο λνκνινγίαο γηα ηε πεξίνδν 

απφ ην 2006 έσο θαη ζήκεξα. Έηζη ζα κπνξέζνπκε λα δνχκε ηηο δηάθνξεο 

απμνκεηψζεηο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη λα 

ζπγθξίλνπκε ηελ επίπησζε πνπ είρε ζηα θέξδε νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηε 

ζπλνιηθή πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Τέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί ζε απηή ηε ζχληνκε πεξίιεςε φηη ην ειιεληθφ 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη σο εμαηξεηηθά αζηαζέο θαζψο ζπκβαίλνπλ ζε 

απηφ δηαξθείο αιιαγέο νη νπνίεο θαη επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θάλνληαο δχζθνιε ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε ρψξα καο. 

 

 

 

 

 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Ανώνσμη Εηαιρία, θόροι, θορολογία, νόμοι, θορολογική νομοθεζία, 

κέρδη, μερίζμαηα 



5 
 

ABSTRACT 
 

Undoubtedly, the subject of tax and tax rates is a burning issue over time for every 

business. As the economists of the liberal school of thought argue, "the greater the 

taxation, the more it pushes businesses and the ability to survive and grow, as they are 

forced to give more and more of their profits to pay off their tax obligations." 

In this diploma thesis, the issue of taxation of S.A will be studied through the study of 

relevant case law for the period from 2007 until today. Thus we will be able to see the 

various fluctuations in the tax rate of S.A companies and compare their impact on the 

profits of some enterprises and the overall course of the Greek economy. 

Finally, it is worth mentioning in this brief summary that the Greek tax system is 

characterized as extremely unstable as there are constant changes that affect business 

decisions making it difficult to develop entrepreneurship in our country. 
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ 

 

Α.Δ  = Αλψλπκε Δηαηξεία 

Δ.Π.Δ  = Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο 

Ν. = Νφκνο 

Π.Γ = Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

ΠηΓ = Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο 

Γ.Ο.Υ = Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Υπεξεζία 

ΒηΔ = Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

Α.Δ.Π = Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 
 

Σχκθσλα κε ην λνκηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο νη επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη ζε 

πξνζσπηθέο θαη ζε εηαηξηθέο. Κνξπθαία κνξθή ησλ εηαηξεηψλ είλαη ε Αλψλπκε 

Δηαηξεία (Α.Δ). Η Α.Δ ζπλδπάδεη πνιιά πιενλεθηήκαηα θαη ιίγα κεηνλεθηήκαηα θαη 

επνκέλσο είλαη ε θνξπθαία λνκηθή κνξθή γηα εηαηξείεο πνπ είλαη ήδε κεγάιεο ή 

ζθνπεχνπλ λα αλαπηπρζνχλ ζην κέιινλ. 

Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε 

πνιπλνκία θαη ε ζπλερείο αιιαγέο ζην θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ. Τν γεγνλφο απηφ 

φπσο είλαη πξνθαλέο εληείλεη ηελ αβεβαηφηεηα κεηαμχ ησλ επελδπηψλ αιιά θαη ησλ 

πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ. Σηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη λα κειεηεζεί ην 

θνξνινγηθφ θαζεζηψο ησλ ειιεληθψλ Α.Δ ηε ηειεπηαία δεθαεηία (2006 – 2016). 

Όπσο ζα δνχκε θαη ζην θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο απηή ηε δεθαεηία έρνπλ ππάξμεη 

πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί λφκνη ελψ παξαηεξνχληαη ζπλερείο αιιαγέο ζην θνξνινγηθφ 

πεδίν ησλ Α.Δ ζηε ρψξα καο. 

Η εξγαζία απηή απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 5 (πέληε) θεθάιαηα θάζε έλα εθ ησλ 

νπνίσλ κειεηά θαη κηα δηαθνξεηηθή ελφηεηα ηνπ ζέκαηνο. Δηδηθφηεξα, ην πξψην 

θεθάιαην καο θάλεη κηα εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηηο 

δηαθξίζεηο απηνχ. Τν δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αζρνιείηαη κε ηελ Αλψλπκε 

Δηαηξεία θαη ηε κειεηά σο κηα λνκηθή κνξθή επηρείξεζεο κειεηψληαο δηάθνξα 

δεηήκαηα απηήο φπσο είλαη ε ίδξπζε ηεο, ηα φξγαλα δηνίθεζεο, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

κεηφρσλ θηι. 

Σην ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο γίλεηαη παξνπζίαζε φιεο ηεο λνκνζεζίαο, ησλ 

λφκσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηε λνκνζεζία ησλ Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ θαη εθδφζεθαλ ηε ηειεπηαία δεθαεηία (2006 – 2016). 

Τν ηέηαξην θεθάιαην πεξηέρεη ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ηεο εξγαζίαο ελψ ηέινο 

ζην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πεδίνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

Ο.Ο.Σ.Α. 

Σθνπφο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ λα κειεηεζνχλ βαζηθά κεγέζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο ηε ηειεπηαία δεθαεηία ζπγθξηηηθά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ηελ εμέιημε 
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ησλ ίδησλ κεγεζψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 28 θξαηψλ θαη λα ζπλδεζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα απηά κε ηηο κεηαβνιέο ζηε θνξνιφγεζε ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1ο: ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΟ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 
 

1.1 Ιςτορική αναδρομή 
 

Μέζα ζηνλ 20
ν
 αηψλα εκθαλίζηεθε κηα αξρηθή απφηνκε αχμεζε ηεο θνξνιφγεζεο  

θπξίσο εμαηηίαο ηεο επηθξαηνχζαο άπνςεο γηα ηνλ παξεκβαηηθφ ξφιν ηνπ θξάηνπο σο 

πξνο ηελ λέα δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ πινχηνπ γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκίαο, φπσο απηή έπξεπε λα γίλεη κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929. Η 

κεγάιε ζεκαζία πνπ δφζεθε ζηελ αλαδηαλεκεηηθή θαη ζηαζεξνπνηεηηθή ιεηηνπξγία 

ηεο νηθνλνκίαο πξνθάιεζε ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ε νπνία κε 

ηε ζεηξά ηεο αχμεζε θαη ηα επίπεδα θνξνιφγεζεο. Μεγάιε έκθαζε δφζεθε ζηε 

θνξνινγία εηζνδήκαηνο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαζψο γηα ηνπο νηθνλνκνιφγνπο ηεο 

επνρήο ήηαλ ε πην απνηειεζκαηηθή θαη ε πην δίθαηε κνξθή θνξνιφγεζεο. Δπηπιένλ νη 

νηθνλνκνιφγνη ζεσξνχζαλ φηη κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηε κείσζε ησλ δηαθπκάλζεσλ 

κέζσ ησλ απηφκαησλ ζηαζεξνπνηεηψλ νη νπνίνη θαη ήηαλ ελζσκαησκέλνη ζε απηή
1
. 

Οη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο αλήιζαλ ζε πνιχ πςειά επίπεδα αθφκα θαη ζε 

πεξηφδνπο εηξήλεο. Σε πάξα πνιιέο απφ ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ην πνζνζηφ ζην 

Α.Δ.Π απφ ηα έζνδα ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ βξηζθφηαλ 

πεξίπνπ ζην 10% αλ θαη δελ έιεηπαλ παξαδείγκαηα φπνπ έθηαλε ην 20% φπσο ζηε 

Γαλία θαη ηε Σνπεδία. Γχν θαηεπζχλζεηο παξαθίλεζαλ ζην λα δηαηεξεζεί ν θφξνο  

εηζνδήκαηνο ζε αμηνζεκείσηε ζέζε: Αξρηθά, ην ζπλερψο απμαλφκελν πνζνζηφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ αηφκσλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηξίηνπο κέζσ ηεο 

ελνηθίαζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ησλ απνηακηεχζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ελίζρπζε ηνπ ιφγσ ηεο ρακειήο αλεξγίαο θαη ηνπ πςεινχ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ 

παξαγφκελνπ πξντφληνο. Δπίζεο ε αικαηψδεο ηερλνινγηθή εμέιημε ηεο 

κεηαπνιεκηθήο επνρήο έθαλε εχθνιε ηελ επίηεπμε κεγάισλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Η 

θαηάζηαζε απηή νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ηφζν ζην 

βηνκεραληθφ θιάδν φζν θαη ζηνλ εκπνξηθφ πνπ απνηεινχζαλ κηα αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθή πεγή δεκνζίσλ εζφδσλ. Αθφκε, ε απνπζία απηψλ ησλ δχν 

θαηεπζχλζεσλ ζηηο ππφ αλάπηπμε ρψξεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπγθπξία φηη νη 

                                                           
1 Πάζτος Π., (2003), Φορολογία, εκδόζεις Μπένοσ 
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πξσηεχνληεο δξαζηεξηφηεηεο βξίζθνληαη ζε βαζηθά αγαζά θαη βαζίδνληαλ ζηελ 

ηδηναπαζρφιεζε εμεγεί γηαηί ν θφξνο εηζνδήκαηνο δελ απέθηεζε πνηέ ηε 

ζπνπδαηφηεηα πνπ έιαβε ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο έθηαζε ζηε θνξχθσζε ηνπ ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη ηνπ 

1970 σζηφζν ζρεηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο θφξνπο φζν θαη ζρεηηθά κε ην ΑΔΠ. Η 

θνξνινγία ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ δελ έδεημε θάπνηα αμηφινγε ηάζε αλ θαη 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ παξνπζίαδε κηθξέο δηαθπκάλζεηο. Μφλν ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1970 άξρηζε λα γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ζηε πξάμε ε εθαξκνγή ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο δελ ήηαλ ηφζν δίθαηε φζν ζεσξνχληαλ κέρξη ηφηε, ελψ απνηεινχζε θαη 

ηελ αηηία γηα δπζάξεζηα θνηλσληθά θαηλφκελα φπσο ε παξανηθνλνκία – θνξνδηαθπγή 

θαη ε απνγνήηεπζε απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο. 

Τν θίλεηξν γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ απφςεσλ γηα ηελ άκεζε θνξνινγία έδσζαλ κηα 

ζεηξά απφ εμειίμεηο ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 φπνπ ζα είραλ ζεκαληηθφ αληίθηππν γηα ηε 

θνξνινγία ζηε δεθαεηία ηνπ 1980
2
. Πξψηνλ,  ν πιεζσξηζκφο ζεκείσζε ζεκαληηθή 

αχμεζε ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 ζε φιεο ηηο ρψξεο κε ζπλέπεηα λα πξνθιεζνχλ 

κεηψζεηο ησλ πξαγκαηηθψλ εηζνδεκάησλ, ζηξεβιψζεηο ζηε θνξνινγηθή βάζε θαη 

απμήζεηο ζηνπο απνηειεζκαηηθνχο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο. Η αχμεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ έθαλε πην πεξίπινθν αθφκε ηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ ησλ θεξδψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θεξδψλ ηνπ θεθαιαίνπ. Σχκθσλα κε ηνλ ΟΟΣΑ ν 

πιεζσξηζκφο ήηαλ κε κεγάιε δηαθνξά ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο κεηαβνιήο ησλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο βηνκεραληθέο ρψξεο απφ ηα κέζα ζηε 

δεθαεηίαο ηνπ 1970 έσο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Δθηφο απφ απηφ, ηελ ίδηα 

επνρή κεηψζεθαλ αξθεηά νη κεγάινη ξπζκνί αλάπηπμεο ελψ μεθίλεζε λα ππάξρεη θαη 

κεγάιε αλεξγία ζηηο ρψξεο. Ήηαλ επνκέλσο ινγηθφ λα αξρίζνπλ νη θπβεξλήζεηο λα 

αλαξσηηνχληαη ζε πνην βαζκφ ήηαλ ππεχζπλν ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη ηη ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη γηα λα βειηησζεί. Σηε ζπλέρεηα έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ηφηε πεξηφδνπ ήηαλ φηη μεθίλεζε λα παγηψλεηαη ε αληίιεςε φηη νη πςεινί νξηαθνί 

θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο πνπ ζε θάπνην βαζκφ παξείραλ ρξήκαηα γηα ηε δηεχξπλζε 

ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ ζα δεκηνπξγνχζαλ πξνβιήκαηα δηθαηνζχλεο. Η αληίιεςε 

πνπ άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη ήηαλ φηη ν θφξνο εηζνδήκαηνο εθηφο ηνπ φηη απείρε 

                                                           
2 Πάζτος Π., (2003), Φορολογία, εκδόζεις Μπένοσ 
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αξθεηά απφ ην λα είλαη ε πξνζθνξφηεξε κνξθή θνξνιφγεζεο ζηαδηαθά γηλφηαλ θαη 

πεξηζζφηεξν άδηθνο.  

Τξίηνλ, ππήξρε απμαλφκελε αλεζπρία γηα ηηο ζηξεβιψζεηο πνπ ηπρφλ πξνθαινχληαλ 

απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο απνηειεζκαηηθνχο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο ησλ 

επελδχζεσλ, αλεζπρία πνπ ηξνθνδνηνχληαλ απφ κειέηεο πνπ επηβεβαίσλαλ ηφζν ηε 

θαθή θαηαλνκή ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ φζν θαη ησλ θαηαλαισηηθψλ θαη 

απνηακηεπηηθψλ απνθάζεσλ. Πιένλ, ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαζφξηδε ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηε θαηαλνκή ησλ επελδχζεσλ. Σην παξαπάλσ ζπλέβαιαλ θαη ηα δηάθνξα 

κεξνιεπηηθά ππέξ νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξήζεσλ θνξνινγηθά θίλεηξα 

πνπ δφζεθαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη βνήζεζαλ ζηε ζεκαληηθή κείσζε 

ηεο κέζεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Τα πην ζπρλά πξνβαιιφκελα 

επηρεηξήκαηα ππέξ ησλ θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ αθνξνχλ ηελ ελζάξξπλζε ησλ 

επελδχζεσλ θαη ηε πξαθηηθή ηνπο εθαξκνγή. Η πξψηε άπνςε ζεσξεί φηη ε θνξνινγία 

είλαη έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζεκείνπ εγθαηάζηαζεο ηεο 

επέλδπζεο ην νπνίν πιένλ ηειεί ππφ ακθηζβήηεζε. Δπηπιένλ ε πξνζθνξά ηνπο ζηελ 

πξνζέιθπζε δηεζλψλ θεθαιαίσλ είλαη ακθηζβεηήζηκε απφ ηε ζηηγκή πνπ θαη άιιεο 

ρψξεο πξνζθέξνπλ εμίζνπ ηθαλνπνηεηηθά θνξνινγηθά θίλεηξα. Δπίζεο, ε χπαξμε 

θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ θαη παξνρψλ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο 

φηαλ γηα παξάδεηγκα επηρεηξήζεηο πνπ θαηαγξάθνπλ δεκηέο δελ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηα θνξνινγηθά θίλεηξα. Τα παξαπάλσ δελ ππνλννχλ φηη ηα 

θνξνινγηθά θίλεηξα είλαη άρξεζηα αιιά φηη παξάγνληεο φπσο ε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ίζσο είλαη θαηά πνιχ ζεκαληηθφηεξνη γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ απνθαζίδνπλ γηα ηνλ αλ θαη πνπ ζα επελδχζνπλ. Τέινο, ππήξμε κηα κεηαζηξνθή 

ηεο ζέζεο γηα ην ξφιν ηνπ θξάηνπο πξνο ζπληεξεηηθφηεξεο θαηεπζχλζεηο ην νπνίν 

αλακθίβνια άζθεζε έληνλεο πηέζεηο γηα ηε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ
3
. Απηή ε κεηαζηξνθή 

αληηπξνζσπεχεηαη βαζηθά απφ κηα νηθνλνκηθή ζεσξία πνπ εθθξάζηεθε απηή ηε 

πεξίνδν θαη είρε σο ζεκειησηέο ηεο ηνπ Laffer θαη Gilder, γηα ηνπο νπνίνπο ζα 

αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζε επφκελν θεθάιαην. Η ζεσξία αλέθεξε φηη κηα κείσζε ησλ 

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ήηαλ ζε ζέζε λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ ξπζκνχ 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ιφγσ ηεο ελίζρπζεο ησλ θηλήηξσλ γηα πεξηζζφηεξε θαη 

                                                           
3 Γεωργακόποσλος Θ., Πάζτος Π., (2003), Διζαγωγή ζηη θορολογία, εκδόζεις 

Μπένοσ 
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απνδνηηθφηεξε εξγαζία θαη παξαγσγή ε νπνία κάιηζηα ζα δεκηνπξγνχζε εηζφδεκα 

ηέηνην ψζηε λα ππάξμεη αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ ηε θνξνινγία παξά ηε κείσζε ησλ 

νλνκαζηηθψλ ζπληειεζηψλ θνξνιφγεζεο μεθίλεζαλ λα επηρεηξεκαηνινγνχλ ππέξ 

ιηγφηεξν πνιχπινθσλ θαη δηαθξηηψλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη γηα 

κείσζε ή θαη γηα νινθιεξσηηθή εμάιεηςε ησλ θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ θαη γηα 

ζεκαληηθή κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ θνξνιφγεζεο. Πάλησο πξνηείλνληαλ νη φπνηεο 

αιιαγέο λα έρνπλ νπδέηεξν ραξαθηήξα απφ πιεπξάο εζφδσλ. Σε απηφ ζα βνεζνχζε 

θαη ε αλαζεψξεζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο πνπ ήηαλ επηζπκεηή εθηφο ησλ ιφγσλ πνπ 

ππαγνξεπφηαλ απφ ηελ έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο θαη γηα λα αληηζηαζκηζηνχλ θάπνηεο 

απφ ηηο απψιεηεο εζφδσλ πνπ πξνβιέπνληαλ ιφγσ ησλ κεηψζεσλ ζηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο
4
. 

1.2 Σο θεςμικό και νομικό πλαίςιο 
 

Τν θνξνινγηθφ ζχζηεκα νθείιεη λα είλαη απιφ θαη θαηαλνεηφ, ηφζν γηα ηνπο 

εθνξηαθνχο ππαιιήινπο φζν θαη γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο. Αξθεί σζηφζν ε 

απαξίζκεζε ησλ λφκσλ πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή θάζε ρξφλν, ησλ εηδηθψλ 

ξπζκίζεσλ, ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαη ησλ άιισλ λνκνζεηεκάησλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο ηελ πνιπλνκία, ηελ 

πνιππινθφηεηα θαη ηελ έιιεηςε ζπλνρήο φισλ απηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ζήκεξα ην 

ειιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη απφ ην 1980 έσο θαη ην 2011 έρνπλ ςεθηζηεί απφ ηε 

Βνπιή 65 θνξνινγηθά λνκνζρέδηα ελψ ν αξηζκφο ησλ λφκσλ ζηνπο νπνίνπο 

ππάξρνπλ θνξνινγηθέο δηαηάμεηο είλαη άγλσζηνο. Τελ θαηάζηαζε απηή κεγεζχλεη 

δξακαηηθά νη πνιπάξηζκεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο, νη εγθχθιηνη θηι. Η θαηάζηαζε 

είλαη αθφκε ρεηξφηεξε αλ ιεθζεί ππφςε φηη δελ ππάξρεη επίζεκνο κεραληζκφο 

έγθπξεο θνηλνπνίεζεο ή γλσζηνπνίεζεο ησλ εθαηνληάδσλ απηψλ εγθπθιίσλ θαη 

ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
5
. 

                                                           
4 Γεωργακόποσλος Θ., Πάζτος Π., (2003), Διζαγωγή ζηη θορολογία, εκδόζεις 

Μπένοσ 

5 Καραβοκύρης Α, Σηαμαηόποσλος Α., (2012), Φορολογία ειζοδήμαηος θσζικών και 

νομικών προζώπων, εκδόζεις Σηαμούλη 
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Τέινο, εθηφο απφ ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, ηνπο λφκνπο ησλ δηαθφξσλ ππνπξγείσλ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ θνξνινγηθέο εγθπθιίνπο, ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, ηηο 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο, ηηο εγθπθιίνπο θηι ν καθξχο θαηάινγνο ηεο πνιπλνκίαο ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ 

δηνηθεηηθψλ θαη άιισλ δηθαζηεξίσλ. Οη απνθάζεηο απηέο απνηεινχλ κέξνο ηεο 

γεληθφηεξεο θνξνινγηθήο λνκνινγίαο θαη δηαθξίλνληαη ζε απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ 

ηεο Δπηθξαηείαο, ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ησλ Γηνηθεηηθψλ Πξσηνδηθείσλ.  

Πξνβιήκαηα φκσο ππάξρνπλ θαη ζην πεξηερφκελν φισλ απηψλ ησλ δηαηάμεσλ, νη 

νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε εζσηεξηθήο ζπλνρήο, απνπζία νηθνλνκηθήο 

ζθέςεο θαη αδπλακίεο απφ πιεπξάο δεκηνπξγίαο λέσλ λφκσλ. Όκσο νη ζχλζεηεο 

απηέο θαηαζηάζεηο θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ην θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα απαηηεί εηδηθέο γλψζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο θαη 

εηδηθέο γλψζεηο ζην λα εθθξαζηνχλ νη ζηφρνη ηεο πνιηηηθήο απηήο ζε θείκελα πνπ λα 

έρνπλ λνκηθή ηζρχ. Κάηη πνπ δελ είλαη εχθνιν γηαηί απαηηεί αθξίβεηα ησλ ιέμεσλ, 

ζαθήλεηα θαζψο θαη απζηεξφηεηα ζηε δηαηχπσζε πνπ λα κελ αθήλνπλ πεξηζψξηα 

εξκελεηψλ. Ωζηφζν, ε αληίιεςε πνπ θαίλεηαη λα θπξηαξρεί ζηελ Διιάδα φζν αθνξά 

ην ζέκα απηφ είλαη φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ιεθζνχλ νη πνιηηηθέο απνθάζεηο ηα 

ππφινηπα είλαη εχθνια θαη απνκέλεη ε ςήθηζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ζηε Βνπιή. 

Παξάιιεια, ε ζχληαμε ησλ λνκνζρεδίσλ, ησλ εγθπθιίσλ θηι απνηειεί θαζήθνλ πνπ 

έρεη αλαηεζεί ζε δηνηθεηηθνχ ππαιιήινπο θαη φρη ζε εηδηθνχο. 

Οη ζπλέπεηεο ησλ πξαθηηθψλ απηψλ, ζην ζρεδηαζκφ, ζηε δηνίθεζε θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη εκθαλείο
6
. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Καραβοκύρης Α, Σηαμαηόποσλος Α., (2012), Φορολογία ειζοδήμαηος θσζικών και 

νομικών προζώπων, εκδόζεις Σηαμούλη 
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1.3 Η κατανομή των «βαρών» και η διάβρωςη τησ φορολογικήσ 

βάςησ 
 

Σε θάζε θνξνινγηθφ ζχζηεκα ππάξρνπλ ξπζκίζεηο πνπ γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο ή 

θνηλσληθνχο παξέρνπλ πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε ζε νξηζκέλνπο θνξνινγνχκελνπο πνπ 

επλννχλ κηα κνξθή εηζνδήκαηνο ζε ζρέζε κε θάπνηα άιιε ή κηα θαηεγνξία 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πεξηζζφηεξν απφ θάπνηα άιιε. Η πξνλνκηαθή απηή 

κεηαρείξηζε παξέρεηαη κε ηε κνξθή ησλ θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ, ησλ εθπηψζεσλ ή 

κεηψζεσλ απφ ην εηζφδεκα, ησλ κεηψζεσλ απφ ην θφξν θαη ησλ κεησκέλσλ 

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ. Οη ξπζκίζεηο απηέο αλ θαη πξνθαινχλ ζεκαληηθή κείσζε 

ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ζεσξνχληαη δηθαηνινγεκέλεο γηαηί ηθαλνπνηνχλ νξηζκέλεο 

αλάγθεο ή γηαηί ην φθεινο απφ ηε ρνξήγεζε ηνπο εθηηκάηαη φηη είλαη κεγαιχηεξν απφ 

ην θφζηνο ηνπο αλ θαη ην θφζηνο ηνπο δελ είλαη ζπλήζσο γλσζηφ
7
. 

Τν θνξνινγηθφ ζχζηεκα ησλ πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ ηεο Δ.Δ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ 

ππεξβνιηθά κεγάιν αξηζκφ ηέηνηνπ είδνπο εηδηθψλ ξπζκίζεσλ πνιιέο απφ ηηο νπνίεο 

δελ έρνπλ ζήκεξα ηζρπξή δηθαηνινγεηηθή βάζε, είηε γηαηί έπαπζε λα ηζρχεη ν ιφγνο 

γηα ηνλ νπνίν αξρηθά δφζεθαλ είηε γηαηί απφ ηελ αξρή ε ρνξήγεζε ηνπο δελ 

βαζηδφηαλ ζε νηθνλνκηθά ή θνηλσληθά θξηηήξηα αιιά ππήξμε απνηέιεζκα θαζαξά 

πνιηηηθήο πίεζεο. Τα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ απηέο νη ξπζκίζεηο είλαη πνιιά. 

Τν πξψην είλαη φηη ζπάληα εμεηάδνληαη ελψ ζπρλά ζεζκνζεηνχληαη ρσξίο θαλ λα 

ζπλνδεχνληαη κε εθηίκεζε ηεο απψιεηαο ησλ εζφδσλ πνπ πξνθαινχλ. Έηζη, κφιηο 

ηεζνχλ ζε εθαξκνγή βξίζθνληαη θξπκκέλεο κέζα ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, κνηάδνπλ 

ζαλ φιεο ηηο άιιεο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη κεηαηξέπνληαη ζε ππνρξεψζεηο πνπ 

είλαη δχζθνιν λα αξζνχλ. Δλζσκαηψλνληαη ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη είλαη 

άγλσζην πφζνη ζα ηηο εθκεηαιιεπηνχλ θαη ζε πνην βαζκφ. Γειαδή, είλαη αδχλαην λα 

εθηηκήζεηο θαλείο πξνθαηαβνιηθά πσο ζα εμειηρζεί ην θφζηνο ηνπο.  

Έλα δεχηεξν πξφβιεκα είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνία θαηαλέκνληαη ηα νθέιε ησλ 

θνξνινγηθψλ δαπαλψλ ζηα δηάθνξα εηζνδεκαηηθά θιηκάθηα.  

 

 

                                                           
7 Μπάρμπας Ν., (2007), Φορολογία ειζοδήμαηος, εκδόζεις Σάκκοσλα 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2ο: Η ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. ΟΡΙΜΟΙ – 

ΙΔΡΤΗ - ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
 

2.1 Οριςμοί 
 

Απφ λνκηθήο πιεπξάο νη επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ζε 

αηνκηθέο θαη ζε εηαηξηθέο. Δκείο ζηε παξνχζα εξγαζία ζα κειεηήζνπκε ηηο εηαηξηθέο 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ Αλψλπκε Δηαηξία (Α.Δ). 

Η εηαηξηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο πξνθχπηεη απφ ηε ζπλεξγαζία πεξηζζφηεξσλ 

αηφκσλ. Η ζχκπξαμε πεξηζζφηεξσλ πξνζψπσλ ζε κηα επηρείξεζε κπνξεί λα 

νθείιεηαη είηε ζηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο είηε ζηελ αλάγθε 

ελίζρπζεο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο είηε θαη ζηα δχν απηά. Οη εηαηξείεο 

δηαθξίλνληαη ζε: πξνζσπηθέο, ζε εηαηξείεο θεθαιαίνπ θαη ζε εηαηξίεο ζπλεηαηξηζηηθήο 

κνξθήο
8
. 

Σηηο πξνζσπηθέο εηαηξίεο ζηηο νπνίεο θπξηαξρεί ε ζέιεζε ησλ πξνζψπσλ ηα νπνία ηηο 

δηνηθνχλ ππάγνληαη: 

 Η νκφξξπζκε εηαηξεία (Ο.Δ) 

 Η εηεξφξξπζκε εηαηξεία (Δ.Δ) 

 Η αθαλήο ή ζπλεηαηξηζηηθή εηαηξεία 

Απφ ηελ άιιε ζηε θαηεγνξία ησλ εηαηξηψλ θεθαιαίνπ βξίζθνπκε ηηο εμήο: 

 Τελ Αλψλπκε Δηαηξεία (Α.Δ) 

 Τελ Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ) 

Η Αλψλπκε είλαη εθείλε ε εηαηξεία ζηελ νπνία ε ζπλεξγαζία ησλ κεηφρσλ δελ είλαη 

πξνζσπηθή αιιά θεθαιαηνπρηθνχ ραξαθηήξα θαη απνηειεί ηνλ πιένλ εμειηγκέλν 

εηαηξηθφ ηχπν ηεο ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

                                                           
8 Περάκης Δ., (2016), Το νέο δίκαιο ηης ανώνσμης εηαιρείας, εκδόζεις Νομική 

Βιβλιοθήκη 
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Τα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Α.Δ ηα νπνία θαη ηε δηαρσξίδνπλ απφ ηηο ππφινηπεο 

κνξθέο εηαηξηψλ είλαη ηα εμήο: 

1. Τν θεθάιαην ηεο εηαηξείαο δηαηξείηαη ζε πνιιά ίζα θαηά θαλφλα κηθξά 

κεξίδηα ηα νπνία θαη νλνκάδνληαη κεηνρέο 

2. Κάζε κέηνρνο επζχλεηαη κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο κεηνρήο θαη κπνξεί ειεχζεξα λα 

κεηαβηβάζεη ην εηαηξηθφ ηνπ κεξίδην ζε άιιν πξφζσπν 

3. Η αλψλπκε εηαηξεία απνηειεί κνξθή ζπγθεληξσηηθήο νξγάλσζεο ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη πξνζδίδεη ζηελ επηρείξεζε εληειψο απξφζσπν ραξαθηήξα 

4. Τέινο ε αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο πξνυπνζέηεη ηα εμήο: 

 Σεκαληηθφ βαζκφ αλάπηπμεο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί 

 Τάζε θαη ξνπή γηα κεγάιε ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ 

 Δπλντθή λνκνζεηηθή θαη θνξνινγηθή πνιηηηθή ππέξ ησλ αλσλχκσλ 

εηαηξηψλ 

Η Αλψλπκε Δηαηξεία είλαη κηα θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. 

Σθνπφο ηεο ζχζηαζεο  κηαο Α.Δ είλαη ε ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ θαη ε ππεγγπφηεηα 

απνθιεηζηηθά απηνχ  γηα ηα εηαηξηθά ρξέε , αδηαθνξψληαο γηα ην πξφζσπν θάζε 

εηαίξνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην  ηεο εηαηξείαο (θεθαιαηνπρηθή). Η πνξεία ηεο 

εηαηξείαο είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ πνξεία ησλ πξφζσπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

θεθάιαην ηεο εηαηξείαο (απφθηεζε λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο). Σπλεπψο  ν ζάλαηνο, ε 

δηθαζηηθή απαγφξεπζε, ε πηψρεπζε θαη ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην 

ηεο εηαηξείαο δελ αζθεί θακηά επηξξνή ζηε δηαηήξεζε ηεο εηαηξείαο. Η αλψλπκε 

εηαηξεία είλαη εκπνξηθή αλεμάξηεηα αλ ν ζθνπφο ηεο δελ είλαη ε άζθεζε εκπνξηθήο 

επηρείξεζεο ζπκθψλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Νφκνπ 2190/1920
9
. Η Αλψλπκε Δηαηξεία 

ζπζηήλεηαη απφ έλα ε πεξηζζφηεξα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, κπνξεί δε λα θαηαζηεί 

κνλνπξφζσπε εάλ ζπγθεληξσζνχλ φιεο νη κεηνρέο ζε έλα κφλν πξφζσπν.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπζηαζεί κηα Α.Δ είλαη ε θάιπςε ηνπ 

θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ ίδξπζε ηεο. Τν θεθάιαην κηαο Α.Δ απνηειείηαη 

απφ ίζα κεξίδηα , ηηο κεηνρέο. Τν ειάρηζην χςνο θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

ζχζηαζε κηαο Α.Δ είλαη 24.000 €, ελψ ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ 

(αζθαιηζηηθέο , ηξαπεδηθέο θα) νπνχ ην χςνο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη είλαη 

πνιχ πςειφηεξν. Τν θεθάιαην πξέπεη λα είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηε ζχζηαζε ηεο 

                                                           
9 Άρθρο 1, Νόμος 2190/1920 
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εηαηξείαο. Η επζχλε ησλ κεηνρψλ κηαο Α.Δ είλαη πεξηνξηζκέλε. Αλαιπηηθφηεξα νη 

κέηνρνη κηα Α.Δ δηαθηλδπλεχνπλ κφλν ηελ νηθνλνκηθή αμία ζπκκεηνρήο ηνπο ζην 

θεθάιαην ηεο εηαηξείαο. Γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο επζχλεηαη ε ηδία κε νιφθιεξε ηελ 

πεξηνπζία ηεο. Σθνπφο ηεο ιεηηνπξγηάο ησλ Α.Δ είλαη ε ζπγθέληξσζε πςειψλ 

θεθαιαίσλ απφ πνιινχο κηθξνεπελδπηέο , πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα 

πινπνηεζνχλ κεγάια επελδπηηθά ζρέδηα, ηα νπνία είλαη αδχλαηνλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνλ θάζε κηθξνεπελδπηή - κέηνρν κεκνλσκέλα. Σηελ Διιάδα 

ππάξρεη θαηαζηξαηήγεζε ηνπ ζθνπνχ ιεηηνπξγηάο ηνπ εηαηξηθνχ κνξθψκαηνο ηεο 

Α.Δ αθνχ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπγγεληθά πξφζσπα ζπζηήλνπλ αλψλπκεο εηαηξείεο 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πεξηνξηζκέλε επζχλε γηα πηζαλά ρξέε ηεο εηαηξείαο έλαληη ησλ 

ηξίησλ . Απηφ άιισζηε  εκθαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ  Γεξκάληα ιεηηνπξγνχλ 

πεξίπνπ 3.500 Α.Δ ελψ ζηηο Διιάδα 25.000 Α.Δ
10

. 

2.2 Η ίδρυςη και η λειτουργία τησ Α.Ε 
 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπζηαζεί κηα Α.Δ πξέπεη αξρηθά λα ζπληαρζεί ην θαηαζηαηηθφ ηεο 

εηαηξείαο δηα ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα ελήιηθα θαη 

ηθαλά γηα δηθαηνπξαμία θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. 

Τν θαηαζηαηηθφ απνηειεί ην λνκηθφ έγγξαθν ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ξπζκίδεη ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηε δηνίθεζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ , ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο 

θαη ησλ κεηφρσλ, ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ δηάιπζε 

ηεο εηαηξείαο
11

. 

Αλαιπηηθφηεξα ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα εκπεξηέρεη : 

- Τελ εηαηξηθή επσλπκία θαη ην ζθνπφ ηεο εηαηξείαο: Η εηαηξηθή επσλπκία 

θαζνξίδεηαη απφ ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο πνπ αζθεί. Σηελ επσλπκία κπνξεί λα 

εκπεξηέρεηαη θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ε επσλπκία θάπνηαο 

άιιεο εκπνξηθήο εηαηξείαο. Σηελ επσλπκία πξνζηίζεληαη σο ππνρξεσηηθά ζηνηρεία ε 

ιέμε << αλψλπκε εηαηξεία >>. 

                                                           
10 Άρθρο 1, Νόμος 2190/1920 

11 Ηλιόκασηος Γ., (2011), Πρακηικός οδηγός ανωνύμων εηαιρειών, εκδόζεις 

Ηλιόκασηοσ 
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- Τελ έδξα ηεο εηαηξείαο: Ωο έδξα ηεο εηαηξείαο λνείηαη ν ηφπνο νπνχ αζθείηαη ε 

δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. Κάζε εηαηξεία έρεη κηα έδξα θαη σο ηέηνηα νξίδεηαη έλαο 

δήκνο ή κηα θνηλφηεηα ηεο Διιεληθήο Δπηθξαηείαο
12

. 

-Η δηάξθεηα  ηεο εηαηξείαο: Η δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο , εθφζνλ ν θαζνξηζκφο ηεο είλαη 

απαξαίηεην ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα εκπεξηέρεηαη ζην θαηαζηαηηθφ, είλαη πάληνηε 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

- Τν χςνο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ: ην ειάρηζην χςνο ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ ρξεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα ζπζηαζεί κηα Α.Δ είλαη 24.000 

€. Πην ζπγθεθξηκέλα , πξνθεηκέλνπ λα ζπζηαζεί κηα Α.Δ πξέπεη ππνρξεσηηθά: α) νη 

κέηνρνη λα έρνπλ αλαιάβεη εμ νινθιήξνπ ηελ θάιπςε ηνπ αλσηέξνπ πνζνχ θαηά ηε 

ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη  β) εληφο ησλ δχν (2) επφκελσλ  κελψλ απφ ηελ θάιπςε 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ   απαηηείηαη θαη ε νινζρεξήο θαηαβνιήο ηνπ .  

Η δπλαηφηεηα ηεο κεξηθήο θαηαβνιήο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ παξέρεηαη απφ ην 

Νφκν κφλν φηαλ πξφθεηηαη γηα εηζθνξέο ζε ρξήκα θαη κφλν  γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ  ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο ηνπο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην. 

Σε πεξίπησζε πνπ ην κεηνρηθφ θεθάιαην κηαο Α.Δ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ειάρηζην 

πνζφ ησλ 24.000 € πνπ νξίδεη ν λφκνο ηφηε πξέπεη:  α) θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο 

λα έρεη θαιπθζεί απφ ηνπο κεηφρνπο ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  ηεο 

εηαηξείαο  β) ην κεξηθψο θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην θαηά ηε ζχζηαζε ηεο 

εηαηξείαο  πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 24.000 € θαη φρη κηθξφηεξν απφ ην 1/4 ηνπ 

ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο  γ)  ην ελαπνκείλαλ θεθάιαην ην νπνίν 

έρεη θαιπθζεί θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο αιιά δελ έρεη θαηαβιεζεί  πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα θαηαβιεζεί εληφο πέληε (5)  εηψλ απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο . 

Τν κεηνρηθφ θεθάιαην κηαο αλψλπκεο εηαηξείαο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ εηζθνξέο 

ησλ κεηφρσλ ζε ρξήκα ή θαη ζε είδνο. Οη κέηνρνη κπνξεί λα εηζθέξνπλ θηλεηή θαη 

αθίλεηε πεξηνπζία πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο θαζψο επίζεο θαη άπια αγαζά πνπ 

έρνπλ θαηνρπξσκέλα σο πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. Η εηζθνξά εξγαζίαο απφ ηνλ 

                                                           
12 Ηλιόκασηος Γ., (2011), Πρακηικός οδηγός ανωνύμων εηαιρειών, εκδόζεις 

Ηλιόκασηοσ 
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κέηνρν δελ επηηξέπεηαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

δηφηη δελ δχλαηαη λα απνηηκεζεί ρξεκαηηθά. 

- ην είδνο ησλ κεηνρψλ , ε νλνκαζηηθή άμηα έθδνζεο ηνπο  θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ 

κεηνρψλ πνπ απαξηίδνπλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο 

- ε ζχλζεζε θαη ε ζπγθξφηεζε ζε ζψκα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο 

απφ ηελ ζχζηαζε ηεο θαη γηα φζν δηάζηεκα νξίδεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο 

Δπηζεκαίλεηαη φηη  κε ην Νφκν 3853/2010 απινπνηήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο 

ησλ Α.Δ ζηε ρψξα καο. Δηδηθφηεξα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

αλσηέξνπ λφκνπ θαζνξίδνληαη νη ελέξγεηεο  πνπ είλαη απαξαίηεηεο λα θάλνπλ νη 

ζπκβαιιφκελνη ή ν κφλνο ηδξπηήο αλ πξφθεηηαη γηα κνλνπξφζσπε Α.Δ πξνθεηκέλνπ 

λα ζπζηαζεί κηα Α.Δ  ελψπησλ ηεο << Υπεξεζίαο Μηαο Σηάζεο >>  . Αλαιπηηθφηεξα : 

1. Γηα ηε ζχζηαζε ηεο Α.Δ νη ζπκβαιιφκελνη ε ν κφλνο ηδξπηήο πξνβαίλνπλ , 

ελψπησλ ηεο Υπεξεζίαο Μηαο Σηάζεο ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο
13

: 

η)  Υπνγξάθνπλ ην ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ηεο ζχζηαζεο ηεο εηαηξίαο ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920. 

ηφ) Υπνβάιινπλ ππνγεγξακκέλε αίηεζε θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.Μ.Η 

ηνί) Υπνβάιινπλ αίηεζε γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο επσλπκίαο ζην νηθείν επηκειεηήξην 

θαη γηα ηελ εγγξαθή ηεο εηαηξείαο σο κέινο ζε απηφ 

ηv) Καηαβάιινπλ ην Γξακκάηην Δληαίνπ Κφζηνπο Σχζηαζεο Δηαηξίαο 

v) Υπνβάιινπλ δήισζε γηα ην Φφξν Σπγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ θαη εμνθινχλ άκεζα 

ην ζρεηηθφ θφξν. 

vi) Υπνβάιινπλ ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην ή ηνλ ηίηιν θπξηφηεηαο ή ππεχζπλε 

δήισζε δσξεάλ παξαρψξεζεο ηνπ ρψξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο  

vii) Υπνβάιινπλ ηηο απαξαίηεηεο αηηήζεηο θαη ζπκπιεξψλνπλ ηα απαξαίηεηα έληππα 

γηα ηε ρνξήγεζε Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ) θαη γηα ηελ εγγξαθή ησλ 
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κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνχιηνπ ζηνπο νηθείνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο
14

.  

2. Απζεκεξφλ ή ην αξγφηεξν ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ησλ ελεξγεηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη αθνξνχλ ελέξγεηεο ησλ ηδξπηψλ , ε 

Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο είλαη ππνρξεσκέλε :  

η) Να πξνβεί ζε έιεγρν ηεο αίηεζεο θαηαρψξεζεο σο πξνο ηελ λνκηκνπνίεζε ηνπ 

αηηνχληνο θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ πνπ απηφο ππνβάιιεη. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν έιεγρνο απηφο ηεο λνκηκνπνίεζεο αθνξά ην πξφζσπν πνπ 

ππνβάιιεη ηελ αίηεζε ζηνλ πηζηνπνηεκέλν ζπκβνιαηνγξάθν ψζηε λα εμαθξηβσζεί αλ 

απηφο εθπξνζσπεί  πξάγκαηη ηνπο ηδξπηέο ηεο εηαηξείαο. 

ii) Να πξνβεί , κέζσ ηεο πξφζβαζεο ζηα ειεθηξνληθά αξρεία ηνπ Γ.Δ.ΜΗ , ζε 

πξνέιεγρν ηεο επσλπκίαο θαη ζηε ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο ρξήζεο. Δθφζνλ ε 

πξνηεηλφκελε επσλπκία είλαη ήδε θαηαρσξεκέλε απφ άιιν δηθαηνχρν , ε Υπεξεζία 

Μηαο Σηάζεο ελεκεξψλεη ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαη,  κεηά απφ ζπλελλφεζε καδί 

ηνπο, πξνβαίλεη ζε ηξνπνπνίεζε ηεο επσλπκίαο. 

ηηη)  Να πξνβεί ζηελ είζπξαμε ηνπ Γξακκαηίνπ Δληαίνπ Κφζηνπο Σχζηαζεο Δηαηξίαο 

θαη ηνπ θφξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ , θαζψο θαη ζηε ρνξήγεζε ζρεηηθήο 

απφδεημεο θαηαβνιήο ηνπο. 

ηv) Να κεξηκλήζεη , ηέινο , γηα ηελ θαηαρψξεζε θαη εγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζηελ 

Υπεξεζία ή ζην Τκήκα Γ.Δ.ΜΗ θαη γηα ηελ ρνξήγεζε ζηελ εηαηξεία Αξηζκνχ 

Γ.Δ.ΜΗ θαη Κσδηθνχ Αξηζκνχ  Καηαρψξεζεο. 

v) Να ζπληάμεη θαη λα απνζηείιεη αλαθνίλσζε , δειαδή έλα είδνο πεξίιεςεο , γηα ηελ 

αλσηέξσ θαηαρψξεζε ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ Γ.Δ.ΜΗ ζην Δζληθφ Τππνγξαθείν 

γηα δεκνζίεπζε ηεο ζην Φ.Δ.Κ ( Τεχρνο Α.Δ , Δ.Π.Δ , θαη Γ.Δ.ΜΗ ) .  

vi) Να κεξηκλήζεη , κέζσ ηεο πξφζβαζεο ζηα νηθεία ειεθηξνληθά αξρεία , γηα ηελ 

έθδνζε Α.Φ.Μ  ηεο εηαηξείαο , δειαδή ηνπ λεντδξπζέληνο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ην 

νπνίν είλαη απηνηειέο ππνθείκελν θνξνιφγεζεο αλεμάξηεην απφ ηνπο ηδξπηέο θαη 
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ηνπο κεηφρνπο ηνπ, θαζψο θαη γηα ηελ εγγξαθή ηεο εηαηξίαο θαη ησλ κειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνχιηνπ ζηνπο νηθείνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

vii) Να πξνβεί ζηελ εγγξαθή ηεο Δηαηξίαο ζην αξκφδην επηκειεηήξην. 

γ) Δάλ απφ ηνλ έιεγρν πξνθχςεη φηη ε αίηεζε, ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά ή 

ην ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο , 

νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη, κέζσ ηειενκνηνηππίαο ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ , 

λα πξνβνχλ εγγξάθσο ζηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλήζεηο , δηνξζψζεηο ή ζπκπιεξψζεηο 

κέζα ζε δπν εξγάζηκεο , ε , εθφζνλ δηθαηνινγείηαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο , ζε δέθα ( 10 

) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Αλ ε πξνζεζκία ησλ δχν 

ή δέθα εκεξψλ παξέιζεη  άπξαθηε ή ηα ζηνηρεία παξά ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή ηνπο 

εμαθνινπζνχλ λα κελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ, ε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο 

δελ θαηαρσξείηαη ζην Γ.Δ.ΜΗ , θαη ην Γξακκάηην Δληαίνπ Κφζηνπο Σχζηαζεο 

Δηαηξίαο θαη ν Φφξνο Σπγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ πνπ θαηαβιεζήθαλ επηζηξέθνληαη , 

ελ φιν ή ελ κέξεη , ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζεο 

πεξίπησζεο Α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4
15

. 

Με ηελ θαηαρψξεζε ηνπο ζην Γ.Δ.ΜΗ θαη ηε δεκνζίεπζε ηνπο ζηνλ ηζφηνπν ηνπ νη 

εηαηξείεο απνθηνχλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη ιακβάλνπλ απνθιεηζηηθφ αξηζκφ 

Γ.Δ.ΜΗ,  ελψ δεκηνπξγείηαη κεξίδα θαη θάθεινο ζην Γ.Δ.ΜΗ  γηα θάζε εηαηξεία. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Α.Δ πθίζηαηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ θαηαρσξείηαη ην θαηαζηαηηθφ 

ζην Γ.Δ.ΜΗ . Τν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί  απφ ηε θαηάξηηζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο  Α.Δ δηα ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ κέρξη θαη ηελ θαηαρψξηζε 

ζην Γ.Δ.ΜΗ  ε εηαηξεία είλαη ππφ ζχζηαζε .Τνλίδεηαη επίζεο φηη ζην θαηαζηαηηθφ 

ηεο Α.Δ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη φιεο νη δαπάλεο  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα  λα ζπζηαζεί ε  

Α.Δ.  Τν ζχλνιν κάιηζηα  ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ βαξχλνπλ ηελ ηδία ηελ Α.Δ, παξφιν 

πνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαηαβάιινληαλ νη αλσηέξσ δαπάλεο δελ ππήξρε 

λνκηθφ πξφζσπν αιιά ππφ ζχζηαζε Α.Δ ,  κε ηελ πξνυπφζεζε  φηη κέζα ζε ηξεηο 

κήλεο απφ ηελ  απφθηεζε λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο  παξζεί απφθαζε απφ ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην φηη κεηαβηβάδεηαη ε επζχλε ησλ πξνζψπσλ πνπ ελεξγνχλ ζην 

φλνκα ηεο ππφ ζχζηαζεο εηαηξείαο , ζηελ ηδία ηελ εηαηξεία . Σηελ πεξίπησζε πνπ ην 
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δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δελ πάξεη ηέηνηα απφθαζε εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ηφηε 

θαηά ξεηή δηάηαμε ηνπ λφκνπ ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ελεξγήζεη ζην φλνκα ηεο ππφ 

ζχζηαζεο εηαηξείαο επζχλνληαη γηα ηηο πξάμεηο απηέο απεξηφξηζηα θαη ζε νιφθιεξν, 

δειαδή κε νιφθιεξε ηελ πξνζσπηθή ηνπο πεξηνπζία θαη γηα νιφθιεξν ην ρξένο. 

Δπηπξφζζεηα νη ηδξπηέο ηεο Α.Δ , γηα ηα πέληε πξψηα ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηεο Α.Δ 

επζχλνληαη πξνζσπηθψο , απεξηφξηζηα θαη εηο νιφθιεξν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

δεκίαο πνπ ππέζηε ε ηδία ε εηαηξεία, νη κέηνρνη, νη θαιφπηζηνη ηξίηνη ζε πεξίπησζε 

πνπ κε δηθή ηνπο επζχλε πξνθάιεζαλ κε πξάμεηο ή παξαιήςεηο ηηο θάησζη 

πιεκκέιεηεο : α) θαηά ηε ζχληαμε ηνπ θαηαζηαηηθνχ δελ ζπκπεξηιήθζεθε θάπνηα 

ππνρξεσηηθή δηάηαμε πνπ νξίδεηαη απφ ην λφκν  β) θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ έγηλε ιάζνο απνηίκεζε ησλ εηζθνξψλ ζε είδνο εθνπζίσο πξνθεηκέλνπ λα 

παξαπιαλήζεη ηνπο ηξίηνπο γηα ηελ αμία ηεο εηαηξείαο  γ) απφ ηελ ηπρφλ θήξπμε ηεο 

αθπξφηεηαο ηεο εηαηξείαο κε ππαηηηφηεηα ησλ ηδξπηψλ
16

. 

2.3 Μετοχέσ και εταιρικά μερίδια τησ Α.Ε 
 

Τν θεθάιαην ηεο Α.Δ δηαηξείηαη φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ζε ίζα κεξίδηα πνπ 

νλνκάδνληαη κεηνρέο.  Η κεηνρή είλαη έλα αμηφγξαθν ζην νπνίν ελζσκαηψλεηαη ε 

κεηνρηθή ζρέζε θαη απνηειεί έλα κέξνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Τα βαζηθά 

δηθαηψκαηα πνπ έρεη ν θάηνρνο κηαο κεηνρήο - κέηνρνο , αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά 

απφ ην θαηαζηαηηθφ είλαη ηα αθφινπζα : 

- ζπκκεηέρεη θαη αλαιφγηα ζηα θέξδε πνπ πξαγκαηνπνηεί ε εηαηξεία 

- ζπκκεηέρεη θαη αλαιφγηα ζην πνζφ πνπ απνκέλεη απφ ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο  

- ζπκκεηέρεη θαη αλαιφγηα ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο , αθνχ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ 

ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο 

Σηελ κεηνρή απνδίδνληαη δηαθνξέο έλλνηεο - νξηζκνί φζν αθνξά ηελ άμηα ηνπο . Οη 

θπξηφηεξεο είλαη νη θάησζη : 

- Ολνκαζηηθή αμία κεηνρήο: είλαη ην κέξνο  ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απνηειεί ε 

κηα κεηνρή . Η αμία αχηε αλαγξάθεηαη ζην ζψκα ηνπ αμηφγξαθνπ θαη ζχκθσλα κε ην 
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λφκν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 0,30 € θαη κεγαιχηεξε απφ 100 €. Τν 

γηλφκελν ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο επί ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηζνχηαη κε 

ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Α.Δ . Η νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ηαπηίδεηαη κε ηελ 

πξαγκαηηθή αμία κφλν θαηά ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο . Μεηαγελέζηεξα ε νλνκαζηηθή 

άμηα δηαθέξεη απφ ηελ πξαγκαηηθή δηφηη ην κεηνρηθφ θεθάιαην δηαθέξεη απφ ηελ 

εηαηξηθή πεξηνπζία , εμαηηίαο ηεο κεηαβνιήο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο εηαηξίαο απφ ηελ 

ζπλαιιαθηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα
17

. 

- Φξεκαηηζηεξηαθή αμία: αθνξά κεηνρέο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην. Η  

αμία ησλ κεηνρψλ   δηακνξθψλεηαη ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά  απφ ηελ πξφζθνξα 

θαη ηελ δήηεζε  ηεο κεηνρήο . Η ρξεκαηηζηεξηαθή αμία δηαθέξεη απφ ηελ νλνκαζηηθή 

, ζεσξεηηθά πξέπεη λα πξνζεγγίδεη ηελ πξαγκαηηθή αιιά ππάξρεη ζπλήζσο απφθιηζε 

γηαηί παξεκβαίλνπλ ππνθεηκεληθνί θαη αληηθεηκεληθνί παξάγνληεο ζηε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά πνπ ηηο δηαθνξνπνηνχλ. 

- Λνγηζηηθή αμία: είλαη ε αμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ηεο θαζαξήο ζέζεο 

ηεο εηαηξείαο, φπσο αχηε πξνθχπηεη απφ ηνλ  ηζνινγηζκφ ηεο Α.Δ ,δηα ηνπ  ζπλνιηθνχ  

αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ. (κεηνρηθφ θεθάιαην + απνζεκαηηθά + απνηειέζκαηα εηο λέν / 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κεηνρψλ) 

- Δκπνξηθή αμία: είλαη ε αμία ζηελ νπνία ε κεηνρή αγνξάδεηαη ή πσιείηε ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Γελ ηαπηίδεηαη πάληα κε ηελ εζσηεξηθή αμία ηεο 

κεηνρήο δηφηη ε εκπνξηθή αμία δηακνξθψλεηαη θαη απφ ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο  

(πξνζδνθίεο ησλ επελδπηηθψλ γηα αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο) θαη δπλαηφηεηα 

έιεγρνπ ηεο εηαηξείαο (νη επελδπηέο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα θαηαβάιινπλ πςειφηεξν 

αληίηηκν απφ ηελ εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ην 

πιεηνςεθηθφ παθέην ησλ κεηνρψλ θαη λα αζθνχλ έιεγρν ζηελ Α.Δ) 

Αλψλπκεο κεηνρέο: είλαη νη κεηνρέο ζηηο νπνίεο δελ γίλεηαη αλαθνξά ζην  φλνκα ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ ηηο θαηέρεη .Κάηνρνο ησλ αλσλχκσλ κεηνρψλ είλαη ν θνκηζηήο ηνπο .   

Ολνκαζηηθέο κεηνρέο: είλαη νη κεηνρέο πνπ εθδίδνληαη ππέξ νξηζκέλνπ πξνζψπνπ , ην 

φλνκα ηνπ νπνίνπ αλαγξάθεηαη πάλσ ζην ζψκα απηψλ. 

                                                           
17 Γημηηρακάς Α., (2007), Κωδικοποίηζη νόμοσ 2190/1920 περί ανωνύμων 

εηαιρειών, εκδόζεις Σηαμούλη 
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Καηαξρήλ φιεο νη κεηνρέο , νλνκαζηηθέο θαη αλψλπκεο , κεηαβηβάδνληαη ειεπζέξσο. 

Τν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο δχλαηαη λα πεξηνξίζεη ηελ ειεχζεξε κεηάβαζε  κφλν  

ησλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ (δεζκεπκέλεο) θαη φρη ησλ αλσλχκσλ., ζέηνληαο σο 

πξνυπφζεζε γηα ηελ κεηαβίβαζε ησλ κεηφρσλ απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνχιηνπ ε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. 

Πξνλνκηνχρεο κεηνρέο: εθφζνλ ππάξρεη ε ζρεηηθή πξφβιεςε ζην θαηαζηαηηθφ , 

επηηξέπεηαη απφ ην λφκν ε έθδνζε νξηζκέλσλ κεηνρψλ , θαηά ηελ ίδξπζε ηεο Α.Δ ή 

θαηά ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, νη φπνηεο παξέρνπλ νξηζκέλα πξνλφκηα 

ζηνπο θαηφρνπο ηνπο - πξνλνκηνχρνπο κεηφρνπο - έλαληη ησλ θαηφρσλ ησλ θνηλψλ , 

κε πξνλνκηνχρσλ , κεηφρσλ. 

Οη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο εθδίδνληαη ζπλήζσο πξνθεηκέλνπ λα ηνλψζνπλ ην 

επελδπηηθφ θιίκα θαηά ηελ θάιπςε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  ή ζε δηεπζπληηθά 

ζηειέρε ηεο εηαηξείαο πνπ πξνζέθεξαλ κε δηαθφξνπο ηξφπνπο ζηελ εηαηξεία 

(αθνζίσζε , πξνζσπηθή εξγαζία )
18

. 

Τα πξνλφκηα , ηα νπνία δχλαηαη λα παξέρνληαη  ελ φιν ή ελ κέξεη ζηνπο θαηφρνπο ησλ  

πξνλνκηνχρσλ κεηφρσλ  είλαη ηα αθφινπζα : 

i) ιήςε ηνπ πξψηνπ δηαλεκνκέλνπ κεξίζκαηνο , πξηλ  απφ ηηο θνηλέο κεηνρέο 

ii) ζε πεξίπησζε πνπ δελ δηαλέκεηαη κέξηζκα ζε κηα ε πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο , 

πξνλνκηαθή θαηαβνιή κεξηζκάησλ γηα ηηο ρξήζεηο πνπ δελ θαηαβιήζεθε κέξηζκα. 

iii) Απφδνζε , πξηλ απφ ηηο θνηλέο κεηνρέο , ηνπ πξντφληνο ηεο εθθαζάξηζεο ηεο 

εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ηεο Α.Δ , αλαιφγσο κε ηε ζπκκέηνρε ησλ πξνλνκηνχρσλ 

κεηνρψλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο. 

ηv) ζπκκέηνρε ελ κέξεη κφλν ζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο 

v) Σπκκέηνρε, θαηά πξνηεξαηφηεηα , ζε θέξδε απφ κεκνλσκέλε εηαηξηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

vi) ιήςε ζηαζεξνχ κεξίζκαηνο 

                                                           
18 Γημηηρακάς Α., (2007), Κωδικοποίηζη νόμοσ 2190/1920 περί ανωνύμων 

εηαιρειών, εκδόζεις Σηαμούλη 
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2.4 Σα όργανα διοίκηςησ τησ Α.Ε 

2.4.1 Η Γενική υνέλευςη των μετόχων 
 

Η Γεληθή Σπλέιεπζε είλαη ην αλψηεξν φξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ ζηεο Αλψλπκεο 

Δηαηξείαο . Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φινη νη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο.  Απνθαζίδεη 

γηα φια ηα ζέκαηα πνπ νξίδεη ν λνκφο θαη ην θαηαζηαηηθφ ή ηα νπνία ηίζεληαη ζηε 

θξίζε ηεο απφ άιια φξγαλα ηεο εηαηξείαο.  Δθιεγεί ηα κειή ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ νξίδνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ, αζθεί 

έιεγρν ζηα πεπξαγκέλα ηεο δηνίθεζεο, παίξλεη απνθάζεηο γηα φια ηα βαζηθά ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηε δσή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο (αχμεζε ή κείσζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ, κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξείαο, 

παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξείαο, δηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ 

θα). Η εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ηνπο κέηνρνπο ηεο εηαηξείαο
19

. 

Αλάινγα κε ην ρξφλν ζπγθξφηεζεο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο νη Γεληθέο Σπλειεχζεηο 

δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθέο θαη έθηαηεο. 

Η ηακηική Γενική σνέλεσζη ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην Γηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην εληφο έμη κελψλ απφ ηε ιήμε θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο. Η εηαηξηθή ρξήζε 

είλαη δσδεθάκελε έθηνο απφ ηελ πξψηε ε  δηάξθεηα ηεο νπνίαο κπνξεί λα είλαη 

ππεξδσδεθάκελε αιιά κηθξφηεξε ζε θάζε πεξίπησζε απφ εηθνζηηέζζεξηο κήλεο. 

Κπξία ζέκαηα ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο 

είλαη ηα αθφινπζα : 

- ε έγθξηζε ή κε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

- ε εθινγή λέσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ αλ ε ζεηεία ηνπο ιήγεη κέζα ζην 

δηάζηεκα πνπ ζπγθαιείηαη ε γεληθή ζπλέιεπζε 

- ν έιεγρνο δηαρείξηζεο ηεο εηαηξείαο θαη ε απαιιαγή ή κε  ησλ κειιψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνχιηνπ απφ θάζε επζχλε γηα απνδεκίσζε 

                                                           
19 Άρθρο 33, Κ.Ν 2190/20 
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- ε δηάζεζε ησλ εηήζησλ θεξδψλ 

- ε ηαθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε δχλαηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ εκπεξηέρεηαη 

ζηελ εκεξεζία δηάηαμε 

Η εκηαηή Γενική σνέλεσζη
20

 ζπγθαιείηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ νπνηεδήπνηε απηφ ην επηζπκεί,  κεηά απφ αίηεζε ησλ ειεγθηψλ  ή κεηά 

απφ αίηεζε ησλ κεηνρψλ , αξθεί απηνί λα εθπξνζσπνχλ πνζνζηφ πάλσ απφ ην 5% 

ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  

Ο λφκνο επηηξέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο κε ηελ ζπκκέηνρε ελφο 

κέξνπο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο. Πξνβιέπεη  φκσο  νξηζκέλε απαξηία (απιή ή 

απμεκέλε) γηα ηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηεο θαη νξηζκέλε πιεηνςεθία (απιή ή απμεκέλε) 

γηα ηε λφκηκε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηεο. 

 Αλαιπηηθφηεξα, ζηηο αλψλπκεο εηαηξείεο,  ιήγσ ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ ραξαθηήξα 

ηνπο, δελ απαηηείηαη ε παξάζηαζε νξηζκέλνπ αξηζκνχ πξνζψπσλ αιιά νξηζκέλνπ 

πνζνζηνχ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

απαηηνπκέλεο απαξηίαο πνπ νξίδεη ν λφκνο. 

 Γηα ηελ επίηεπμε ηεο απιήο απαξηίαο απαηηείηαη ε παξνπζία κεηφρσλ πνπ 

εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σε 

αχηε ηε πεξίπησζε νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 

εθπξνζσπνχκελσλ ςήθσλ (απιή πιεηνςεθία) 

Με ηνλ φξν πιεηνςεθία λνείηαη ην ειάρηζην πνζνζηφ θεθαιαίνπ ην νπνίν απαηηείηαη 

απφ ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ λα ηαρζεί ππέξ κηαο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί έγθπξα κηα απφθαζε απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο απμεκέλεο απαξηίαο απαηηείηαη ε παξνπζία κεηφρσλ πνπ 

εθπξνζσπνχλ ηα 2/3 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ . Σηελ πεξίπησζε 

νπνχ απαηηείηαη απμεκέλε απαξηία νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 

ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ςήθσλ (απμεκέλε πιεηνςεθία ).  

                                                           
20 Περάκης Δ., (2016), Το νέο δίκαιο ηης ανώνσμης εηαιρείας, εκδόζεις Νομική 

Βιβλιοθήκη 
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Η απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία απαηηείηαη γηα ηελ ςήθηζε απφ ηε Γεληθή 

Σπλέιεπζε κείδνλνο ζεκαζίαο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ πνξεία ηεο Αλψλπκεο 

Δηαηξείαο (κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο, ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ε αχμεζε ή κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

εηαηξείαο ,  ε ζπγρψλεπζε ε δηάζπαζε ή ε κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο , ε παξάηαζε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο δσήο ηεο ή ε δηάιπζεο ηεο θα ) 

2.4.2 Διοικητικό υμβούλιο  
 

Τν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην είλαη ην αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ  εθπξνζσπεί, 

επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηελ πεξηνπζία ηεο εηαηξείαο. Απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ 

ελφο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Η ζχλζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνχιηνπ πξέπεη λα 

απαξηίδεηαη απφ ηνπιάρηζηνλ ηξία κέιε
21

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Περάκης Δ., (2016), Το νέο δίκαιο ηης ανώνσμης εηαιρείας, εκδόζεις Νομική 

Βιβλιοθήκη 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3ο: ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΨΝ 

ΑΝΨΝΤΜΨΝ ΕΣΑΙΡΕΙΨΝ ΑΠΟ ΣΟ 2006 ΕΨ ΚΑΙ ΣΟ 2016 
 

3.1 Ο Νόμοσ 3604 / 2007 για την αναμόρφωςη και 

τροποποίηςη του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί 

ανωνύμων εταιρειών» 
 

Σθνπφο απηνχ ηνπ λφκνπ ήηαλ απφ ηε κία ε ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ 

θσδηθνπνηεκέλνπ λφκνπ 2190/1920 «Πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ» θαη απφ ηε άιιε ε 

ελζσκάησζε ζην ειιεληθφ δίθαην ηεο Οδεγίαο 2006/68/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 6εο Σεπηεκβξίνπ 2006 γηα ηξνπνπνίεζε ηεο 

Οδεγίαο 77/91/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο 

θαη ηε δηαηήξεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο θαη ελ κέξεη, ηεο Οδεγίαο 

2003/58/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 15εο Ινπιίνπ 

2003 γηα ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 68/151/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο 

απαηηήζεηο δεκνζηφηεηαο γηα νξηζκέλεο κνξθέο εηαηξεηψλ. 

Σχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ
22

 ηζρχνπλ ηα εμήο: 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο Α.Δ είλαη φηη είλαη θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία κε 

λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. 

Σθνπφο ηεο ίδξπζεο ηεο είλαη ε ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ απφ πνιινχο κηθξνχο 

επελδπηέο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί έλα επελδπηηθφ ζρέδην ην νπνίν ήηαλ αδχλαην 

λα πινπνηεζεί απφ έλαλ κεκνλσκέλν επελδπηή.  

Κάζε αλψλπκε εηαηξεία είλαη εκπνξηθή  έζησ θαη αλ ν ζθνπφο ηεο ίδξπζεο ηεο δελ 

είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε εκπνξηθψλ πξάμεσλ . 

Σε αληίζεζε κε ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο νη κέηνρνη δελ επζχλνληαη κε ηελ πξνζσπηθή 

ηνπο πεξηνπζία. Γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο επζχλεηαη ε ίδηα ε αλψλπκε εηαηξεία κε 

νιφθιεξε ηελ πεξηνπζία ηεο. 

 

                                                           
22 Νόμος 3604/2007, Άρθρο 1 



33 
 

Ο λφκνο επηηξέπεη ηελ κεηαηξνπή κηαο αλψλπκεο εηαηξείαο κε πνιινχο κεηφρνπο ζε 

κηα κνλνπξφζσπε Α.Δ ζε πεξίπησζε πνπ ν κνλαδηθφο κέηνρνο θαηαζηεί θχξηνο φινπ 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο ν λφκνο επηηξέπεη ηελ ίδξπζε εμ 

αξρήο κηαο κνλνπξφζσπεο Α.Δ. Ωζηφζν ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξέπεη λα ηεξνχληαη 

απζηεξά θάπνηνη θαλφλεο δεκνζηφηεηαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 β. Σηνπο ίδηνπο 

θαλφλεο δεκνζηφηεηαο ππφθεηληαη θαη ηα ζηνηρεία ηνπ κνλαδηθνχ κεηφρνπ ηεο.  

Σχκθσλα κε ην άξζξν 53
23

 ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπλ ηα εμήο: 

Οη ηξεηο θπξηφηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ,  

ηζνινγηζκφο εηαηξείαο, ν ινγαξηαζκφο «απνηειέζκαηα ρξήζεσο» θαη ν «πίλαθαο 

δηάζεζεο απνηειεζκάησλ», καδί κε ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή απφ ην λφκν ε ζχληαμε ηνπ απφ νξθσηνχο 

ειεγθηέο - ινγηζηέο, ηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηελ θαηάζηαζε 

ηακεηαθψλ ξνψλ, φηαλ θαηά πεξίπησζε ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 42α». Δπίζεο, ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο είλαη ππνρξεσκέλα  λα δεκνζηεχνπλ  ηα έγγξαθα ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 4, είθνζη ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε 

ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ζηηο εθεκεξίδεο θαη ζηα έληππα πνπ νξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 26. 

Τέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ηφζν γηα ηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο φζν θαη γηα ηηο 

Αλψλπκεο Δηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Φξεκαηηζηήξην ν θνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο επί ησλ θεξδψλ γηα ην 2007 θαζνξηδφηαλ ζην 25%. Δπίζεο, ν λφκνο 

πξνέβιεπε θαη πνζνζηφ παξαθξάηεζεο  επί ησλ ακνηβψλ ησλ κειψλ ησλ Γ.Σ. Τν 

χςνο ηεο παξαθξάηεζεο πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ην λφκν αλέξρνληαλ ζην 25% . 

3.2 Οι διατάξεισ του Νόμου 3697/2008 για τη φορολόγηςη των 

Ανωνύμων Εταιριών 
 

Σχκθσλα κε ην άξζξν 14
24

 ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχεη φηη ν ελδηάκεζνο θνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο 25% ησλ θιηκάθσλ απηψλ κεηψζεθε ζηαδηαθά θαηά κία πνζνζηηαία 

                                                           
23 Νόμος 3604/2007, Άρθρο 53 

24 Νόμος 3697/2008, Άρθρο 14 
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κνλάδα θάζε έηνο, απφ ην έηνο 2010 κέρξη θαη ην έηνο 2014. Τν έηνο 2014 ν 

ελδηάκεζνο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο αλήιζε ζε 20%. 

Σχκθσλα κε ην άξζξν 15
25

 ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχεη φηη ν ζπληειεζηήο απηφο 

κεηψζεθε ζηαδηαθά θαηά κηα πνζνζηηαία κνλάδα θάζε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, γηα ηα 

εηζνδήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2010 κέρξη θαη ηε 

δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2014. Γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2014 ν ζπληειεζηήο αλήιζε 

ζην 20%. 

Σχκθσλα κε ην άξζξν 16
26

 ηνπ παξφληνο λφκνπ ζε πεξίπησζε πνπ θπζηθά πξφζσπα 

ή επηρεηξήζεηο νπνηαζδήπνηε κνξθήο πνπ ηεξνχλ βηβιία Α' ή Β' θαηεγνξίαο ηνπ 

Κ.Β.Σ. ή αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 

απνθηήζνπλ κεηνρέο ζην Φξεκαηηζηήξην Αζελψλ κεηά ηελ 1-1-2009 , ηηο νπνίεο 

πνπιήζνπλ ζε ηηκή αλψηεξε απφ ηελ ηηκή θηήζεο ηνπο ππφθεηληαη ζε θνξνινγία  

δέθα ηνηο εθαηφ επί ηνπ θέξδνπο απηνχ. Μεηά ηελ θνξνιφγεζε αχηε εμαληιείηαη ε 

θνξνινγηθή ηνπο ππνρξέσζε . Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θέξδνπο σο θφζηνο θηήζεο 

ησλ κεηνρψλ ιακβάλεηαη ε κέζε ηηκή απφθηεζεο απηψλ. Σε πεξίπησζε 

πξαγκαηνπνίεζεο πεξηζζνηέξσλ ηεο κίαο ζπλαιιαγψλ επί κεηνρψλ ζπγθεθξηκέλεο 

εηαηξείαο, ζεσξείηαη φηη ε πψιεζή ηνπο ιακβάλεη ρψξα κε ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά πνπ 

απνθηήζεθαλ. Δηδηθά γηα κεηνρέο ηηο νπνίεο ν δηθαηνχρνο απέθηεζε ζην πιαίζην 

πξνγξάκκαηνο ρνξήγεζεο κεηνρψλ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο σο ηηκή 

θηήζεο ιακβάλεηαη ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ησλ κεηνρψλ θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο 

ηνπ δηθαηψκαηνο. Τπρφλ δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ίδηα αηηία ζπκςεθίδεηαη κε 

θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ην ίδην νηθνλνκηθφ έηνο. Πξνο ηνχην, ν πσιεηήο ησλ 

κεηνρψλ ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ηδηαίηεξε δήισζε επηζηξνθήο θφξνπ εληφο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ απφ ηε ιήμε θάζε έηνπο γηα ηηο ζπλαιιαγέο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο απηνχ. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ, ε 

αξκφδηα Γ.Ο.Υ., ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο ππνβαιιφκελεο δήισζεο, ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο πεξίπησζεο απηήο. 

                                                           
25 Νόμος 3697/2008, Άρθρο 15 

26 Νόμος 3697/2008, Άρθρο 16 
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Δπίζεο, ν θφξνο βαξχλεη ηνλ πσιεηή ησλ κεηνρψλ θαη απνδίδεηαη απφ ηελ «Διιεληθά 

Φξεκαηηζηήξηα Α.Δ.» εθάπαμ κε δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηε 

θνξνινγία ηεο Γ.Ο.Υ. κέρξη ην ηέινο ηνπ πξψηνπ δεθαπελζεκέξνπ κεηά ην θιείζηκν 

θάζε εκεξνινγηαθνχ ηξηκήλνπ γηα ηηο πσιήζεηο κεηνρψλ πνπ ελεξγήζεθαλ κέζα ζε 

θάζε ηξίκελν. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη 

ε δηαδηθαζία απφδνζεο ηνπ θφξνπ, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο ππνβαιιφκελεο 

απφ ηνλ ππφρξεν δήισζεο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

Δπηπξφζζεηα, ηελ ηδία θνξνινγηθή κεηαρείξηζε φζν αθνξά ην θέξδνο απφ ηελ 

πψιεζε κεηνρψλ, έρνπλ θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία . 

Αλαιπηηθφηεξα ηα θέξδε πνπ πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξήζεηο νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία,  απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην Φ.Α. ηηο  

νπνίεο απέθηεζαλ  απφ 1.1.2009 θαη κεηά, θνξνινγνχληαη απηνηειψο. Γηα ην 

ζπληειεζηή θνξνινγίαο, ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θέξδνπο θαη ηνπ θφξνπ θαη ηελ 

απφδνζε απηνχ, έρνπλ εθαξκνγή ηα ήδε ηζρχνληα. 

Οη αλψλπκεο εηαηξείεο έρνπλ ππνρξέσζε ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Λνγηζηηθφ Σρέδην 

λα εκθαλίδνπλ ηα θέξδε ζε ινγαξηαζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ. Σε πεξίπησζε πνπ ζην 

κέιινλ ηα θέξδε απηά θεθαιαηνπνηεζνχλ ( αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ) ε 

παξζεί απφθαζε απφ ην φξγαλα ηεο δηνίθεζεο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο λα 

δηαλεκεζνχλ ζηα κέιε ηνπο ,ηφηε ζα θνξνινγεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο θαη απφ ηνλ νθεηιφκελν θφξν εθπίπηεη ν θαηαβιεζείο θφξνο δέθα ηνηο 

εθαηφ. Όηαλ δηθαηνχρνο ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 101, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3, 4 θαη 5 ηνπ 

άξζξνπ 106. Τπρφλ δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα ζηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή ρξήζε δελ 

ζπκςεθίδνληαη κε ηα θέξδε. Οη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ ζε θάζε ρξήζε κεηαθέξνληαη 

λα ζπκςεθηζηνχλ κε ην αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 38 

θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ επαξθεί ή δελ πθίζηαηαη, εκθαλίδνληαη ζε εηδηθφ 

ινγαξηαζκφ θαη δελ εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο. Τν πνζφ 

απηφ ζπκςεθίδεηαη κε θέξδε πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ απφ πψιεζε 

κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην Φξεκαηηζηήξην Αζελψλ.» 
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Σχκθσλα κε ην άξζξν 17
27

 λφκνπ απηνχ πξνζηέζεθαλ ζηε λνκνζεζία  φηη σο 

εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο ζεσξείηαη θαη ε σθέιεηα πνπ απνθηνχλ νη 

δηθαηνχρνη θαηά ηελ άζθεζε δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο απφθηεζεο κεηνρψλ κε βάζε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λφκνπ 2190/1920 ζε ηηκή 

θαηψηεξε απφ ηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή θιεηζίκαηνο ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εηαηξείαο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο σθέιεηαο αθαηξείηαη απφ ηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή 

πνπ είρε ε κεηνρή θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο, ε ηηκή δηάζεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζηνλ δηθαηνχρν ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ 

πξναίξεζεο. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη θαη γηα πξνγξάκκαηα 

δηάζεζεο κεηνρψλ αιινδαπήο εηαηξείαο ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ην 

πξνζσπηθφ εκεδαπήο ζπλδεδεκέλεο αλψλπκεο εηαηξείαο θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ λφκνπ 2190/1920. Με απφθαζε 

ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα νξίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ ζπλππνβάιινληαη κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ δηθαηνχρσλ θαη 

ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο απηήο. 

Τν άξζξν 18
28

 ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε θνξνινγία κεξηζκάησλ θαη ινηπψλ 

εηζνδεκάησλ πεξηιακβάλεη φηη δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή δέθα 

ηνηο εθαηφ ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο κε ηε κνξθή, 

ακνηβψλ θαη πνζνζηψλ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ δηεπζπληψλ, 

ακνηβψλ εξγαηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ, εθηφο κηζζνχ, θαζψο θαη κεξηζκάησλ ή 

πξνκεξηζκάησλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά, ελψζεηο 

πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο, αλεμάξηεηα αλ ε θαηαβνιή ηνπο γίλεηαη ζε κεηξεηά 

ή κεηνρέο. Με ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ 

δηθαηνχρσλ γηα ηα πην πάλσ εηζνδήκαηα. Ωζηφζν , δελ πξνβιέπεηαη  παξαθξάηεζε 

θφξνπ ζηα θέξδε  πνπ δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο εηαηξείεο ζε εηαηξείεο άιισλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ησλ νπνίσλ είλαη ζπγαηξηθέο, κε ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2578/1998 φπσο ηζρχεη. 

Αμίδεη αθφκα λα αλαθεξζεί φηη  ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζηα θέξδε κηαο εκεδαπήο 

αλψλπκεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη θαη κεξίζκαηα απφ ηε ζπκκέηνρε ηεο ζε άιιεο 

αλψλπκεο εηαηξείεο γηα ηα νπνία έρεη δηελεξγεζεί παξαθξάηεζε θφξνπ 10%, ηφηε 

                                                           
27 Νόμος 3697/2008, Άρθρο 17 

28 Νόμος 3697/2008, Άρθρο 18 
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πξνθεηκέλνπ λα κελ δηελεξγεζεί  ε ίδηα παξαθξάηεζε θφξνπ δπν θφξεο ζηελ ηδία 

θνξνινγεηέα χιε ( κεξίζκαηα απφ ηελ άιιε εηαηξεία ), ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θεξδψλ, αθαηξείηαη απφ ην θφξν πνπ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη γηα ηα 

δηαλεκφκελα θέξδε κε ηε δήισζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ., ην κέξνο ηνπ ήδε παξαθξαηεζέληνο θφξνπ 

πνπ αλαινγεί ζηα δηαλεκφκελα θέξδε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα κεξίζκαηα απηά. 

Αθφκε ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηφ ηα 

κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ θπζηθά πξφζσπα θάηνηθνη Διιάδνο απφ αλψλπκεο 

εηαηξείεο ηεο αιινδαπήο . Με ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηα πην πάλσ εηζνδήκαηα. 

Πξνβιέπεηαη επίζεο παξαθξάηεζε θφξνπ γηα ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ θαη ηφθνπο απφ ηδξπηηθνχο ηίηινπο θαη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο, πνπ 

θαηαβάιινληαη απφ 1.1.2009 θαη κεηά θαζψο θαη γηα ηα εηζνδήκαηα ησλ παξαγξάθσλ 

2 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 25. Τν χςνο ηεο  παξαθξάηεζεο απηήο αλέξρεηαη ζην ηξηάληα 

πέληε ηνηο εθαηφ. Με ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε 

ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά. 

Δηδηθά γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, ε παξαθξάηεζε 

ελεξγείηαη θαηά ηελ θαηαβνιή ή ηελ εγγξαθή ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ ζε πίζησζε 

ησλ δηθαηνχρσλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη αξγφηεξα απφ έλα κήλα απφ ηελ έγθξηζε 

ηνπ ηζνινγηζκνχ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Σε πεξίπησζε δηαλνκήο 

κεξηζκάησλ απφ θέξδε πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, ε παξαθξάηεζε θφξνπ ελεξγείηαη 

κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ. Ο παξαθξαηεζείο θφξνο απνδίδεηαη κε ηελ ππνβνιή δήισζεο ζην Γεκφζην 

εθάπαμ εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ απηφλ εληφο ηνπ νπνίνπ έγηλε ε παξαθξάηεζε. 

Αθφκε, ππνρξεσηηθή είλαη ε παξαθξάηεζε θφξνπ  ζηα εηζνδήκαηα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ πεξίπησζε ζη' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 28. Ο  ζπληειεζηήο 

παξαθξάηεζεο θφξνπ νξίδεηαη ζην ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ γηα ηνπο κηζζνχο πνπ 

θαηαβάιινληαη απφ αλψλπκε εηαηξεία ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζην 

είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ γηα κηζζνχο θαη θάζε είδνπο απνιαβέο πνπ θαηαβάιιεη ε 

εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζε εηαίξνπο ηεο. 
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Δπηπξνζζέησο ππνρξεσηηθή είλαη ε παξαθξάηεζε θφξνπ ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ  

νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο κε ηε κνξθή κεξηζκάησλ πξνκεξηζκάησλ, ακνηβψλ 

θαη πνζνζηψλ, εθηφο κηζζνχ, ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζηνπο 

δηεπζπληέο, θαζψο θαη ακνηβψλ ζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ. 

Τν άξζξν 19
29

 ηνπ λφκνπ ζπκπιεξψλεηαη σο εμήο: 

Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101 , γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθίλεζαλ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά , ν θνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο  νξίζηεθε ζην είθνζη ηνηο εθαηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο ηνπο. Δηδηθά, γηα ηα θέξδε ηα νπνία πξνθχπηνπλ ηελ δηαρεηξηζηηθή  

πεξίνδν 2010, ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο νξίζηεθε ζε είθνζη ηέζζεξα ηνηο εθαηφ, γηα 

ηα θέξδε ηα νπνία πξνθχπηνπλ ηελ δηαρεηξηζηηθή  πεξίνδν 2011, ν ζπληειεζηήο 

θνξνινγίαο νξίδεηαη ζε είθνζη ηξία ηνηο εθαηφ, γηα ηα θέξδε ηα νπνία πξνθχπηνπλ ηελ 

δηαρεηξηζηηθή  πεξίνδν 2012, ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο νξίδεηαη ζε είθνζη δχν ηνηο 

εθαηφ θαη ηέινο γηα  ηελ δηαρεηξηζηηθή  πεξίνδν 2013, ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο 

νξίδεηαη ζε είθνζη έλα ηνηο εθαηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηνπ . 

Γηα ηελ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2009 θαη ηηο πξνγελέζηεξεο , ν ζπληειεζηήο 

θνξνινγίαο νξίδεηαη ζε είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ επί ησλ δεισζέλησλ θεξδψλ . 

Δπηπιένλ δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε έρνπλ ηα εκεδαπά θαη αιινδαπά 

λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Αλαιπηηθφηεξα γηα ηα εηζνδήκαηα 

ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ  2009 θαη 2010 πξνβιέπεηαη θνξνιφγεζε ησλ θεξδψλ ηνπο κε 

ζπληειεζηή είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%), γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2011 πξνβιέπεηαη θνξνιφγεζε ησλ θεξδψλ ηνπο κε ζπληειεζηή είθνζη ηέζζεξα ηνηο 

εθαηφ (24) , γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 πξνβιέπεηαη 

θνξνιφγεζε ησλ θεξδψλ ηνπο κε ζπληειεζηή είθνζη ηξία ηνηο εθαηφ (23%), γηα ηα 

εηζνδήκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013 πξνβιέπεηαη θνξνιφγεζε ησλ θεξδψλ ηνπο 

κε ζπληειεζηή είθνζη δχν (22%), γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014 

πξνβιέπεηαη θνξνιφγεζε ησλ θεξδψλ ηνπο κε ζπληειεζηή είθνζη έλα ηνηο εθαηφ 

(21%) θαη γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 θαη επνκέλσλ  πξνβιέπεηαη 

θνξνιφγεζε ησλ θεξδψλ ηνπο κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%). 
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Δπηζεκαίλεηαη ηα εηζνδήκαηα ησλ λνκηθψλ  πξφζσπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ θνξνινγνχληαη  εμ νξηζκνχ είλαη  ηα εηζνδήκαηα απφ αθίλεηα θαη 

απφ θηλεηέο αμίεο . 

Τα έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα ΚΑΤΑ ηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηνπο απαιιάζζνληαη απφ ηε θνξνινγία 

εηζνδήκαηνο. 

Αληηζέησο θνξνινγνχληαη ηα εηζνδήκαηα ησλ λνκηθψλ  πξφζσπσλ κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ απνθιίλνπλ απφ ην ζθνπφ ηνπο.  

Τέινο, κε βάζε ηελ νξηζηηθή δήισζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηνλ νξηζηηθφ ηίηιν, ν 

πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο βεβαηψλεη πνζφ ίζν κε 

ην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζηα εηζνδήκαηα ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ή ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, θαηά πεξίπησζε, πνπ έιεμε.
30

 

3.3 Νόμοσ 3845/2010 και επιβολή έκτακτησ ειςφοράσ ςτισ 

Ανώνυμεσ Εταιρείεσ 
 

Σχκθσλα κε ην άξζξν 5 απηνχ ηνπ λφκνπ «Δπηβάιιεηαη έθηαθηε, εθάπαμ εηζθνξά 

θνηλσληθήο επζχλεο, ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010, ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 4 θαη 101 παξάγξαθνο 1 ηνπ Κψδηθα 

Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. Η έθηαθηε εηζθνξά επηβάιιεηαη ζην θαζαξφ εηζφδεκα, 

φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 31 παξάγξαθνο 19 θαη 105 

παξάγξαθνο 7 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα, εθφζνλ ην εηζφδεκα απηφ ππεξβαίλεη ηα εθαηφ 

ρηιηάδεο (100.000) επξψ. Η εηζθνξά επηβάιιεηαη ζην ζχλνιν ηνπ θαζαξνχ 

εηζνδήκαηνο. Αλ ην θαζαξφ εηζφδεκα είλαη ίζν ή κηθξφηεξν ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ 

(100.000) επξψ, δελ επηβάιιεηαη εηζθνξά
31

. 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δεκνζίεπζαλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Φξεκαηννηθνλνκηθήο Aλαθνξάο (Γ.Λ.Π.), ε έθηαθηε εηζθνξά επηβάιιεηαη ζηα 

θαζαξά θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο, εθφζνλ απηά είλαη 
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κεγαιχηεξα απφ ην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζηα 

πξνεγνχκελα εδάθηα θαη ππεξβαίλνπλ ηα εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ. 

Δπίζεο πξέπεη λα ηνληζηεί φηη κε βάζε απηφ ην λφκν ε έθηαθηε εηζθνξά, πνπ 

επηβάιιεηαη ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ή ζηα θαζαξά θέξδε ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, ππνινγίδεηαη αλά θιηκάθην σο εμήο: 

 α) Ο ζπληειεζηήο ηεο έθηαηεο εηζθνξάο αλέξρεηαη ζην 4% γηα ζπλνιηθφ θαζαξφ 

εηζφδεκα ή θαζαξά θέξδε απφ έλα (1) επξψ έσο θαη ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο (300.000) 

επξψ. Σηελ πεξίπησζε αχηε  ε έθηαθηε εηζθνξά ηζνχηαη κε ην γηλφκελφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ή ησλ θαζαξψλ θεξδψλ  επί ηνλ ζπληειεζηή 

ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%). 

 β) Ο ζπληειεζηήο ηεο έθηαηεο εηζθνξάο αλέξρεηαη ζην 6% γηα ηε δηαθνξά ηνπ 

ζπλνιηθνχ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ή ησλ θαζαξψλ θεξδψλ απφ ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο έλα 

(300.001) επξψ έσο θαη έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ.  

γ) Ο ζπληειεζηήο ηεο έθηαηεο εηζθνξάο αλέξρεηαη ζην 8% γηα ηε δηαθνξά ηνπ 

ζπλνιηθνχ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ή ησλ θαζαξψλ θεξδψλ απφ έλα εθαηνκκχξην έλα 

(1.000.001) επξψ έσο θαη πέληε εθαηνκκχξηα (5.000.000) επξψ. 

 δ) Ο ζπληειεζηήο ηεο έθηαηεο εηζθνξάο αλέξρεηαη ζην 10% γηα ηε δηαθνξά ηνπ 

ζπλνιηθνχ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ή ησλ θαζαξψλ θεξδψλ απφ πέληε εθαηνκκχξηα έλα 

(5.000.001) επξψ θαη άλσ.  

Τν πνζφ ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο πεξηνξίδεηαη αλαιφγσο, ζε θάζε πεξίπησζε, ψζηε ην 

ελαπνκέλνλ ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ή ηα θαζαξά θέξδε, πνπ απεηέιεζαλ ηε βάζε 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο, λα κελ ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) 

επξψ». 
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3.4 Νόμοσ 3943/2011 
 

Σχκθσλα κε ην άξζξν 14
32

 θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε παξαθξάηεζε θφξνπ κε 

ζπληειεζηή είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο 

εηαηξείεο κε ηε κνξθή ακνηβψλ θαη πνζνζηψλ ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

θαη ζηνπο δηεπζπληέο θαη ακνηβψλ ζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ, εθηφο κηζζνχ, 

θαζψο θαη κεξηζκάησλ ή πξνκεξηζκάησλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή 

αιινδαπά, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο, αλεμάξηεηα αλ ε θαηαβνιή ηνπο 

γίλεηαη ζε κεηξεηά ή κεηνρέο . Με ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηα πην πάλσ εηζνδήκαηα. Αλ δηθαηνχρνο ησλ 

κεξηζκάησλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν θαη ν πςειφηεξνο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ηεο 

θιίκαθαο ηνπ άξζξνπ 9 πνπ πξνθχπηεη κεηά ηε ζπλάζξνηζε ησλ κεξηζκάησλ κε ηα 

ινηπά εηζνδήκαηα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 25%, κε ηελ πην πάλσ παξαθξάηεζε δελ 

εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ, αιιά ηα ππφςε κεξίζκαηα 

θνξνινγνχληαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαη ην πηζησηηθφ ππφινηπν θφξνπ 

επηζηξέθεηαη. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη φηαλ ε εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία πξνβαίλεη ζε δηαλνκή 

θεξδψλ θαη ζηα έζνδά ηεο πεξηιακβάλνληαη έζνδα απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε άιιν 

λνκηθφ πξφζσπν ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101, απφ ην θφξν πνπ ππνρξενχηαη 

λα απνδψζεη κε ηε δήισζε πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ 

άξζξνπ 54, αθαηξείηαη ην κέξνο ηνπ θφξνπ πνπ έρεη ήδε παξαθξαηεζεί ζε βάξνο ηεο 

θαη αλαινγεί ζηα δηαλεκφκελα απφ ηελ ίδηα θέξδε ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηηο πην 

πάλσ ζπκκεηνρέο. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ εθαξκφδνληαη φηαλ ηα 

κεξίζκαηα θαηαβάιινληαη ζε εηαηξεία άιινπ θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ηεο νπνίαο είλαη ζπγαηξηθή ε θαηαβάιινπζα ηα κεξίζκαηα εκεδαπή 

αλψλπκε εηαηξεία, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 

2578/1998. Ο θφξνο πνπ έρεη παξαθξαηεζεί ζε βάξνο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο 

επηζηξέθεηαη ζε απηή θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγεί ζηα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκεη ζε 

εηαηξεία άιινπ θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ ηεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. 
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Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηα δηαλεκφκελα ή 

θεθαιαηνπνηνχκελα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ. 

Τέινο, γηα δηαλεκφκελα θέξδε πνπ εγθξίλνληαη απφ γεληθέο ζπλειεχζεηο απφ ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2012 θαη κεηά έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ., φπσο αληηθαζίζηαληαη κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

Δηδηθά γηα ηα θέξδε πνπ δηαλεκήζεθαλ εληφο ηνπ έηνπο 2011, ελεξγείηαη 

παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή είθνζη έλα ηνηο εθαηφ, κε ηελ νπνία εμαληιείηαη ε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ, κε ηελ επηθχιαμε απηψλ πνπ νξίδνληαη ζην 

ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ.
33

. 

 

3.5 Νόμοσ 4110/2013 
 

Σχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχεη φηη ζε εκεδαπέο αλψλπκεο 

εηαηξείεο, εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο ην 

ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ή θέξδνο πνπ πξνθχπηεη ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή. Τα 

δηαλεκφκελα θέξδε ιακβάλνληαη απφ ην ππφινηπν ησλ θεξδψλ, πνπ απνκέλεη κεηά 

ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο. Δπίζεο, επί εκεδαπψλ 

αλψλπκσλ εηαηξεηψλ ή εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή ηδησηηθψλ 

θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο βάζεη 

εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ, αληηθείκελν θφξνπ είλαη ηα θεθαιαηνπνηνχκελα ή 

δηαλεκφκελα κε νπνηαδήπνηε κνξθή θέξδε, κεηά ηελ αλαγσγή απηψλ ζε κηθηφ πνζφ 

κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αλαινγνχληνο ζε απηά θφξνπ εηζνδήκαηνο. Οη δηαηάμεηο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε 

θεθαιαηνπνίεζεο ή δηαλνκήο θεξδψλ γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο 

εηζνδήκαηνο. 

Πέξαλ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ νθείιεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

δχν πξνεγνχκελα εδάθηα, είλαη ππνρξεσηηθή ε παξαθξάηεζε θφξνπ ζηα θέξδε πνπ 

δηαλέκνληαη απφ ηελ αλψλπκε εηαηξεία ή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή ηδησηηθή 

θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία. 
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Καη’ εμαίξεζε, ην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ή θέξδνο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο, πνπ ζπζηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 

588/1977, δελ ππφθεηηαη ζε θφξν ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, αιιά ζην φλνκα 

θάζε εηαίξνπ απηψλ γηα ην πνζνζηφ ησλ θεξδψλ πνπ ηνπ αλαινγεί απφ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηελ εηαηξεία.
34

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνπλ εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο θαη 

εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο απφ εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε άιιν 

θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ θαηά ηελ έλλνηα 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2578/1998 απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο. Τν 

απαιιαζζφκελν πνζφ εκθαλίδεηαη ζε ινγαξηαζκφ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ επάξθεηα θεξδψλ ή φρη. Αλ δηαλεκεζεί ή θεθαιαηνπνηεζεί ην 

απνζεκαηηθφ απηφ ή κέξνο απηνχ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 54 ή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55, θαηά πεξίπησζε, κε 

εθαξκνδνκέλσλ ζηελ πεξίπησζε απηή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 

106. Απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ νθείιεηαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε απηή, 

εθπίπηεη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή σο θφξνο εηζνδήκαηνο 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ή παξαθξαηήζεθε σο θφξνο επί ησλ δηαλεκεζέλησλ θεξδψλ. 

Τπρφλ πηζησηηθφ ππφινηπν δελ επηζηξέθεηαη. Τα πην πάλσ δελ έρνπλ εθαξκνγή φηαλ 

ην απνζεκαηηθφ δηαλέκεηαη ζε κεηξηθή εηαηξεία άιινπ θξάηνπο - κέινπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 

2578/1998. 

Τέινο, κε ην Ν. 4110 / 2013 έγηλαλ νη εμήο αιιαγέο ζην ζχζηεκα θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 101, ηνπ Ν. 2238/1994 :   

 Τν αληηθείκελν θφξνπ φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην άξζξν 99 γηα ηηο αλψλπκεο 

εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο επεθηείλεηαη θαη ζηηο ηδησηηθέο 

θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο  

 Η θνξνιφγεζε ησλ εζφδσλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζα γίλεηαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. Καηαξγνχληαη ζηελ νπζία  

ηα άξζξν 99 θαη 106 ηα νπνία πξνέβιεπαλ  εηδηθφ θαζεζηψο θνξνιφγεζεο 

ησλ εζφδσλ γηα ηηο ηξαπεδηθέο θαη αζθαιηζηηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο.  

                                                           
34 Νόμος 4110/2013, Άρθρο 9 
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 Δπίζεο, θξίζεθε ζθφπηκε , κεηά ηε θνξνιφγεζε ησλ εζφδσλ ησλ ηξαπεδψλ 

θαη αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ,  ε θαηάξγεζε ηνπ 

εηδηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ 

αιινδαπψλ ηξαπεδψλ θαη αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ζηελ Διιάδα φπσο  πξνβιέπνληαλ απφ ην άξζξν 99.  

 Καηαξγείηαη ε εηδηθή θνξνινγία ησλ «θαη' εηδηθφ ηξφπν εηζνδεκάησλ». Η 

θνξνιφγεζε ησλ εζφδσλ απηψλ ζα γίλεηαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο.   

 Πξνθαηαβνιή θφξνπ. Αληηθαζίζηαηαη ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

111 ηνπ Ν.2238/1994 ψζηε απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ βεβαηψλεηαη, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, λα εθπίπηεη κφλν ν θφξνο πνπ 

παξαθξαηείηαη απφ πεγή Διιάδνο  

 Έγηλε λνκνηερληθή ηαθηνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Ν. 2238/1994 

ιφγσ ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ K.Β.Σ. κε ηνλ Κ.Φ.Α.Σ, δειαδή γηα φια ηα 

λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 101, σο «ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ 

νπνία πξνθχπηεη ην εηζφδεκα ιακβάλεηαη ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο» εθφζνλ 

ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία.   

 Δπηπξφζζεηα , ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 99 , ε νπνία εμαθνινπζεί 

λα είλαη ζε ηζρχ , θνξνινγνχληαη  κε ζπληειεζηή 26% ηα θέξδε  πνπ 

δηαλέκνληαη θαη γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο   θαη επί πιένλ, απφ 

ηα δηαλεκφκελα θέξδε παξαθξαηείηαη απφ θφξνο 10%. 
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3.6 Νόμοσ  4334/2015 
 

Σχκθσλα κε ην λφκν 4334 / 2015 πξνέθπςαλ νη εμήο αιιαγέο ζηε θνξνινγία ησλ 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ
35

: 

 Υπήξμε κηα πξφζζεηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ 

ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία θαη ηα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ 

ζπληειεζηή θφξνπ εηζνδήκαηνο απφ 26% πνπ ήηαλ αξρηθά ζε 29% .  

 Απμάλεηαη απφ 80% ζε 100% ε πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ 

πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ κε απνηέιεζκα πνιιέο εηαηξείεο λα 

αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα  ξεπζηφηεηα θαη βησζηκφηεηαο. 

 Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνζηίζεηαη λέα 

παξάγξαθνο 36 ζην άξζξν 72 ηνπ λ.4172/2013, κε ηελ νπνία απμάλεηαη απφ 

55% ζε 75% ην πνζνζηφ ηεο πξνθαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ κφλν γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ησλ 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ άξζξνπ 45, γηα ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ ζην 

θνξνινγηθφ έηνο πνπ άξρηζε απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015 έσο θαη ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

 Γεδνκέλνπ, φηη ζηηο σο άλσ δηαηάμεηο ππάξρεη ξεηή αλαθνξά σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή ηνπο κφλν γηα ηα θέξδε θνξνινγηθνχ έηνπο 2015, θαζψο θαη ηνπ 

γεγνλφηνο φηη απηέο πξνζηέζεθαλ σο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο θαη φρη σο 

ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ 

λ.4172/2013, ζπλάγεηαη, φηη ν απμεκέλνο ζπληειεζηήο (75%) εθαξκφδεηαη 

κφλν γηα ηελ πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ βεβαηψλεηαη κε βάζε ηα 

θέξδε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2015. 

 

 

 

 

                                                           
35 Νόμος 4334/2015 



46 
 

3.6 τατιςτικά ςτοιχεία 
 

Πίνακας 1: Φορολογικοί ζσνηελεζηές Ανωνύμων Δηαιρειών εηών 2001 – 2013) 

 

Πηγή: Διεύθσνζη Φορολογικής Σσμμόρθωζης, Υποσργείο Οικονομικών 

 

Πίνακας 2: σνηελεζηές παρακράηηζης θόροσ (2005 – 2013) 
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Πηγή: Διεύθσνζη Φορολογικής Σσμμόρθωζης, Υποσργείο Οικονομικών 

Πίνακας 3: Αλλαγές Φορολογίας Διζοδήμαηος Α.Δ με ηο νόμο 4334/2015 

Πηγή: www.eaa.gr 

3.7 Παραδείγματα αλλαγών ςτη φορολόγηςη των Α.Ε  
 

Έζησ ε Αλψλπκε Δηαηξεία «ΑΒΓ Α.Δ» παξαθάησ βιέπνπκε ηηο αιιαγέο ζηε 

θνξνινγία ηεο κεηαμχ ησλ εηψλ 2014 θαη 2016. 

 

Φορολογικό έηος 2014 

 

Καζαξά θέξδε ΦΔ 2014 : 40.000,00 € 

Φφξνο 26%.….….….….…. : 10.400,00 € 

Πξνθαηαβνιή 80%-2014:   8.320,00 € 

Μείνλ Πξνθ/βνιή 2013..: -8.320,00 € (Θεσξνχκε φηη θαη ζην 2013 , είρακε ην ίδην 

απνηέιεζκα) 

Σχλ. Πιεξσηένπ Φφξνπ.: 10.400,00 € 

Φφξνο κεξηζκάησλ 10%:   2.960,00 € (Θεσξνχκε φηη δφζεθε σο κέξηζκα, φιν ην 

http://www.eaa.gr/
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ππφινηπν) 

Σπλνιηθή Φνξνινγηθή Δπηβάξπλζε γηα ην ΦΔ 2014 : 13.360,00 € 

 

Φορολογικό έηος 2015 

 

Καζαξά θέξδε ΦΔ 2015 : 40.000,00 € 

Φφξνο 29%.….….….….…..: 11.600,00 € 

Πξνθ/βνιή 100%-2015.: 11.600,00 € 

Μείνλ Πξνθ/βνιή 2014..: -8.320,00 € 

Σχλ. Πιεξσηένπ Φφξνπ.: 14.880,00 € 

Φφξνο κεξηζκάησλ 10%:   2.840,00 € (Θεσξνχκε φηη δφζεθε σο κέξηζκα, φιν ην 

ππφινηπν) 

Σπλνιηθή Φνξνινγηθή Δπηβάξπλζε γηα ην ΦΔ 2015 : 17.720,00 €  

 

Φορολογικό έηος 2016 

 

Καζαξά θέξδε ΦΔ 2016 : 40.000,00 € 

Φφξνο 29%.….….….….….: 11.600,00 € 

Πξνθ/βνιή 100%-2016: 11.600,00 € 

Μείνλ Πξνθ/βνιή 2015..:–11.600,00 € 

Σχλ. Πιεξσηένπ Φφξνπ.: 11.600,00 € 

Φφξνο κεξηζκάησλ 10%:   2.840,00 € (Θεσξνχκε φηη δφζεθε σο κέξηζκα, φιν ην 

ππφινηπν) 

Σπλνιηθή Φνξνινγηθή Δπηβάξπλζε γηα ην ΦΔ 2016 : 14.440,00 €  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4ο: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ 
 

Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε κειέηε ησλ κεηαβνιψλ θαη ησλ αιιαγψλ ζηε 

θνξνινγία ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα ηε ηειεπηαία δεθαεηία (2006 – 

2016). Σην πιαίζην απηφ εθηφο απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη κηα έξεπλα κε καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη αιιαγέο ζηε θνξνιφγεζε ησλ 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ επεξέαζαλ ηε εμέιημε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

Τα ζηνηρεία γηα ηελ έξεπλα πξνέξρνληαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Ο.Ο.Σ.Α θαη 

ζπγθξίλνπλ βαζηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε απηά ηεο 

Δ.Δ ησλ 28 θξαηψλ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5ο: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ 
 

Σηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη βαζηθά καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο φπσο ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, νη εμαγσγέο, ην Αθαζάξηζην 

Δγρψξην Πξντφλ θαη νη επελδχζεηο θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ζπλδεζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα απηά κε ηηο αιιαγέο ζηε θνξνινγία ησλ Α.Δ θαη ην γεληθφηεξν 

επηρεηξεκαηηθφ θιίκα ζηελ Διιάδα. 

5.1 Ιςοζύγιο τρεχουςών ςυναλλαγών (% ΑΕΠ) 
 

Πίνακαρ 4: Ιζοζύγιο ηπεσοςζών ζςναλλαγών (2006 – 2016) 

"2006" -11,49 

"2007" -15,19 

"2008" -15,11 

"2009" -12,35 

"2010" -11,38 

"2011" -10 

"2012" -3,83 

"2013" -2,04 

"2014" -1,64 

"2015" -0,23 

"2016" -1,06 
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Διάγπαμμα 1 

 

Όπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο ρψξαο 

καο βειηηψλεηαη ζπλερψο θαζψο νη εηζαγσγέο έρνπλ κεησζεί αηζζεηά θαη νη εμαγσγέο 

έρνπλ απμεζεί ιίγν έζησ θαη παξά ηελ αχμεζε ηεο θνξνιφγεζεο ησλ Α.Δ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. 

5.2 Εξαγωγέσ ελληνικών επιχειρήςεων (ςε εκ. δολάρια) 
 

Πίνακαρ 5: Εξαγωγέρ ελληνικών επισειπήζεων (2010 – 2015) 

"2010" 21731 

"2011" 33822 

"2012" 35793 

"2013" 36624 

"2014" 36030 

"2015" 28653 

 

 

 

 

-11,49

-15,19 -15,11

-12,35
-11,38

-10

-3,83

-2,04 -1,64

-0,23
-1,06"2006" "2007" "2008" "2009" "2010" "2011" "2012" "2013" "2014" "2015" "2016"

Ιςοηφγιο τρεχουςών ςυναλλαγών 
(%ΑΕΠ)
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Διάγπαμμα 2 

 

Όπσο βιέπνπκε ζην δηάγξακκα 2 ε αμία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ αλ θαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα απφ ην 2010 θαη κεηά γεληθφηεξα έρεη βειηησζεί παξαηεξνχκε κηα 

κείσζε κεηαμχ 2015 θαη 2016. Έλαο πηζαλφο ιφγνο ζηνλ νπνίν κπνξεί λα απνδίδεηαη 

ε κείσζε απηή ησλ εμαγσγψλ ίζσο είλαη θαη ε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο ησλ Α.Δ γηα 

ην έηνο 2016. 

5.3 Ακαθάριςτο Εγχώριο Προΰόν (Α.Ε.Π ςε εκ. δολάρια) 
 

Πίνακαρ 5: Ακαθάπιζηο Εγσώπιο Πποϊόν (2006 – 2016) 

"2006" 314476 

"2007" 323504 

"2008" 341818 

"2009" 337614 

"2010" 313653 

"2011" 290297 

"2012" 279267 

"2013" 286169 

"2014" 289051 

"2015" 286214 

"2016" 285067 

 

21731

33822
35793 36624 36030

28653

"2010" "2011" "2012" "2013" "2014" "2015"

Εξαγωγζσ ςε εκ. δολάρια
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Διάγπαμμα 3 

 

Όπσο βιέπνπκε ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ην 2010 θαη κεηά ην ειιεληθφ ΑΔΠ 

κεηψζεθε ζεκαληηθά. Αηηία απηήο ηεο κείσζεο είλαη δίρσο ακθηβνιία νη 

πεξηνξηζηηθέο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο θνξνιφγεζεο ησλ 

Α.Δ νη νπνίεο θαη παξάγνπλ ηηο κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

5.4 Επενδύςεισ (ςε εκ. δολάρια) 
 

Πίνακαρ 6: Επενδύζειρ (2006 – 2016) 

"2006" 74486 

"2007" 84149 

"2008" 81400 

"2009" 70195 

"2010" 55087 

"2011" 44319 

"2012" 35258 

"2013" 34791 

"2014" 33368 

"2015" 32968 

"2016" 33479 

 

314476 323504
341818 337614

313653
290297

279267 286169 289051 286214285067

"2006" "2007" "2008" "2009" "2010" "2011" "2012" "2013" "2014" "2015" "2016"

ΑΕΠ ( ςε εκ. δολάρια)
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Διάγπαμμα 4 

 

Σην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη νη ηδησηηθέο επελδχζεηο ζηε ρψξα 

κεηψλνληαη ζπλερψο απφ ην 2006 έσο θαη ζήκεξα. Ωο ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο 

αλαδεηθλχνληαη δίρσο ακθηβνιία ε νηθνλνκηθή θξίζε θαζψο θαη ε ππεξθνξνιφγεζε 

ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74486

84149
81400

70195

55087

44319

35258 34791 33368 3296833479

"2006" "2007" "2008" "2009" "2010" "2011" "2012" "2013" "2014" "2015" "2016"

Επενδφςεισ (ςε εκ. ευρώ)
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

Η εξγαζία απηή αζρνιήζεθε κε ηε κειέηε ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο θαη ησλ 

θνξνινγηθψλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ ζπκβεί ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα ζε απηή. Τα 

ζεκαληηθφηεξα πνξίζκαηα πνπ εμάγνληαη ηφζν απφ ην ζεσξεηηθφ φζν θαη απφ ην 

εξεπλεηηθφ ηκήκα ηεο εξγαζίαο είλαη ηα εμήο: 

 Η Αλψλπκε Δηαηξεία (Α.Δ) είλαη ε ζεκαληηθφηεξε λνκηθή κνξθή ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα καο 

 Η θνξνινγία θαη εηδηθφηεξα νη ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο παίδνπλ θξίζηκν 

ξφιν ζηελ απφθαζε κηαο επηρείξεζεο γηα λα παξαγσγή θαη ιεηηνπξγία 

 Τν θνξνινγηθφ ζχζηεκα ζηε ρψξα καο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιππινθφηεηα, 

πνιπλνκία θαη ζπλερείο αιιαγέο. Τν γεγνλφο απηφ απνηειεί απφ κφλν ηνπ 

αληηθίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε επελδχζεσλ θαη ηε ιεηηνπξγία λέσλ 

επηρεηξήζεσλ 

 Τε ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ηξφπν 

θνξνιφγεζεο ησλ Α.Δ ηφζν ζηα θέξδε ηνπο φζν θαη ζε επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ηα κεξίζκαηα θηι. Όιεο απηέο νη ζπλερείο 

κεηαβνιέο φπσο είλαη ινγηθφ εληείλνπλ ηελ αβεβαηφηεηα θαη δεκηνπξγνχλ έλα 

αζηαζέο επηρεηξεκαηηθφ θιίκα 

 Η ππεξθνξνιφγεζε θαη νη ζπλερείο αιιαγέο ζηε θνξνινγία ησλ Α.Δ 

κεηψλνπλ ηα θέξδε ηνπο θαζψο αλαγθάδνληαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ 

θεξδψλ λα ην απνδίδνπλ ζην θξάηνο σο θφξν. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

αξθεηέο Α.Δ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμεκέλεο 

θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο λα πξνρσξνχλ ζε απνιχζεηο θαη ζε κεηψζεηο 

πξνζσπηθνχ απμάλνληαο ηα ήδε κεγάια πνζνζηά αλεξγίαο 

 Τέινο, ε θνξνιφγεζε θαη ε θεξδνθνξία ησλ Α.Δ επεξεάδεη ζπλνιηθά θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο. Γηα παξάδεηγκα ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο καο κεηψλεηαη 

δηαξθψο απφ ην 2007 έσο θαη ζήκεξα βπζίδνληαο ζε χθεζε ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ ΑΔΠ είλαη ζαθψο θαη 

ην θιείζηκν πνιιψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ κέζα ζηε ηειεπηαία δεθαεηία 

εμαηηίαο ηεο ππεξθνξνιφγεζεο θαη ηεο αδπλακίαο ηνπο  λα παξάγνπλ θέξδε. 
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