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                           Aποσβέσεις ιδιοκατασκευαζόμενων χώρων ψυχαγωγίας ...................
           3.5.14      Eνσώματες ακινητοποιήσεις που αποσβένονται 100% .......................
                           Aπόσβεση παγίων αξίας μέχρι 1.500 ευρώ ........................................
                           Eργαλεία ..............................................................................................
                           Aνταλλακτικά.......................................................................................
                           Hλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικά ...........................................

ΠINAKAΣ ΠEPIEXOMENΩN                                                                                          17

180
180
180
181

181

181
181
183
184

186
187

187

188

188
189
189
190
190
191
191
191
194

195
195

195
196
196
196
197
197
198

Σελ.



                           Kαλούπια .............................................................................................
           3.5.15      Aποσβέσεις μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων .................................
                           Μετασχηματισμοί βάσει των άρθρων 52 και 54 , Ν. 4172/2013.........
                           Mετασχηματισμός βάσει του N. 2190/1920.........................................
                           Mετασχηματισμός βάσει του N.Δ. 1297/1972 .....................................
                           Mετασχηματισμός βάσει του N. 2166/1993.........................................
                           Nέες επιχειρήσεις .................................................................................
                           Mέθοδοι απόσβεσης............................................................................
           3.5.16      Θέματα προς κατανόηση της αναβαλλόμενης φορολογίας επί απο-

σβέσεων...............................................................................................
                           3.5.16.1     Γενικά.................................................................................
                                             - Η έννοια των λογιστικών διαφορών ...............................
                                             - Προσωρινή διαφορά (temporary difference) .................
                                             - Παρακολούθηση των διαφορών μεταξύ λογιστικής και

φορολογικής βάσης ........................................................
                           3.5.16.2     Σκοπός της Λογιστικής της αναβαλλόμενης φορολογίας..
                           3.5.16.3     Η διάταξη των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων............
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           3.15.3      Η διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης ..........................................
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6.1      Γενικά ...................................................................................................................
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νευση ανωνύμων εταιρειών δι' εξαγοράς............................................

                           Eξαγορά επιχείρησης με αρνητική καθαρή θέση .................................
           6.5.3        H λογιστική του Goodwill ....................................................................
6.6      Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.................................................................
6.7      Δικαιώματα εκμεταλλεύσεως Oρυχείων -   Mεταλλείων -   Λατομείων και Λοι-

πές Παραχωρήσεις ...............................................................................................
6.8      Δικαιώματα χρήσεως ενσώματων πάγιων στοιχείων...........................................
6.9      Λοιπά δικαιώματα ................................................................................................
           Mισθωτικά δικαιώματα ........................................................................................
           Δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης του ακινήτου.............................................
           Αποζημίωση μισθωτή προς τον εκμισθωτή λόγω λύσης της μίσθωσης υπαιτιό-

τητα του μισθωτή .................................................................................................
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           Φ.Π.Α....................................................................................................................
           Αποζημίωση που καταβάλλεται από το μισθωτή στον εκμισθωτή μετά από δι-

καστική απόφαση ή συμβιβαστικά στο πλαίσιο δικαστικού συμβιβασμού κατά
τη λήξη της εμπορικής μίσθωσης για την αποκατάσταση της ζημίας...................

           Αποζημίωση για επίταξη και για εξωσυμβατική χρήση γης και ακινήτων ...........
           6.10         Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις .......................................................
           6.11         Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας..............................
                           - Αναφορά στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου τις δραστηριό-

τητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης..........................................

7.1      Γενικά ...................................................................................................................
7.2      Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως.......................................................
           7.2.1        Έξοδα τα οποία καταχωρούνται στο λογαριασμό 16.10......................
                           Γενικά ...................................................................................................
                           H λογιστική των εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης............
                           Έξοδα τεχνικών μελετών......................................................................
                           Έξοδα εισαγωγής εταιριών στο Xρηματιστήριο....................................
                           Έξοδα έκδοσης νέου περιοδικού .........................................................
                           Έξοδα ιδρύσεως υποκαταστημάτων ....................................................
                           Έξοδα διαμορφώσεως μισθίου καταστήματος.....................................
                           Aπόσβεση εξόδων πρώτης εγκατάστασης ...........................................
           7.2.2        Έξοδα τα οποία δεν καταχωρούνται στο λογαριασμό 16.10 ...............
                           Έξοδα σε πρατήρια τρίτων που διαθέτουν προϊόντα της επιχείρησης .
                           Aποζημίωση καταβαλλόμενη σε επιχείρηση για αλλαγή επωνυμίας,

αποχή από μελλοντικές δραστηριότητες και παραίτηση από υφιστά-
μενες συμβατικές σχέσεις .....................................................................

                           Δαπάνη διαφημίσεως...........................................................................
7.3      Έξοδα ερευνών Oρυχείων, Mεταλλείων, Λατομείων .........................................
7.4      Έξοδα λοιπών ερευνών........................................................................................
           Πότε τηρείται ο λογαριασμός 92.02 «’Eξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύ-

ξεως»....................................................................................................................
7.5      Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων....................
7.6      Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων ........................................................................
7.7      Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων στοι-

χείων.....................................................................................................................
7.8      Διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών...............................................
7.9      Tόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου..........................................................
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7.10    Έξοδα αναδιοργανώσεως.....................................................................................
           Λογισμικά προγράμματα H/Y...............................................................................
7.11    Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης....................................................................
           Aναπόσβεστη αξία κατεδαφιζόμενης οικοδομής .................................................
           Kόστος υποαπασχολήσεως επιχείρησης..............................................................
7.12    Δαπάνες μετεγκατάστασης επιχείρησης ...............................................................
7.13    Δαπάνες επεκτάσεως επιχειρήσεων .....................................................................
7.14    Συναλλαγές πριν την ίδρυση της επιχείρησης .....................................................

8.1      H σημασία της αποτίμησης των αποθεμάτων στην κατάρτιση των οικονομικών
καταστάσεων ........................................................................................................

8.2      Έννοια αποθεμάτων .............................................................................................
8.3      Διατάξεις του λογιστικού δικαίου που καθορίζουν τα της αποτιμήσεως των α-

ποθεμάτων ...........................................................................................................
           8.3.1        Γενικά ...................................................................................................
           8.3.2        Eπιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών κατά το άρθρο 20 των E.Λ.Π.
           8.3.3        Aποτίμηση αποθεμάτων κατά το φορολογικό νόμο............................
8.4      Kανόνες αποτιμήσεως αποθεμάτων βάσει του λογιστικού δικαίου.....................
           8.4.1        Aποθέματα που προέρχονται από αγορές ...........................................
           8.4.2        Aποθέματα που προέρχονται από παραγωγή .....................................
                           Aπομείωση αξίας αποθεμάτων ............................................................
           8.4.3        Aποθέματα υποπροϊόντων...................................................................
           8.4.4        Aποθέματα υπολειμμάτων...................................................................
           8.4.5        Aποθέματα συμπαραγώγων προϊόντων ..............................................
           8.4.6        Aποθέματα ελαττωματικά ....................................................................
8.5      Προσδιορισμός των τιμών οι οποίες λαμβάνονται υπόψη στην αποτίμηση των

αποθεμάτων .........................................................................................................
           8.5.1        Tιμή κτήσεως........................................................................................
           8.5.2        Kόστος παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας ........................................
                           Eπιβάρυνση αποθεμάτων με τόκους....................................................
                           Kόστος ανεγέρσεως οικοδομών επί αντιπαροχή .................................
                           Kόστος κατασκευής τεχνικών έργων....................................................
           8.5.3        Tρέχουσα τιμή αναπαραγωγής ............................................................
           8.5.4        Tρέχουσα τιμή αγοράς .........................................................................
           8.5.5        Kαθαρή ρευστοποιήσιμη αξία..............................................................
                           «Aκίνητα αποθέματα»..........................................................................
8.6      Mέθοδοι υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των απο-

θεμάτων................................................................................................................
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           8.6.1        Παραδεκτές μέθοδοι ............................................................................
                           α. Mέθοδος του μέσου σταθμικού κόστους ........................................
                           Aποτίμηση αποθεμάτων όταν οι αγορές πραγματοποιούνται μόνο

από την έδρα....................................................................................
                            Aποτίμηση αποθεμάτων υποκαταστημάτων με εξαρτημένη λογι-

στική και αποθηκευτικών χώρων ....................................................
                           β. Mέθοδος του κυκλοφοριακού μέσου όρου ή των διαδοχικών υ-

πολοίπων .........................................................................................
                           γ. Mέθοδος πρώτη εισαγωγή - πρώτη εξαγωγή (F.I.F.O.)....................
                           δ. Mέθοδος τελευταία εισαγωγή - πρώτη εξαγωγή (L.I.F.O)................
                           ε. Mέθοδος του βασικού αποθέματος .................................................
                           στ. Mέθοδος του εξατομικευμένου κόστους........................................
                           ζ. Mέθοδος του προτύπου κόστους.....................................................
                           ζα. Γενικά περί προτύπου και προϋπολογιστικού κόστους .................
                           Προϋπολογιστικό κόστος................................................................
                           Πρότυπο κόστος..............................................................................
                           ζβ. Aγοραζόμενα αποθέματα ...............................................................
                           Eνημέρωση αποθήκης ....................................................................
                           Aποκλίσεις τιμών αγοράς................................................................
                           Πότε συνιστά αλλαγή μεθόδου απογραφής...................................
                           Aποτίμηση αποθεμάτων στο τέλος της χρήσεως ............................
                           ζγ. Παραγόμενα αποθέματα .................................................................
                           ζδ. Λογιστικοποίηση αποκλίσεων........................................................
                           Oι εγγραφές λογιστικοποίησης αποκλίσεων ..................................
                           Eνημέρωση αποθηκών ...................................................................
                           ζε. Συμφωνία μεταξύ γενικής και αναλυτικής λογιστικής στην περί-

πτωση που τηρείται πρότυπη κοστολόγηση...................................
                           ζστ. Aπογραφή ενάρξεως αποθεμάτων που έχουν αποτιμηθεί με το

πρότυπο κόστος ............................................................................
           8.6.2        Mέθοδος της τελευταίας τιμής αγοράς.................................................
           8.6.3        Mέθοδος του ποσοστού μικτού κέρδους (ή μέθοδος τιμών λιανικής)
           8.6.4        Oι μέθοδοι προσδιορισμού της τιμής κτήσεως εφαρμόζονται από την

επιχείρηση κατά τρόπο πάγιο...............................................................
           8.6.5        Aποτίμηση δύο ή περισσοτέρων κατηγοριών αγαθών με διαφορετι-

κές μεθόδους υπολογισμού της τιμής κτήσεως ...................................
           8.6.6        Aποτίμηση του ίδιου αγαθού με δύο διαφορετικές μεθόδους............
           8.6.7        Aποτίμηση αποθεμάτων που διακινούνται μεταξύ των υποκαταστη-

μάτων ...................................................................................................
           8.6.8        Αποτίμηση αποθεμάτων όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύμφω-

να με τις αρχές και τους κανόνες των Δ.Λ.Π. .......................................
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           8.6.9        Ημερομηνία της συναλλαγής κατά την απόκτηση των αποθεμάτων. 
           8.6.10      Ζημία απομείωσης αποθεμάτων ..........................................................
           8.6.11      Ζημία από καταστροφές  αποθεμάτων.................................................
           8.6.12      Τήρηση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης .............................
           8.6.13      Τήρηση βιβλίου παραγωγής και κοστολογίου ....................................
           8.6.14      Κόστος αδρανείας ή κόστος υποαπασχόλησης ...................................

9.1      Περί των συμμετοχών γενικά ...............................................................................
           9.1.1        Συμμετοχές που καταχωρούνται στο πάγιο ενεργητικό.......................
                           Συμμετοχή σε είδος σε επιχείρηση εξωτερικού ...................................
                           Eπιχορήγηση για συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ............................
                           Δάνειο σε Ξ.N. για αγορά μετοχών θυγατρικής ...................................
           9.1.2        Διάκριση των συμμετοχών...................................................................
           9.1.3        Συνδεμένες επιχειρήσεις - Έννοια συνδεμένων επιχειρήσεων .............
                           Συνδεμένες (ή εξαρτημένες) επιχειρήσεις.............................................
                           Mητρική επιχείρηση .............................................................................
                           Θυγατρική επιχείρηση..........................................................................
                           Yποθυγατρική επιχείρηση....................................................................
                           Συγγενής επιχείρηση ............................................................................
                           Holding.................................................................................................
                           Parent Company ..................................................................................
                           Όμιλος επιχειρήσεων ...........................................................................
9.2      Σχέση μητρικής επιχειρήσεως προς θυγατρική....................................................
9.3      Σχέσεις μητρικής προς θυγατρική στον κάθετο όμιλο .........................................
           9.3.1        Όταν μία επιχείρηση (μητρική) έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων

ψήφου μιας άλλης (θυγατρικής) ..........................................................
           9.3.2        Όταν μία επιχείρηση (μητρική) έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων

ψήφου μιας άλλης (θυγατρικής) και η πλειοψηφία αυτή σχηματίζεται
ύστερα από συνυπολογισμό των δικαιωμάτων που κατέχονται από
τρίτους για λογαριασμό της μητρικής επιχείρησης ..............................

           9.3.3        Όταν μια επιχείρηση ελέγχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψή-
φου μιας άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης, ύστερα από συμφωνία με
άλλους μετόχους ή εταίρους της επιχείρησης αυτής (της θυγατρικής)

           9.3.4        Όταν συμμετέχει στο κεφάλαιο μιας άλλης επιχείρησης και έχει το δι-
καίωμα είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων να διορίζει ή να παύει την πλειο-
ψηφία των μελών των οργάνων διοίκησης της θυγατρικής επιχείρησης.

           9.3.5        Όταν μία επιχείρηση έχει την εξουσία να ασκεί ή πράγματι ασκεί κυ-
ριαρχική επιρροή σε μια άλλη επιχείρηση (θυγατρική).......................
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           9.3.6        Όταν μια επιχείρηση συμμετέχει με 20%.............................................
           9.3.7        Ποιές άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται συνδεμένες ..............................
9.4      Σχέσεις μητρικής προς θυγατρική στον οριζόντιο όμιλο......................................
9.5      H Λογιστική των συμμετοχών και των χρεογράφων ...........................................
           9.5.1        Έννοια χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων .......................
                             Xρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία .........................................
                             Ίδιες μετοχές ........................................................................................
           9.5.2        Λογαριασμός 36 «Συμμετοχές» - Έννοια συνδεδεμένων και συγγε-

νών επιχειρήσεων ................................................................................
           9.5.3        Λογαριασμός 34 «Eπενδύσεις» - Oρισμοί των επενδύσεων................
                           Διαθέσιμες για πώληση επενδύσεις .....................................................
                           Διακρατούμενες μέχρι τη λήξη ............................................................
                           Eμπορικό χαρτοφυλάκιο......................................................................
                           Xρεωστικοί τίτλοι .................................................................................
                           Παράγωγα ............................................................................................
                           Xρεόγραφα...........................................................................................
                           Aξία κτήσεως........................................................................................
                           Eιδικά έξοδα αγοράς ............................................................................
                           Nόμιμα δικαιολογητικά ........................................................................
                           Mείωση αξίας συμμετοχής ...................................................................
           9.5.4        Εμφάνιση στον ισολογισμό των συμμετοχών και  των επενδύσεων...
           9.5.5        Αναφορά στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου σε σχέση με τη

χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων.......................................................
9.6      Aποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων βάσει των E.Λ.Π. ...............................
           9.6.1        H επιχείρηση τηρεί τα λογιστικά βιβλία στο κόστος κτήσεως..............
                           9.6.1.1       Γενικά .................................................................................
                                    Aρχική καταχώρηση ..........................................................
                                       Mεταγενέστερη αποτίμηση ................................................
                           9.6.1.2       Aποτίμηση εντόκων χρηματοοικονομικών περιουσιακών

στοιχείων............................................................................
                                             - Παρακράτηση φόρου σε τόκους ομολογιακού δανείου

το ποσό των οποίων καταβάλλεται με την έκδοση νέων
ομολογιών.......................................................................

                           9.6.1.3       Πότε τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία υπό-
κεινται σε έλεγχο απομείωσης ...........................................

                           9.6.1.4       Πότε προκύπτει ζημία απομείωσης....................................
                                             Ζημία από αποτίμηση τίτλων νομικού προσώπου ............
                           9.6.1.5       Tρέχουσα τιμή συμμετοχών και χρεογράφων ή εσωτερι-

κή λογιστική αξία ...............................................................
                                             Eσωτερική λογιστική αξία ..................................................
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                                             Λογιστική καθαρή θέση.....................................................
                                             Nόμιμος συντεταγμένος τελευταίος ισολογισμός ..............
9.7      H επιχείρηση καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις στην εύλογη αξία ..................
           9.7.1        Γενικές αρχές ........................................................................................
           9.7.2        Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.....
           9.7.3        Xρηματοοικονομικά περιουσικά στοιχεία του εμπορικού χαρτοφυλά-

κιου και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτελούν μέρος
του εμπορικού χαρτοφυλάκιου ...........................................................

           9.7.4        Παράγωγα για αντιστάθμιση ................................................................
                           α) Παράγωγα αντιστάθμισης εύλογης αξίας ........................................
                           β) Παράγωγα αντιστάθμισης ταμειακών ροών ....................................
           9.7.5        Πως ορίζεται η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών

στοιχείων και υποχρεώσεων................................................................
           9.7.6        Mεταφορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ε-

πιμέρους κατηγοριών...........................................................................
9.8      Aποτίμηση μετοχών και μεριδίων σε Ξ.N.............................................................
           9.8.1        Nομισματικά και μη νομισματικά στοιχεία ...........................................
           9.8.2        Aρχική αναγνώριση - Aποτίμηση στο τέλος της χρήσεως - Διακανονι-

σμός......................................................................................................
9.9      Λογιστικές λύσεις σε θέματα συμμετοχών και χρεογράφων ...............................
           9.9.1        Tιμή κτήσεως των τίτλων σταθερού εισοδήματος ...............................
           9.9.2        H λογιστική των δεδουλευμένων μέχρι την ημέρα της αγοράς και μη

αποκτητών τόκων και αγοραζόμενων τίτλων (ομολογιών, ομολόγων,
κ.λπ.) ....................................................................................................

           9.9.3        H λογιστική των εντόκων γραμματίων του Eλληνικού Δημοσίου.......
           9.9.4        Προπληρωθέντα δικαιώματα απόκτησης μετοχών..............................
9.10    Mεταβιβάσεις μετοχών.........................................................................................
           9.10.1      Γενικά ...................................................................................................
9.11    Φορολογικά θέματα που ισχύουν από 1.1.2014 για  τη  μεταβίβαση τίτλων και

ολόκληρης επιχείρησης .......................................................................................
           9.11.1      Eισαγωγή στη φορολογία της μεταβίβασης τίτλων και ολόκληρης ε-

πιχείρησης ............................................................................................
           9.11.2      Eρμηνεία από το Yπ. Oικονομικών  των διατάξεων των άρθρων 42

και 43 του N. 4172/2013 με την πολ. 1032/2015 ................................
           9.11.3      Mεταβίβαση τίτλων και επιχειρήσεων. Φορολογία υπεραξίας ............
           9.11.4      Tο εισόδημα φυσικών προσώπων από τη μεταβίβαση τίτλων φορο-

λογείται, με συντελεστή 15% - Δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης..
           9.11.5      Συμφωνία τμηματικής καταβολής  του τιμήματος - Xρόνος φορολο-

γίας ...........................................................................................................
           9.11.6      Zημία από τη μεταβίβαση τίτλων .........................................................
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           9.11.7      Προσδιορισμός υπεραξίας από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρη-
σης ή τίτλων -  Έννοια υπεραξίας.........................................................

                           9.11.7.1     Yπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων είναι η διαφορά μετα-
ξύ της τιμής πώλησης που το φυσικό πρόσωπο εισέπραξε
από τη μεταβίβαση του τίτλου και της τιμής κτήσης αυτού.

                           9.11.7.2     Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώ-
ληση τίτλων.......................................................................

                           9.11.7.3     Παράδειγμα: ......................................................................
                           9.11.7.4     Nομικά πρόσωπα -  Φορολογία υπεραξίας από μεταβίβα-

ση τίτλων ...........................................................................
           9.11.8      Tιμή κτήσης..........................................................................................
                           9.11.8.1     Προσδιορισμός της τιμής κτήσεως ....................................
                           9.11.8.2     Ίδια κεφάλαια ....................................................................
                           9.11.8.3     Προσδιορισμός συνολικής αξίας κτήσης του μεριδίου

50%: ..................................................................................
                           9.11.8.4     Δωρεάν χορήγησης μετοχών ............................................
                           9.11.8.5     Tίτλοι από κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή ............
           9.11.9      Tιμή πώλησης ......................................................................................
           9.11.10    Ίδια κεφάλαια.......................................................................................
                           9.11.10.1   Eπιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία .............
                           9.11.10.2   Eπιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία ..............
                                             - Τρόπος προσδιορισμού της υπεραξίας κατά τη μεταβί-

βαση μερίδων ομόρρυθμης οικοδομικής εταιρείας με α-
πλογραφικά βιβλία .........................................................

                           9.11.10.3   Διαδοχικές αποκτήσεις τίτλων...........................................
                           9.11.10.4   Eταιρικές πράξεις που έχουν λάβει χώρα μέχρι το χρόνο

της μεταβίβασης.................................................................
           9.11.11    Πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο ........................
           9.11.12    Mεταβίβαση  ατομικής επιχείρησης με απλογραφικά βιβλία..............
           9.11.13    Yπεραξία από τη μεταβίβαση μετοχών ναυτικής πλοιοκτήτριας εται-

ρείας.....................................................................................................
           9.11.14    Mη συμμετοχή μετόχου σε αύξηση κεφαλαίου ..................................
           9.11.15    Mεταβίβαση εισηγμένων μετοχών και άλλων κινητών αξιών.............
                           Tίτλοι που έχουν αποκτηθεί πριν την 1η Iανουαρίου 2009 ................
                           Tίτλοι που έχουν αποκτηθεί μετά την 1.1.2009...................................
           9.11.16    Mεταβιβάσεις ομολόγων .....................................................................
                           Mεταβίβαση ημεδαπών εταιρικών ομολόγων.....................................
                           - Ζημία από τη μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων του N. 3156/2003.
                           - Διανομή ή κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας.......................................
                           Aνταλλαγή ομολόγων του Eλληνικού Δημοσίου...............................
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           9.11.17    Tιμές κτήσης και πώλησης  τίτλων  που αποτελούν αντικείμενο δια-
πραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ................................................

           9.11.18    Eισφορά τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας........
                           Eισφορά ημεδαπών ή αλλοδαπών τίτλων σε ημεδαπό νομικό πρό-

σωπο....................................................................................................
                           Eισφορά ημεδαπών ή αλλοδαπών τίτλων σε αλλοδαπό νομικό πρό-

σωπο....................................................................................................
           9.11.19    Nομικά πρόσωπα - Eισόδημα από μεταβίβαση τίτλων........................
                           9.11.19.1   Γενικά ................................................................................
                                             H προκύπτουσα υπεραξία θεωρείται έσοδο από επιχειρη-

ματική δραστηριότητα .......................................................
                                             Aλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρα-

κτήρα .................................................................................
                                             Tίτλοι εισηγμένοι στη χρηματιστηριακή αγορά .................
                           9.11.19.2   Προσδιορισμός υπεραξίας ................................................
                                             Eπιχειρήσεις τηρούσες διπλογραφικά βιβλία....................
                                             Eπιχειρήσεις τηρούσες απλογραφικά βιβλία.....................
                                             Nομικά πρόσωπα  που δεν τηρούν βιβλία .......................
                                              Eισφορά τίτλων .................................................................
                                             Eκκαθάριση νομικών προσώπων......................................
                                             Tίτλοι από κληρονομιά ή δωρεά.......................................
                                              Mεταβιβάσεις μεταξύ συνδεμένων επιχειρήσεων .............
                           9.11.19.3   Zημία από τη μεταβίβαση ..................................................
                                             H ζημία αναγνωρίζεται φορολογικά..................................
                                             Zημία προκύπτει από τη μεταβίβαση τίτλων αλλοδαπής

προέλευσης .......................................................................
                                             Kατά το χρόνο που πραγματοποιείται η μεταβίβαση των

τίτλων δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης ......................
                                             Ζημία από αποτίμηση τίτλων φυσικού προσώπου ...........
                           9.11.19.4   Nομικά πρόσωπα που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία

στην Eλλάδα......................................................................
                           9.11.19.5   Aπορρόφηση εταιρείας έχουσα στη κυριότητά της τίτ-

λους...................................................................................
           9.11.20    Aπαλλαγή κερδών...............................................................................
                           Kέρδη από την ανταλλαγή ομολόγων του Eλληνικού Δημοσίου ......
                           Yπεραξία από τη μεταβίβαση ημεδαπών εταιρικών ομολόγων ..........
           9.11.21    Aλλοδαποί -  Eισόδημα από τη μεταβίβαση τίτλων ............................
                           O δικαιούχος - φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος σε

κράτος που περιλαμβάνεται στα μη συνεργάσιμα κράτη....................
                           O δικαιούχος -  φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος σε
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κράτος με το οποίο η Eλλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής δι-
πλής φορολογίας .................................................................................

           9.11.22    Xρόνος εφαρμογής ..............................................................................
           9.11.23    Kατάργηση απόφασης του Yφυπουργού Oικονομικών ......................
           9.11.24    Zημία που προκύπτει από την αποτίμηση τίτλων, χρεογράφων, υπο-

χρεώσεων κ.λπ. ...................................................................................
           9.11.25    Zημία που προκύπτει σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου και σε

αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της................
           9.11.26    Zημία που προκύπτει από την εκκαθάριση εταιρείας ή κοινοπραξίας .
           9.11.27    Ζημία από την εκκαθάριση αλλοδαπής εταιρείας................................
           9.11.28    Μείωση  μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών .
9.12    Λοιπά φορολογικά θέματα για μεταβιβάσεις εισηγμένων μετοχών ....................
                           Mεταφορά εισηγημένων μετοχών στο εξωτερικό................................
                           Eισφορά μετοχών αλλοδαπής εταιρείας ..............................................
                           Kληρονομούμενες μετοχές ..................................................................
9.13    Περιπτώσεις οι οποίες συνιστούν μεταβίβαση επιχείρησης, όπως κρίθηκαν μέ-

χρι 31.12.2013 με το φορολογικό καθεστώς του N. 2238/1994 .........................
           9.13.1      Λύσεις επιχειρήσεων και ακολούθως ίδρυση άλλων  επιχειρήσεων..
                           9.13.1.1     Γενικά .................................................................................
                                              Eικονική διακοπή εργασιών...............................................
                                             Mεταβίβαση μόνο των αποθεμάτων..................................
                                             Mεταβίβαση τυχόν άλλου δικαιώματος  ή παραίτηση από

μισθωτικά δικαιώματα .......................................................
                           9.13.1.2     Λύση ατομικών επιχειρήσεων και σύσταση ομόρρυθμης

εταιρείας με μέλη τους φορείς των ατομικών οι οποίοι εί-
ναι συγγενείς ......................................................................

           9.13.2      Λύση εταιρείας και άσκησης στον ίδιο χώρο άλλης επιχείρησης........
                           9.13.2.1     Λύση προσωπικής εταιρείας και άσκησης στον ίδιο χώρο

άλλης επιχείρησης .............................................................
                           9.13.2.2     Λύση ομόρρυθμης εταιρείας και  σύσταση δύο ατομικών

επιχειρήσεων .....................................................................
                           9.13.2.3     Λύση ομόρρυθμης εταιρείας και ίδρυση υποκαταστήμα-

τος E.Π.E.............................................................................
                           9.13.2.4     Λύση E.Π.E. και ίδρυση ομόρρυθμης................................
                           9.13.2.5     Λύση ανώνυμης εταιρείας και ίδρυση ομόρρυθμης .........
           9.13.3      Eισφορά ατομικής επιχείρησης και εισφορές εταίρων .........................
                           9.13.3.1     Eισφορά ατομικής επιχείρησης σε ομόρρυθμη εταιρεία....
                           9.13.3.2     Eισφορές εταίρων σε ομόρρυθμη εταιρεία........................
           9.13.4      Διακοπή εργασιών ατομικής επιχείρησης και έναρξη εργασιών προ-

σωπικής εταιρείας.................................................................................
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                           9.13.4.1     Παύση λειτουργίας ατομικής και ίδρυση ομόρρυθμης ε-
ταιρείας...............................................................................

                           9.13.4.2     Διακοπή εργασιών ατομικής επιχείρησης και έναρξη ερ-
γασιών ομόρρυθμης εταιρείας...........................................

                                             Γενικά .................................................................................
                                             Διακοπή εργασιών ατομικής επιχείρησης και σύσταση ο-

μόρρυθμης εταιρείας στην οποία συμμετέχει και ο φορέας
της ατομικής .......................................................................

                                             Διακοπή εργασιών ατομικής επιχείρησης και σύσταση ο-
μόρρυθμης εταιρείας στην οποία δεν συμμετέχει  ο φορέ-
ας της ατομικής ..................................................................

                                             Διακοπή εργασιών ατομικής επιχείρησης και σύσταση ο-
μόρρυθμης εταιρείας. Eν συνεχεία, λύση της ομόρρυθμης
εταιρείας και ίδρυση ατομικών επιχειρήσεων....................

                                             Διακοπή εργασιών δύο ατομικών  επιχειρήσεων οι φορείς
των οποίων είναι συγγενείς α’ βαθμού και σύσταση ομόρ-
ρυθμης εταιρείας................................................................

           9.13.5      Διακοπή εργασιών ομόρρυθμης εταιρείας και ίδρυση νέας επιχείρη-
σης........................................................................................................

                           9.13.5.1     Διακοπή εργασιών ομόρρυθμης εταιρείας και ίδρυση α-
τομικής από αποχωρούντα εταίρο.....................................

                                             Φορολογία υπεραξίας (άρθρο 13, παρ. 1, περ. α, υποπ.
αα, N. 2238/1994)..............................................................

                                             Φορολογία μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων (άρθρο 13,
παρ. 1, περ. α, υποπ. ββ, N. 2238/1994) ...........................

                           9.13.5.2     Διακοπή εργασιών υποκαταστήματος ομόρρυθμης εται-
ρείας και ίδρυση νέας ομόρρυθμης εταιρείας ...................

           9.13.6      Ίδρυση εταιρείας στο χώρο που λειτουργούσε ατομική επιχείρηση ...
                           Γενικά ...................................................................................................
                           Σύσταση μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας από ιατρό στο χώρο ό-

που λειτουργούσε το ιατρείο του.........................................................
           9.13.7      Mεταβολές κεφαλαίου προσωπικών εταιρειών...................................
                            Aύξηση κεφαλαίου προσωπικής εταιρείας όπου οι εταίροι δεν συμ-

μετέχουν ισόποσα ................................................................................
                           Aύξηση κεφαλαίου ετερόρρυθμης εταιρείας και είσοδος νέου μέλους
                         Aποχώρηση εταίρου από Oμόρρυθμη Eταιρεία ..................................
                           Mετατροπή ομόρρυθμη εταιρείας σε ετερόρρυθμη - Aποχώρηση ε-

ταίρου...................................................................................................
           9.13.8      Περιπτώσεις που δεν υπολογίζεται φόρος υπεραξίας .........................
           9.13.9      Mεταβίβαση μεριδίων ημεδαπής E.Π.E................................................
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                           9.13.9.1     Tρόπος προσδιορισμού της ωφέλειας...............................
                                             H εξέλιξη της νομοθεσίας ..................................................
                                             E.Π.E. σε αδράνεια .............................................................
                                             Eπιχειρήσεις με ζημιογόνα αποτελέσματα .........................
                           9.13.9.2     Mεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων E.Π.E. μεταξύ συγγε-

νών.....................................................................................
                           Mεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων E.Π.E μεταξύ συγγενών A’ ή B’

βαθμού μέχρι 23.4.2010 ......................................................................
                           Mεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων E.Π.E μεταξύ συγγενών A’ ή B’

βαθμού από 23.4.2010 έως 30.3.2011 ................................................
           9.13.10    Aύξηση κεφαλαίου E.Π.E.....................................................................
                           Aλλαγή ποσοστών εταίρων σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου προ-

σωπικής εταιρείας ή E.Π.E. ...................................................................
                           Mη συμμετοχή εταίρου σε αύξηση κεφαλαίου ...................................
           9.13.11    Συμπληρωματικές εισφορές για κάλυψη του ελαχίστου απαιτουμέ-

νου από το N.Δ. 1297/1972 και του N.2166/1993 κεφαλαίου ............
                           Kατώτατο όριο κεφαλαίου ...................................................................
                           Oι παλαιοί εταίροι κατέχουν στη νέα εταιρεία κεφάλαιο ίσης αξίας

προς το κεφάλαιο που κατείχαν πριν το μετασχηματισμό ...................
                           Oι παλαιοί εταίροι δεν κατέχουν στη νέα εταιρεία κεφάλαιο ίσης αξίας

προς το κεφάλαιο που κατείχαν πριν το μετασχηματισμό ...................
           9.13.12    Θάνατος εταίρου ..................................................................................
           9.13.13    Aποχώρηση εταίρου E.Π.E...................................................................
                           Aποχώρηση εταίρου με ανάληψη  κεφαλαίου και με παράλληλη ισό-

ποση μείωση του κεφαλαίου της E.Π.E. ..............................................
                           Aποχώρηση εταίρων E.Π.E. και συγχρόνως αύξηση ποσοστών λοι-

πών εταίρων.........................................................................................
           9.13.14    Eισφορά μεριδίων E.Π.E σε A.E. ή E.Π.E. .............................................
           9.13.15    Δωρεά εταιρικού μεριδίου ...................................................................
           9.13.16    Mεταβίβαση μεριδίων αλλοδαπής E.Π.E .............................................
                           Aπόδοση του φόρου ...........................................................................

10.1    Aπόκτηση ιδίων μετοχών από τις ανώνυμες εταιρείες.........................................
             Γενικά ..................................................................................................................
             Aποτίμηση ιδίων μετοχών...................................................................................
           - Kέρδη και ζημιές που προκύπτουν από τη διάθεση ή ακύρωση ιδίων τίτλων..
           Δικαίωμα ψήφου..................................................................................................
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           Μέρισμα ιδίων μετοχών.......................................................................................
           Αύξηση κεφαλαίου ..............................................................................................
           Πληροφορίες στο ετήσιο προσάρτημα ................................................................
           Πληροφορίες στην ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου.....
10.2    Eμφάνιση των ιδίων μετοχών στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.........
           Ίδιες μετοχές της μητρικής ....................................................................................
             Ίδιες μετοχές θυγατρικής επιχείρησης που κατέχονται από την ίδια τη θυγατρι-

κή .........................................................................................................................
             Ίδιες μετοχές θυγατρικής επιχείρησης που κατέχονται από άλλες θυγατρικές ...
           Ποια ποσά περιλαμβάνει ο ενοποιημένος λογαριασμός «ίδιες μετοχές» ή «ίδια

μερίδια..................................................................................................................
           - Πληροφορίες στην ενοποιημένη  έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμ-

βουλίου..............................................................................................................
10.3    Aπόκτηση, ανάληψη και κατοχή μετοχών της μητρικής από θυγατρικές ............
           10.3.1      Γενικά ...................................................................................................
           10.3.2      Oι νέες διατάξεις του Kωδ. N. 2190/1920 ............................................
                           H θυγατρική εταιρεία ήταν μέτοχος της μητρικής εταιρείας πριν αυτές

καταστούν συνδεδεμένες επιχειρήσεις.................................................
                           H θυγατρική έγινε μέτοχος της μητρικής μετά το χρόνο που οι επιχει-

ρήσεις αυτές έγιναν συνδεδεμένες.......................................................
10.4    Καθαρή Θέση επιχειρήσεων. Οι αλλαγές βάσει των Ε.Λ.Π. ................................
10.5    Κεφάλαιο..............................................................................................................
           - Εμφάνιση εγκεκριμένου και καταβεβλημένου κεφαλαίου................................
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           14.3.3      Yπολογισμός οφειλομένου φόρου εισοδήματος. Eκκαθάριση φόρων

- τελών ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος ...................................
           14.3.4      Προκαταβολή φόρου εισοδήματος .....................................................
           14.3.5      Λοιποί μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι................
           14.3.6      O φόρος εισοδήματος και οι λοιποί μη ενσωματούμενοι στο λειτουρ-

γικό κόστος φόροι είναι εταιρικά βάρη................................................
14.4    Διάθεση των κερδών - Yπολογισμός τακτικού αποθεματικού και πρώτου μερί-

σματος ..................................................................................................................
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642
643
644
648
649

649

651
653
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655
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656

           Έννοια καθαρών κερδών .....................................................................................
           Τακτικό αποθεματικό............................................................................................
           Νόμιμο μέρισμα ...................................................................................................
           Χρόνος καταβολής του μερίσματος .....................................................................
           Μέγιστο ποσό διάθεσης κερδών..........................................................................
14.5    Σειρά διαθέσεως των αποτελεσμάτων της ανώνυμης εταιρείας...........................
14.6    Διάθεση του «υπολοίπου» των καθαρών κερδών..............................................
           Διανεμόμενα κέρδη στα μέλη Δ.Σ. και το προσωπικό.........................................
           Πρόσθετο μέρισμα ...............................................................................................
             Έκτακτο αποθεματικό ..........................................................................................
             Κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών.................................................................
14.7    Aπαγόρευση διανομής κερδών ...........................................................................
           14.7.1      Oι εταιρείες απαγορεύεται να διανέμουν κέρδη όταν το αναπόσβεστο

υπόλοιπο των εξόδων εγκατάστασης δεν καλύπτεται από προαιρετι-
κά αποθεματικά και από υπόλοιπο κερδών εις νέον...........................

           14.7.2      Oι ανώνυμες εταιρείες απαγορεύεται να διανείμουν κέρδη όταν το
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων γίνει μικρότερο από το άθροισμα του
μετοχικού κεφαλαίου και των αποθεματικών που απαγορεύεται η
διανομή τους ........................................................................................

14.8    Παράδειγμα διαθέσεως κερδών ανώνυμης εταιρείας..........................................
           14.8.1      Yπολογισμός στοιχείων «Διαθέσεως Aποτελεσμάτων» ......................
           14.8.2      Yπολογισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος..............................
           14.8.3      Λογιστικές εγγραφές φορολογίας και διάθεσης κερδών.....................
                           14.8.3.1     Αποτέλεσμα μετά φορολογία – Προκαταβολή φόρου –

Μέρισμα.............................................................................
                           14.8.3.2     Η λογιστική των αμοιβών των μελών του διοικητικού

συμβουλίου .......................................................................
                                             στ.1) Αμοιβές καταβαλλόμενες βάσει του άρθρου 24 ......
                                             - Η λογιστική των αμοιβών του άρθρου 24 ..............
                                             - Αμοιβές στα μέλη διοικήσεως της εταιρείας από τα

κέρδη .......................................................................
                                             - Λοιπές αμοιβές λόγω συμμετοχής των συμβούλων

στη διοίκηση της εταιρείας (έξοδα παραστάσεως, ε-
κτός μισθού αμοιβές, αποζημιώσεις).......................

                                             στ.2) Αμοιβές καταβαλλόμενες βάσει του άρθρου 23α ....
                                             στ.3) Αναφορά στο προσάρτημα των ποσών που δόθη-

καν στην περίοδο για αμοιβές σε μέλη διοικητικών,
διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων στα
πλαίσια των καθηκόντων τους..................................
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           14.8.4      Φορολογία διανεμόμενων κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσω-
πο ή νομική οντότητα...........................................................................

                           - Είσπραξη ενδοομιλικών μερισμάτων – Απαλλαγή από το φόρο ει-
σοδήματος..........................................................................................

           14.8.5      Xρονοδιάγραμμα απόδοσης φόρων και υποβολής δηλώσεων στη
Δ.Ο.Υ. ..................................................................................................

           14.8.6      Eνδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις ...................................................
14.9    Ευθύνη για την κατάρτιση και τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων

και της έκθεσης διαχείρισης .................................................................................
14.10  Διανομή κερδών προηγουμένων χρήσεων .........................................................
           14.10.1    Ποιο όργανο είναι αρμόδιο για τη διάλυση των αποθεματικών της ε-

ταιρείας.................................................................................................
           14.10.2    Χρόνος κτήσης του εισοδήματος .........................................................
                           - Διανομή έκτακτων αποθεματικών .....................................................
           14.10.3    Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου και στο προσωπικό ανώνυμης εταιρείας με απόφαση έ-
κτακτης Γενικής  Συνέλευσης ...............................................................

14.11  Διανομή κερδών ανώνυμης εταιρείας με δύο κλάδους δραστηριότητας (φορο-
λογούμενο και απαλλασσόμενο).........................................................................

15.1    Η διάθεση των κερδών της Ε.Π.Ε. ........................................................................
           15.1.1      Σύγκλιση γενικής συνέλευσης της Ε.Π.Ε..............................................
           15.1.2      Η διάθεση του αποτελέσματος των  Ε.Π.Ε. ..........................................
                           - Υπόλοιπο κερδών Ε.Π.Ε. ...................................................................
                           Yπόλοιπο ζημιών EΠE..........................................................................
           15.1.3      Προσωρινές απολήψεις κερδών προσωπικών εταιρειών και νομικών

οντοτήτων.............................................................................................
                           - Παρακράτηση φόρου από τις προσωρινές απολήψεις ......................
15.2    Γενικά περί αμοιβής διαχειριστή εταίρου .............................................................

Έγκριση μισθού εταίρου EΠE από τη συνέλευση των εταίρων ...........................
15.3    Τρόπος φορολογίας μισθού ή οποιαδήποτε άλλης απολαβής που καταβάλλε-

ται σε εταίρους Ε.Π.Ε. στην οποία συμμετέχουν ..................................................
15.4    Παρακράτηση φόρου από αμοιβή διαχειριστή εταίρου ......................................
15.5    Φορολογική αναγνώριση μισθού διαχειριστή εταίρου .......................................
           15.5.1      Φορολογική έκπτωση αμοιβών ...........................................................
           - Οι αμοιβές φυσικού προσώπου εταίρου Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., ...................................
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           - Οι αμοιβές φυσικού προσώπου διαχειριστή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλους διοικητι-
κού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας ...............................................................

           15.5.2      Φορολογική έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών .................................
                           - Οι ασφαλιστικές εισφορές των εταίρων Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε .......................
                           - Οι ασφαλιστικές εισφορές μελών διοικητικού συμβουλίου ανώνυ-

μης εταιρείας ή διαχειριστών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε........................................
15.6    Xαρτοσήμανση αμοιβής διαχειριστή- εταίρου .....................................................
15.7    Xαρτόσημο κερδών E.Π.E. ...................................................................................
15.8    Oι διαχειριστές εταίροι δεν ασφαλίζονται στο I.K.A. ............................................
15.9    H διάθεση των κερδών της Ε.Π.Ε. ........................................................................
           15.9.1      Παράδειγμα διανομής κερδών.............................................................
           15.9.2      Φορολογία διανεμόμενων κερδών Ε.Π.Ε. και χρονοδιάγραμμα από-

δοσης φόρων και υποβολή δηλώσεων...............................................
15.10  Ετήσια και ενοποιημένη έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών................
15.11  Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων, εκθέσεων διαχειριστών και  ελεγκτών
15.12  Φορολογικά θέματα εταιρειών περιορισμένης  ευθύνης.....................................
           15.12.1    Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης
           15.12.2    Ζημία από την εκκαθάριση αλλοδαπής εταιρείας περιορισμένης ευ-

θύνης....................................................................................................
           15.12.3    Εισοδήματα από Ε.Π.Ε. εσωτερικού και εξωτερικού............................

16.1    Η σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τις ομόρρυθμες και ετερόρ-
ρυθμες εταιρείες .................................................................................................ˇ

           16.1.1      Οι διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας ...............................................
           16.1.2      Οι διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπω .............................
                           16.1.2.1     Οι πολύ μικρές ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες

έχουσες κύκλο εργασιών μέχρι ευρώ 1.500.000 ..............
                           16.1.2.2     Μικρές ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες  είναι οι

έχουσες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους τα
δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: κύκλο εργασιών
τουλάχιστον  ευρώ 1.500.000 και δεν υπερβαίνει τα ευρώ
8.000.000, ενεργητικό δεν υπερβαίνει ευρώ 4.000.000
και προσωπικό δεν υπερβαίνει 50 άτομα..........................

                           16.1.2.3     Μεσαίες ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες  είναι οι
έχουσες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους τα
δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: κύκλο εργασιών  ο
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οποίος δεν υπερβαίνει τα ευρώ 40.000.000, ενεργητικό
δεν υπερβαίνει ευρώ 20.000.000 και προσωπικό δεν υ-
περβαίνει 250 άτομα..........................................................

                           16.1.2.4     Μεγάλες ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες  είναι οι
έχουσες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους τα
δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: κύκλο εργασιών ο
οποίος υπερβαίνει τα ευρώ 40.000.000, ενεργητικό το ο-
ποίο υπερβαίνει τα ευρώ 20.000.000 και προσωπικό το ο-
ποίο υπερβαίνει τα 250 άτομα ...........................................

                           16.1.2.5     Πως εξετάζονται τα άνω όρια.............................................
           16.1.3      Τήρηση λογιστικών βιβλίων ................................................................
           16.1.4      Χρόνος περάτωσης της κατάρτισης των χρηματοοικονομικών κατα-

στάσεων ...............................................................................................
           16.1.5      Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων.......................................
16.2    Διανομή κερδών και ζημιών από τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες...
           16.2.1      Οι διατάξεις του εμπορικού νόμου ......................................................
                           16.2.1.1     Γενικά περί διάθεσης κερδών ............................................
                           16.2.1.2     Σχηματισμός τακτικού και αφορολογήτων αποθεματικών
           16.2.2      Χρόνος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προ-

σώπων..................................................................................................
16.3    Η φορολογία των κερδών της ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρείας...........
           16.3.1      Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες τηρούσες  διπλογραφικά βι-

βλία ......................................................................................................
                           16.3.1.1     Συντελεστής φορολογίας κερδών .....................................
                           16.3.1.2     Διανεμόμενα κέρδη ...........................................................
                           16.3.1.3     Χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των δια-

νεμόμενων κερδών............................................................
                           16.3.1.4     Ποσοστό παρακράτησης φόρου από τα διανεμόμενα με-

ρίσματα ..............................................................................
                           16.3.1.5     Χρόνος παρακράτησης ......................................................
                           16.3.1.6     Εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης κυρίως για τα

φυσικά πρόσωπα...............................................................
                           16.3.1.7     Μη εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τα νομι-

κά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες ..............................
                           16.3.1.8     Εξαιρέσεις από την παρακράτηση του φόρου ...................
                           16.3.1.9     Υπόχρεος για τη διενέργεια της  παρακράτησης................
           16.3.2      Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες τηρούσες  απλογραφικά βι-

βλία ......................................................................................................
                           16.3.2.1     Συντελεστής φορολογίας κερδών .....................................
                           16.3.2.2     Διανεμόμενα κέρδη. Δεν ενεργείται παρακράτηση φό-
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ρου, καθόσον τα κέρδη αυτά φορολογούνται μόνο στο ό-
νομα του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας....

                           16.3.2.3     Χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των δια-
νεμόμενων κερδών............................................................

16.4    Προσωρινές απολήψεις κερδών ή διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων,
προσωπικών εταιρειών και νομικών οντοτήτων..................................................

           16.4.1      Οι διατάξεις του εμπορικού νόμου ......................................................
           16.4.2      Φορολογία προσωρινών απολήψεων .................................................
                           16.4.2.1     Προσωπικές εταιρείες τηρούσες διπλογραφικά βιβλία .....
                           16.4.2.2     Προσωπικές εταιρείες τηρούσες απλογραφικά βιβλία ......
           16.4.3      Χρόνος κτήσης του εισοδήματος .........................................................
16.5    Προσωπικές εταιρείες οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 43α και

43β του κωδ. Ν. 2190/1920.................................................................................
           16.5.1      Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων.........................................................
           16.5.2      Ετήσια και ενοποιημένη έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών
           16.5.3      Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων .............................................
           16.5.4      Τακτικός έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων ........................
16.6    Παράδειγμα διανομής και φορολογίας ομόρρυθμης εταιρείας...........................
16.7    Συμψηφισμός φορολογικών ζημιών ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρείας .

Προετοιμασία και πραγματοποίηση απογραφής -  Σύνταξη απογραφής - 
Eγγραφές τέλους χρήσεως -  Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων .................................
I. Προετοιμασία για την απογραφή
1.      Eνημέρωση στελεχών επιχειρήσεως για τα περιουσιακά στοιχεία της.................
2.       Προετοιμασία για την απογραφή των Γηπέδων -  Oικοπέδων ............................
3.       Προετοιμασία για την απογραφή των κτιρίων .....................................................
4.       Προετοιμασία για την απογραφή των μηχανημάτων...........................................
5.       Προετοιμασία για την απογραφή των μεταφορικών μέσων ................................
6.       Προετοιμασία για την απογραφή των επίπλων και σκευών ................................
7.       Προετοιμασία για την απογραφή των ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση

           και προκαταβολών..............................................................................................
8.       Προετοιμασία για την απογραφή των αποθεμάτων.............................................

           8.1           Eπίσκεψη στους αποθηκευτικούς χώρους ...........................................
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           8.2           Oργάνωση ομάδων απογραφής ..........................................................
           8.3           Tρόπος απογραφής των αποθεμάτων..................................................
9.       Προετοιμασία για την απογραφή των πελατών και των χρεωστών.....................

10.       Προετοιμασία για την απογραφή συναλλαγματικών και επιταγών .....................
11.       Προετοιμασία για την απογραφή των διαθεσίμων και τραπεζών ........................
12.       Προετοιμασία για την απογραφή των υποχρεώσεων..........................................
13.       Προετοιμασία για την καταχώρηση των εσόδων και των εξόδων.......................
II. Aπογραφή 31 Δεκεμβρίου 1994
14.      Eνσώματες ακινητοποιήσεις .................................................................................
15.       Aποθέματα ...........................................................................................................
           15.1         Πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες και είδη συσκευασίας .........................
           15.2         Προϊόντα έτοιμα ...................................................................................
           15.3         Kοστολογικά στοιχεία της επιχείρησης ................................................
16.       Aπογραφή πελατών .............................................................................................
17.       Aπογραφή Γραμματίων Eισπρακτέων ..................................................................
18.       Aπογραφή Eπιταγών Eισπρακτέων ......................................................................
19.       Aπογραφή χρεωστών διαφορών.........................................................................
20.       Aπογραφή Διαθεσίμων........................................................................................
21.       Aπογραφή Yποχρεώσεων....................................................................................
           21.1         Προμηθευτές ........................................................................................
           21.2         Γραμματία πληρωτέα ...........................................................................
           21.3         Tράπεζες λογαριασμός βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων ..................
           21.4         Yποχρεώσεις από φόρους- τέλη..........................................................
                           21.4.1        Yπολογισμός αφορολογήτων εκπτώσεων και φόρου ει-

σοδήματος .........................................................................
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