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Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος   των ανωνύμων 
εταιρειών με το Ν. 4110/2013 

Γεωργίου Στ. Αληφαντή 
Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ 

τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS 

1.Αλλαγές στο σύστημα φορολογίας των νομικών προσώπων 
 
Περίληψη των αλλαγών. 
Με το Ν. 4110 / 2013 έγιναν οι εξής αλλαγές στο σύστημα φορολογίας εισοδήματος  
των νομικών προσώπων της παρ. 1, του άρθρου 101, του Ν. 2238/1994 : 
 
α) Το αντικείμενο φόρου όπως  προσδιορίζεται από το άρθρο 99 για τις ανώνυμες 
εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης επεκτείνεται και στις ιδιωτικές 
κεφαλαιουχικές εταιρείες . 
 
β) Καταργείται από τα άρθρο 99 και 106 το ειδικό καθεστώς φορολόγησης των 
εσόδων για τις τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρείες. Η φορολόγηση των 
εσόδων των τραπεζών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων θα γίνεται με τις γενικές 
διατάξεις. 
 
γ) Επίσης , καταργείται από το άρθρο 99  ο ειδικός προσδιορισμός των 
φορολογητέων κερδών των υποκαταστημάτων αλλοδαπών τραπεζών και 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. H ρύθμιση αυτή 
κρίθηκε σκόπιμη μετά τη φορολόγηση των εσόδων των τραπεζών και ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων με τις γενικές διατάξεις. 
 
δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η 
φορολόγηση των εσόδων αυτών   θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.  
 
ε) Προκαταβολή φόρου. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο  της  παρ. 3 του άρθρου 
111 του Ν.2238/1994 ώστε από το ποσό του φόρου που βεβαιώνεται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ίδιου άρθρου, να εκπίπτει μόνο ο φόρος που παρακρατείται από πηγή 
Ελλάδος . 
 
 
στ) Έγινε νομοτεχνική τακτοποίηση της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 104 του Ν. 
2238/1994 λόγω της αντικατάστασης του K.Β.Σ. με τον Κ.Φ.Α.Σ, δηλαδή για όλα τα  
νομικά πρόσωπα της παρ. 1, του άρθρου 101, ως «χρονική περίοδος κατά την οποία 
προκύπτει το εισόδημα λαμβάνεται η διαχειριστική περίοδος» ( αντί της εταιρικής 
χρήσης ή διαχειριστικού έτους) εφόσον τηρούν διπλογραφικά βιβλία.  

 
ζ)  Εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη του άρθρου 99 όπου στην περίπτωση που 
διανέμονται κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος τα κέρδη αυτά  
φορολογούνται με 26% και επί πλέον, από τα διανεμόμενα κέρδη  παρακρατείται από 
φόρος 10%. 
 
Παράδειγμα: Ανώνυμη Εταιρεία κατά τη διαχειριστική χρήση 1.1-31.12.2013 
πραγματοποίησε καθαρά κέρδη βάσει ισολογισμού ευρώ 335.135 Το διοικητικό 
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συμβούλιο προτείνει να διανεμηθούν μερίσματα στους μετόχους ευρώ 100.000. Η 
άνω εταιρεία έχει ακάλυπτο ποσό ζημίας προηγουμένων χρήσεων συμψηφιζόμενο 
φορολογικά ευρώ 500.000 το οποίο δεν εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης , 
αλλά στις υποβληθείσες τα προηγούμενα έτη δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Το 
ποσό αυτό είχε προκύψει κατά δήλωση μετά την αναμόρφωση των αποτελεσμάτων. 
Βάσει των άνω διατάξεων  της περ. α, της παρ.1, του άρθρου 99 του Ν.2238/1994 τα 
φορολογητέα κέρδη της εταιρείας και ο οφειλόμενος επ’αυτών φόρος έχουν ως εξής 
(Υπ. Οικονομικών πολ.1341/1993, Λογιστής 1994 σελ.119) :  

 
Διανεμόμενα Κέρδη ευρώ  100.000
πλέον: Αναλογών σε αυτά φόρος (100.000 x 26/74) ευρώ  35.135
Σύνολο φορολογητέων Κερδών ευρώ  135.135
 

Επειδή, το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων που αναγνωρίζεται φορολογικά, 
υπερκαλύπτει το ποσό των κερδών της χρήσης 2013, προκύπτει ότι δεν απομένουν 
κέρδη προς φορολογία. Επομένως, το ποσό ευρώ 100.000 που θα διανεμηθεί 
προέρχεται από κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος . 
Αντικείμενο φόρου για την άνω εταιρεία, αποτελεί το ποσό των καθαρών κερδών που 
διανέμεται (ευρώ 100.000) μετά την αναγωγή αυτού σε μικτό (100.000 : 
0,74=)135.135  με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου (ευρώ 35.135) και 
ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται στο ποσό ευρώ (135.135 x 26%=) 
35.135. Επίσης, βάσει των νέων διατάξεων του Ν. 4110 / 2013, από το ποσό των 
διανεμόμενων κερδών ευρώ 100.000 η άνω ανώνυμη εταιρεία θα παρακρατήσει φόρο 
μερισμάτων ευρώ (100.000 x 10%=) 10.000. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η νόμιμη διάθεση κερδών είναι η εξής:  
 
Κέρδη χρήσεως (προ φόρου) 335.135
μείον: Φόρος εισοδήματος (35.135)
Κέρδη προς διάθεση 300.000

 
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 
 
α) Τακτικό αποθεματικό (300.000x 5%)                 15.000
β) Πρώτο μέρισμα (300.000-15.000) x 35%             100.000
γ) Αφορολόγητο αποθεματικό 185.000
Σύνολο:         300.000

 
2.Αλλαγές στη φορολογία των ανωνύμων εταιρειών 
 
2.1.Συντελεστής φορολογίας κερδών.  
Από το οικονομικό έτος 2014 ο συντελεστής φορολογίας του συνολικού 
φορολογητέου εισοδήματος  των ανωνύμων εταιρειών  αυξάνεται σε 26%. ( άρθρο 
109, παρ. 1, πρώτο εδάφιο Ν. 2238/1994 όπως τροποποιημένο με το άρθρο 9, παρ. 
30, του Ν. 4110/2013 ισχύει) 
 Η άνω διάταξη ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 
2014 ( χρήση 2013) (άρθρο 28, παρ. 1, περ. α, Ν. 4110/2013) 
Σύμφωνα με το άρθρο 102, του Ν. 2238/1994, ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονομικό 
έτος στο συνολικό καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή που αποκτάται για τα νομικά 
πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ανώνυμες 
εταιρείες, κατά τη διαχειριστική περίοδο η οποία λήγει μέσα στο χρονικό διάστημα 
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από την 1η Αυγούστου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους μέχρι τις 31 
Ιουλίου του οικείου οικονομικού έτους. 

2.2. Διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα μερίσματα ή κέρδη.  (άρθρο 54, παρ. 1, Ν. 
2238/1994 όπως τροποποιημένο με το άρθρο 6, παρ. 2, του Ν. 4110/2013 ισχύει) . 

Στα μερίσματα ή κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες 
εταιρείες, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή 
ομάδες περιουσίας, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή δέκα τοις εκατό 
(10%).  

Εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης  Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα.  

Συμψηφισμός παρακρατηθέντων φόρων. Όταν ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία προβαίνει 
σε διανομή κερδών και στα έσοδά της περιλαμβάνονται έσοδα από τη συμμετοχή της σε 
άλλο νομικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του 
άρθρου 2 που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, για τα οποία έχει παρακρατηθεί φόρος, από 
το φόρο που υποχρεούται να αποδώσει με τη δήλωση που ορίζεται από τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 54, αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει ήδη 
παρακρατηθεί σε βάρος της και αναλογεί στα διανεμόμενα από την ίδια κέρδη τα οποία 
προέρχονται από τις πιο πάνω συμμετοχές.  
Πληρωμή μερίσματος στην αλλοδαπή μητρική με έδρα κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζονται όταν τα 
κέρδη καταβάλλονται σε εταιρεία άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 
οποίας η καταβάλλουσα τα κέρδη ημεδαπή ανώνυμη εταιρία είναι θυγατρική, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 2578/1998. Ο φόρος που έχει 
παρακρατηθεί σε βάρος του νομικού προσώπου του προηγούμενου εδαφίου 
επιστρέφεται σε αυτό κατά το μέρος που αναλογεί στα κέρδη που διανέμει σε εταιρεία 
άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις 
του προηγούμενου εδαφίου. Επίσης, επιστρέφεται ο φόρος που έχει παρακρατηθεί σε 
βάρος της ανώνυμης εταιρείας κατά το μέρος που αναλογεί στα μερίσματα που διανέμει 
προς το Δημόσιο.   

Η άνω διάταξη ισχύει για διανεμόμενα  κέρδη  που εγκρίνονται από  γενικές 
συνελεύσεις   από την 1.1. 2014 και μετά (άρθρο 28, παρ. 1, περ. η, Ν. 4110/2013) 

2.3.Προμερίσματα.  

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα προμερίσματα, δηλαδή από τα διανεμόμενα   
προμερίσματα παρακρατείται φόρος  10%. Με την παρακράτηση αυτή  εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων (άρθρο 54, παρ. 1, Ν. 2238/1994 όπως 
τροποποιημένο με το άρθρο 6, παρ. 2, του Ν. 4110/2013 ισχύει)  

 Η άνω διάταξη ισχύει για τα προμερίσματα που εγκρίνονται από  γενικές 
συνελεύσεις  από την 1.1. 2014 και μετά (άρθρο 28, παρ. 1, περ. η, Ν. 4110/2013). 

Σύμφωνα με το άρθρο 46, του κωδ. Ν. 2190/1920 τα  προμερίσματα καταβάλλονται 
με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας μετά από είκοσι 
ημέρες από τη δημοσίευση της προσωρινής οικονομικής κατάστασης από την οποία 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/97
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προκύπτουν : α) η εταιρική περιουσία κατά τη χρονική στιγμή σύνταξης της 
προσωρινής οικονομικής κατάστασης και β) το προσωρινό αποτέλεσμα (μετά 
φορολογία) από την αρχή της τρέχουσας χρήσης έως την ημερομηνία σύνταξης της  
προσωρινής οικονομικής κατάστασης. Τα άνω καταβαλλόμενα προμερίσματα τελούν 
υπό την έγκριση της μέλλουσας να συνέλθει τακτικής γενικής συνέλευσης η οποία θα 
εγκρίνει  το προμέρισμα αλλά και τις οριστικές οικονομικές καταστάσεις της 
χρήσεως κατά τη διάρκεια της οποίας καταβλήθηκε αυτό. ( βλέπε, «Διανεμόμενα 
κέρδη Α.Ε. και  Ε.Π.Ε» Γ. Αληφαντής , Αθήνα 2011, έκδοση Πάμισος σελ. 352 κ.ε.)  

Έχουμε τη γνώμη , και σύμφωνα με τα ανωτέρω, από τα καταβληθέντα 
προμερίσματα θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος με συντελεστή 10%. Τις απόψεις 
αυτές είχε εκφράσει στο παρελθόν  το Υπ. Οικονομικών ( βλέπε επόμενη παρ. 2.4.) 

2.3.Διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη προηγουμένων χρήσεων.  

 Τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παρ. 2.1. εφαρμόζονται ανάλογα και για τα 
διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη προηγουμένων χρήσεων , δηλαδή  
παρακρατείται φόρος  10%. Με την παρακράτηση αυτή  εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση των δικαιούχων. (άρθρο 54, παρ. 1, Ν. 2238/1994 όπως τροποποιημένο 
με το άρθρο 6, παρ. 2, του Ν. 4110/2013 ισχύει)  

Σημειώνεται ότι το προς κεφαλαιοποίηση ποσό κερδών θα είναι αυτό που απομένει 
μετά την αφαίρεση από τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη του φόρου 
εισοδήματος  10%, ( Υπ. Οικονομικών πολ. 1039/2009). 

Παράδειγμα: Ανώνυμη εταιρεία που διανέμει ή κεφαλαιοποιεί το έτος 2014 
φορολογημένο αποθεματικό € 11.111 θα παρακρατήσει φόρο (11.111 Χ 10% =) € 
1.111 και θα διανείμει στους μετόχους ή θα κεφαλαιοποιήσει το ποσό € 10.000 .  
(βλέπε, «Διανεμόμενα κέρδη Α.Ε. και  Ε.Π.Ε» Γ. Αληφαντής , Αθήνα 2011, έκδοση 
Πάμισος σελ. 400 κ.ε.)  

 

Η άνω διάταξη ισχύει για διανεμόμενα  ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη  που εγκρίνονται 
από  γενικές συνελεύσεις   από την 1.1. 2014 και μετά (άρθρο 28, παρ. 1, περ. η,  Ν. 
4110 / 2013) 
 
Σημειώνεται ότι το Υπ. Οικονομικών με την εγκύκλιο πολ.1129/2011 γνωστοποίησε 
ότι  για τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που διανέμονται με απόφαση έκτακτης 
γενικής συνέλευσης των μετόχων με βάση την 950/1977 γνωμοδότηση της 
Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. η οποία  έχει γίνει αποδεκτή από τη Διοίκηση (εγκύκλιος Υπ. 
Οικονομικών Ε.1058/288/πολ.13/1978)  χρόνος απόκτησης των εισοδημάτων αυτών 
είναι ο χρόνος έγκρισης αυτών από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. 
Επίσης, με την ίδια εγκύκλιο  έχει γίνει δεκτό, ότι η ανώνυμη εταιρία που διένειμε 
μερίσματα στους μετόχους της από έκτακτα αποθεματικά προηγούμενων χρήσεων με 
απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, θα παρακρατήσει φόρο με τους 
φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο που η τακτική γενική 
συνέλευση των μετόχων επικυρώνει, ρητά ή έμμεσα, την απόφαση της έκτακτης 
γενικής συνέλευσης.  
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2.5. Εισπραττόμενα μερίσματα και κέρδη από αλλοδαπές θυγατρικές με έδρα 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
2.5.1.Απαλλαγή από τη φορολογία. Τα κέρδη που  εισπράττουν οι ημεδαπές 
ανώνυμες εταιρείες ( καθώς και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης) από εταιρείες 
που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες 
συμμετέχουν κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 2578/1998, 
απαλλάσσονται της φορολογίας με την προϋπόθεση ότι εμφανίζονται σε λογαριασμό 
αφορολόγητου αποθεματικού ( άρθρο 103, παρ. 1, περ. ια, Ν. 2238/1994 όπως 
τροποποιημένο με το άρθρο 9, παρ. 6, του Ν. 4110/2013 ισχύει) . 
 

«Το άνω αποθεματικό σχηματίζεται ανεξάρτητα εάν υπάρχουν κέρδη ή ζημίες». ( το 
εδάφιο αυτό αποτελεί νέα διάταξη που τέθηκε με το  Ν. 4110/2013)).  

 Με τη νέα αυτή διάταξη δίνεται  η δυνατότητα και στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες 
και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ζημίες να σχηματίζουν το άνω 
αφορολόγητο αποθεματικό (αιτιολογική έκθεση Ν.4110/2013) .  

2.5.2.Διανομή του αποθεματικού. Αν το άνω αποθεματικό  διανεμηθεί ή 
κεφαλαιοποιηθεί, τότε παρακρατείται φόρος  σύμφωνα με τα ανωτέρω ( άρθρο 54, 
παρ. 1)  και όχι με βάσει τις διατάξεις περί της φορολογίας των αφορολογήτων 
αποθεματικών της παρ.4, του άρθρου 106, του Ν.2238/1994, όπως αυτές 
παρατίθενται στην επόμενη παρ. 3.2. ( περίπτωση ια’, παρ.1, του άρθρου 103, του Ν. 
2238) .  
«Από το ποσό του φόρου που οφείλεται σύμφωνα με την περίπτωση αυτή, εκπίπτει το 
ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή ως φόρος εισοδήματος νομικού 
προσώπου ή παρακρατήθηκε ως φόρος επί των διανεμηθέντων κερδών. Τυχόν 
πιστωτικό υπόλοιπο δεν επιστρέφεται.» (το εδάφιο αυτό αποτελεί νέα διάταξη  που 
τέθηκε με το Ν. 4110/2013) 
 «Τα πιο πάνω δεν έχουν εφαρμογή όταν το αποθεματικό διανέμεται σε μητρική 
εταιρεία άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 2578/1998.» (το εδάφιο αυτό αποτελεί νέα 
διάταξη που τέθηκε με το  Ν. 4110/2013) 
Στην περίπτωση αυτή, κατά τη γνώμη μας , η τακτική γενική συνέλευση η οποία θα 
συνέλθει για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις 31.12.2012 θα πρέπει να 
αναφέρει στο σχετικό πρακτικό ότι τα διανεμόμενα κέρδη του άνω αφορολογήτου 
αποθεματικού «διανέμονται στη μέτοχο μητρική εταιρεία ……της οποίας η έδρα 
είναι σε άλλο κράτος………… μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».   
 
Με την απόφαση του Σ.τ.Ε. 3703/2012  κρίθηκε ότι από τις διατάξεις του Ν. 
2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιριών» με τις οποίες ορίζεται ότι η γενική συνέλευση 
είναι το ανώτατο όργανο της ανώνυμης εταιρίας και μόνη αρμόδια να αποφασίζει για 
την έγκριση του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και στη 
συνέχεια για τον τρόπο διανομής των κερδών και τη διανομή αυτών, συνάγεται ότι η 
γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα να αποφασίζει τη διανομή των κερδών της 
προηγούμενης χρήσεως τα οποία περιλαμβάνονται στον πίνακα διαθέσεως 
αποτελεσμάτων και δεν εμποδίζεται από τις διατάξεις αυτές να διανείμει κέρδη 
προηγούμενης χρήσεως και στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία τα κέρδη της 
κλειόμενης χρήσεως είναι επαρκή προς διανομή. 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/97
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Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα στην παρούσα  περίπτωση 2.5. ισχύουν για 
ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30.12.2012 (άρθρο 28, παρ. 1, περ. ιε, Ν. 
4110/2013) 
2.5.3. Η λογιστική σχηματισμού του αποθεματικού. Τα άνω εισπραττόμενα κέρδη 
θα πρέπει να εμφανισθούν σε τριτοβάθμιο λογαριασμό του δευτεροβάθμιου 
λογαριασμού 41.90 «Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα» 
σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1044770/πολ.1117/1993 
(Λογιστής 1993, σελ.823). 
Για τις επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους με βάση τις διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ., το 
άνω αποθεματικό θα σχηματισθεί μέσω της διάθεσης των κερδών της χρήσεως , ενώ 
στην περίπτωση που το τελικό αποτέλεσμα της χρήσεως είναι ζημία τότε το 
αποθεματικό αυτό θα σχηματισθεί με τις ίδιες απόψεις που είχε εκφράσει στο 
παρελθόν το Ε.ΣΥ.Λ. για τον τρόπο σχηματισμού του αποθεματικού από κέρδη από 
πώληση μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο , δηλαδή χρέωση «διάθεσης 
αποτελεσμάτων» πίστωση «αποθεματικό» με αποτέλεσμα την αύξηση των 
«μεταφερόμενων ζημιών εις νέον» 
Για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν Δ.Λ.Π. και τηρούν τα βιβλία τους με βάση τις 
αρχές και τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας, τα εν λόγω έσοδα/κέρδη 
μεταφέρονται με σχετική εγγραφή κατ' ευθείαν στα ίδια κεφάλαια σε ιδιαίτερους 
λογαριασμούς. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους βάσει των αρχών και 
των κανόνων των Δ.Λ.Π., τα εν λόγω αποθεματικά προκύπτουν από τον πίνακα 
συμφωνίας λογιστικής - φορολογικής βάσης και τον πίνακα σχηματισμού 
φορολογικών αποθεματικών και παρακολουθούνται επίσης σε ιδιαίτερους 
λογαριασμούς των ιδίων κεφαλαίων. Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξαρτήτως του αν η 
επιχείρηση παρουσιάζει κέρδη ή ζημίες. (Σ.ΛΟ.Τ. 697ΕΞ/31.5.2012) 
 

2.5.4. Ζημίες και διανομή αποθεματικού. Εάν η ανώνυμη εταιρεία σχηματίσει το 
άνω  αποθεματικό, παρά την ύπαρξη ζημιών , ως αποτέλεσμα της χρήσεως, τότε στα 
ίδια κεφαλαία θα εμφανίζει δύο ποσά : ένα θετικό - το άνω αποθεματικό και ένα 
αρνητικό - τις ζημίες . Ως εκ τούτου η ανώνυμη εταιρεία δεν μπορεί να διανείμει το 
άνω αποθεματικό ,  στην περίπτωση που σύμφωνα με το άρθρο 44α , παρ. 1, του κωδ. 
Ν. 2190/1920 , το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων γίνει μικρότερο από το άθροισμα του 
μετοχικού κεφαλαίου και των αποθεματικών που απαγορεύεται η διανομή τους π.χ. 
τακτικό αποθεματικό ( βλέπε, «Διανεμόμενα κέρδη Α.Ε. και  Ε.Π.Ε» Γ. Αληφαντής , 
Αθήνα 2011, έκδοση Πάμισος σελ. 322 κ.ε.)  

 

2.6. Αμοιβές  ή  ποσοστά επί των κερδών που διανέμονται σε μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου ή στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό   

Για τις αμοιβές  ή τα ποσοστά επί των κερδών που διανέμονται από τα κέρδη που 
κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες σε μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου ή στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό υπό οποιανδήποτε 
μορφή ( bonus) ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 40% (άρθρο 54, παρ. 
5,  δεύτερο  εδάφιο , Ν. 2238/1994 όπως τροποποιημένο με το άρθρο 6, παρ. 5,  περ. 
α , του Ν. 4110/2013 ισχύει) . 
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Η διάταξη αυτή ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 
2014 ( χρήση 2013) (άρθρο 28, παρ. 1, περ. α, Ν. 4110/2013).  

Οι άνω αμοιβές καταβάλλονται μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από 
την  τακτική γενική συνέλευσης των μετόχων και χαρτοσημαίνονται με τέλος  1,2%, 
ενώ για τα διανεμόμενα κέρδη στο προσωπικό με βάση τις οδηγίες του Ι.Κ.Α. 
υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές στην περίπτωση όπου ο μισθωτός καθόλη τη 
διάρκεια της χρήσεως  ή για ορισμένες μισθολογικές περιόδους αυτής   ασφαλίζετο 
μέχρι την ανώτατη ασφαλιστική κλάση του Ι.ΚΑ. (βλέπε, «Διανεμόμενα κέρδη Α.Ε. 
και  Ε.Π.Ε» Γ. Αληφαντής , Αθήνα 2011, έκδοση Πάμισος σελ. 57 κ.ε. και 306)  

 

2.7.Έξοδα παραστάσεως , εκτός μισθού αμοιβές , παροχές άνευ νομίμου ή 
συμβατικής υποχρέωσης.  

Για αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τόκους από ιδρυτικούς τίτλους και 
προνομιούχες μετοχές, που καταβάλλονται από 1.1.2013 και μετά και εκπίπτουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 6 του 
άρθρου 105 από τα ακαθάριστα έσοδα, καθώς και για τα εισοδήματα των 
παραγράφων 2 ( ιδρυτικοί τίτλοι)  και 5 (παροχές άνευ νομίμου ή συμβατικής 
υποχρέωσης) του άρθρου 25, ενεργείται παρακράτηση με συντελεστή σαράντα τοις 
εκατό (40%). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του 
δικαιούχου για τα εισοδήματα αυτά. (άρθρο 54, παρ. 5,  δεύτερο  εδάφιο , Ν. 
2238/1994 όπως τροποποιημένο με το άρθρο 6, παρ. 5,  περ. α , του Ν. 4110/2013 
ισχύει) . 

Η διάταξη αυτή ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 
2014 ( χρήση 2013) (άρθρο 28, παρ. 1, περ. α, Ν. 4110/2013). 

Σημειώνεται ότι για  τα έξοδα παραστάσεως και τις εκτός μισθού αμοιβές στα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας  απαιτείται : α)  καταρχήν 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου , β) στη συνέχεια καταβάλλονται με την 
έκδοση απόδειξης επαγγελματικής δαπάνης ή εντάλματος πληρωμής το οποίο έχει 
όλα τα στοιχεία της απόδειξης επαγγελματικής δαπάνης, από το ποσό της αμοιβής  
παρακρατείται φόρος εισοδήματος 40% και χαρτόσημο 1,2%  και  γ) τέλος , οι 
αμοιβές αυτές , εκ των υστέρων, εγκρίνονται από την τακτική γενική συνέλευση των 
μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 24, του κωδ. Ν. 2190/1920.  

Τα αναφερόμενα ανωτέρω ισχύουν και για τις καταβαλλόμενες αμοιβές στον 
Διευθύνοντα  Σύμβουλο. ( βλέπε, «Διανεμόμενα κέρδη Α.Ε. και  Ε.Π.Ε» Γ. 
Αληφαντής , Αθήνα 2011, έκδοση Πάμισος σελ. 64 κ.ε. και 85)  

 

2.8.Μισθοί μελών διοικητικού συμβουλίου μη ασφαλισμένων στο ΙΚΑ  

Από τους μισθούς των  μελών του  διοικητικού συμβουλίου μη ασφαλισμένων στο 
ΙΚΑ , αλλά ασφαλισμένων σε άλλο , εκτός του Ι.Κ.Α.., ασφαλιστικό ταμείο 
ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%). Με την 
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παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα 
εισοδήματα αυτά (άρθρο 55, παρ. 1,  περ. α, πρώτο  εδάφιο , Ν. 2238/1994 όπως 
τροποποιημένο με το άρθρο 6, παρ. 6,  του Ν. 4110/2013 ισχύει) . 

Η διάταξη αυτή ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 
2014 ( χρήση 2013) (άρθρο 28, παρ. 1, περ. α, Ν. 4110/2013). 

Εάν, όμως , το άνω μέλος του διοικητικού συμβουλίου για τις υπηρεσίες που 
προσφέρει στην ανώνυμη εταιρεία , πέρα από αυτές που υποχρεούται από το νόμο και 
το καταστατικό , ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α. , τότε το εισόδημά του είναι εισόδημα από 
μισθωτές υπηρεσίες και παρακρατείται φόρος μισθωτών υπηρεσιών ( Υπ. 
Οικονομικών πολ.1141/1992, Λογιστής 1992, σελ. 1132)  

Σύμφωνα με το άρθρο 23α του κωδ. Ν. 2190/1920,  ένα μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας  μπορεί να καταρτίσει σύμβαση εξηρτημένης 
εργασίας με την εταιρεία : α) εφόσον έχει προεγκριθεί η σύμβαση αυτή από τη γενική 
συνέλευση των μετόχων (τακτική ή έκτακτη) και δεν αντιτάχθηκαν μέτοχοι οι οποίοι 
εκπροσωπούν το 1/3 του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου κεφαλαίου β) στη 
συνέχεια το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τη σύμβαση με το μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου  και γ)  καταβάλλεται ο μισθός από τον οποίο παρακρατείται 
φόρος 40% ( ο φόρος παρακρατείται μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών 
και του χαρτοσήμου)  και  χαρτόσημο 1,2% . 

Σημειώνεται , ότι μπορεί η άνω  σύμβαση να εγκριθεί και εκ των υστέρων από τη 
γενική συνέλευση των μετόχων (τακτική ή έκτακτη) εφόσον δεν αντιτάχθηκαν 
μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το 1/20 του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου 
κεφαλαίου ( βλέπε, «Διανεμόμενα κέρδη Α.Ε. και  Ε.Π.Ε» Γ. Αληφαντής , Αθήνα 
2011, έκδοση Πάμισος σελ. 101 κ.ε.)  

 

2.9. Εξαγορά ή απόκτηση ιδίων μετοχών. 
 
Σε περίπτωση εξαγοράς ή με οποιονδήποτε τρόπο απόκτησης από ημεδαπή ανώνυμη 
εταιρία ιδίων αυτής μετοχών με σκοπό την απόσβεση ή μείωση του κεφαλαίου της, το 
ποσό που καταβάλλεται στους μετόχους πέραν του πράγματι καταβληθέντος από 
αυτούς αντίτιμου μετοχών και μη επιστραφέντος σε αυτούς, προέρχεται από το 
υπόλοιπο των κερδών που προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος, με βάση 
το άρθρο 109 του παρόντος, φόρου, από τα συνολικά κέρδη.  «Το ανωτέρω ποσό που 
λαμβάνουν οι μέτοχοι υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 54.» (άρθρο 106, παρ. 6,  τρίτο και τέταρτο   εδάφιο , Ν. 
2238/1994 όπως τροποποιημένο με το άρθρο 9, παρ. 23,  του Ν. 4110/2013 ισχύει) . 
 

Παράδειγμα : Η γενική συνέλευση ανώνυμης εταιρείας το έτος 2014  αποφάσισε να 
εξαγοράσει από μέτοχό της, ο οποίος είναι κύριος μετοχών ονομαστικής αξίας € 
50.000, τις μετοχές αυτές αντί € 70.000, και τις οποίες εν συνεχεία θα ακυρώσει με 
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Το πέρα του πράγματι καταβληθέντος από το 
μέτοχο αντίτιμο μετοχών ( 70.000-50.000=) 20.000 θα προέρχεται από το 
φορολογημένο υπόλοιπο κερδών εις νέον  και θα είναι ποσού € 22.222 από το οποίο 
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θα παρακρατηθεί φόρος 10% ή € 2.222 οπότε στο μέτοχο  θα καταβληθεί το ποσό € 
20.000, πλέον το πράγματι καταβληθέν από το μέτοχό ποσό € 50.000, ήτοι ποσό που 
θα εισπράξει ο μέτοχος λόγω της εξαγοράς  των μετοχών του € 70.000( βλέπε, 
«Διανεμόμενα κέρδη Α.Ε. και  Ε.Π.Ε» Γ. Αληφαντής , Αθήνα 2011, έκδοση Πάμισος 
σελ. 488 κ.ε.)  

3. Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος  των αποθεματικών 
 

3.1.Κέρδη προηγουμένων χρήσεων (διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα) 
ανώνυμων εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης , ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών ή συνεταιρισμών.   
Τα αναφερόμενα στο άρθρο 54, παρ. 1 και 55, παρ.1, περ. δ, του Ν.2238/1994 
εφαρμόζονται ανάλογα και για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη 
προηγουμένων χρήσεων , ανώνυμων εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης , 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ή συνεταιρισμών, ανεξάρτητα του χρόνου 
σχηματισμού τους,  δηλαδή  παρακρατείται φόρος  10%. Με την παρακράτηση αυτή  
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων. Το προς κεφαλαιοποίηση 
ποσό κερδών θα είναι αυτό που απομένει μετά την αφαίρεση του φόρου 10%, όπως 
αναλυτικά αναφέρουμε στην προηγούμενη παρ. 2.4. ( Υπ. Οικονομικών πολ. 
1039/2009). 
 
3.2. Αφορολόγητα αποθεματικά (διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα) ανώνυμων 
εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης , ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών ή συνεταιρισμών, υ/α αλλοδαπών επιχειρήσεων. 
Τα αφορολόγητα αποθεματικά (διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα) ανώνυμων 
εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης , ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ή 
συνεταιρισμών, υ/α αλλοδαπών επιχειρήσεων  ανεξάρτητα του χρόνου σχηματισμού 
τους, διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα οποτεδήποτε, φορολογούνται κατά το χρόνο 
της διανομής ή κεφαλαιοποίησης Πέραν του φόρου εισοδήματος που οφείλεται με 
βάση τα πιο πάνω, στο καθαρό ποσό των μερισμάτων που λαμβάνουν οι μέτοχοι ή τα 
μέλη του συνεταιρισμού ή των κερδών που λαμβάνουν τα μέλη εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης, ενεργείται και παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 ή την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 55, κατά περίπτωση Για τη κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων 
αποθεματικών των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 1473/1984 και του άρθρου 101 
του ν. 1892/1990 ισχύουν τα αναφερόμενα στη συνέχεια στην παρ. 3.4. ( άρθρο 106, 
παρ. 3, Ν. 2238/1994). 
 Παράδειγμα: Ανώνυμη εταιρεία που διανέμει ή κεφαλαιοποιεί το έτος 2014  
αφορολόγητο αποθεματικό € 20.000 κατ’ αρχήν θα το φορολογήσει με συντελεστή 
26%  και  θα υπολογίσει φόρο εισοδήματος  (20.000 Χ 26% =) € 5.200 οπότε θα 
απομείνει υπόλοιπο μετά τη φορολογία € 14.800 από το οποίο θα παρακρατήσει φόρο 
με συντελεστή 10% ( 14.800 Χ 10%=) € 1.480   και θα διανείμει στους μετόχους ή θα 
κεφαλαιοποιήσει το ποσό € 13.320 (βλέπε, «Διανεμόμενα κέρδη Α.Ε. και  Ε.Π.Ε» Γ. 
Αληφαντής , Αθήνα 2011, έκδοση Πάμισος σελ. 276 κ.ε. και 427)  
   
 
3.3.Φορολογία διανεμόμενων ή κεφαλαιοποιούμενων αποθεματικών 
φορολογηθέντων  κατ΄ ειδικό τρόπο.   
 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/272
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Εφαρμόζονται τα ανωτέρω οι διατάξεις των οποίων εξακολουθούν να ισχύουν Στην 
περίπτωση αυτήν ο παρακρατηθείς ή καταβληθείς, κατά περίπτωση, στα ανωτέρω 
εισοδήματα φόρος συμψηφίζεται με αυτόν που αναλογεί στο νομικό πρόσωπο για τα 
εισοδήματα αυτά. ( άρθρο 106, παρ. 4, Ν.2238/1994) 
 

3.4. Αφορολόγητα αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων (διανεμόμενα ή 
κεφαλαιοποιούμενα)  

Η παράγραφος 12 του άρθρου 14 του ν. 3943/2011 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10, 
παρ. 1, του Ν. 4110/2013 ως εξής (βλέπε, «Διανεμόμενα κέρδη Α.Ε. και  Ε.Π.Ε» Γ. 
Αληφαντής , Αθήνα 2011, έκδοση Πάμισος σελ. 413 κ.ε.) :  

«Αφορολόγητα αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί ή σχηματίζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 (Α΄ 261), του ν. 2601/1998 (Α΄ 81), του ν. 1262/1982 (Α΄ 
70), καθώς και με οποιονδήποτε άλλο αναπτυξιακό νόμο, πλην του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) 
όπως ισχύει, λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, όταν διανέμονται ή 
κεφαλαιοποιούνται, προστίθενται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογούνται στη 
διαχειριστική περίοδο μέσα στην οποία έγινε η διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου 
ποσού του αφορολόγητου αποθεματικού. Για τα κέρδη αυτά έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 και της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε., κατά περίπτωση.  

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για τα πιο πάνω αποθεματικά 
που κεφαλαιοποιούνται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 1473/1984 
(Α΄ 127) ή του άρθρου 101 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).» 

Η διάταξη αυτή ισχύει από 23.1.2013 

 Κατά τη κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών του άρθρου 22, του Ν. 
1828/1989 δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 12, του άρθρου 14, του Ν. 
3943/2011 (Υπ. Οικονομικών Δ12Β 1109489 ΕΞ 2011 / 2.8.2011) 
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