ΑΚΗΗ:
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΗΛΩΗ Ν.Π.
(Γ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Δ.Δ.) ΜΔ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (Β΄ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ)
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2015 (ΔΝΣΤΠΑ Δ2, Δ3 και Ν.)

1. Η εκπνξηθή εηαηξία «Γ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ θαη ία Δ.Δ» έρεη σο αληηθείκελν εξγαζηώλ ηελ
Δκπνξία αλδξηθώλ θαη γπλαηθείσλ ελδπκάησλ θαη ηεξεί βηβιίν «εζόδσλ – εμόδσλ».
Δίλαη εγθαηαζηεκέλε ζε κηζζσκέλν αθίλεην επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, επηθάλεηαο 250 η.κ.
Δπίζεο έρεη ηδηόθηεηα γξαθεία 180 η.κ. ηα νπνία εθκηζζώλεη θαη ηδηόθηεηε απνζήθε 202 η.κ.
ηελ νπνία ηδηνρξεζηκνπνηεί.
2. ηελ εηαηξία απηή ζπκκεηέρνπλ νη εμήο εηαίξνη:
νκόξξπζκνο εηαίξνο Α κε πνζνζηό ζπκκεηνρήο 40%.
νκόξξπζκνο εηαίξνο Β κε πνζνζηό ζπκκεηνρήο 30%.
εηεξόξξπζκνο εηαίξνο Γ κε πνζνζηό ζπκκεηνρήο 30%.
3. Γεδνκέλα βηβιίνπ «εζόδσλ – εμόδσλ» γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2015
(1/1/2015 έσο 31/12/2015):
Έζνδα από ηνλ θιάδν εκπνξίαο :
Αθαζάξηζηα έζνδα από ρνλδξ. πσιήζεηο εηδώλ ελδπκάησλ. 550.000,00
4. Αγνξέο θαη απνζέκαηα
Αγνξέο εκπνξεπκάησλ ρξήζεο 2015
Αξρηθά απνζέκαηα εκπνξεπκάησλ (κε 1.1.2015)
Σειηθά απνζέκαηα κπνξεπκάησλ (κε 31.12.2015)
5. Έμνδα θαηά είδνο:
Ακνηβέο πξνζσπηθνύ
Παξνρέο ηξίησλ
Ιδηόρξεζε (1)
Γηάθνξα έμνδα
Δλνίθηα κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ
Γαπάλεο επηζθεπώλ θ.ι.π. εμόδσλ γηα ηα
κηζζσκέλα θαη ηδηόθηεηα αθίλεηα
Δηζθνξέο ζηνλ ΟΑΔΔ ησλ εηαίξσλ
Σόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Απνζβέζεηο
ύλνιν εμόδσλ

350.000,00
72.000,00
68.000,00

45.000,00
18.000,00
4.000,00
21.000,00
12.000,00
2.000,00
10.000,00
2.000,00
6.000,00
120.000,00

(1) Σν πνζό 4.000,00 επξώ, είλαη ην ηεθκαξηό ελνίθην από ηδηόρξεζε
ηεο απνζήθεο θαη θαηαρσξήζεθε κέρξη 31.12.15 ζην βηβιίν εζόδσλ εμόδσλ σο έμνδν κε ππνινγηζκό 3% επί ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηεο.
(ζρ. βι. ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ ΚΦΔ-Ν.4172/2013: «Το
ειζόδημα από ιδιοσπηζιμοποίηζη ή δωπεάν παπασώπηζη
ηεκμαίπεηαι όηι ζςνίζηαηαι ζηο ηπία ηοιρ εκαηό (3%) ηηρ
ανηικειμενικήρ αξίαρ ηος ακινήηος».
6. Οη ινγηζηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο

αλακόξθσζεο θαη ηνλ πίλαθα Κ ηνπ Δ3 (γηα ην θνξνινγηθνύ έηνπο 2015) είλαη
12.000,00, σο αθνινύζσο:
Λνγαξηαζκόο
1
2
3
4
5
6
7
8

Λνγηζηηθή αμία

Πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ (έμνδν)
Απνζβέζεηο παγίσλ (ινγηζηηθέο 6.000,00, νη θνξνινγηθέο 6.500,00)
Απνκείσζε ελζώκαησλ παγίσλ (δεκία)
Με θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ΙΚΑ
Πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο
Έμνδα-πξνζσπηθέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο
Γαπάλεο ςπραγσγίαο
Σέινο επηηεδεύκαηνο
ύλνιν

1.000,00
-500,00
500,00
1.000,00
6.000,00
1.200,00
1.800,00
1.000,00
12.000,00

Γηα ηηο ινγηζηηθέο δηαθνξέο δίλνληαη νη παξαθάησ πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο:
1. Οη πξνβιέςεηο (έμνδν) απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ δελ εθπίπηνπλ γηα
ζθνπνύο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζην έηνο πνπ αλαγλσξίδνληαη ινγηζηηθά.
2. Σν πνζό ησλ θνξνινγηθά αλαγλσξηδόκελσλ απνζβέζεσλ ρξήζεο αλήιζε ζε 6.500 επξώ.
3. Οη πξνβιέςεηο (απνκείσζε ελζώκαησλ παγίσλ (δεκία) δελ εθπίπηνπλ γηα
ζθνπνύο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζην έηνο πνπ αλαγλσξίδνληαη ινγηζηηθά.
4. Οη Με θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ΙΚΑ δελ εθπίπηνπλ γηα
ζθνπνύο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζην έηνο πνπ αλαγλσξίδνληαη ινγηζηηθά.
5. Σα πξόζηηκα δελ αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά αιιά ζπληζηνύλ κόληκε δηαθνξά
ινγηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο βάζεο (δελ αληηζηξέθνληαη).
6. Σα έμνδα - πξνζσπηθέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο δελ αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά αιιά
ζπληζηνύλ κόληκε δηαθνξά ινγηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο βάζεο (δελ αληηζηξέθνληαη).
7. Οη δαπάλεο ςπραγσγίαο δελ αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά αιιά ζπληζηνύλ κόληκε
δηαθνξά ινγηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο βάζεο (δελ αληηζηξέθνληαη).
8. Σν ηέινο επηηεδεύκαηνο δελ αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά αιιά ζπληζηά κόληκε δηαθνξά
ινγηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο βάζεο (δελ αληηζηξέθεηαη).

7. Λνηπά έζνδα ρξήζεο 2015
7.1 Δθηόο από ηα παξαπάλσ έζνδα ηεο εκπνξίαο πθαζκάησλ, ε εηαηξία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη
θαη εηζνδήκαηα από αθίλεηα, όπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Πίλαθαο εηζνδεκάησλ από αθίλεηα:
Δίδνο εηζνδήκαηνο

Αθαζάξηζην
Δηζόδεκα

Από εθκίζζσζε γξαθείσλ

12.000,00

Από ηδηόρξεζε (απνζήθε)

4.000,00

ύλνιν

16.000,00

7.2 Μέζα ζην θνξνινγηθό έηνο 2015, ε εηαηξία «Γ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ θαη ία Δ.Δ».
πξαγκαηνπνίεζε θαη έζνδα από ηόθνπο, ιόγσ ρνξήγεζεο δαλείνπ ζηνλ έκπνξν Α.
Αλησλίνπ 5.500,00 επξώ.
Γηα ην πνζό απηό ησλ ηόθσλ έρεη γίλεη παξαθξάηεζε θόξνπ 15%, δειαδή 825 επξώ θαη
έρεη ρνξεγεζεί βεβαίσζε ζηελ Δ.Δ. γηα ηελ παξαθξάηεζε απηή ηνπ θόξνπ.
7.3 Δπίζεο, κέζα ζην ίδην θνξνινγηθό έηνο 2015, ε εηαηξία πξαγκαηνπνίεζε θαη έζνδα από
ηόθνπο νκνιόγσλ ηνπ δεκνζίνπ (αθνξνιόγεηα έζνδα) 4.800,00 επξώ, θαζώο επίζεο θαη
ηόθνπο από θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδα 2.500,00 επξώ από ην νπνίν όκσο πνζό ηεο έγηλε θαη
παξαθξάηεζε θόξνπ 15% δειαδή 375 επξώ.
7.4 Η εηαηξία «Γ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ θαη ία Δ.Δ» ζπκκεηέρεη θαη ζηελ εηαηξία «Γ. Γεσξγίνπ &
ία Ο.Δ.» (Πεξηθιένπο 20, Αζήλα) κε πνζνζηό ζπκκεηνρήο 30%, (πνπ δηαθξαηεί από 1-42012) θαη ηα θέξδε ηεο Ο.Δ. ζην θνξνινγηθό έηνο 2015 αλήιζαλ ζην πνζό ησλ 30.000 επξώ.
Γειαδή ηα θέξδε πνπ ηεο αλαινγνύλ είλαη 9.000 επξώ (30.000 Υ 30% = 9.000 επξώ), ν δε
θόξνο πνπ θαηαβιήζεθε από ηελ «Γ. Γεσξγίνπ & ία Ο.Δ.» θαη αλαινγεί γηα ηα θέξδε απηά,
είλαη 2.340 επξώ (9.000 Υ 26% = 2.340 επξώ). Η εηαηξεία «Γ. Γεσξγίνπ & ία Ο.Δ.» έρεη
ρνξεγήζεη ζηελ εηαηξεία «Γ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ θαη ία Δ.Δ» θαη ηε ζρεηηθή βεβαίσζε.
Έρεη ζεκαζία λα πξνζζέζνπκε εδώ όηη απηά ηα κεξίζκαηα (θέξδε), αθνξνύλ ελδννκηιηθά
κεξίζκαηα πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 48. (ζρ. βι. θαη ηελ πνι.
1039/26.1.2015).
Σν γεγνλόο αθελόο, όηη ε έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 θαη ε εθαξκνγή ηνπο
ζπλίζηαηαη ζηελ απαιιαγή από ηελ παξαθξάηεζε 10% θαη ε αθεηέξνπ νύησο ή άιισο κε
παξαθξάηεζε 10%, δηόηη ε θαηαβάιινπζα εηαηξεία ηεξεί απινγξαθηθά βηβιία, δελ αλαηξεί
ηνλ ραξαθηήξα ησλ ελδννκηιηθώλ κεξηζκάησλ, ζπληξερνπζώλ βέβαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
πξνϋπνζέζεσλ. Ήηνη:
α) ην λνκηθό πξόζσπν πνπ πξνβαίλεη ζηε δηαλνκή (θαηαβάιισλ):
i) πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ηύπνπο πνπ απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Ι Μέξνο Α' ηεο Οδεγίαο
2011/96/ΔΔ, όπσο ηζρύεη,
ii) είλαη θνξνινγηθόο θάηνηθνο θξάηνπο - κέινπο ηεο EE, ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ
θξάηνπο απηνύ θαη δελ ζεσξείηαη θάηνηθνο ηξίηνπ θξάηνπο εθηόο EE θαη' εθαξκνγή όξσλ
ζύκβαζεο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο πνπ έρεη ζπλαθζεί κε απηό ην ηξίην θξάηνο θαη
iii) ππόθεηηαη, ρσξίο ηε δπλαηόηεηα επηινγήο ή απαιιαγήο, ζε έλαλ από ηνπο θόξνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα I Μέξνο Β' ηεο Οδεγίαο 2011/96/EE ή ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ
θόξν αληηθαηαζηήζεη έλαλ από ηνπο θόξνπο απηνύο θαη
β) ην λνκηθό πξόζσπν πνπ ιακβάλεη ηα κεξίζκαηα (ιήπηεο):
i) θαηέρεη ειάρηζην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηεο αμίαο ή
ηνπ πιήζνπο ηνπ κεηνρηθνύ ή βαζηθνύ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ λνκηθνύ
πξνζώπνπ πνπ δηαλέκεη θαη
ii) δηαθξαηεί ην σο άλσ πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο.
Ωο πξνο ηνλ θαηαβάιινληα ηα κεξίζκαηα δηεπθξηλίδεηαη όηη ζην Παξάξηεκα I Μέξνο Α' ηεο
Οδεγίαο Μεηξηθώλ - Θπγαηξηθώλ, ζηνλ πίλαθα ησλ εηαηξεηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2
πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ άιισλ θαη νη εηαηξείεο ηνπ ειιεληθνύ δηθαίνπ πνπ απνθαινύληαη
«αλώλπκε εηαηξεία, εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (E.Π.E), θαζώο θαη άιιεο εηαηξείεο πνπ
έρνπλ ζπζηαζεί βάζεη ηνπ ειιεληθνύ δηθαίνπ θαη ππόθεηληαη ζε θνξνινγία εηαηξεηώλ ζηελ
Διιάδα».
Δπίζεο, ζην Μέξνο Β' ηνπ ίδηνπ σο άλσ Παξαξηήκαηνο, ζηνλ πίλαθα θόξσλ πνπ αλαθέξνληαη
ζην άξζξν 2 ζηνηρείν α πεξίπησζε iii, πεξηιακβάλεηαη κεηαμύ άιισλ θαη ν θόξνο
εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπσλ θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα ζηελ Διιάδα.

Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ν θαηαβάιισλ κπνξεί
λα είλαη λνκηθό πξόζσπν είηε ηεο εκεδαπήο είηε ηεο αιινδαπήο (E.E.) θαη πεξαηηέξσ,
πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξόζσπα ηεο εκεδαπήο, απηά κπνξεί λα είλαη, πέξα από ηα ξεηά
θαηαλνκαδόκελα ζην Παξάξηεκα ηεο Οδεγίαο (A.E. θαη E.Π.E.), νη IKE, θαζώο θαη νη
πξνζσπηθέο εηαηξίεο, νη νπνίεο πιένλ ππόθεηληαη ζε θνξνινγία εηαηξεηώλ ζηελ Διιάδα.
7.5 ηε δήισζε ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2014 είρε ππνινγηζηεί σο πξνθαηαβνιή θόξνπ
γηα ηε ρξήζε 2015 ην πνζό 5.500 επξώ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα δεηείηαη:
α) Να θαηαξηηζηεί πίλαθαο κε ηε ινγηζηηθή θαη θνξνινγηθή βάζε ησλ ζηνηρείσλ εζόδσλ θαη
εμόδσλ ηεο πεξηόδνπ,
β) Να θαηαξηηζηεί πίλαθαο κε ηηο δηαθνξέο θνξνινγηθήο θαη ινγηζηηθήο βάζεο,
ηαμηλνκεκέλεο ζε κόληκεο θαη πξνζσξηλέο,
γ) λα ππνινγηζηνύλ ηα ινγηζηηθά θέξδε ηεο εηαηξίαο, ηα θνξνινγεηέα θέξδε, ν θόξνο
εηζνδήκαηνο, ε πξνθαηαβνιή, ηα ηέιε ραξηνζήκνπ επί ησλ ελνηθίσλ θαη ην ηέινο
επηηεδεύκαηνο,
δ) λα ζπκπιεξσζεί ε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2015 (Σν Δ2,
ην Δ3 κε ηνλ πίλαθα Κ θαη ην έληππν Ν,) πνπ ζα ππνβάιιεη ε εηαηξεία «ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΑΙ
ΙΑ Δ.Δ.» ζηε Γ.Ο.Τ. (κέρξη 15.7.2016), θαζώο θαη ε «ΚΑΣΑΣΑΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ».
(Αθνινπζνύλ ηα παξαπάλσ δεηνύκελα ηεο άζθεζεο «ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.»),
κε απινγξαθηθά βηβιία).
ρεηηθέο δηεπθξηλήζεηο: (πνπ ζα καο ρξεηαζηνύλ ζηε ζπλέρεηα)
Γείηε ην αξρείν: ΔΝΣΤΠΟ Δ3 – Ο «λένο» πίλαθαο Κ θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ.
Πεξηιακβάλεηαη θαη ζην ειεθηξνληθό αξρείν ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ 11: ζπκπιήξσκα ηνπ
βηβιίνπ «ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΦΟΡΙΑ» πνπ αλαθέξεηαη ζηα Ννκηθά Πξόζσπα, σο
παξάγξαθνο 14.
Όπσο ζα δείηε αλαιπηηθά ζην παξαπάλσ αξρείν, αλαθέξνπκε όηη ζην έληππν Δ3, ηνπ
θνξνινγηθνύ έηνπο 2015, πξνζηέζεθε γηα πξώηε θνξά ν παξαθάησ λένο πίλαθαο ζηνηρείσλ
κε ηνλ ηίηιν :πίλαθαο θ'. Πίλαθαο πξνζσξηλώλ δηαθνξώλ κεηαμύ θνξνινγηθήο - ινγηζηηθήο
βάζεο:

ηελ πνι.1042/2016 «Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο Δ3 (Καηάζηαζε νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα) θαη Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακόξθσζεο θνξνινγηθνύ
έηνπο 2015», αλαθέξνληαη ηα εμήο :
• «ηνλ πίλαθα Κ' θαηαρσξνύληαη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμύ ινγηζηηθήο αμίαο, γηα
ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνύλ ηα βηβιία ηνπο κε βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα

(Γ.Λ.Π) ή ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα (Δ.Λ.Π.) θαη θνξνινγηθήο αμίαο όπσο
απηέο πξνθύπηνπλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013.
•

Δηδηθόηεξα, ζηε ζηήιε «Λνγηζηηθή Βάζε» θαηαρσξείηαη ε ζπλνιηθή ινγηζηηθή αμία
ησλ αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκώλ ηεο πεξηγξαθόκελεο θαηεγνξίαο (π.ρ. ελζώκαηα πάγηα,
πξνβιέςεηο θ.ν.θ) όπσο απηή πξνθύπηεη από ηα ηεξνύκελα βηβιία (Γ.Λ.Π. ή Δ.Λ.Π) ηεο
επηρείξεζεο ζηελ νπνία αμία πθίζηαληαη δηαθνξέο από ηελ αληίζηνηρε αμία πνπ
πξνθύπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013 θαη ε νπνία θαηαρσξείηαη ζηελ
ζηήιε «Φνξνινγηθή Βάζε».

•

ηελ ζπλέρεηα, ζηε ζηήιε «Γηαθνξέο» θαη εηδηθόηεξα ζηνπο θσδηθνύο 787, 795,
ππνινγίδνληαη από ην ζύζηεκα νη δηαθνξέο (ζεηηθέο-αξλεηηθέο) γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο
εζόδσλ κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο θσδηθνύο 771 θαη 779, ελώ
ζηνπο θσδηθνύο 788, 796, ππνινγίδνληαη νη αληίζηνηρεο δηαθνξέο γηα ηνπο
ινγαξηαζκνύο εμόδσλ κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο θσδηθνύο 772 θαη
780, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα κεηαθεξζεί ην ζύλνιν ησλ δηαθνξώλ (ζεηηθώλαξλεηηθώλ) από ηνπο θσδηθνύο 797 θαη 798 ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνύο 118 θαη
119 ηνπ εληύπνπ Ν.
•

Σέινο, ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνύο 781, 789, 782, 790, 783, 791, 784,792, 785, 793,
786 θαη 794 δελ ππνινγίδνληαη δηαθνξέο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο ινγηζηηθήοθνξνινγηθήο βάζεο θαζόζνλ νη δηαθνξέο απηέο αθνξνύλ ινγαξηαζκνύο ελεξγεηηθνύπαζεηηθνύ, νη νπνίεο δελ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θνξνινγηθώλ
απνηειεζκάησλ ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνύ έηνπο ζην έληππν Ν.»

Γειαδή ν ΠΙΝΑΚΑ Κ:
• ζα ζπκπιεξσζεί: κόλν όηαλ έρνπκε «πξνζσξηλέο δηαθνξέο*» κεηαμύ ινγηζηηθήο
αμίαο, θαη θνξνινγηθήο αμίαο όπσο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 4172/2013.
( γηα παξάδεηγκα δηαθνξεηηθέο απνζβέζεηο, ιόγσ ζπληειεζηή, ή κεζόδνπ απόζβεζεο, ή
αμίαο παγίνπ ιόγσ ρξήζεο εύινγσλ αμηώλ θαη δηαθνξεηηθέο πξνβιέςεηο )
• θαη δελ ζα ζπκπιεξσζεί όηαλ έρνπκε «κόληκεο δηαθνξέο» ( όπσο έμνδα θηινμελίαο,
πξόζηηκα θαη άιια έμνδα ηα νπνία δελ αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά ).
• Οη «κόληκεο δηαθνξέο», ζα ηαθηνπνηνύληαη κέζσ ηεο θιαζζηθήο δηαδηθαζίαο ηεο
θνξνινγηθήο αλακόξθσζεο, ε νπνία θπζηθά ζπλερίδεη λα ππάξρεη.
(*)Πποζωπινή διαθοπά (temporary difference): Η διαθοπά μεηαξύ ηηρ λογιζηικήρ αξίαρ
ενόρ πεπιοςζιακού ζηοισείος, ςποσπέωζηρ ή άλλος ζηοισείος ηων σπημαηοοικονομικών
καηαζηάζεων και ηηρ θοπολογικήρ ηος βάζηρ, πος η ονηόηηηα αναμένει να επηπεάζει ζηο
μέλλον ηα θοπολογηηέα αποηελέζμαηα, όηαν η λογιζηική αξία ηος πεπιοςζιακού ζηοισείος ή ηηρ
ςποσπέωζηρ θα ανακηηθεί ή διακανονιζηεί, ή ζηην πεπίπηωζη άλλων ζηοισείων ηων
σπημαηοοικονομικών καηαζηάζεων, όηαν θα επηπεαζηούν ηα θοπολογηηέα αποηελέζμαηα.
Δπίζεο κε βάζε ηνλ Ν. 4308/2014 ( Δ.Λ.Π.), απαηηνύληαη ηα εμήο :
( Άξζξν 3. Λνγηζηηθό ζύζηεκα θαη βαζηθά ινγηζηηθά αξρεία )

5. Σν ινγηζηηθό ζύζηεκα ηεο νληόηεηαο απαηηείηαη λα παξαθνινπζεί ηε ινγηζηηθή βάζε ησλ
ζηνηρείσλ ησλ εζόδσλ, εμόδσλ, πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ππνρξεώζεσλ θαη θαζαξήο ζέζεο,
θαηά πεξίπησζε, κε ζθνπό ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο
νληόηεηαο, ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα λόκν.
Σν ινγηζηηθό ζύζηεκα ηεο νληόηεηαο απαηηείηαη λα παξαθνινπζεί θαη ηε θνξνινγηθή βάζε
ησλ ζηνηρείσλ ησλ εζόδσλ, εμόδσλ, πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ππνρξεώζεσλ θαη θαζαξήο
ζέζεο, θαηά πεξίπησζε, κε ζθνπό ηε ζπκκόξθσζε κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηελ
ππνβνιή θνξνινγηθώλ δειώζεσλ.
ηελ εξκελεπηηθή ηνπ Νόκνπ απηνύ
( πνι.1003/31.12.2014 Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.
4308/2014,πεξί ησλ «Διιεληθώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ, ζπλαθείο ξπζκίζεηο θαη άιιεο
δηαηάμεηο»), γηα ην ζέκα απηό αλαθέξνληαη ηα εμήο :
Παξάγξαθνο 5:
3.5.1 Σν ινγηζηηθό ζύζηεκα ηεο νληόηεηαο απαηηείηαη λα παξαθνινπζεί ηόζν ηε ινγηζηηθή
αμία όζν θαη ηε θνξνινγηθή βάζε, εθόζνλ δηαθέξνπλ, ησλ ζηνηρείσλ ησλ εζόδσλ, εμόδσλ,
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ππνρξεώζεσλ θαη θαζαξήο ζέζεο, θαηά πεξίπησζε.
Η ππνρξέσζε απηή είλαη απηνλόεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθώλ
ππνρξεώζεσλ ηεο νληόηεηαο.
Η παξαθνινύζεζε δύλαηαη λα γίλεηαη κε νπνηνδήπνηε πξόζθνξν θαη αζθαιή ηξόπν, ώζηε λα
κπνξνύλ λα εμαρζνύλ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζύληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ, ηε ζύληαμε ησλ θνξνινγηθώλ δειώζεσλ, θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο δπλαηόηεηαο
δηελέξγεηαο ειέγρσλ.
Οη δηαθνξέο κεηαμύ θνξνινγηθήο θαη ινγηζηηθήο βάζεο δηαθξίλνληαη ζε κόληκεο θαη
πξνζσξηλέο.
 Πξνζσξηλή δηαθνξά βάζεη ηνπ νξηζκνύ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ
ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ελόο ζηνηρείνπ, όηαλ ε δηαθνξά απηή
αλαζηξέθεηαη ζην κέιινλ.
 Γηα παξάδεηγκα, όηαλ έλα έμνδν πνζνύ 100 επξώ αλαγλσξίδεηαη ινγηζηηθά ζηε ρξήζε
20Υ4 αιιά ζα εθπεζηεί γηα ζθνπνύο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηε ρξήζε 20Υ5, ην
ινγηζηηθό απνηέιεζκα ηεο ρξήζεσο 20Υ4 είλαη κηθξόηεξν θαηά 100 επξώ από ην
θνξνινγηθό απνηέιεζκα απηήο, ελώ ζηε ρξήζε 20Υ5 ζα ζπκβεί ην αληίζηξνθν.
 Σέηνηα πεξίπησζε πξνθύπηεη, γηα παξάδεηγκα, από ηε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ
ζπληειεζηώλ απόζβεζεο γηα ινγηζηηθνύο θαη θνξνινγηθνύο ζθνπνύο ή από ηελ
αλαγλώξηζε, ζηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνύ βίνπ ησλ εξγαδνκέλσλ, εμόδσλ γηα παξνρέο
πξνο απηνύο κεηά ηελ αθππεξέηεζε.
 Σα πνζά απηά αληηζηξέθνληαη κέρξη ηελ ηειηθή εθθαζάξηζε ησλ ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ.
 Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ελόο παγίνπ ε αληηζηξνθή ησλ δηαθνξώλ ησλ
απνζβέζεσλ ζα γίλεη είηε κε κέζσ αληίζεησλ δηαθνξώλ απνζβέζεσλ ζε κειινληηθέο
πεξηόδνπο (κηθξόηεξεο / κεγαιύηεξεο, αληίζηνηρα, θνξνινγηθέο από ινγηζηηθέο) είηε
κέζσ ηνπ απνηειέζκαηνο (θέξδνπο ή δεκίαο) πνπ ζα πξνθύςεη θαηά ηελ απόζπξζε
ηνπ παγίνπ.

 ηελ πεξίπησζε πξνβιέςεσλ γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ αθππεξέηεζε, ε
αληηζηξνθή ζα γίλεη θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπο, ρξόλνο ζηνλ νπνίν απηέο
αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά.
Μόληκεο δηαθνξέο:
3.5.3 ε αληηδηαζηνιή πξνο ηηο πξνζσξηλέο, κόληκεο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμύ ινγηζηηθήο θαη
θνξνινγηθήο βάζεο πνπ δελ αληηζηξέθνληαη.
Γηα παξάδεηγκα εάλ ζηε ρξήζε 20Υ4 ε επηρείξεζε θαηέβαιε γηα πξνζαπμήζεηο θόξσλ θαη
πξόζηηκα ην πνζό ησλ 200 επξώ, πνζό πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά, ην ινγηζηηθό
απνηέιεζκα ζα εκθαλίδεηαη ηζόπνζα κεησκέλν έλαληη ηνπ θνξνινγηθνύ, ρσξίο ε δηαθνξά
απηή λα αληηζηξαθεί ζην κέιινλ.
Λύζε ζην εξώηεκα α. (Να θαηαξηηζηεί πίλαθαο κε ηε ινγηζηηθή θαη θνξνινγηθή βάζε ησλ
ζηνηρείσλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ηεο πεξηόδνπ).
Πίλαθαο α: Λνγηζηηθή θαη θνξνινγηθή βάζε εζόδσλ θαη εμόδσλ ηεο «ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.»)
Λνγηζηηθή Φνξνινγηθή επαιήζεπζε
Λνγαξηαζκόο
βάζε
βάζε
Πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ
1.000
1
(έμνδν)
-1.000
0
-500
2 Απνζβέζεηο παγίσλ
-6.000
-6.500
500
3 Απνκείσζε ελζώκαησλ παγίσλ (δεκία)
-500
0
-1.000

0

5

Με θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο
ΙΚΑ
Πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο

-6.000

0

6.000

6

Έμνδα - πξνζσπηθέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο

-1.200

0

1.200

7

Γαπάλεο ςπραγσγίαο

-1.800

0

1.800

8

Σέινο επηηεδεύκαηνο

-1.000

0

1.000

-18.500

-6.500

12.000

4

1.000

Λύζε ζηα εξσηήκαηα (β Να θαηαξηηζηεί πίλαθαο κε ηηο δηαθνξέο θνξνινγηθήο θαη
ινγηζηηθήο βάζεο, ηαμηλνκεκέλεο ζε κόληκεο θαη πξνζσξηλέο).

Πίλαθαο β : Γηαθνξέο Λνγηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο βάζεο
Λνγηζηηθή Φνξνι/θή Γηαθνξά
Λνγαξηαζκόο
(Ι) Πξνζσξηλέο (αλαζηξέςηκεο) δηαθνξέο
1 Πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ (έμνδν)
2 Απνζβέζεηο παγίσλ
3 Απνκείσζε ελζώκαησλ παγίσλ (δεκία)
4 Με θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ΙΚΑ
ύλνιν πξνζσξηλώλ δηαθνξώλ

(ΙΙ) Μόληκεο ινγηζηηθέο δηαθνξέο
5 Πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο
Έμνδα-πξνζσπηθέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο θαηά
6
λ.4172
7 Γαπάλεο ςπραγσγίαο
8 Σέινο επηηεδεύκαηνο
ύλνιν κόληκσλ δηαθνξώλ

βάζε

βάζε

βάζεσλ

-1.000
- 6.000
-500
- 1.000

0
-6.500
0

1.000
- 500
500
1.000

-8.500

-6.500

2.000

-6.000

0

6.000

-1.200

0

1.200

-1.800
-1.000
10.000

0
0
0

1.800
1.000
10.000

Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και Σία Ε.Ε
000000000

1

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Υπόγει
ο

Αποθήκ
η

202,00

33

999999999

ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ

000000000

01/01

31/12

12,0

333,33

100,00

4.000,00

4.000,00
Επών. :

Όνομ. :
Δ/νση :
Α.Φ.Μ.. :
Αρ. Μήτρ. άδ. άσκ. επαγγ/τος :
Κατηγορία αδείας :
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. :

2015

Φορολογικό Ζτοσ :

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Αριθμόσ Δήλωςησ :

άρθρου 45 ν. 4172/2013

ΑΧΙΚΗ

Τφποσ Δήλωςησ :

ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΙΣΗ :
ΜΕ ΕΡΙΦΥΛΑΞΗ :
Ρροσ την Δ.Ο.Υ. :

…. ΡΕΙΑΙΑ

Εφαρμογή Δ.Λ.Ρ. / Ε.Λ.Ρ. : 650

ΤΟΡ/ΚΗ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

1

ΝΑΙ

1

ΠΧΙ

2

ΝΑΙ

1

ΠΧΙ

2

1

Ελεγχοσ υποχρεωτικόσ από νόμιμο
Δ.Ο.Υ. προηγοφμενησ δήλωςησ :

……ΡΕΙΑΙΑ

ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο : 649

Στοιχεία ΥΡΟΧΕΟΥ
ΕΠΩΝΤΜΙΑ

ΣΙΣΛΟ

Αριθμόσ Φορολογικοφ Μητρώου

Δ. ΔΗΜΗΤΙΟΥ ΕΤΕΟΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ

9 9 9
ΣΘΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΔΡΑ (ΟΔΟ, ΑΡΙΘΜΟ, ΣΑΧ. ΚΩΔ. )

9

9 9 9 9

ΝΟΜΙΚΘ ΜΟΡΦΘ

Στοιχεία ΕΚΡΟΣΩΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

Αριθμόσ Φορολογικοφ Μητρώου

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΙΟΥ

2 2 2

2

2 2 2 2

ΣΘΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΕΤΘΤΝΘ (ΠΟΛΘ, ΟΔΟ, ΑΡΙΘΜΟ, ΣΑΧ.ΚΩΔ. )

Φορολογητζα Αποτελζςματα:

Υπάγεςτε:

Φορολογητζα κζρδη

001

ή Ηημία

003

112.000,00

α) ςτην παρ. 4 άρθρου 58 ν.4172/2013

ΝΑΙ

1

ΠΧΙ

2

β) ςτο άρθρο 73 ν.3842/2010

ΝΑΙ

1

ΠΧΙ

2

γ) ςτην παρ.2 άρθρου 58 γ.4172/2013 και είςτε εγγεγραμμζνοι ςτο μητρϊο τησ ΠΑΕΓΕ

ΝΑΙ

1

ΠΧΙ

2

ΕΚΚΑΘΑΙΣΗ ΦΟΟΥ, ΤΕΛΩΝ, κ.λ.π.
Φόροσ που αναλογεί : *521+

50.000,00 29% x 26% ή 13%

004

13.000,00

Φόροσ που αναλογεί : *522+

62.000,00 x 33%

523

20.460,00

579

Μιςθώματα για χρήςη ακινήτου (παρ. Β2 άρθ.43 και παρ. Β2 λαρθ.44 ν.4030/2011)

575
700

33.460,00

Φόροσ που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε και δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηςη

009

1.200,00

Φόροσ που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε

090

Φόροσ που προκαταβλήθηκε

008

Φόροσ νομικοφ προςώπου για ειςπρατ. Μερίςματα (παρ.3 άρθ.68 ν.4172/2013 )

052

Φόροσ οικοδομικών επιχειρήςεων λόγω πώληςησ ημιτελών οικοδομών

111

Ριςτωτικό ποςό προηγοφμενων χρήςεων ( εφαρμογή παρ. 6 άρθ. 3 ν. 4046/2012 )

751

Φόροσ αλλοδαπήσ

600

Άθροιςμα :*(004) + (523)+ - *(579) + (575)+

(-)

Άθροιςμα :(009) + (010) + (008) + (052) + (111) + (751) + (600)

5.500,00

6.700,00

701

(β)

Πιςτωτικό ποςό για ςυμψηφιςμό

012

Χρεωςτικό ποςό για ςυμψηφιςμό

011

26.760,00

Προκαταβολή φόρου τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ

014

24.885,00

Σζλη χαρτοςήμου ςτο ακαθάριςτο ειςόδημα από εκμίςθωςη ακινήτων

006

360,00

Ειςφορά υπζρ ΟΓΑ ςτα τζλη χαρτοςήμου

007

72,00

Ειςφορά ΕΛΓΑ 2% (αρθ. 13 ν. 3877/2010υπζρ ΟΓΑ ςτα τζλη χαρτοςήμου

910

Σζλοσ επιτηδεφματοσ (αρθ. 31 ν. 3986/2011)

911

1.000,00

702

53.077,00

(ε)

υνολικό χρεωςτικό ποςό για βεβαίωςη

704

53.077,00

(ε) - (δ)

Πιςτωτικό ποςό

703

(δ) - (ε)

Πιςτωτικό ποςό κατϋ εφαρμογή τησ παρ. 6 άρθ. 3 ν.4046/2012

749

(ςτ)

Πιςτωτικό ποςό για επιςτροφή

750

(δ) - (ε) - (ςτ)

Άθροιςμα : (011) + (014) + (006) + (007) + (910) + (911)

Διεφθυνςη Θλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ Γ.Γ.Δ.Ε.

(α)

ΕΚΡΤΩΣΕΙΣ

Ραραλήφθηκε :

(β) - (α) = (δ)

Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ

Ο Ρροιςτάμενοσ Λογιςτηρίου
Επϊνυμο :

ΡΟΝΕΜΕΝΟΣ

Όνομα :

ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ

Ζγινε ζκπτωςη για ποςό :

Εμπρόθεςμα :

Επϊνυμο :

Αριθμ .Σ.Α.Φ.Ε. :

Εκπρόθεςμα :

Όνομα :

Δ/νςη :

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Θμ/νία :

Mήνεσ Εκπρ.:

Δ/νςη :

A.Φ.Μ. :

03333333

Θμ/νία :

A.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Τ. :

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Ο Ενεργήςασ τον ζλεγχο και

Θμ/νία :

Aρ. Μητρ.άδ. Αςκ. επαγγ/τοσ :

Ο ΕΝΕΓΗΣΑΣ ΤΗΝ ΕΚΡΤΩΣΗ

Ραραλαβών (κωδ.):

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΙΟΥ

O Δηλών

(α) - (β) = (γ)

12255

Κατηγορ. : Α΄ΤΑΞΗΣ
Θμ/νία :

10/5/2016

O Δηλών

Ζκδοςη 1.0 - 2015

Απαλλαγή καταβολήσ φόρου ν. 3908/2011 (λόγω πραγματ. Επενδφςεων)

Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ "ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΗΕΩ"
Ακακάριςτα ζςοδα χριςθσ

015

Κζρδθ ιςολογιςμοφ χριςθσ βάςει Δ.Λ.Π. / Ε.Λ.Π.

116

Ι ηθμία βάςει ιςολογιςμοφ χριςθσ βάςει Δ.Λ.Π. / Ε.Λ.Π. - Φ.Β.

117

(+) Προςωρινζσ διαφορζσ μεταξφ Δ.Λ.Π. / Ε.Λ.Π. - Φ.Β.

118

(-) Προςωρινζσ διαφορζσ μεταξφ Δ.Λ.Π./ Ε.Λ.Π. - Φ.Β.

119
Φορολογικά κζρδθ χριςθσ

016

Φορολογικι ηθμία χριςθσ

017

550.000,00
113.800,00
2.000,00
115.800,00

ε περίπτωςη κερδών προςτίθενται και ςε περίπτωςη ζημιάσ αφαιρουνται
1. Μθ εκπιπτόμενεσ επιχειρθματικζσ δαπάνεσ

455

2. Πιςτωτικά υπόλοιπα αποκεματικϊν (παρ. 12 και 13 άρκ. 72 ν.4172/2013)

456

3. Τπόλοιπο Λογ/ςμοφ "Προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ (ν.2238/1994)

453

4. Χρεωςτικι διαφορά λόγω πιςτωτικοφ κινδφνου (παρ. 3 άρκ. 27 ν.4172/2013)

457

5.

454
φνολο κερδϊν

024

Τπόλοιπο ηθμιϊν

224

10.000,00

125.800,00

ε περίπτωςη κερδών αφαιροφνται και ςε περίπτωςη ζημιάσ προςτίθενται
1. Ζςοδα από μερίςματα ι κζρδθ από ςυμμετοχι ςε Ν.Π. (άρκ. 48 ν. 4172/2013)

495

2. Ζςοδα που φορολογικθκαν κατϋεφαρμογι των παρ. 12 & 13 του άρκρου 72 ν.4172/2013

460

3. Τπεραξία από αναγκαςτικι απαλλοτρίωςθ ακινιτου

458

9.000,00

4. Τπεραξία από μεταβίβαςθ θμεδαπϊν εταιρικϊν ομολόγων (ν. 3156/2003) και εταιρικϊν
465

ομολόγων που ζχουν εκδοκεί από εταιρείεσ Ε.Ε., ΕΟΧ / ΕΗΕ
5. Τπεραξία από εκποίθςθ μεριδίων ΟΕΚΑ (θμεδαπων, Ε.Ε., ΕΟΧ / ΕΗΕ )

466

6. Τπεραξία από μεταβίβαςθ αυτοκινιτου Δ.Χ. (ν.2579/1998)

470

7. Τπεραξία λόγω ςυγχϊνευςθσ ( αρκ. 52,53 και 54 ν. 4172/2013 )

463

8. Σόκοι ομολόγων που εκδίδονται από ΕΣΧ κατϋεφαρμογι του προγράμματοσ P.S.I.

467

9. Κζρδθ από διάκεςθ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ (παρ. 5 άρκ. 58 ν.4172/2013)

459

10. Απαλλαςόμενα ζςοδα δορζων γενικισ κυβζρνθςθσ (άρκ. 46 ν.4172/2013)

468

11. Ζςοδα αςτικϊν μθ κερδοςκοπικϊν εταιρειϊν μθ υποκείμενα ςε φόρο

471

12. Απαλλαςόμενα ζςοδα Σοπικϊν Οργανιςμϊν Εγγείων Βελτιϊςεων (ΣΟΕΒ)

472

13. Ζςοδα απαλλαςςόμενων Ν.Π. (άρκ. 46 ν.4172/2013) κ.λ.π.

469

14. Ζςοδα απαλλαςςόμενων Ν.Π. (παρ. 14 και 15 άρκρου 72 ν.4172/2013)

559

4.800,00

15. Χρεωςτικι διαφορά λόγω ανταλλαγισ ομολόγων ( PSI ) των νομικϊν προςϊπων των
752

περιπτϊςεων αϋ, γϋ και δϋάρκ. 45 ν. 4172/2013
16. Χρεωςτικό υπόλοιπο αποκεματικϊν ( παρ. 12 και 13 άρκ. 72 ν. 4172/2013 )

464

17. Χρεωςτικι διαφορά λόγω πιςτωτικοφ κινδφνου (παρ.3 άρκ. 27 ν.4172/2013)

473

18. Αποςβζςεισ αδειϊν Φ.Δ.Χ. του ν.3888/2010 (εξωλογ. Απόςβεςθ ςε [097]

550

χρόνια )

19. Ποςό που φορολογικθκε κατά τισ προθγοφμενεσ χριςεισ λόγω αναμόρφωςθσ
462

προβλζψεων

461

20.
Κζρδθ φορολογικοφ ζτουσ

029

Ηθμιά φορολογικοφ ζτουσ

030

112.000,00

Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
α) Διανεμόμενα κζρδθ τρζχοντοσ φορ/κοφ ζτουσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα

379

β) Διανεμόμενα κζρδθ τρζχοντοσ φορ/κοφ ζτουσ για τα οποία δεν ζχει καταβλθκεί φόροσ ειςοδιμ.

380

γ) Διανεμόμενα κζρδθ τρζχοντοσ φορ/κοφ ζτουσ φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ για τα οποία δεν
381

ζχει καταβλθκεί φόροσ ειςοδιματοσ

430

υνολικό ποςό διανεμόμενων κερδϊν
1. Ποςό διανεμθκζντων κερδϊν του φορολογικοφ ζτουσ που ζλθξε για τα οποία δεν ζχει

382

καταβλθκεί φόροσ ειςοδιματοσ ( παρ. 1 άρκ. 47 ν. 4172/2013 )

383

2. Πλζον φόροσ που αναλογεί
3. Ποςό διανεμθκζντων κερδϊν του φορολογικοφ ζτουσ που ζλθξε για τα οποία δεν ζχουν

384

εφαρμογι οι διατάξεισ τθσ παρ. 1 άρκρου 47 ν.4172/2013
4. Ποςό διανεμθκζντων ι κεφαλαιοποιθκζντων κερδϊν ( αποκεματικϊν ) για τα οποία δεν ζχει

385

καταβλθκεί φόροσ ειςοδιματοσ ( παρ. 1 άρκ. 47 ν. 4172/2013 )
5. Πλζον φόροσ που αναλογεί

386

6. Άκροιςμα : ( 382 ) + ( 383 ) + ( 385 ) + ( 386 )

387
Kζρδθ

038

Ηθμία

338

Ηθμία παρελκουςϊν χριςεων

039

ΚΕΡΔΘ ΜΕΣΑ ΣΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ ΑΝΜΟΡΦΩΘ

040

ΗΘΜΙΑ ΜΕΣΑ ΣΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ ΑΝΜΟΡΦΩΘ

400

112.000,00

112.000,00

ΑΦΑΙΡΕΘ ΑΦΟΡΟΛΟΓΘΣΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ, κ.λ.π.
1. Αφορολόγητο αποθεματικό ν. 1892/1990

046

2. Αφορολόγητο αποθεματικό ν. 2601/1998

044

3. Αφορολόγητο αποθεματικό ν. 3299/2004

045

4. Αφορολόγητο αποθεματικό άρθ. 71 ν.3842/2010

041

Αφορολόγητο αποθεματικό για την μετεγκατάςταςη επιχ/ςεων ςε επιχειρηματικά πάρκα
5. ( παρ. 3 άρθ. 62 ν. 3982/2011 )

099

6. Δαπάνεσ Επιςτημονικήσ και Σεχνολογικήσ Ζρευνασ ( άρθ. 22Α ν.4172/2013 ) ( Εξωλογιςτικά )

060

7. Ποςό επζνδυςησ για παραγωγή κινηματ/κοφ ζργου ( παρ. 9-12 άρθ. 73 ν. 3842/2010 )

076

8. Ζκπτωςη λόγω απαςχόληςησ ατόμων με αναπηρία ( παρ. 10 άρθ. 4 ν. 3522/2010 ) ( Εξωλογιςτικά )

071

9.

059
ΦΟΡΟΛΟΓΘΣΕΑ ΚΕΡΔΘ

112.000,00

048

## ##

448

ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΗΘΜΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΘΣΕΑ ΚΕΡΔΘ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΧΟΤΝ ΣΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΝΣΕΛΕΣΘ

900

( παρ. 4 άρθ. 58 ν. 4172/2013 )

ΣΕΚΜΑΡΣΑ ΚΕΡΔΘ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ

100

ΚΑΘΑΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΟΔΘΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΘ ΕΙΦΟΡΑ (άρθ. 13 ν.3877/2010)

909

ΙΙ. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΘ ΣΡΕΧΟΝΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΣΟΤ
950
Χρόνοσ ζναρξησ εργαςιών (νζασ επιχ.)
ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ (μειωμζνη προκαταβολή)
ΝΑΙ 1

33.460,00

1. Φόροσ κερδών

26.085,00
1.200,00
24.885,00

049

Χ 75% ή 100%

2. Μείον παρακρατηθείσ φόροσ από πηγή Ελλάδοσ

050

3. Προκαταβολή τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ

051

ΙΙΙ. ΕΙΟΔΘΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΘ
Ειςόδημα για το οποίο καταβλήθηκε φόροσ ςτην αλλοδαπή

610

Φόροσ που καταβλήθηκε ςτην αλλοδαπή

620

ΙV. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ ΑΠΑΛΛΑΓΘ (ν.3908/2011)
Εγκριθείςα ςυνολική απαλλαγή από την καταβολή φόρου ειςοδήματοσ βάςει του ν. 3908/2011

576

Απαλλαγή καταβολήσ φόρου κατά το τρζχον φορολογικό ζτοσ βάςει του ν. 3908/2011

577

Τπόλοιπο απαλλαγήσ καταβολήσ φόρου βάςει του ν. 3908/2011

578

V. ΧΡΕΩΣΙΚΘ ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ςυμμετοχήσ ςτο πρόγραμμα ανταλλαγήσ ομολόγων - P.S.I. (ν.4046/2012)
υνολικό ποςό χρεωςτικήσ διαφοράσ

746

υνολικό ποςό χρεωςτικήσ διαφοράσ που αποςβζςθηκε ςτισ προηγοφμενεσ χρήςεισ

747

Ποςό απόςβεςησ χρεωςτικήσ διαφοράσ τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ

753

Τπολειπόμενο ποςό χρεωςτικήσ διαφοράσ προσ απόςβεςη

748

VI. ΧΡΕΩΣΙΚΘ ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΠΙΣΩΣΙΚΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ (παρ. 3 άρθ. 27 ν.4172/2013)
υνολικό ποςό χρεωςτικήσ διαφοράσ

811

Ποςό απόςβεςαησ χρεωςτικήσ διαφοράσ τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ

812

Τπολειπόμενο ποςό χρεωςτικήσ διαφοράσ προσ απόςβεςη

813

Πίνακασ 1 : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ περ. β ΑΡΘΡΟΤ 45 Ν.4172/2013
τοιχεία Εταίρων / Μελών - Κατανομή Κερδών ςτουσ Εταίρουσ / Μζλη Ν.Π. που τηροφν Απλογραφικά Βιβλία
α/α

Ονοματεπώνυμο ή
Επωνυμία

Α.Φ.Μ. Μελών

1.
2.
3.

02222222
03333333
04444444

ΕΣΑΙΡΟ Α
ΕΣΑΙΡΟ Β
ΕΣΑΙΡΟ Γ

% υμμετοχήσ

40,00000
30,00000
30,00000

Ιδιότητα

ΟΜΟΡ. ΕΣΑΙΡΟ
ΟΜΟΡ. ΕΣΑΙΡΟ
ΕΣΑΙΡ. ΕΣΑΙΡΟ

Κζρδη Φορολογοφμενα
ςτο όνομα τησ εταιρείασ,
κ.λ.π. (προ φόρου)

Κφριοσ Φόροσ
Εταιρείασ, κ.λ.π.

Καθαρό Ποςό
Κερδών
Εταιρών/Μελών

(α)

(β)

(γ) = (α) - (β)

45.520,00
34.140,00
34.140,00

13.384,00
10.038,00
10.038,00

32.136,00
24.102,00
24.102,00

113.800,00

33.460,00

80.340,00

4.
5.
6.
7.

ΤΝΟΛΑ

Πίνακασ 2 : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΜΘ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΘΡΑ περ. γ ΑΡΘΡΟΤ 45 N.4172/2013
ΠΙΝΑΚΑ 2Α : Ειςόδημα από Ακίνητη Περιουςία
υνολικό Ειςόδημα
Δαπάνεσ που εκπίπτουν και αφοροφν τα
από Ακίνητα
ακίνητα (πλην ιδιοχρηςιμοποίηςησ)
75%
100%

Δαπάνη Ιδιοχρηςιμοποίηςησ

Κζρδοσ

Ηημία

ΠΙΝΑΚΑ 2Β : Λοιπά Ζςοδα από Επιχειρηματική Δραςτηριότητα
Ακαθάριςτο
Ποςό

Ζςοδα

Δαπάνεσ που εκπίπτουν
(άρθ. 22 και 23 ν.4172/2013)

Καθάρο Ειςόδημα

Ειςόδ. από κεφάλαιο ( πλην ακίνητ. περιουςίασ )
Ειςόδημα από υπεραξία μεταβίβ. κεφαλαίου

Χρεωςτική διαφορά λόγω
ανταλλαγήσ ομολόγων (PSI)

Ηημία από μεταβίβαςη κεφαλαίου

Κζρδοσ

Ειςόδημα από επιχειρηματικζσ ςυναλλαγζσ
ΤΝΟΛΟ
Λοιπά ζςοδα μη φορολογοφμενα
ΠΙΝΑΚΑ 2Γ : Φορολογητζο Ειςόδημα

Ηημία από επιχειρηματική δραςτηριότητα παρελθουςών χρήςεων :
Φορολογητζα κζρδη :
Ηημία :

Ηημία

ΡΙΝΑΚΑΣ 2Δ : Κατάςταςη Εςόδων - Εξόδων

Εκμίςθωςη Ακινήτων :

A.
Κινητζσ

Ενοίκια :

Β.

Μερίςματα :

Μιςθοί :

Τόκοι :

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ :

Αξίεσ

Ε

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

Ε

Αμοιβζσ τρίτων :

Σ

Διαφημίςεισ :

Ξ

Φόροι, Τζλη Χαρτοςήμου :

Ο

Συνδρομζσ :

Ο

Ανζγερςη Ακινήτων :

Δ

Χορηγίεσ :

Δ

Δαπάνεσ Ακινήτων:

Α

Επιδοτήςεισ Δημοςίου :

Α

Για πραγματοποίηςη ςκοποφ :

Λοιπά Ζςοδα :

.........................................:

Σφνολο ΕΣΟΔΩΝ :

Σφνολο ΕΞΟΔΩΝ :

Ρίνακασ 3: ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΡΠ ΔΙΑΦΟΕΣ ΡΗΓΕΣ
3Α : ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ρίνακασ 3Α1 : ΜΕΙΣΜΑΤΑ (άρθ. 36 ν.4172/2013)
Ρίνακασ 3Α1α : Μερίςματα ημεδαπήσ πλην αυτών που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ
του αρθ. 48 ν.4172/2013
α/α

Ακαθάριςτο
Ροςό

Α.Φ.Μ.

Φόροσ Ν.Ρ.

Παρακρατηθείσ Φόροσ

1.
2.
3.
ΣΥΝΟΛΑ

Ρίνακασ 3Α1β : Μερίςματα αλλοδαπήσ θυγατρικήσ κ.μ. τησ Ε.Ε. πλην αυτών που εμπίπτουν ςτισ
διατάξεισ του αρθ. 48 ν.4172/2013
α/α

Χώρα

Α.Φ.Μ.

Ακαθάριςτο
Ροςό

Φόροσ Ν.Ρ.

Παρακρατηθείσ Φόροσ

Ακαθάριςτο
Ροςό

Φόροσ Ν.Ρ. (βάςει Σ.Α.Δ.Φ.)

Παρακρατηθείσ Φόροσ

Φόροσ Ν.Ρ.

Παρακρατηθείσ Φόροσ

Φόροσ Ν.Ρ.

Παρακρατηθείσ Φόροσ

1.
2.
3.
ΣΥΝΟΛΑ

Ρίνακασ 3Α1γ : Μερίςματα αλλοδαπήσ θυγατρικήσ τρίτων χωρών
α/α

Χώρα

Α.Φ.Μ.

1.
2.
3.
ΣΥΝΟΛΑ

Ρίνακασ 3Α1δ : Μερίςματα ημεδαπήσ από κζρδη παρελθουςών χρήςεων που δεν εμπίπτουν
ςτισ διατάξεισ του αρθ. 48 ν.4172/2013
α/α

Ακαθάριςτο
Ροςό

Α.Φ.Μ.

1.
2.
3.
ΣΥΝΟΛΑ

Ρίνακασ 3Α1ε : Μερίςματα αλλοδαπήσ θυγατρικήσ κ.μ. τησ Ε.Ε. από κζρδη παρελθουςών
χρήςεων που δεν εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του αρθ. 48 ν.4172/2013
α/α

Χώρα

Ακαθάριςτο
Ροςό

Α.Φ.Μ.

1.
2.
3.
ΣΥΝΟΛΑ

Ρίνακασ 3Α2 : ΤΟΚΟΙ (άρθ. 37 ν.4172/2013)
α/α

Τόκοι Υποκείμενοι ςε Ραρακράτηςη
Ακαθάριςτο
Ραρακρατηθείσ
Ροςό
Φόροσ

Τόκοι Απαλλαςςόμενοι

4.800,00

1.
2.

5.500,00
2.500,00

825,00
375,00

8.000,00

1.200,00

3.
ΣΥΝΟΛΑ

Ρίνακασ 3Α3 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (άρθ. 38 ν.4172/2013)
α/α

Χώρα

Ακαθάριςτο
Ροςό

Α.Φ.Μ.

1.
2.
3.
ΣΥΝΟΛΑ

Ραρακρατηθείσ
Φόροσ

Ρίνακασ 3Α4 : EΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΠ ΑΚΙΝΗΤΗ ΡΕΙΟΥΣΙΑ (άρθ. 39 ν.4172/2013)
Είδοσ Ειςοδήματοσ

Κωδ

Εκμίςκωςθ και υπεκμίςκωςθ ( εκτόσ του ποςοφ κωδ. Αρικμ. 215 )

200

Ιδιοχρθςιμοποίθςθ - Δωρεάν Παραχϊρθςθ

210

Ειςόδθμα από ακίνθτθ περιουςία που υπάγεται ςε Φ.Π.Α.

211

Εκμίςκωςθ και υπεκμίςκωςθ κατοικιϊν

215

Εκμίςκωςθ και υπεκμίςκωςθ ( άρκ. 4 ν.2234/1994 και παρ. 3 άρκ. 22 ν.4283/2014 )

199

ΣΥΝΟΛΑ

Ακαθάριςτο Ειςόδημα

12.000,00
4.000,00

16.000,00

198

3Β : ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΠ ΥΡΕΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ρίνακασ 3Β1 : ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ (άρθ. 41 ν.4172/2013)
α/α

Α.Φ.Μ. Συμβολαιογράφου

Αριθμόσ Συμβολαίου

Υπεραξία

Ζημία

Υπεραξία

Ζημία

1.
2.
3.
4.
5.
ΣΥΝΟΛΑ

Ρίνακασ 3Β2 : ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ (άρθ. 41 ν.4172/2013)
α/α

Είδοσ Τίτλου

1.

Μετοχζσ μη ειςηγμζνεσ

2.

Μετοχζσ και άλλεσ κινητζσ αξίεσ ειςηγμζνεσ

3.

Μερίδια ή μερίδεσ ςε προςωρινζσ εταιρείεσ

4.

Κρατικά ομόλογα και ζντοκα γραμμάτια

5.

Εταιρικά ομόλογα

6.

Ραράγωγα
ΣΥΝΟΛΑ

Ρίνακασ 4 : ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΩΝ ΡΟΥΡΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΘΟΥ 48 Ν.4172/2013
Ρίνακασ 4Α : ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΘ. 48 Ν.4172/2013 ΡΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΡΠ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ
α/α
1.

Χώρα

Α.Φ.Μ.

ΕΛΛΑΔΑ

Επωνυμία

Γ. ΓΕΩΓΙΟΥ και ΣΙΑ Ε.Ε

Ρλήρησ Διεφθυνςη

%
Συμμετοχήσ

Ημ/νία
κτήςησ τησ
ςυμμετοχήσ

30

01/04/2012

ΡΕΙΚΛΕΟΥΣ 20 ΑΘΗΝΑ

Ροςό

9.000,00

2.
3.
4.
5.

9.000,00

ΣΥΝΟΛΑ

Ρίνακασ 4Β : ΣΥΝΔΟΜΗ ΡΟΥΡΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΘ. 48 Ν.4172/2013
1. Ο δικαιοφχοσ ( νομικό πρόςωπο ) κατζχει ελάχιςτο ποςοςτό ςυμμετοχισ τουλάχιςτον 10%, επί τουλάχιςτον δφο (2)
ζτθ, τθσ αξίασ ι του πλικουσ του μετοχικοφ ι βαςικοφ κεφαλαίου ι των δικαιωμάτων ψιφου του νομικοφ
προχϊπου που προβαίνει ςτθ διανομι.
2. Ο καταβαλλϊν τα διανεμόμενα κζρδθ (νομικό πρόςωπο) περιλαμβάνει ςτουσ τφπουσ των εταιρειϊν που
απαρικμοφνται ςτο Μζροσ Α του Παραρτιματοσ Ι τθσ Οδθγίασ 2011/96/ΕΕ.
3. Ο καταβαλλϊν τα διανεμόμενα κζρδθ (νομικό πρόςωπο) είναι φορολογικόσ κάτοικοσ κράτουσ - μζλουσ τθσ Ε.Ε.
ςφμφωνα με τθ νομοκεςία του κράτουσ αυτοφ και δεν κεωρείται φορολογικόσ κάτοικοσ τρίτου κράτουσ εκτόσ Ε.Ε.
κατϋεφαρμογι ςφμβαςθσ αποφυγισ διπλισ φορολογίασ που ζχει ςυναφκεί με αυτό τρίτο κράτοσ.
4. Ο καταβαλλϊν τα διανεμόμενα κζρδθ (νομικό πρόςωπο) υπόκειται, χωρίσ τθ δυνατότθτα επιλογισ ι απαλλαγισ, ςε
ζναν από τουσ φόρουσ που αναφζρονται ςτο Μζροσ Β του Παραρτιματοσ Ι τθσ Οδθγίασ 2011/96/ΕΕ ι ςε
οποιονδιποτε άλλο φόρο αντικαταςτιςει ζναν από τουσ φόρουσ αυτοφσ.

ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ / ΕΚΡΟΣΩΡΟΥ
Δθλϊνω ότι πλθρείται θ ωσ άνω προυπόκεςθ 1 του Πίνακα 4Β και
ότι κα προςκομίςω ςτθν ελεγκτικι αρχι, όταν μου ηθτθκεί τα
ςχετικά ζγγραφα που βεβαιϊνουν τισ προυποκζςεισ 2, 3 και 4 του
Πίνακα 4Β.
ΝΑΙ

1

Ρίνακασ 4Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΥΡΕ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ποςό ειςπραττόμενων κερδϊν
υντελεςτισ φορολογίασ ειςοδιματοσ του νομικοφ προςϊπου ι τθσ μόνιμθσ εγκατάςταςθσ
Ποςό εγγφθςθσ προσ τθ Φορολογικι Αρχι
Ημερομθνία και αρικμόσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Γ.Γ.Δ.Ε. - Ζκδοςθ 1.0 - 2015

Ρ
Ο
Σ
Α

ΝΑΙ
OΧΙ

1

ΝΑΙ
OΧΙ

1

ΝΑΙ
OΧΙ

1

ΝΑΙ
OΧΙ

1

1

1

1

1

ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ:
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ:
ΑΦΜ:
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΛΟΓΙΣΗ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟ:
Ι. ΚΑΣΑΣΑΗ Φ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦ ΩΗ (άρθρα 22 και 23 ν.4172/2013)
Σπκπιεξώλεηαη ζε πεξίπησζε αλακόξθσζεο ε ζηήιε (4) κε ηα αληίζηνηρα πνζά.
α/α
(1)

ΕΙΔΟ ΔΑΠΑΝΗ
(2)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΟ ΑΝΑΜΟΡΦ ΩΗ
(3)
(4)

1. Σόθνη από δάλεηα πνπ ιακβάλεη ε επηρείξεζε από ηξίηνπο (πεξ.α' άξζξνπ 23)

2001

2. Γαπάλε γηα αγνξά αγαζώλ ή ιήςε ππεξεζηώλ άλσ 500 επξώ ρσξίο ηε ρξήζε ηξαπεδηθνύ κέζνπ πιεξσκήο (πεξ.β'
άξζξνπ 23)

2002

3. Με θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (πεξ.γ' άξζξνπ 23)

2003

4. Με εθπηπηόκελεο πξνβιέςεηο (πεξ.δ' άξζξνπ 23)

2004

5. Πξόζηηκα, πνηλέο θαη πξνζαπμήζεηο (πεξ.ε' άξζξνπ 23)

2005

6. Παξνρή ή ιήςε ακνηβώλ ζε ρξήκα ή είδνο πνπ ζπληζηνύλ πνηληθό αδίθεκα (πεξ.ζη' άξζξνπ 23)

2006

7. Φόξνη-ηέιε πνπ δελ εθπίπηνπλ (πεξ.δ' άξζξνπ 23)

2007

8. Σεθκαξηό κίζζσκα θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλεη ην 3% ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ (πεξ.ε' άξζξνπ 23)

2008

9. Γαπάλεο γηα νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ελεκεξσηηθώλ εκεξίδσλ θαη ζπλαληήζεσλ (πεξ.ζ' άξζξνπ 23)

2009

6.000,00
1.000,00

10. Γαπάλεο γηα δηεμαγσγή ενξηαζηηθώλ εθδειώζεσλ (πεξηπη.η' άξζξνπ 23)

2010

11. Δαπάλεο ςπραγσγίαο (πεξ. ηα' άξζξνπ 23)

2011

1.800,00

12. Πξνζσπηθέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο (πεξηπη.ηβ' άξζξνπ 23)

2012

1.200,00

13. Γαπάλεο πξνο θνξνινγηθνύο θαηνίθνπο κε έδξα ζε θξάηνο κε ζπλεξγάζηκν ή κε πξνλνκηαθό θνξνινγηθό θαζεζηώο
(πεξ.ηγ' άξζξνπ 23)

2013

14. Γαπάλεο πνπ αθνξνύλ ελδννκηιηθά κεξίζκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 48 (παξ.4 άξζξνπ 48)

2014

15. Με εθπηπηόκελεο δαπάλεο ηόθσλ-Τπνθεθαιαηνδόηεζε (άξζξν 49 λ.4172/2013)

2015

16. Με εθπηπηόκελεο δαπάλεο απνζβέζεσλ από ππεξαμία ιόγσ ζπγρώλεπζεο (άξζξα 52 & 54 λ.4172/2013)

2016

17. Γαπάλεο θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ αθνξνύλ έζνδα απαιιαζζόκελα ηεο θνξνινγίαο

2017

18. Γαπάλεο λαπηηιηαθώλ επηρ/ζεσλ πνπ αθνξνύλ έζνδα απαιιαζζόκελα ηεο θνξνινγίαο

2018

19. Δαπάλεο απαιιαζζόκελσλ Ν.Π.

2019

20. Λνηπέο δαπάλεο πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε

2020

21. Γαπάλεο αζηηθώλ κε θεξδνζθνπηθώλ εηαηξεηώλ πνπ αθνξνύλ έζνδα κε ππνθείκελα ζην θόξν

2021

22. Γαπάλεο Σνπηθώλ Οξγαληζκώλ Δγγείσλ Βειηηώζεσλ (ΣΟΔΒ) πνπ αθνξνύλ έζνδα απαιιαζζόκελα ηεο θνξνινγίαο
ΤΝΟΛΟ

2022
2100

10.000,00

