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ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των µαθηµάτων του Τοµέα 

Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών - Β΄ τάξη - και ειδικοτήτων - 

Γ΄ τάξη- (Υπαλλήλων ∆ιοίκησης και Οικονοµικών Υπηρεσιών και 

Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων) του   Ηµερησίου  και Εσπερινού 

Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), για το σχολικό έτος 2013-2014. 

 

Σύµφωνα µε την Υ.Α. µε αρ. πρωτ. 152919/Γ2/18-10-2013 σας αποστέλλονται 

οδηγίες σχετικά µε τη διδασκαλία των µαθηµάτων του Τοµέα Οικονοµικών και 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των ειδικοτήτων Υπαλλήλων ∆ιοίκησης και 

Οικονοµικών Υπηρεσιών και Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων της  Β΄ και 

Γ΄ τάξης  Ηµερησίου  Επαγγελµατικού Λυκείου  (ΕΠΑ.Λ) και της  Β΄ , Γ΄ και ∆΄ 

τάξης   Εσπερινού  Επαγγελµατικού Λυκείου  (ΕΠΑ.Λ),  για το σχολικό έτος 

2013-2014. 
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ΠΡΟΣ 

1. Τις ∆ιευθύνσεις  
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής     
 
Έδρες τους 
∆ια των αντίστοιχων ∆ιευθύνσεων 
Εκπαίδευσης µε την παράκληση να 
κοινοποιηθεί στα EΠΑΛ (Ηµερήσια και 
Εσπερινά  ευθύνης σας) που 
λειτουργούν Τοµέα Οικονοµικών και 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Π & ∆. 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας  
Προϊστάµενο  Επιστηµονικής και  
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης    
Κ. Ψυχογιού Ευαγγελία 
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ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Ι. ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
 
 (Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ, Τοµέας Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, 
ειδικότητα: “Υπαλλήλων ∆ιοίκησης και Οικονοµικών Υπηρεσιών”.  
Ώρες διδασκαλίας: i) στα ηµερήσια ΕΠΑΛ, 3ω/εβδοµάδα  ii) στα εσπερινά 
ΕΠΑΛ, 2ω/εβδοµάδα) 
 
Το πρόγραµµα σπουδών, αυτού του µαθήµατος, περιλαµβάνεται στην µε αρ. 
πρωτ. 74914/Γ2/10-06-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1275/ Β΄/2008). 
Κατά το ανωτέρω πρόγραµµα σπουδών, σκοπός του µαθήµατος είναι οι 
µαθητές: i) να γνωρίσουν τις βασικές αρχές ίδρυσης και λειτουργίας των 
εταιρειών και  ii) να αποκτήσουν ικανότητα τήρησης λογιστικών βιβλίων, 
διαφόρων εταιρειών, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να εργαστούν ως βοηθοί 
λογιστές ή να συνεχίσουν ανώτερες οικονοµικές σπουδές. 
Όσον αφορά τη µεθοδολογία διδασκαλίας του µαθήµατος, στο πρόγραµµα 
σπουδών αυτού, αναφέρεται: “εκτός από τη µέθοδο της διάλεξης, για την 
κατανόηση και αφοµοίωση της ύλης του µαθήµατος, συνιστάται να 
χρησιµοποιηθούν οι παρακάτω µέθοδοι: 

• αριθµητικά παραδείγµατα-εφαρµογές 

• ασκήσεις 

• ατοµικές-οµαδικές εργασίες 

• επισκέψεις σε εταιρείες-χρηµατιστήριο 

• χρήση οικονοµικών εφηµερίδων και περιοδικών”. 
Οι παρακάτω διδακτικές οδηγίες, για το ανωτέρω µάθηµα, αναφέρονται στο 
βιβλίο (µαθητή) µε τίτλο: “Λογιστική Εταιρειών” των: Ι. Εφραιµίδη και Α. Φίλη 
(ΤΕΕ, 2ος κύκλος, ειδικότητα Υπαλλήλων Οικονοµικών Υπηρεσιών). 
 
Κεφάλαιο Πρώτο  
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι µαθητές την έννοια της 
εταιρείας, τις εταιρείες του Εµπορικού ∆ικαίου, την έννοια και την αρχή της 
Σταθερότητας του Κεφαλαίου, όπως και το Νοµικό Πρόσωπο της εταιρείας. 
Οι µαθητές πρέπει να γνωρίζουν τα είδη των εταιρειών και να διακρίνουν τις 
οµοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν στις εµπορικές εταιρείες. Επίσης, 
πρέπει να διασφαλίζουν την “αρχή της σταθερότητας του κεφαλαίου” και 
γνωρίζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε εταιρείας, να αντιλαµβάνονται 
τις συνέπειες από την απόκτηση της νοµικής προσωπικότητας. 
 
Κεφάλαιο ∆εύτερο 
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι µαθητές την έννοια και τα 
χαρακτηριστικά της Οµόρρυθµης Εταιρείας (Ο.Ε.). Επίσης, να γνωρίζουν τις 
διατυπώσεις για τη σύσταση της Ο.Ε. και ποιος είναι ο σκοπός των 
διαφορετικών ειδών εισφορών για τη σύσταση. Επιπλέον, να γνωρίζουν γιατί 
γίνεται η αύξηση ή η µείωση του κεφαλαίου της Ο.Ε., και πως γίνεται η 
φορολόγηση και η διανοµή των κερδών της Ο.Ε. 
Οι µαθητές πρέπει να µπορούν να προβαίνουν στη διαδικασία σύστασης της 
Ο.Ε., να διαχωρίζουν τις εισφορές σε χρήµα, είδος και προσωπική εργασία, να 
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παρακολουθούν και να ελέγχουν τις σχέσεις των εταίρων µε την Ο.Ε., να 
πραγµατοποιούν και να εξακριβώνουν την αύξηση ή µείωση του κεφαλαίου της 
Ο.Ε. και να ολοκληρώνουν τις γνώσεις τους µε την κατάρτιση πινάκων 
διάθεσης-διανοµής των αποτελεσµάτων και φορολόγησης των κερδών της Ο.Ε. 
 
Κεφάλαιο Τρίτο 
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι µαθητές την έννοια και τα 
χαρακτηριστικά της Ετερόρρυθµης Εταιρείας (Ε.Ε.). 
Οι µαθητές πρέπει να µπορούν να διακρίνουν τις διαφορές µεταξύ της Ε.Ε. και 
της Ο.Ε., κυρίως από τη λογιστική άποψη των εγγραφών, κατά τη διαδικασία 
σύστασης της Ε.Ε. 
 
Κεφάλαιο Τέταρτο 
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να γνωρίσουν οι µαθητές την έννοια και τα 
χαρακτηριστικά της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και τον τρόπο 
διοίκησης αυτής. 
Οι µαθητές πρέπει να γνωρίζουν τη διαδικασία σύστασης και δηµοσιότητας της 
Ε.Π.Ε., να µπορούν να ξεχωρίζουν το εταιρικό κεφάλαιο, την εταιρική µερίδα 
και τα εταιρικά µερίδια. Επίσης, να παρακολουθούν τη λογιστική εργασία 
σύστασης της εταιρείας, την αύξηση και µείωση του κεφαλαίου της Ε.Π.Ε. 
Τέλος, να µπορούν να συντάσσουν τις οικονοµικές καταστάσεις και να 
προσδιορίζουν το οικονοµικό αποτέλεσµα, προβαίνοντας στη διανοµή και στη 
φορολόγηση των κερδών της Ε.Π.Ε. 
 
Κεφάλαιο Πέµπτο 
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι µαθητές την έννοια και τα 
χαρακτηριστικά της Ανώνυµης Εταιρείας (Α.Ε.).  
Οι µαθητές πρέπει να γνωρίζουν τη διαδικασία σύστασης, ίδρυσης και 
δηµοσιότητος της Α.Ε. και να είναι γνώστες του τρόπου λειτουργίας των 
οργάνων διοίκησης της Α.Ε. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουν να διαχωρίζουν και 
να διακρίνουν το µετοχικό κεφάλαιο από τα αποθεµατικά κεφάλαια. Επιπλέον, 
να πραγµατοποιούν τις λογιστικές εγγραφές αύξησης και µείωσης κεφαλαίου 
της Α.Ε. και να ξεχωρίζουν τι είναι απόσβεση κεφαλαίου. Τέλος, να 
συµµετέχουν στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, να εξάγουν το 
αποτέλεσµα της διαχειριστικής χρήσης εφαρµόζοντας τις διάφορες µεθόδους 
αποτίµησης στην απογραφή και να προβαίνουν στη διανοµή και φορολόγηση 
των κερδών της Α.Ε. 
 
Κεφάλαιο Έκτο 
 Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι µαθητές την έννοια, τα 
χαρακτηριστικά του Συνεταιρισµού και τα κυριότερα είδη αυτών. 
Οι µαθητές πρέπει να γνωρίζουν πώς ιδρύονται και πώς διοικούνται οι 
συνεταιρισµοί και να πραγµατοποιούν λογιστικές εγγραφές σύστασης, αύξησης 
και µείωσης του συνεταιριστικού κεφαλαίου. Επίσης, να πραγµατοποιούν τις 
λογιστικές εργασίες των συνεταιρισµών, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους 
και να συντάσσουν, στο τέλος της χρήσης, τις λογιστικές καταστάσεις και τα 
αποτελέσµατα.  
Επισήµανση: Το περιεχόµενο του µαθήµατος της “Λογιστικής Εταιρειών” 
υφίσταται συχνές αλλαγές, λόγω µεταβολών είτε στους συντελεστές, είτε στον 
τρόπο φορολογίας και διανοµής κερδών των επιχειρήσεων, οι οποίες 
προέρχονται είτε από την εναρµόνισή µας µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες είτε για 
δηµοσιονοµικούς λόγους στα φορολογικά νοµοσχέδια, για τους ετήσιους 
προϋπολογισµούς.  
Για να ξεπεραστεί αυτή η ‘ενδογενής’ δυσκολία, απαιτείται η συνεχής 
ενηµέρωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν αυτό το µάθηµα (από τον Τύπο, 
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από τις ∆.Ο.Υ., από το Οικονοµικό Επιµελητήριο, κ.ά.). Το ουσιαστικό γεγονός 
παραµένει ότι οι µαθητές πρέπει να διδαχθούν τον τρόπο αντιµετώπισης αυτών 
των αλλαγών και των επιπτώσεών τους. 
Ενδεικτικά αναφέρουµε τις αλλαγές στις σελίδες 79-82. 
 
4.10.3 Τρόπος Φορολογίας Ε.Π.Ε. (σελίδα 79 έως 82) 
Ο συντελεστής φορολογίας των κερδών της Ε.Π.Ε., από 1/1/2007, 
εφαρµοζόµενος στα συνολικά κέρδη της Ε.Π.Ε είναι 25%, δηλαδή ίδιος µε 
εκείνον των Ανώνυµων Εταιρειών. 
Όσον αφορά τη φορολογική αντιµετώπιση των µισθών και λοιπών απολαβών 
που καταβάλλουν οι Ε.Π.Ε στους εταίρους τους, για διαχειριστικές χρήσεις που 
αρχίζουν από 1/1/2003 και µετά, ισχύουν τα εξής: ο µισθός και οι απολαβές 
που καταβάλλονται από τις Ε.Π.Ε σε εταίρους τους, λόγω των υπηρεσιών που 
παρέχουν σε αυτή, θα αποτελεί εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, εφόσον 
οι δικαιούχοι είναι ασφαλισµένοι για τις υπηρεσίες αυτές σε οποιοδήποτε 
ασφαλιστικό οργανισµό ή ταµείο εκτός του Ι.Κ.Α. Στις περιπτώσεις που ο 
µισθός του εταίρου αποτελεί εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, η εταιρεία 
υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 25%, µετά την αφαίρεση 
των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται και των αναλογούντων τελών 
χαρτοσήµου. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση των δικαιούχων για τους µισθούς που λαµβάνουν. 
Παράδειγµα: 
Σε µία Ε.Π.Ε συµµετέχουν δύο εταίροι ο Α. Ανδρέου και ο Β. Βασιλείου µε 
ποσοστό συµµετοχής 50% ο καθένας. Ο εταίρος Α. Ανδρέου είναι και 
διαχειριστής. Τα κέρδη της χρήσης 2007 είναι 24.000 €. Η Τακτική Γενική 
Συνέλευση των εταίρων αποφάσισε: α) από τα κέρδη να γίνει η νόµιµη κράτηση 
5% για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού και β) το 70% των κερδών που 
αποµένει µετά τον υπολογισµό του φόρου, να καταβληθεί στους εταίρους και το 
υπόλοιπο να παραµείνει στην εταιρεία ως υπόλοιπο κερδών εις νέον. 
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα έχουµε: 
 
 
 
α) Υπολογισµός φόρου εισοδήµατος που θα καταβάλει η Ε.Π.Ε.  
 Συνολικά Καθαρά Κέρδη 24.000 € 
 Άρα 24.000 € χ 25% = 6.000 €   Φόρος Κερδών Ε.Π.Ε. 
 
β) Υπολογισµός Τακτικού Αποθεµατικού 
 Καθαρά κέρδη Ισολογισµού 24.000 € 
 24.000 € χ 5% = 1.200 €   Τακτικό Αποθεµατικό  
 
γ) Ποσό που διανέµεται στους εταίρους 
 Καθαρά κέρδη Ισολογισµού   24.000 € 
 Μείον: Φόρος Κερδών Ε.Π.Ε  6.000 € 
  Τακτικό Αποθεµατικό  1.200 €   7.200 € 
          
 Υπόλοιπο     16.800 € 
 
Άρα, 16.800 € χ 70% = 11.760 € είναι το ποσό που διανέµεται στους εταίρους. 
 
δ) Υπολογισµός κερδών εις νέον 
 16.800 € - 11.760 € =  5.040 € 
 
Οι λογιστικές εγγραφές έχουν ως εξής: 
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86  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 24.000  
86 99 Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσεως       
88     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ  24.000 
88 00    Καθαρά Κέρδη Χρήσεως                      
  Μεταφορά Κερδών προ φόρων   

     
88  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ 6.000  
88 08 Φόρος εισοδήµατος                                
54     ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ  6.000 
54 07    Φόροι Εισ/τος φορ/κών κερδών                
  Αναλογών Φόρος Ε.Π.Ε   

     
88  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ 6.000  
88 00 Καθαρά Κέρδη Χρήσης                         
88     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ  6.000 
88 08    Φόρος εισοδήµατος                               
  Μεταφορά φόρου για προσδ/µό Καθ. 

Κερδ. Χρησ 
  

     
88  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ 18.000  
88 00 Καθαρά Κέρδη Χρήσης                         
88     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ  18.000 
88 99    Κέρδη προς ∆ιάθεση                              
  Μεταφορά Λογ/σµού Καθ. Κερδ. για 

∆ιανοµή 
  

     
88  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ 18.000  
88 99 Κέρδη προς ∆ιάθεση                              
41     ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ∆ΙΑΦ. ΑΝ/ΓΗΣ  1.200 
41 02    Τακτικό Αποθεµατικό                              
42     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ  5.040 
42 00    Υπόλοιπο Κερδών εις νέον                       
53     ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ  11.760 
53 14    Βραχυπρ. Υποχρ. προς εταιρ.                  
53 14 00   Εταίρος Α. Ανδρέου                    

5.880 
  

53 14 01   Εταίρος Β. Βασιλείου                  
5.880 

  

  ∆ιανοµή Κερδών Χρήσης   
 
4.10.4 Ερωτήσεις – Ασκήσεις 
Στις Ερωτήσεις να διαγραφεί η ερώτηση 5. 
Στις Ασκήσεις στο Ζητείται: να διαγραφεί το α) ολόκληρο και η αρίθµηση ξεκινά 
µε α, β, γ, δ στα β, γ, δ, ε, αντίστοιχα.. 
 
Σηµείωση 1:Το ανωτέρω παράδειγµα, το οποίο συνέταξαν οι συγγραφείς του 
βιβλίου κ.κ. Γ. Εφραιµίδης και Α. Φίλης είχε σταλεί −υπό µορφή οδηγιών− 
στους διδάσκοντες το µάθηµα το 2004. Στη σηµερινή του µορφή περιλαµβάνει 
ορισµένες επιπλέον αλλαγές συντελεστών, σε σχέση µε το ανωτέρω κείµενο του 
2004. 
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Σηµείωση 2: Στα Εσπερινά ΕΠΑΛ το µάθηµα θα διδάσκεται σύµφωνα µε τη 
σχετική Υ.Α.− δύο (2) ώρες την εβδοµάδα στη ∆΄ τάξη, από το σχ. έτος 2009-10. 
Προτείνεται, η διδασκόµενη ύλη να περιοριστεί στα πέντε πρώτα κεφάλαια. 
Επιπλέον, από το 3ο κεφάλαιο να διδαχθεί µόνον το 3.1 και το 3.2 και από το 
5ο κεφάλαιο να µη διδαχτούν τα: 5.3.4, 5.4.3 και 5.6.2. 
 
Σηµείωση 3: Στο κείµενο του βιβλίου “Λογιστική Εταιρειών” (Ι. Εφραιµίδη − Α. 
Φίλη, ΟΕ∆Β) να γίνουν οι ακόλουθες διορθώσεις-αλλαγές: 
 
“ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ” :  ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ - ΑΛΛΑΓΕΣ 
- Σελ. 23  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
Να γραφεί: Στην Αθήνα σήµερα την 11 Αυγούστου 2002 …  
αντί του 1999 (παράβαλε. σελ. 24, ∆ιάρκεια εταιρείας: σήµερα 11 Αυγούστου 
2002 έως 11 Αυγούστου 2012) 
- Σελ. 27 Ποσό 20.000: να γραφεί στη βοηθητική στήλη, όχι στη Χρέωση 
- Σελ. 28 Λογ/σµός 33.03.01 αντί 22.02.01 (Πίνακας: Χρηµατικά 
∆ιαθέσιµα) 
- Σελ. 31 Επειδή δεν πρόκειται για πελάτες της εταιρείας που συστήνεται, 
αλλά για εισφορά εταίρου (απαιτήσεις από πελάτες του), θα µπορούσαµε να 
χρησιµοποιήσουµε ή/και τον Α/θµιο λογ/σµό 33: ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ και 
Β/θµιο λογ/σµό 33.97 – ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ, αντί των ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 
- Σελ. 32 Να γραφεί: Λογ/σµός 08.01.00 Εταίρος ∆ Λογ. Εισφορ. Ακιν.  
αντί του 08.00.00 Εταίρος ∆ Λογ. Εισφορ. Εργ. 
(στην πίστωση της τελευταίας εγγραφής) 
- Σελ. 41 Στον τίτλο της ενότητας 2.5: “Αύξηση – Μείωση Μετοχικού 
Κεφαλαίου Ο.Ε.”, να αντικαταστήσουµε τον όρο “Μετοχικό Κεφάλαιο” µε τον 
όρο “Εταιρικό Κεφάλαιο” 
- Σελ. 47  Στην ενότητα 2.6, στην 5η παράγραφο να γραφεί: “Τα κέρδη 
φορολογούνται µε συντελεστή 20%, από 1/1/2007 (αντί 25% που γράφει το 
βιβλίο) και στην επόµενη παράγραφο να γραφεί ο συντελεστής 20% (αντί 25% 
που γράφει το βιβλίο). 
- Σελ. 48 Στο τέλος της 3ης παραγράφου να γραφεί: “… µε συντελεστή 
20%, από 1/1/2007” (αντί 25% που γράφει το βιβλίο). 
- Σελ. 48 Στον “ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΦΟΡΟΥ” να γίνουν οι παρακάτω αλλαγές, ως εξής:  
 7η γραµµή: φόρος εισοδήµατος 100.000 χ 20%..............-20.000 
 8η γραµµή: υπόλοιπο κερδών……………………………80.000 
 10η και 11η γραµµή: Κέρδη ……………………………..60.000 
 14η γραµµή, στη 2η στήλη στα φορολογηµένα κέρδη Ο.Ε. να γίνει: 
60.000χ50%=30.000 και το σύνολο να γίνει 80.000 
 15η γραµµή, στη 2η στήλη στα φορολογηµένα κέρδη Ο.Ε. να γίνει: 
60.000χ30%=18.000 και το σύνολο να γίνει 48.000 
 16η γραµµή, στη 2η στήλη στα φορολογηµένα κέρδη Ο.Ε. να γίνει: 
60.000χ20%=12.000 και το σύνολο να γίνει 32.000 
 17η (τελευταία) γραµµή, στη 2η στήλη στα φορολογηµένα κέρδη Ο.Ε. να 
γίνει: 60.000 και το σύνολο να γίνει 160.000 
- Σελ. 49 Στο 2ο οριζόντιο τµήµα του πίνακα να γίνουν οι εξής διορθώσεις: 
(88). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ, να γραφεί: 20.000 (αντί 25.000) 
 (88.08). Φόρος εισοδήµατος Ν.Π., να γραφεί: 20.000 (αντί 25.000) 
 (54). ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ, να γραφεί: 20.000 (αντί 
25.000) 
 (54.07). Φόρος εισοδήµατος φορολογικών κερδών, να γραφεί: 20.000 
(αντί 25.000) 
 Στο 3ο οριζόντιο τµήµα του πίνακα να γίνουν οι εξής διορθώσεις: 
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 (88.08). Φόρος εισοδήµατος Ν.Π., να γραφεί: 20.000 (αντί 25.000) 
 (88.99). Κέρδη προς διάθεση, να γραφεί: 180.000 (αντί 175.000) 
 Στο 4ο οριζόντιο τµήµα του πίνακα να γίνουν οι εξής διορθώσεις: 
(88). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ, να γραφεί: 180.000 (αντί 175.000) 
(88.99). Κέρδη προς διάθεση, να γραφεί: 180.000 (αντί 175.000) 
(33). ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ, , να γραφεί: 160.000 (αντί 155.000) 
(33.07). ∆οσολ/κοι λογ/σµοι Εταίρ., να γραφεί: 160.000 (αντί 155.000) 
(33.07.00). Ατοµικός Λογ/σµός Η, να γραφεί: 80.000 (αντί 77.500) 
(33.07.01). Ατοµικός Λογ/σµός Θ, να γραφεί: 48.000 (αντί 46.500) 
(33.07.02). Ατοµικός Λογ/σµός Ι, να γραφεί: 32.000 (αντί 31.000) 
- Σελ. 53 Να γραφεί: Λογ/σµός 33.03.02 αντί του 33.03.03 στον 
τριτοβάθµιο της χρέωσης της πρώτης εγγραφής 
- Σελ. 66 Εταιρικό κεφάλαιο (4.5.1). Με το Ν. 3661/2008 άρθρο 16 § 2α, 
το κεφάλαιο της Ε.Π.Ε. δεν µπορεί να είναι κατώτερο των 4.500 ευρώ, 
ολοσχερώς καταβεβληµένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύµβασης 
(έναρξη ισχύος από 19-5-2008). 
- Σελ. 69 Στον πρώτο πίνακα, στην 4η γραµµή, να γραφεί: 40.06 Εταιρικό 
Κεφάλαιο, αντί Εταιρ. Λογ. Κάλυψης. Κεφαλ. 
- Σελ. 69 Στο δεύτερο παράδειγµα για να είναι η µερίδα πολλαπλάσιο του 
30, θα πρέπει να γίνει 600 €, αντί των 500 € και οι εισφορές των Α: 25 ετ. 
µερίδια και του Β: 15 εταιρικά µερίδια. Επίσης, για να καλύπτεται σε µετρητά 
το ποσό των 9.000 € στην εισφορά, για τον Β να γραφεί: εµπορεύµατα 3.000€ 
και µετρητά 6.000€.  
Ανάλογες διορθώσεις θα πρέπει να γίνουν στις εγγραφές του παραδείγµατος, 
όπου επίσης στην  πίστωση του 40.06.01 είναι λάθος το ποσό της εισφοράς: 
9.000 €, αντί του σωστού 7.500 € 
- Σελ. 70 ∆ευτεροβάθµιος λογ/σµός 20.00, αντί του 12.00, στη χρέωση της 
δεύτερης εγγραφής και 33.03.01 Ετ. Β, αντί του 33.03.00 Ετ. Α, στην πίστωση 
της ίδιας εγγραφής. Επίσης αν διορθωθούν οι εισφορές (σελ. 69) θα πρέπει να 
διορθωθεί και ο Ισολογισµός (εµπορεύµατα 3.000 € και χρηµατικά διαθέσιµα 
9.000 €) 
- Σελ. 71 Στην άσκηση 2 στην προτελευταία γραµµή να γίνει: εµπορεύµατα 
5.000 € (αντί 6.000 €) 
- Σελ. 77 Λογ/σµός 42.92 αντί του 42.01, στην πίστωση της πρώτης 
εγγραφής 
- Σελ. 79 Τρόπος φορολογίας Ε.Π.Ε.: και εδώ θα πρέπει είτε να 
αναφερθούν οι αλλαγές των συντελεστών φορολόγησης της Ε.Π.Ε. (2004:35%, 
2005:32%, 2006:29%, 2007:25%), είτε να αναφέρουµε τον τελευταίο ισχύοντα 
συντελεστή, δηλαδή 25%  
- Σελ. 93 Ερώτηση 2, 300.000 €, αντί του 100.000.000 δρχ 
- Σελ. 98 Να γραφεί: Λογ/σµός 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ, αντί ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ 
ΝΕΟΝ 
- Σελ. 104 Στην άσκηση 4 (σελ.103-4) διαγράφονται οι περίοδοι από: “Με 
βάση τα παραπάνω οι µέτοχοι ενεργούν ως εξής: ο Α για την α΄ δόση…έως και ο 
Γ…εξοφλεί την α΄ δόση µε µετρητά”. 
- Σελ. 104 Να γραφεί: Λογ/σµος 16.10 αντί 16.00 
- Σελ. 127 Να διορθωθεί ο συντελεστής φορολόγησης της Α.Ε., δηλαδή από 
35% να γίνει 25% και να ληφθεί υπόψη −ο νέος συντελεστής− στους 
υπολογισµούς των παραδειγµάτων των εποµένων σελίδων  
- Σελ. 130 Λογ/σµος 88.08. να γραφεί: Φόρος Εισοδήµατος αντί Καθαρά 
Αποτελ/τα Χρήσης στη χρέωση της δεύτερης εγγραφής 
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Επίκαιρες Σηµειώσεις - Οδηγίες  
 
 Με βάση τις τροποποιήσεις της φορολογίας για το 2013(Ν. 4110/2013)  
έχουν γίνει διάφορες αλλαγές. Ενδεικτικά παρουσιάζουµε ορισµένες από αυτές: 
 

1. Σχετικά µε τον τρόπο που φορολογούνται οι οµόρρυθµες (Ο.Ε.)και οι 
ετερόρρυθµες εταιρίες (Ε.Ε.), οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν 
επιχείρηση ή επάγγελµα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή µη εταιρίες, οι 
συµµετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παρ. 2 του 
άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 
Α') 

 
Με βάση τα προϊσχύοντα στις Ο.Ε. και Ε.Ε., γινόταν προσδιορισµός 
«επιχειρηµατικών αµοιβών» για µέχρι τρεις οµόρρυθµους εταίρους, φυσικά 
πρόσωπα (µε τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής), επί του 50% των 
φορολογητέων κερδών. 
 Με τις νέες διατάξεις καταργείται η επιχειρηµατική αµοιβή. 
 
Ως Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος για τις παραπάνω επιχειρήσεις που 
τηρούν βιβλία εσόδων εξόδων, ισχύει η παρακάτω κλίµακα: 

 
 
Όταν οι παραπάνω υπόχρεοι τηρούν διπλογραφικά βιβλία, το συνολικό καθαρό 
εισόδηµά τους υποβάλλεται σε φόρο, µε συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%). 
 

2. Α.Ε. -  Ε.Π.Ε. - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ  και Ι.Κ.Ε. 
O συντελεστής µε τον οποίο φορολογούνται τα συνολικά κέρδη των ανωνύµων 
εταιρειών, των E.Π.E. των συνεταιρισµών και των Ι.Κ.Ε. αυξάνεται από είκοσι 
τοις εκατό (20%) σε είκοσι έξη τοις εκατό (26%). 
Σηµείωση: 
Στα διανεµόµενα κέρδη (µερίσµατα κλπ), ο φορολογικός συντελεστής µειώνεται 
στο 10% (από 25%). 
 

3. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
Μεταβάλλεται ριζικά ο τρόπος υπολογισµού των φορολογικών αποσβέσεων, για 
πάγια που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 2013.  

• Προβλέπεται πλέον µόνο η χρήση της σταθερής µεθόδου απόσβεσης 
καθώς και η διενέργεια αποσβέσεων, ανεξάρτητα από το εάν το πάγιο 
χρησιµοποιείται από την επιχείρηση. 

• ∆ίνεται δυνατότητα εξ ολοκλήρου απόσβεσης σε µία χρήση, για πάγια µε 
αξία κτήσης ≤ €1.500. 

• Η δυνατότητα µη διενέργειας αποσβέσεων στις νέες επιχειρήσεις, αφορά 
πλέον για  τις 3 πρώτες διαχειριστικές περιόδους τους.  

• Προβλέπονται ειδικές µεταβατικές διατάξεις για τις επιχειρήσεις που 
χρησιµοποιούσαν µέχρι την 31.12.2012 την φθίνουσα µέθοδο 
απόσβεσης και είχαν αποσβέσει περισσότερο ή λιγότερο από το 50% της 
αξίας κτήσης του παγίου, µέχρι την πιο πάνω ηµεροµηνία. 
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• Σε σχέση µε τους συντελεστές, καταργείται το Π∆ 299/2003 και 
εφαρµόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές απόσβεσης: 

� Κτιριακές εγκαταστάσεις – γραφεία – οικίες – βιοµηχανοστάσια – 
αποθήκες 4% 

� Μηχανήµατα 10% 
� Εξοπλισµός (πλην Η/Υ και λογισµικών) 10% 
� Η/Υ, λογισµικά 20% 
� Μέσα µεταφοράς ατόµων 10% 
� Μέσα µεταφοράς φορτίων 12% 
� Άυλα στοιχεία και δικαιώµατα 10% 
� Λοιπά πάγια στοιχεία 10% 

• Για κάποιες κατηγορίες επιχειρήσεων και παγίων ισχύουν διαφορετικοί  
             συντελεστές αποσβέσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


