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Προσδιορισµός  του  καθαρού  και  του  φορολογητέου  εισοδήµατος  επαγγελµατιών  και

επιχειρήσεων σύµφωνα µε τους κανόνες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και του

Κώδικα  Φορολογίας  Εισοδήµατος  (Κ.Φ.Ε.),  διάθεση  αποτελεσµάτων  και  σύνταξη

χρηµατοοικονοµικών  καταστάσεων  µέσα  από  εµπεριστατωµένη  ανάλυση  των  κανόνων  και

πολλά πρακτικά παραδείγµατα εφαρµογής 

ΕΙΣΗΓΗΤHΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

Λογιστής - Φοροτεχνικός, Σύµβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών

βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονοµικών και Φορολογικών Μελετών – Μέλος της διαρκούς

επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρµογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

• Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. – Κανόνες σύνταξης.

• Εργασίες προσδιορισµού των αποτελεσµάτων των επιχειρήσεων που  τηρούν  το απλογραφικό

λογιστικό σύστηµα.

• Έλεγχοι και εργασίες προετοιµασίας. Ποιες καταχωρήσεις πρέπει να γίνουν έτσι ώστε

τα λογιστικά αρχεία (βιβλία) να είναι έτοιµα για τον προσδιορισµό του αποτελέσµατος.

• Απαλλαγή από την απογραφή πολύ µικρών οντοτήτων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου

1  του  Ν.  4308/2014.  Για  ποιο  λόγο  η  εν  λόγω  απαλλαγή  µπορεί  να  δηµιουργήσει

προβλήµατα.

• Λογιστική και φορολογική αντιµετώπιση της ιδιοχρησιµοποίησης ακινήτων.

• Προσδιορισµός αποτελέσµατος περιόδου (κέρδους ή ζηµιάς) προ φόρων.

• Προσδιορισµός  φόρου  εισοδήµατος.  Εγγραφή  της  δαπάνης  φόρου  εισοδήµατος.

Λογιστική και φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος.

• Προσδιορισµός αποτελέσµατος περιόδου (κέρδους ή ζηµιάς) µετά φόρων.

• Σύνταξη  της κατάστασης  αποτελεσµάτων  και  αντιστοίχιση της µε τους κωδικούς  του

νέου εντύπου Ε3.

• Σύνταξη προσαρτήµατος.

• Εργασίες προσδιορισµού των αποτελεσµάτων των επιχειρήσεων που τηρούν το διπλογραφικό

λογιστικό σύστηµα.

• Έλεγχοι  και  εργασίες  προετοιµασίας.  Ποιες  εγγραφές  πρέπει  να  γίνουν  έτσι  ώστε  τα

λογιστικά αρχεία (βιβλία) να είναι έτοιµα για τον προσδιορισµό του αποτελέσµατος.

• Λογιστική και φορολογική αντιµετώπιση της ιδιοχρησιµοποίησης ακινήτων.

• Μεταφορά αποτελεσµατικών λογαριασµών.

• Προσδιορισµός αποτελέσµατος περιόδου (κέρδους ή ζηµιάς) προ φόρων.

• Προσδιορισµός  φόρου  εισοδήµατος.  Εγγραφή  της  δαπάνης  φόρου  εισοδήµατος.

Λογιστική και φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος.

• Προσδιορισµός αποτελέσµατος περιόδου (κέρδους ή ζηµιάς) µετά φόρων.

• Σύνταξη της κατάστασης αποτελεσµάτων και του ισολογισµού.

• Σύνταξη προσαρτήµατος.

• ∆ιάθεση  των  αποτελεσµάτων  προσωπικών  και  κεφαλαιουχικών  εταιρειών.  ∆ιανοµή

αφορολογήτων κερδών. Σχηµατισµός αποθεµατικού από ενδοοµιλικά µερίσµατα.



• Νέο έντυπο Ε3 – Πως θα συµπληρωθούν οι κωδικοί για να προσδιορισθούν τα αποτελέσµατα

της περιόδου είτε τηρείται απλογραφικό είτε διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα.

• Προσδιορισµός  φορολογητέου  εισοδήµατος  από  επιχειρηµατική  δραστηριότητα  είτε  αυτή

ασκείται ατοµικώς είτε εταιρικώς.

• Εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες. Προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών.

• Μη εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες.

• ∆απάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας.

• Φορολογικές αποσβέσεις παγίου ενεργητικού. 

• Αποτίµηση (επιµέτρηση) αποθεµάτων και ηµικατεργασµένων προϊόντων. Απαλλαγή από

την απογραφή.

• Επισφαλείς απαιτήσεις.

• Φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων

• Φορολογία  Ο.Ε.,  Ε.Ε.,  Κοινωνιών,  Κοινοπραξιών  κ.λπ.  µε  απλογραφικά  και

διπλογραφικά βιβλία

• Φορολογία  Α.Ε.,  Ε.Π.Ε.,  Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισµών  κ.λπ.  Χρόνος  και  τρόπος φορολογίας

διανεµοµένων κερδών. 

• Πότε  αποκτάται  το  εισόδηµα  από  τους  εταίρους  –  µετόχους  προσωπικών  και

κεφαλαιουχικών εταιρειών µε απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

• Απαλλαγή  ενδοοµιλικών  µερισµάτων.  Προϋποθέσεις  απαλλαγής  των  εσόδων  από

συµµετοχές από το φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων.

• Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου µερισµάτων. Προϋποθέσεις απαλλαγής από την

παρακράτηση φόρου εισοδήµατος.

• Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος.

• Παρακολούθηση λογιστικής και φορολογικής βάσης

• Μόνιµες διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης

• Προσωρινές  (χρονικές)  διαφορές  λογιστικής  και  φορολογικής  βάσης  –  Πότε

αντιστρέφονται οι διαφορές αυτές. Πότε και πως συµπληρώνεται ο Πίνακας Ε’ του

νέου εντύπου Ε3.

• Τρόποι παρακολούθησης διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης.

Αναβαλλόµενη φορολογία.


