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ΠΡΟΣΟΧΗ!	  	  Ψιλά	  γράμματα 
�  Η	  παρουσίαση	  έχει	  σκοπό	  ενημερωτικό	  μόνο	  και	  δεν	  συνιστά	  σε	  καμία	  περίπτωση	  

παροχή	  επαγγελματικών	  συμβουλών	  (νομικών,	  φορολογικών,	  λογιστικών	  ή	  άλλων).	  
Τα	  στοιχεία	  που	  αναφέρονται	  είναι	  αποσπασματικά	  και	  έχουν	  επιλεγεί	  για	  τους	  
σκοπούς	  της	  ενημέρωσης.	  

�  Η	  παρουσίαση	  αυτή	  και	  όσα	  αναφέρονται	  σε	  αυτήν	  δεν	  συνιστά	  σε	  καμία	  περίπτωση	  
πρόταση	  να	  προχωρήσετε	  ή	  να	  απόσχετε	  από	  οποιαδήποτε	  ενέργεια	  σχετικά	  με	  τα	  
θέματα	  που	  παρουσιάζονται	  σε	  αυτήν.	  	  

�  Σε	  κάθε	  περίπτωση	  πριν	  προχωρήσετε	  σε	  οποιαδήποτε	  απόφαση	  οφείλετε	  να	  λάβετε	  
υπεύθυνη	  επαγγελματική	  συμβουλή,	  από	  αρμόδιους	  επαγγελματίες	  οι	  οποίοι	  θα	  
γνωρίζουν	  όλες	  τις	  παραμέτρους	  της	  προσωπικής	  σας	  υπόθεσης.	  Δεν	  παρέχεται	  καμία	  
εγγύηση	  για	  το	  αποτέλεσμα	  της	  εφαρμογής	  των	  διατάξεων	  που	  παρουσιάζονται	  εδώ	  
σε	  κάθε	  ατομική	  περίπτωση.	  	  	  

�  Οι	  πληροφορίες	  που	  περιέχονται	  στην	  παρουσίαση	  έχουν	  ελεγχθεί	  ως	  τις	  23/3/2012	  και	  
έχει	  καταβληθεί	  κάθε	  προσπάθεια	  να	  είναι	  ακριβείς.	  Είναι	  πιθανό	  όμως	  λόγω	  των	  
συχνών	  αλλαγών	  στη	  φορολογική	  νομοθεσία	  να	  υπάρχουν	  ανακρίβειες.	  Ελέγχετε	  
πάντα	  την	  ακρίβεια	  κάθε	  πληροφορίας	  που	  θέλετε	  να	  χρησιμοποιήσετε.	  

�  Ούτε	  η	  εισηγήτρια	  αλλά	  ούτε	  και	  το	  Τεχνικό	  Επιμελητήριο	  της	  Ελλάδας	  φέρουν	  
οποιαδήποτε	  ευθύνη	  από	  τη	  χρήση	  	  ή	  μη	  των	  παρεχομένων	  πληροφοριών.	  

�  ΤΟ	  ΠΑΡΟΝ	  ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ	  ΑΠΟ	  ΤΙΣ	  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	  ΠΕΡΙ	  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	  ΤΗΣ	  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ	  
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.	  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ	  Η	  ΜΕ	  ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ	  ΤΡΟΠΟ	  ΧΡΗΣΗ,	  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ,	  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ,	  ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ	  ΜΕ	  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ	  Η	  ΑΛΛΑ	  ΜΕΣΑ.	  	  
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ΘΕΜΑΤΑ 
� Ν. 3919/2011 & Αµοιβές Μηχανικών 
� Φορολογία Εισοδήµατος: χρόνος 
κτήσης του εισοδήµατος των 
µηχανικών 

� Εκπιπτόµενες δαπάνες (άρθρο 31 
ΚΦΕ) 

� Φορολόγηση ΟΕ–ΕΕ 
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1. Ν. 3919/2011 – Αµοιβές 
� Άρθρο 7 Ν. 3919/2011, ισχύς από 2 
Ιουλίου 2011 

� Αρ. 1 παρ. 1 Π.Δ. 696/1974: «Οι 
καθοριζόµενες µε το διάταγµα αυτό 
αµοιβές αποτελούν τις νόµιµες αµοιβές, 
οι οποίες ισχύουν για την περίπτωση 
που δεν προκύπτει ΕΓΚΥΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ αµοιβής, για την εκπόνηση 
µελετών και τη διενέργεια επιβλέψεων-
παραλαβών και εκτιµήσεων…»   
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Ν. 3919/2011 – Αµοιβές 
� Γενική Αρχή:  

 Η αµοιβή των µηχανικών για τη 
µελέτη των έργων που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παρ. 1 ΠΔ 696/1974, η 
αµοιβή του επιβλέποντα µηχανικού για 
τις εργασίες επίβλεψης και η αµοιβή 
του µηχανικού που αναλαµβάνει τη 
διοίκηση έργου ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ 
ΕΛΕΥΘΕΡΑ µε ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ των συµβαλλοµένων.  
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Ν. 3919/2011 – Αµοιβές 
 
- Οι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ αµοιβές του ΠΔ 

696/1974  κλπ ΠΑΥΟΥΝ να ισχύουν µε αυτόν τον 
χαρακτήρα. 

ΌΜΩΣ: 
-  Οι νόµιµες αµοιβές του ΠΔ 696/1974 εξακολουθούν 
να λαµβάνονται υπόψη: 
-  Για τον υπολογισµό εισφορών υπέρ ΤΕΕ, υπέρ 
ασφαλιστικών ταµείων και λογαριασµών και λοιπών 
εισφορών και δικαιωµάτων, τα οποία υπολογίζονται, µε 
βάση τη νοµοθεσία, επί της αµοιβής των µηχανικών 
(όταν η συµβατική αµοιβή είναι µικρότερη ή όταν από τη 
νοµοθεσία προβλέπεται ότι υπολογίζονται επί της 
υποχρεωτικώς ελάχιστης αµοιβής) 

-  Από τα δικαστήρια, επί εκδίκασης διαφορών από 
αµοιβές µηχανικών (όταν δεν προκύπτει έγκυρη 
έγγραφη συµφωνία). 
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Ν. 3919/2011 – Αµοιβές 
-  Προσοχή:  

-  Ειδικά για την έκδοση οικοδοµικών αδειών 
(άρθρο 7 παρ. 6 Ν. 3919/2011): 
-  Για την καταβολή των εισφορών, κρατήσεων, και 
λοιπών δικαιωµάτων που υπολογίζονται επί των 
αµοιβών µηχανικών λαµβάνεται υπόψη η Ενιαία 
Τιµή Αφετηρίας πολλαπλασιασµένη επί 
συντελεστή 0,15 (ΕΤΑ – βάσει ΥΑ Αριθµ. Δ17α/03/8/
ΦΝ 460/23.1.2012 ορίζεται σε 750 ευρώ) 

-  Για την καταβολή των εισφορών, κρατήσεων και 
λοιπών δικαιωµάτων που υπολογίζονται επί του 
προϋπολογισµού των έργων, η ΕΤΑ 
πολλαπλασιάζεται επί συντελεστή 0,06 
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Ν. 3919/2011 – Αµοιβές 
-  Προσοχή:  

-  Προκαταβολή φόρου («ΦΕΜ»): ο 
προκαταβλητέος φόρος 4% ή 10% 
υπολογίζεται επί της συµβατικής 
αµοιβής  

-  ΦΠΑ: υπολογίζεται επί της συµβατικής 
αµοιβής  
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Ν. 3919/2011 – Αµοιβές 
� Έγγραφη Σύµβαση 

-  Περιεχόµενο & υποβολή: όπως 
καθορίζεται από το άρθρο 1 παρ. 1-2 του 
Β.Δ. 30/31.5.1956 

-  Υποβολή στο ΤΕΕ (εντός οκτώ ηµερών 
από την ανάθεση) ΔΗΛΩΣΗΣ αναθέσεως 
και αποδοχής 

-  Στοιχεία αναθέτοντος, είδος µελέτης, 
προεκτίµηση µεγέθους& δαπάνης αυτής 
και την επ’ αυτής αµοιβή. 

-   Κατάθεση της σύµβασης στο ΤΕΕ à 
καλύπτεται από την ηλεκτρονική υποβολή 
στοιχείων αµοιβών 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 9 



Ν. 3919/2011 – Αµοιβές 
� Έγγραφη Σύµβαση 

Υποχρεώσεις: 
-  Μηχανικός: Κατάθεση σύµβασης στο 
ΤΕΕ (µέσω συστήµατος αµοιβών) 

-  Μηχανικός: Γνωστοποίηση στοιχείων 
στο ΤΕΕ µετά την περαίωση της µελέτης 

-  Μηχανικός: Υπολογισµός και καταβολή 
στο ΤΕΕ των εισφορών και λοιπών 
δικαιωµάτων, κατά τη νοµοθεσία 

-  ΤΕΕ: επαληθεύει στοιχεία και 
υπολογισµό εισφορών  
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Ν. 3919/2011 - Αµοιβές 
�  Υποβολή Έγγραφων Συµβάσεων από 

Μηχανικούς 
1. Ν. 3919/2011 (και ΒΔ 1956): στο ΤΕΕ, 
δήλωση ΑΝΑΘΕΣΗΣ και κατάθεση 
συµφωνητικού 

2. Ν. 3943/2011: ηλεκτρονικά στη ΓΓΠΣ, ως 
τις 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους, κατάσταση 
εγγράφων συµφωνιών προηγούµενου έτους 
(Πολ. 1193/8-9-2011) (για 2012: έγγραφες 
συµβάσεις από 1/7/2011-31/12/2011) à 
Παράταση ως 28/9/2012 (Πολ. 1043/2012)  

3. Ν.1882/1990: υποβολή στη ΔΟΥ 
κατάστασης συµβάσεων ανά τρίµηνο 
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Ν. 3919/2011 – Αµοιβές 
� Μηχανισµός Ελέγχου - Κυρώσεις 

Η ΔΕ του ΤΕΕ, όταν περιέρχεται στην 
αντίληψή του περίπτωση 
συνοµολογήσεως από µηχανικό 
σύµβασης, της οποίας η αµοιβή 
φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή, τον καλεί 
εγγράφως να δικαιολογήσει το ύψος της, 
ζητώντας τις διευκρινίσεις που κρίνει 
σκόπιµες. Εφόσον οι εξηγήσεις δεν 
κριθούν ικανοποιητικές, το ΔΣ (sic) του 
ΤΕΕ µπορεί να ασκεί πειθαρχική 
δίωξη.   
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (αρ. 5 παρ.8 Ν.4038/12)  
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2. Φορολογία Εισοδήµατος: χρόνος 
κτήσης εισοδήµατος των µηχανικών 

1.  Εφαρµογή λογιστικού προσδιορισµού 
του εισοδήµατος, για τα εισοδήµατα 
που αποκτούν οι µηχανικοί από 
1-1-2010 και µετά. 

2.  Χρόνος κτήσης του εισοδήµατος από 
ελευθέριο επάγγελµα: ο χρόνος 
ολοκλήρωσης της παροχής (άρθρο 48 
παρ. 7 ΚΦΕ) 
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2. Φορολογία Εισοδήµατος: χρόνος 
κτήσης εισοδήµατος των µηχανικών 
2α.	  	  Οταν	  πρόκειται	  για	  παροχή	  υπηρεσιών	  
διαρκείας,	  χρόνος	  κτήσης	  του	  
εισοδήματος	  θεωρείται	  ο	  χρόνος	  που	  
καθίσταται	  απαιτητό	  κάθε	  επί	  μέρους	  
τμήμα	  της	  αμοιβής	  για	  το	  μέρος	  αυτό	  και	  
την	  υπηρεσία	  που	  παρασχέθηκε.	  

 
3.  Εξαίρεση: παροχή υπηρεσιών στο 
Δηµόσιο à το εισόδηµα κτάται κατά το 
χρόνο ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 14 



Η φορολογία των µηχανικών 
 
4. Χρόνος έκδοσης των ΑΠΥ: άρθρο 13 
παρ. 3 ΚΒΣ:  

«Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών η 
 απόδειξη εκδίδεται στο χρόνο που ορίζεται 
από τις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 
του άρθρου 12 για το τιµολόγιο, µε εξαίρεση 
την περίπτωση παροχής υπηρεσιών από 
τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα προς 
το Δηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα 
Δηµοσίου Δικαίου, όπου η απόδειξη εκδίδεται 
µε κάθε επαγγελµατική τους είσπραξη». 
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Η φορολογία των µηχανικών 
 
4α. Χρόνος έκδοσης των ΑΠΥ: άρθρο 
12 παρ. 14 ΚΒΣ, εφαρµόζεται ανάλογα:  
 
«Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το 
τιµολόγιο εκδίδεται µε την ολοκλήρωση 
της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας 
διαρκεί, εκδίδεται τιµολόγιο κατά το χρόνο 
που καθίσταται απαιτητό µέρος της 
αµοιβής, για το µέρος αυτό και την 
υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το 
τιµολόγιο δεν µπορεί να εκδοθεί πέραν 
της διαχειριστικής περιόδου που 
παρασχέθηκε η υπηρεσία». 
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Η φορολογία των µηχανικών 
10. Απόδειξη συναλλαγής: Εξόφληση συναλλαγών 
αξίας (πληρωτέο) > 3.000 € (συµπ. ΦΠΑ) ΜΟΝΟ 
µέσω τραπεζικού λογαριασµού ή µε επιταγή 
εκδόσεως του λήπτη του στοιχείου. Ισχύς από 
1-6-2010 (άρθρο 18 ΚΒΣ, Πολ. 1091/2010) 

11. Διασφάλιση  συναλλαγών (αρ. 20 Ν. 3842/10)  
 ΑΠΥ για συναλλαγή > 3000 (επιτηδευµατίες) ή 1.500 
ευρώ (ιδιώτες): ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ εξόφληση µέσω 
τραπεζικού συστήµατος (1-1-2011). ΑΛΛΑ για 
ΙΔΙΩΤΕΣ βλ. Πολ. 1027/9-2-2011: Το όριο ήταν 
3.000 € για το 2011 και 1.500 € από 1-1-2012 

12. Ο Λήπτης στοιχείου οφείλει να επιβεβαιώνει την 
ακρίβεια των στοιχείων και τη φορολογική 
συνέπεια του εκδότη (από 1-1-2011). 
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Λογιστικός προσδιορισµός 
εισοδήµατος – Εκπιπτόµενες δαπάνες  
Γενικές αρχές για τις εκπιπτόµενες δαπάνες 

-  Επαρκή και ακριβή βιβλία 
-  Δαπάνες πραγµατικές 
-  Δαπάνες παραγωγικές 
-  Καλύπτονται από νόµιµο φορολογικό 
στοιχείο 

-  Αναγράφονται στα τηρούµενα βιβλία 
-  Δεν γίνονται προς εξωχώριες εταιρείες και 
γενικά εταιρείες εγκατεστηµένες σε χώρες µη 
συνεργάσιµες στο φορολογικό τοµέα ή µε 
προνοµιακό φορολογικό καθεστώς   
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Λογιστικός προσδιορισµός 
εισοδήµατος – Εκπιπτόµενες δαπάνες  

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 
1. Δαπάνες ως 150 ευρώ: Τα ποσά των εξόδων µέχρι 

150 ευρώ έκαστο και ο ΦΠΑ  που αντιστοιχεί σε 
αυτά µπορεί να καταχωρούνται καθηµερινά στις 
στήλες που αφορούν συγκεντρωτικά µε ένα ποσό, 
µε αναγραφή και του πλήθους των αντίστοιχων 
δικαιολογητικών (Άρθρο 6 παρ. 3 ΚΒΣ) 

2. Αυτοκίνητο: Έκπτωση δαπάνης στη ΦΕ: το 70% ή 
35% (<1600cc / >1600cc). ΧΩΡΙΣ έκπτωση ΦΠΑ.  

3. Κινητό τηλέφωνο: Αναγνώριση δαπάνης στη ΦΕ: το 
50%. Έκπτωση αναλογούντος ΦΠΑ: το 100%. 

4. Γραφείο στο σπίτι: αναλογία δαπανών µε βάση τα 
χρησιµοποιούµενα τµ 
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Εκπιπτόµενες δαπάνες – Επιλογή από 
άρθρο 31 ΚΦΕ 

ΓΕΝΙΚΑ 
Κατηγορίες εκπιπτόµενων δαπανών  

1. Γενικά έξοδα διαχείρισης (ενοίκιο γραφείου, µισθοί 
υπαλλήλων, αµοιβές συνεργατών) 

2. Συντήρηση, επισκευή εγκαταστάσεων, 
µηχανηµάτων, αυτοκινήτων 

3. Δεδουλευµένοι τόκοι δανείων ή πιστώσεων 
4. Φόροι, τέλη, δικαιώµατα που βαρύνουν την 
επιχείρηση – ΠΡΟΣΟΧΗ! 
-  ΌΧΙ το ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 
-  ΝΑΙ το ΤΕΛΟΣ ΔΕΗ (ΕΕΤΗΔΕ) (για ιδιοκτήτες) ΠΡΟΣΟΧΗ: 
στις 21/3/2012 κατατέθηκε διάταξη σχεδίου νόµου στη Βουλή 
σύµφωνα µε την οποία ορίζεται ρητά ότι το ΕΕΤΗΔΕ ΔΕΝ 
αποτελεί εκπιπτόµενη δαπάνη! 
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Εκπιπτόµενες δαπάνες – Επιλογή από 
άρθρο 31 ΚΦΕ 

Κατηγορίες εκπιπτόµενων δαπανών: 
 
5. Αποσβέσεις παγίων- βάσει συντελεστών 
 * Εξαιρέσεις:  πάγια ως 1200 ευρώ 
    Η/Υ και λογισµικό 

   επιστηµονικά περιοδικά & συγγράµµατα   
  εργαλεία & ανταλλακτικά µηχαν/των 

6. Δαπάνες επισκευής και συντήρησης σε 
µισθωµένα ακίνητα 

 
7. Δαπάνες για διαφήµιση 
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Εκπιπτόµενες δαπάνες – Επιλογή από 
άρθρο 31 ΚΦΕ 

Κατηγορίες εκπιπτόµενων δαπανών: 

8. Μισθώµατα leasing 
 
9. Δαπάνες επιµόρφωσης προσωπικού 
 
10. Δαπάνες ταξιδίου στην αλλοδαπή εφόσον ο 
σκοπός του ταξιδίου συνδέεται µε τη 
δραστηριότητα της επιχείρησης 

 
11. Δαπάνη για διαµονή εκτός έδρας (απόσταση 

> 100 χλµ από κατοικία) λόγω εργασίας 
 
12. Δαπάνες διαφηµιστικών δώρων 
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Εκπιπτόµενες δαπάνες – Επιλογή από 
άρθρο 31 ΚΦΕ 
Κατηγορίες εκπιπτόµενων δαπανών: 

13. Δαπάνες οργάνωσης ενηµερωτικών 
ηµερίδων και συναντήσεων για πελάτες ή 
εργαζόµενους  

14. Καταβολή αποζηµιώσεων, αµοιβών 
κλπ. βάσει δικαστικής απόφασης 

15. Αµοιβή λογιστή 
16. Δαπάνες που έχει γίνει δεκτό µε 
διοικητικές λύσεις ή δικαστικές 
αποφάσεις ότι εκπίπτουν 
 Πολ. 1005/2005, Πολ. 1028/2006, Πολ. 1056/2007, Πολ. 
1106/2008 
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Εκπιπτόµενες δαπάνες – Επιλογή από 
άρθρο 31 ΚΦΕ 

Δαπάνες που ΔΕΝ εκπίπτουν: 
1. Δαπάνες για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από  
εξωχώριες εταιρείες  

2. Δαπάνες για ποσά που καταβάλλονται οικειοθελώς, 
χωρίς να υπάρχει εκ του νόµου υποχρέωση 

3. Αµοιβές των οποίων η καταβολή ή λήψη συνιστά 
ποινικό αδίκηµα 

4. Ποινικές ρήτρες, πρόστιµα, χρηµατικές ποινές 
5. Δαπάνες που έχει γίνει δεκτό µε διοικητικές λύσεις ή 
δικαστικές αποφάσεις ότι ΔΕΝ εκπίπτουν 
 Πολ. 1029/2006, Πολ. 1057/2007, Πολ. 1107/2008 
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Λογιστικός προσδιορισµός 
εισοδήµατος – Φορολογικός έλεγχος  

Νέο Άρθρο 67Β ΚΦΕ (άρ. 4 Ν. 4038/2012): 
1. Θεσπίζονται οι έµµεσες τεχνικές ελέγχου: 

1.  Αρχή αναλογιών 
2.  Αρχή ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούµενου 
3.  Αρχή καθαρής θέσης του φορολογούµενου 
4. Σχέση τιµής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου 
εργασιών 

5. Ύψος τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε µετρητά.  
2. Με τις πιο πάνω τεχνικές µπορούν να 
προσδιορίζονται: 
1. Τα ακαθάριστα έσοδα 
2. Οι εκροές του επιτηδευµατία 
3. Τα φορολογητέα κέρδη και  
4. Ο ΦΠΑ 
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Φορολόγηση ΟΕ – ΕΕ 
1.  Αλλαγές στο άρθρο 10 ΚΦΕ µε το άρθρο 6 του Ν. 

3842/2010 – Οδηγίες: βλ. Πολ. 1135/2010 
2.  Ισχύς από χρήση 2010 και µετά 
3.  Α) Το 50% των κερδών φορολογούνται στο επίπεδο 

του Ν.Π µε ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ φορολογικής υποχρέωσης 
(για το ποσοστό αυτό και για όλα τα πρόσωπα) 

4.  Β) Το άλλο 50% φορολογείται ως επιχειρηµατική 
αµοιβή (εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις) στο 
όνοµα (µέχρι 3) φυσικών προσώπων οµόρρυθµων 
εταίρων (ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΠ -  45% για πάνω από 
100.000 €) 

5.  Το 50% των κερδών Α φορολογείται µε δυο 
συντελεστές: 20% για το ποσοστό που αναλογεί σε 
οµόρρυθµους εταίρους ΦΠ και µε 25% αυτό που 
αναλογεί σε ετερόρρυθµους εταίρους και ΝΠ 
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Φορολόγηση	  ΟΕ	  –	  ΕΕ	  

1.  Παράδειγµα 1ο  
ΟΕ µε 2 µέλη ΦΠ (50% έκαστος) και  κέρδη 100.000 € 
Επιχειρηµατική αµοιβή: 100.000 Χ 50% Χ 50% = 

25.000 € εισόδηµα έκαστος 
Φορολόγηση Επιχειρηµατικής Αµοιβής (κλίµακα ΦΠ – 

26%): φόρος 2.940 € έκαστος 
Φορολόγηση κερδών στο επίπεδο της ΟΕ: επειδή 

συµµετέχουν µόνο ΦΠ το σύνολο του 50% των 
κερδών (= 50.000 € κέρδη) φορολογείται µε 20%, 
ήτοι: φόρος 10.000 €. 

ΣΥΝΟΛΟ Φόρου: 2.940 + 2.940 + 10.000 = 15.880 € 
(πραγµατικός φορολογικός συντελεστής 15,88%)   
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Φορολόγηση ΟΕ – ΕΕ 

1.  Παράδειγµα 2ο  
ΟΕ µε 2 µέλη, 1 ΦΠ µε 40% και 1 ΝΠ  µε 60% και  κέρδη 

100.000 € ή  
(ΕΕ µε 2 µέλη, 1 Οµόρρυθµο ΦΠ και 1 ετερόρρυθµο ΦΠ) 
Επιχειρηµατική αµοιβή για το ΦΠ: 100.000 Χ 50% Χ 40% = 

20.000 € εισόδηµα για το ΦΠ 
Φορολόγηση Επιχειρηµατικής Αµοιβής (κλίµακα ΦΠ – 24%): 

φόρος 1.680 € για το ΦΠ 
Φορολόγηση κερδών στο επίπεδο της ΟΕ:  
-  Κέρδη που αναλογούν στο ΦΠ: 100.000 Χ40% = 40.000 

€ ΜΕΙΟΝ 20.000 € επιχειρηµατική αµοιβή = 20.000 Χ 
20% = 4.000 € φόρος στο επίπεδο της ΟΕ 

-  Κέρδη που αναλογούν στο ΝΠ: 100.000 € Χ 60% = 
60.000 € Χ 25% = 15.000 € φόρος στο επίπεδο της 
ΟΕ 

ΣΥΝΟΛΟ Φόρου (ΝΠ + ΦΠ): 1.680 + 4.000 + 15.000 = 
20.680 € (πραγµατικός φορολογικός συντελεστής 
κερδών ΟΕ 20,68%)   
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Φορολογικά θέµατα Μηχανικών 
	  

 
 

Ευχαριστώ! 
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