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ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ 

 
Δημιουργώντασ μια  

Κοινωνική υνεταιριςτική Επιχείρηςη  

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



    «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ» 

 

είναι αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ με κοινωνικό ςκοπό και 

διακζτει εκ του νόμου τθν εμπορικι ιδιότθτα 

 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



Κατθγορίεσ Κοινωνικϊν Συνεταιριςτικϊν Επιχειριςεων 
(Κοιν.Σ.Επ.): 

Κοιν.Σ.Επ. Ζνταξθσ 

Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικισ Φροντίδασ 

Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικοφ και Ραραγωγικοφ Σκοποφ  

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



Μθτρϊο Δ.Ο.Υ. 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



Επικυρωμζνα αντίγραφα αςτυνομικϊν ταυτοτιτων όλων των μελϊν. 
Φυςικι παρουςία Ρροζδρου ΚΟΛΝΣΕΡ. 
 Καταςτατικό με τθν κατάλλθλθ ςιμανςθ από το Μθτρϊο. 
Μιςκωτιριο ςυμβόλαιο  καταχωρθμζνο ςτθν θλεκτρονικι εφαρμογι από τον 
ιδιοκτιτθ.  
Εγκφκλιοσ του Υπουργείου Εργαςίασ ςφμφωνα με τθν οποία αναςτζλλεται θ 
υποχρζωςθ αςφάλιςθσ των μελϊν τθσ ΚΟΛΝΣΕΡ. 
Αρικμόσ Μθτρϊου Κοινωνικισ Επιχειρθματικότθτασ (από το Υπουργείο). 
Επιλογι Κωδικοφ Αρικμοφ Δραςτθριότθτασ (μπορείτε να ζχετε πολλοφσ). Ανάλογα 
με τθ  δραςτθριότθτα, μπορεί να απαιτθκεί εγγραφι ςτο αρμόδιο επιμελθτιριο. 
Από τθν επιλογι τθσ δραςτθριότθτασ εξαρτάται θ υπαγωγι τθσ επιχείρθςθσ ςτο 
Φ.Ρ.Α. 
Διλωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν μθ φυςικοφ προςϊπου (ζντυπο εφορίασ Μ3) και 
διλωςθ ςχζςεων φορολογουμζνου (ζντυπο εφορίασ Μ7). 

Δικαιολογητικά για την ζναρξη ςτην Δ.Ο.Τ. : 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗΝ Δ.Ο.Τ. 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



   Με αυτά τα ζγγραφα ορίηεται ελεγκτισ για να κάνει αυτοψία 
ςτο χϊρο που εδρεφει θ επιχείρθςθ. Θ αυτοψία γίνεται για να 
επιβεβαιϊςει ο ελεγκτισ ότι ο χϊροσ είναι υπαρκτόσ και ότι δεν 
λειτουργεί ιδθ. Θ βεβαίωςθ ζναρξθσ ι μεταβολισ εργαςιϊν 
δφναται να χορθγείται κατ’ εξαίρεςθ χωρίσ τθ διενζργεια αυτοψίασ, 
με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του προϊςταμζνου τθσ Δ.Ο.Υ. 

Απόκτηςη ΑΦΜ για την νζα μασ επιχείρηςη. 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



  Για να δθλϊςουμε ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ (αποκτιςεισ- 
παραδόςεισ), 
   γι’ αυτό  καλό είναι να γίνεται από τθν αρχι με πρόβλεψθ  
   ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ΑΥΤΟΨΛΑ  ΑΡΟ Δ.Ο.Υ. 
Για να προςκζςουμε ι να αφαιρζςουμε δραςτθριότθτα 
   ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΚΑΤΑΣΤΑΤΛΚΟΥ ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΟ  ΕΛΧΑΜΕ 
ΡΟΒΛΕΨΕΛ  
Για να προςκζςουμε ι να αφαιρζςουμε μζλθ τθσ επιχείρθςθσ 
   ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΚΑΤΑΣΤΑΤΛΚΟΥ 
Για να τροποποιιςουμε τθν ζδρα ι επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ 
που ορίςτθκε ςτο καταςτατικό 
   ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΚΑΤΑΣΤΑΤΛΚΟΥ 

ΜΕΤΑΒΟΛΘ ΣΤΟ ΜΘΤΩΟ ΤΘΣ Δ.Ο.Υ. ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



 

Θ Επιχείρθςθ λφεται  και τίκεται ςε εκκακάριςθ, ςφμφωνα με όςα 
ορίηονται από το καταςτατικό. (ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΛ ΚΑΤΑΣΤΑΤΛΚΟ ΛΥΣΘΣ) 
Διαγράφεται από το Μθτρϊο Κοινωνικισ Επιχειρθματικότθτασ   
 

ΠΡΟΟΧΗ ΣΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ   
Θ επιχείρθςθ ολοκλθρϊνει τθν εκκακάριςθ τθσ όταν δεν κα ζχει 
πια ςτθν κατοχι τθσ οφτε πάγια περιουςιακά ςτοιχεία οφτε 
εμπορεφματα.  
Θ  διακοπι του ΑΦΜ τθσ εταιρίασ γίνεται όταν ολοκλθρωκεί θ 
εκκακάριςθ. 
 

ΔΛΑΚΟΡΘ ΣΤΟ ΜΘΤΩΟ ΤΘΣ Δ.Ο.Υ. 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ μελϊν 

Αςφαλιςτικζσ και φορολογικζσ υποχρεώςεισ 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



 
Μόνθ θ ςυμμετοχι ενόσ φυςικοφ προςϊπου με τθν ιδιότθτα του μζλουσ - 
εταίρου, ςε Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ, δεν του προςδίδει εμπορικι 
ιδιότθτα και δεν δθμιουργεί αςφαλιςτικζσ ι φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 

Παρ. 4, άρθρου 3 του Ν. 4019/11 

Τα μζλθ-εταίροι τθσ Κοιν.Σ.Επ. με μόνθ τθν ιδιότθτα του μζλουσ, 
απαλλάςςονται από κάκε αςφαλιςτικι υποχρζωςθ ενϊ για τα μζλθ-εταίρουσ 
που είναι και εργαηόμενοι προβλζπεται αςφαλιςτικό κακεςτϊσ εξαρτθμζνθσ 
εργαςίασ (ΛΚΑ) 

Τπ’ αριθμ. 49/16-10-12 Εγκφκλιοσ του Ο.Α.Ε.Ε. (ΑΔΑ: Β43Λ4691Ω3-Β6Φ) 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



Θ παροχι υπθρεςιϊν προσ εξυπθρζτθςθ του ςκοποφ τθσ 
Κοιν.Σ.Επ. από μζλθ τθσ, τα οποία δεν βρίςκονται ςε εργαςιακι 
ςχζςθ με αυτιν, γίνεται κατ' εφαρμογι των άρκρων 713 επ.ΑΚ  

 
Παρ. 7, άρθρου 4 του Ν. 4019/11 

Τα μζλθ τθσ Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι και εργαηόμενοι τθσ, οι 
οποίοι αμείβονται για τθν παρεχόμενθ εργαςία και ζχουν τα 
δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν εργατικι 
και αςφαλιςτικι νομοκεςία.  

Παρ. 6, άρθρου 4 του Ν. 4019/11 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



Μζλθ ΚΟΛΝ.Σ.ΕΡ. που δεν είναι εργαηόμενοι ςε αυτιν δεν ζχουν τθν 
υποχρζωςθ αςφάλιςθσ 

Μζλθ τθσ ΚΟΛΝ.Σ.ΕΡ. που δεν ζχουν εργαςιακι ςχζςθ με αυτιν 
μποροφν να παρζχουν υπθρεςίεσ χωρίσ αμοιβι (άμιςκθ εντολι άρκρο 
713 Α.Κ.) 

Μζλθ ΚΟΛΝ.Σ.ΕΡ. που εργάηονται για τουσ ςκοποφσ τθσ αςφαλίηονται 
ςτο αντίςτοιχο αςφαλιςτικό φορζα του κλάδου τουσ (π.χ. ΛΚΑ.ΟΓΑ κ.α.) 

Επομζνωσ 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ  εργαηομζνων 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



Ν. 4019/2011 Άρθρο 4 §6.  

 

 
        Τα μζλθ τθσ Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι και εργαηόμενοι τθσ, οι οποίοι 
αμείβονται για τθν παρεχόμενθ εργαςία και ζχουν τα δικαιϊματα και τισ 
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν εργατικι νομοκεςία.  
 
 
 
 
        Εκτόσ από τα μζλθ που εργάηονται μπορεί να προςλαμβάνονται και 
εργαηόμενοι που δεν είναι μζλθ. 
 
 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



ΣΩΤΘΜΟΥ ΆΝΛΑ 

Ρϊσ γίνεται αυτό; 

Τι πλθρϊνει θ ΚΟΛΝ.Σ.ΕΡ. για τθν αςφάλειά μου; 

 Αςφαλιςμζνοσ πριν τθν 1/1/1993 

Μπορεί να πάρει εξαίρεςθ από το ταμείο τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ μόνο 

για κλάδο υγείασ 

(δεν ιςχφει για το  ΕΤΑΑ) 

 Αςφαλιςμζνοσ από τθν 1/1/1993 και μετά 

Επιλζγει αςφαλιςτικό φορζα  

Θ κάκε περίπτωςθ κρίνεται και ελζγχεται από το ταμείο που είμαςτε 

αςφαλιςμζνοι 



 
  

ΡΑΚΕΤΟ 
ΚΑΛΥΨΘΣ 

ΚΛΑΔΟΙ 
ΑΦΑΛΙΗ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΑΣΦΑΛΛΣΜΕΝΟΥ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΓΟΔΟΤΘ    ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

101 ΜΛΚΤΑ ΕΤΕΑΜ 15,50 24,56 40,06 

102 MIKTA ETEAM +EK 15,50 25,56 41,06 

103 MIKTA  12,50 21,56 34,06 

104 MIKTA+EK 12,50 22,56 35,06 

105 
ΜΛΚΤΑ ΒΑΕΑ 
ΕΤΕΑΜ 18,95 26,71 45,66 

106 
ΜΛΚΤΑ ΒΑΕΑ 
ΕΤΕΑΜ+ΕΚ 18,95 27,71 46,66 

107 ΜΛΚΤΑ ΒΑΕΑ 14,70 22,96 37,66 

108 ΜΛΚΤΑ ΒΑΕΑ+ΕΚ 14,70 23,96 38,66 

 
 ΑΠΟ 01.07.2014   ΒΑΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ ΚΑΛΤΨΗ  

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΙΘΟΔΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ 
Μικτόσ Μιςκόσ Εργαηόμενου  1.000,00 Α 

Κρατιςεισ Εργαηόμενου Υπζρ ΛΚΑ 15,50% 155,00 Β 

Κακαρόσ Μιςκόσ προ Φόρων 845,00 Α-Β Γ 

Φόροσ που πρζπει να παρακρατθκεί 

845 Χ 14 = 11830 Χ 22% = 2602,60 - 2100 =502,60 

502,60 / 14 = 35,90 ΑΡΟΔΛΔΕΤΑΛ ΑΡΠ ΤΘΝ ΕΡΛΧ. ΣΤΘ Δ.Ο.Υ. 35,90 Δ 

ΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΩΣ 9.545,00 ΑΦΟΟΛΟΓΘΤΟ 

Κακαρόσ Μιςκόσ μετά Φόρων 809,10 Γ-Δ Ε 

Εργοδοτικζσ Ειςφορζσ ΛΚΑ 24,56% 245,60 ΣΤ 

ΣΥΝΟΛΛΚΑ Ο ΕΓΟΔΟΤΘΣ ΚΑΤΑΒΑΛΕΛ ΣΤΟ ΛΚΑ 40,06% 400,60 Β+ΣΤ Θ 

Κόςτοσ για τθν επιχείρθςθ αποτελεί 

Μικτζσ Αποδοχζσ  + Εργοδοτικζσ Ειςφορζσ 1.245,60 Α+ΣΤ 

       Ι 

Κακαρζσ Αποδοχζσ  + Συνολικζσ Ειςφορζσ ΛΚΑ και Φόρου 1.245,60 Δ+Ε+Θ 

ΡΟΣΟΧΘ !!!! 

ΤΟ ΜΘΝΛΑΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟ ΡΟΛΛΑΡΛΑΣΛΑΗΟΥΜΕ ΜΕ 14 
ΜΛΣΚΟΥΣ 1453,20 

ΚΑΛ ΤΟ ΔΛΑΛΟΥΜΕ ΔΛΑ 12 ΓΛΑ ΝΑ ΒΟΥΜΕ ΤΟ ΡΑΓΜΑΤΛΚΟ ΜΘΝΛΑΛΟ ΚΟΣΤΟΣ  

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



Φορολογηηέο Ειζόδημα (Εσρώ) Φορολογικός ζσνηελεζηής (%) 

< 25.000 22% 

25.000,01 έως θαη 42.000 32% 

> 42.000 42% 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΘΩΣΩΝ-ΤΝΣΑΞΙΟΤΧΩΝ 

1. Ο θόρος ποσ προθύπηεη θαηά ηελ εθαρκογή ηοσ άρζροσ 15 κεηώλεηαη θαηά ηο ποζό ηωλ 

δύο τηιηάδωλ εθαηό (2.100) εσρώ, όηαλ ηο θοροιογεηέο εηζόδεκα δελ σπερβαίλεη ηο ποζό 

ηωλ είθοζη ελός τηιηάδωλ (21.000) εσρώ. Εάλ ηο ποζό ηοσ θόροσ είλαη κηθρόηερο ηωλ δύο 

τηιηάδωλ εθαηό (2.100) εσρώ, ηο ποζό ηες κείωζες περηορίδεηαη ζηο ποζό ηοσ 

αλαιογούληος θόροσ. 

2. Γηα θοροιογεηέο εηζόδεκα ηο οποίο σπερβαίλεη ηο ποζό ηωλ είθοζη ελός τηιηάδωλ (21.000) 

εσρώ, ηο ποζό ηες κείωζες κεηώλεηαη θαηά εθαηό (100) εσρώ αλά τίιηα (1.000) εσρώ ηοσ 

θοροιογεηέοσ εηζοδήκαηος 

3. Όηαλ ηο θοροιογεηέο εηζόδεκα σπερβαίλεη ηο ποζό ηωλ ζαράληα δύο τηιηάδωλ (42.000) 

εσρώ δελ τορεγείηαη κείωζε θόροσ. 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



Το μθνιαίο ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των παροχϊν ςε είδοσ, των θμερομιςκίων και των 
εφάπαξ παροχϊν, υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου με βάςθ τθν κλίμακα 
τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 15 και του άρκρου 16 μετά από 
προθγοφμενθ αναγωγι του ςε ετιςιο. 

Στα ειςοδιματα από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ που 
καταβάλλονται αναδρομικά, ςφμφωνα με το άρκρο 12, κακϊσ και ςτισ 
πρόςκετεσ αμοιβζσ που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ τακτικζσ αποδοχζσ, 
διενεργείται παρακράτθςθ με ςυντελεςτι είκοςι τοισ εκατό (20%) ςτο 
καταβαλλόμενο ποςό ανεξάρτθτα από το ζτοσ ςτο οποίο ανάγονται για να 
φορολογθκοφν τα ειςοδιματα αυτά. 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



Απογραφι ςτο Μθτρϊο Εργοδοτϊν ςτο ΛΚΑ-ΕΤΕΑΜ 
 
Θλεκτρονικι απόκτθςθ κωδικϊν για χριςθ 

 
Αναγγελία πρόςλθψθσ , πίνακα προςωπικοφ ι τροποποίθςθσ ωραρίου (μόνο 
θλεκτρονικά ςτο ςφςτθμα ΕΓΑΝΘ (Υπουργείο Εργαςίασ) 

 
Μθνιαία κατάκεςθ ΑΡΔ ςτο ΛΚΑ (θλεκτρονικά) 
 
Τροποποιιςεισ ςε ωράριο εργαςίασ γίνονται μόνο ςτο ςφςτθμα ΕΓΑΝΘ  
 
Υπερωρίεσ γράφονται ςε χειρόγραφο ακεϊρθτο βιβλίο υπερωριϊν και κατατίκενται 
ςτο ςφςτθμα ΕΓΑΝΘ ζωσ τισ 15 του επόμενου μινα   

Ετιςια  εκδίδουμε Βεβαίωςθ Αποδοχϊν που καταχωροφμε ςτο TAXISNET 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ καταβάλλονται κάκε τζλοσ του επόμενου μινα. 

Αςφαλιςτικζσ Υποχρεϊςεισ για εργαηόμενουσ   

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



Διανομι κερδϊν μόνο ςτουσ εργαηόμενουσ μζλθ και μθ μζλθ 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



                       
      
 5% για το ςχθματιςμό αποκεματικοφ 

 
 Ζωσ 35% διανζμονται ςτουσ εργαηομζνουσ ωσ κίνθτρο 

παραγωγικότθτασ 
 

 60% (τουλάχιςτον) διατίκεται για τισ δραςτθριότθτεσ τθσ 
επιχείρθςθσ επανεπζνδυςθ και τθ δθμιουργία νζων κζςεων 
εργαςίασ 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 

ΔΕΝ διανζμονται ςτα μζλθ τθσ, 

                                   εκτόσ αν τα μζλθ αυτά είναι και εργαηόμενοι ςε αυτι 

Κζρδη των Κοινωνικών υνεταιριςτικών Επιχειρήςεων 



Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



Τιρθςθ λογιςτικϊν βιβλίων (κατθγορίεσ, τρόποσ παρακολοφκθςθσ) 

φμφωνα με τα Ελληνικά Λογιςτικά Πρότυπα που ιςχφουν από 

01/01/2015 Ν.4308/24.11.2014 ,ΠΟΛ.1003/31.12.2014 και 

ΠΟΛ.1024/21.1.2015  

 

Οι Κοινωνικζσ ςυνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ  με κφκλο εργαςιϊν μζχρι 

1.500.000,00 ευρϊ  κεωροφνται πολφ μικρζσ οντότθτεσ  και 

εφαρμόηουν απλογραφικό λογιςτικό ςφςτθμα ( Εςόδων – Εξόδων ι Β’ 

Κατθγορίασ). 

 

Πταν δφο ςυνεχόμενεσ χριςεισ ξεπεράςουν αυτό το όριο τότε 

εφαρμόηουν διπλογραφικό ςφςτθμα. 

 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



Θ καταχϊρθςθ των ςυναλλαγϊν και γεγονότων ςτο απλογραφικό ςφςτθμα 

γίνεται με τάξη, πληρότητα και ορθότητα. 

 

  Βαςικά  λογιςτικά  Αρχεία 

Λογιςτικά Αρχεία (βιβλία) 

Λογιςτικά Στοιχεία (παραςτατικά) 

Τα λογιςτικά Αρχεία είναι είτε θλεκτρονικά είτε χειρόγραφα 

  Χρηματοοικονομικζσ καταςτάςεισ 

Εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο διοίκθςθσ, υπογράφονται από το 

εξουςιοδοτθμζνο μζλοσ του και από τον κατά τον νόμο υπεφκυνο 

λογιςτι για τθ ςφνταξθ αυτϊν. 

 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



Χρόνοσ ενθμζρωςθ λογιςτικϊν αρχείων 

Απλογραφικά βιβλία : εντόσ του επόμενου τριμινου για κάκε 

θμερολογιακό τρίμθνο  

Διπλογραφικά βιβλία : εντόσ του επόμενου μινα για κάκε 

θμερολογιακό μινα 

Ποςοτική καταχώρηςη αποθεμάτων : μζχρι τθν ςφνταξθ των 

χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων  

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



Τόποσ τιρθςθσ και διαφφλαξθσ των λογιςτικϊν αρχείων 

Μποροφν να τθροφνται και να φυλάςςονται οπουδιποτε αρκεί να 

επιδεικνφονται και να δίνονται ςτον ζλεγχο όταν ηθτθκοφν εντόσ 

ευλόγου χρόνου. 

 

Ραρζχεται θ δυνατότθτα να ψθφιοποιοφνται και να φυλάςςονται  ςε 

θλεκτρονικι μορφι ακόμθ και παλαιότερα ςτοιχεία. 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



Λογιςτικά Στοιχεία 

Κάκε ζγγραφο που περιλαμβάνει όλεσ τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

για το τιμολόγιο κεωρείται τιμολόγιο 

Θ εξόφλθςθ του τιμολογίου κεωρείται ωσ ζμμεςθ αποδοχι αυτοφ 

Δεν προβλζπεται θ ζκδοςθ τιμολογίου για τθν είςπραξθ αποηθμιϊςεων, 

επιδοτιςεων,  οικονομικϊν ενιςχφςεων, επιςτροφϊν τόκων, ειςφορϊν και 

λοιπϊν ςυναφϊν εςόδων 

Ραραςτατικά διακίνθςθσ, ακόμθ και ςε θλεκτρονικι ζκδοςθ απαιτείται 

να υπάρχει πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα του κατά το ζλεγχο 

Δεν εκδίδονται παραςτατικά διακίνθςθσ ςε εςωτερικζσ μεταφορζσ , ςε 

αλλαγι επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ και ςε επιςτροφζσ κενϊν ειδϊν 

ςυςκευαςίασ 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



Για διπλογραφικά βιβλία 
Ζωσ το τζλοσ του επόμενου μινα ΡΕΛΟΔΛΚΘ ΔΘΛΩΣΘ 
Ζωσ το τζλοσ του επόμενου μινα ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΛΩΤΛΚΟ ΡΛΝΑΚΑ 
ΕΝΔΟΚΟΛΝΟΤΛΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
Ζωσ τισ 25 του επόμενου μινα ΛΝΤΑΣΤΑΤ (όταν ξεπερνιοφνται τα 
όρια των ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν 
Για απλογραφικά βιβλία 
Ζωσ το τζλοσ του επόμενου μινα από τθ λιξθ του τριμινου (π.χ. 
ΛΑΝΟΥΑΛΟΣ-ΦΕΒΟΥΑΛΟΣ-ΜΑΤΛΟΣ ζωσ  30 ΑΡΛΛΛΟΥ  
Ζωσ το τζλοσ του επόμενου μινα ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΛΩΤΛΚΟ ΡΛΝΑΚΑ 
ΕΝΔΟΚΟΛΝΟΤΛΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
Ζωσ τισ 25 του επόμενου μινα ΛΝΤΑΣΤΑΤ (όταν ξεπερνιοφνται τα 
όρια των ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν 
Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΚΗ ΦΠΑ  καταργήθηκε  με τον Ν.4281/8-8/2014 
για τισ διαχειριςτικζσ περιόδουσ που λήγουν από 1/1/2014 και 
μετά για όλεσ τισ περιπτώςεισ. 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΡΟ ΦΡΑ 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



Τποχρεώςεισ από φόρο ειςοδήματοσ 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



Δήλωςη φορολογίασ Ειςοδήματοσ  

«Φόροσ ειςοδήματοσ νομικών προςώπων και νομικών οντοτήτων» 
είναι ο φόροσ που επιβάλλεται ετθςίωσ ςτα κζρδθ που 
πραγματοποιοφν τα νομικά πρόςωπα και οι νομικζσ οντότθτεσ. 

Ωσ κζρδοσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα κεωρείται το ςφνολο 
των εςόδων από τισ επιχειρθματικζσ ςυναλλαγζσ μετά τθν αφαίρεςθ 
των επιχειρθματικϊν δαπανϊν, των αποςβζςεων και των προβλζψεων 
για επιςφαλείσ απαιτιςεισ. 

Το κζρδοσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα προςδιορίηεται για 
κάκε φορολογικό ζτοσ με βάςθ το λογαριαςμό αποτελεςμάτων χριςθσ, 
ο οποίοσ ςυντάςςεται ςφμφωνα με το Ελλθνικό Λογιςτικό Σχζδιο και τον 
Κϊδικα Φορολογικισ Απεικόνιςθσ Συναλλαγϊν (ΚΦΑΣ), όπωσ ιςχφει. 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



Κατά τον προςδιοριςμό του κζρδουσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, 
επιτρζπεται θ ζκπτωςθ όλων των δαπανϊν, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του 
άρκρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίεσ: 
α) πραγματοποιοφνται προσ το ςυμφζρον τθσ επιχείρθςθσ ι κατά τισ ςυνικεισ 
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ τθσ, 
β) αντιςτοιχοφν ςε πραγματικι ςυναλλαγι και θ αξία τθσ ςυναλλαγισ δεν κρίνεται 
κατϊτερθ ι ανϊτερθ τθσ αγοραίασ, ςτθ βάςθ των ςτοιχείων που διακζτει θ 
Φορολογικι Διοίκθςθ, 
γ) εγγράφονται ςτα τθροφμενα βιβλία απεικόνιςθσ των ςυναλλαγϊν τθσ περιόδου 
κατά τθν οποία πραγματοποιοφνται και αποδεικνφονται με κατάλλθλα 
δικαιολογθτικά. 

Εκπιπτόμενεσ επιχειρθματικζσ δαπάνεσ 

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



Οι Κοινωνικζσ υνεταιριςτικζσ Επιχειρήςεισ, υπάγονται ςτα νομικά 
πρόςωπα τθσ  περ. δ ϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 101 του ν. 2238/1994 και ωσ 
τζτοια υποβάλλουν διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ (ζντυπο Φ-01010 και 
Ε3) ανεξάρτθτα τθσ κατθγορίασ των βιβλίων που τθροφν 

Ρροκεςμία υποβολισ ζωσ τισ 30 Λουνίου κάκε χρόνο 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



Τποχρεοφνται ςε καταβολή ετήςιου ΣΕΛΟΤ ΕΠΙΣΗΔΕΤΜΑΣΟ 

α) Για νομικά πρόςωπα που αςκοφν εμπορικι επιχείρθςθ και ζχουν τθν ζδρα 

τουσ ςε τουριςτικοφσ τόπουσ και ςε πόλεισ ή χωριά με πληθυςμό ζωσ 

διακόςιεσ χιλιάδεσ (200.000) κατοίκουσ, ςε οκτακόςια (800) ευρϊ ετθςίωσ. 

β) Για νομικά πρόςωπα που αςκοφν εμπορικι επιχείρθςθ και ζχουν τθν ζδρα 

τουσ ςε πόλεισ με πληθυςμό πάνω από διακόςιεσ χιλιάδεσ (200.000) 

κατοίκουσ, ςε χίλια (1.000) ευρϊ ετθςίωσ. 

γ) Για ατομικζσ εμπορικζσ επιχειρήςεισ και ελεφθερουσ επαγγελματίεσ, ςε 

εξακόςια πενιντα (650) ευρϊ ετθςίωσ. 

δ) Για κάκε υποκατάςτθμα ςε εξακόςια (600) ευρϊ ετθςίωσ. 

Στθν περίπτωςθ που ζχουμε ζναρξθ ι λφςθ ςτθ διάρκεια του ζτουσ διαιρείται 

ςε ανάλογα δωδζκατα. 

Δεν ζχουν απαλλαγι τα νζα νομικά πρόςωπα 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



 

Κλιμάκιο 

Ειζοδήμαηος 

(εσρώ) 

Φορολογικός 

Σσνηελεζηής 

% 

Φόρος 

Κλιμακίοσ 

(εσρώ) 

Σύνολο 

Ειζοδήμαηος 

(εσρώ) 

Σύνολο 

Φόροσ 

(εσρώ) 

50.000 26 13.000 50.000 13.000 

Υπερβάιιολ 33 

Τα κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα φορολογοφνται ςφμφωνα με 
τθν ακόλουκθ κλίμακα εφόςον τηροφνται απλογραφικά βιβλία 

 Μείωςη προκαταβολήσ ςτο ήμιςυ για τα τρία πρώτα οικονομικά ζτη 
Για τα νζα νομικά πρόςωπα, θ προκαταβολι μειϊνεται κατά 50% για τα τρία 
πρϊτα οικονομικά ζτθ. Για το ςκοπό αυτό τυχόν υπερδωδεκάμθνθ 
διαχειριςτικι περίοδοσ λογίηεται ωσ ζνα οικονομικό ζτοσ.  
Θ μείωςθ αυτι δεν εφαρμόηεται για τα νομικά πρόςωπα που προζρχονται 
από μετατροπι ι ςυγχϊνευςθ άλλων επιχειριςεων 

 Ρροκαταβολι του φόρου ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων 
 80% του φόρου που αναλογεί ςτα ειςοδιματα του φορολογικοφ ζτουσ  

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ  Π.Χ. 

ΑΡΟΚΕΜΑΤΑ ΕΝΑΞΘΣ +1.000,00 

ΑΓΟΕΣ ΧΘΣΘΣ +3.000,00 

ΑΡΟΚΕΜΑΤΑ ΛΘΞΘΣ -2.500,00 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ =1.500,00 

ΡΩΛΘΣΕΛΣ (ΤΗΛΟΣ) 2.800,00 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ -1.500,00 

ΜΛΚΤΟ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΘΣΘΣ (ΚΕΔΟΣ) =1.300,00 

ΜΛΚΤΟ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΘΣΘΣ 1.300,00 

ΓΕΝΛΚΑ ΕΞΟΔΑ(ΜΛΣΚΟΛ,ΕΝΟΛΚΛΑ Κ.Λ.Ρ. -500,00 

ΚΑΚΑΟ ΚΕΔΟΣ ΡΟ ΦΟΩΝ =800,00 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



Άλλεσ  φορολογικζσ υποχρεώςεισ (ΣΑΘΕΡΕ) 

Τριμθνιαίεσ ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ πελατϊν-προμθκευτϊν.  

Φορολογικζσ υποχρεώςεισ εξαρτώμενεσ από το χρόνο τησ πράξησ 

π.χ. 

Ραρακρατοφμενοι φόροι   

Χαρτόςθμα  

Μιςκωτιρια 

Λδιωτικά ςυμφωνθτικά 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



Με  τθν  παρ. 1 του  άρκρου  9  του  Ν. 1667/1986, θ  οποία  εφαρμόηεται και  

για   τισ Κοιν.Σ.Επ, τθροφνται τα βιβλία που προβλζπει θ φορολογικι νομοκεςία 

και επιπλζον: 

 

α)  Βιβλίο  μθτρϊου  των μελϊν ςτο οποίο καταχωροφνται με  χρονολογικι  ςειρά  θ 

θμερομθνία εγγραφισ, το ονοματεπϊνυμο, το πατρϊνυμο, θ διεφκυνςθ κατοικίασ, ο 

αρικμόσ των μερίδων και θ αξία τουσ και θ χρονολογία τυχόν διαγραφισ των μελϊν.  

Σε ςυνεταιριςμοφσ  με περιςςότερα  από χίλια (1.000) Μζλθ, το μθτρϊο των μελϊν 

τθρείται υποχρεωτικά θλεκτρονικά.  

β) Βιβλίο πρακτικϊν τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. 

γ) Βιβλίο πρακτικϊν ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



Εξωλογιςτικόσ ιςολογιςμόσ 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



 

Ετήςιοσ Ιςολογιςμόσ Κοιν..Επ. 

Ετήςιο πρόγραμμα Κοιν..Επ. και ο απολογιςμόσ εκτζλεςησ αυτοφ 

 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 7 του άρκρου 2 του Ν.4019/2011 κάκε ΚοινΣΕπ 

κα πρζπει μζςα ςτο πρϊτο τρίμθνο κάκε χρόνου να κατακζτει ςτο Μθτρϊο 

Κοινωνικισ Οικονομίασ του Υπουργείου Εργαςίασ, το ετιςιο πρόγραμμα του 

νζου ζτουσ κακϊσ και τον απολογιςμό τθσ εκτζλεςθσ του προθγοφμενου ζτουσ. 

Αποςτολι με ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτο Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ, Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, Τμιμα Μθτρϊου Κοινωνικισ 

Οικονομίασ, γραφείο 101, Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



Για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ του ςυνεταιριςμοφ οφείλουμε να 

τθροφμε εξωλογιςτικά  Λςολογιςμό και Αποτελζςματα . 

Αυτό ςθμαίνει ότι εκτόσ από τα ζξοδα και ζςοδα κα πρζπει να 

παρακολουκοφμε ειςπράξεισ –πλθρωμζσ , υπόλοιπα πελατϊν-

προμθκευτϊν. 

Ο Απολογιςμόσ και ο Ρροχπολογιςμόσ  δθμοςιεφεται ςτο Μθτρϊο 

Κοινωνικισ  Οικονομίασ  μετά  τθν υποβολι τθσ Διλωςθσ. 

Το ετιςιο πρόγραμμα των Κοιν.Σ.Επ., κακϊσ και ο απολογιςμόσ 

εκτζλεςθσ αυτοφ αναρτϊνται υποχρεωτικϊσ ςτο διαδίκτυο, ςτθν 

θλεκτρονικι ςελίδα του Μθτρϊου. 

ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 



ΣΩΤΘΛΟΥ ΑΝΛΑ 

Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ 
 

info@sotiriou.com 
+30 6944764676 


