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Ανάδειξηκαι σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών
θεμάτων

*Έκπτωση δαπανών και κατάλληλη τεκμηρίωση

Ημία από τις προϋποθέσεις της έκπτωσης δαπανών είναι αυτές να εγγράφονται στα λογιστικά
αρχεία (βιβλία) της επιχείρησης την περίοδο που πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με
κατάλληλα δικαιολογητικά.
Επομένως, οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού
έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά.
Ηέννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε
πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.
4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις),
δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των
πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, μπορούν να προσκομίζονται και επικυρωμένα
φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών από τον εκδότη τους.
Ενδεικτικά, στην υπ’ αριθ. 826/2019 απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δεν έγινε
δεκτό το αίτημα για διαγραφή λογιστικής διαφοράς που αφορά δαπάνη για προβολή και
διαφήμιση, για το οποίο δεν πληρώθηκε το αναλογών τέλος διαφήμισης και για το οποίο η
προσφεύγουσα δεν προσκόμισε δικαιολογητικά στοιχεία ούτε με την έκθεση ελέγχου ούτε με την
ενδικοφανή προσφυγή της προκειμένου ν’ αποδείξει τους ισχυρισμούς της.

*Προϋποθέσεις έκπτωσης δαπανών που αφορούν τόκους δανείου

Δενεκπίπτουν οι δαπάνες που αφορούν σε τόκους από δάνεια που λαμβάνει μία επιχείρηση από
τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά, διατραπεζικά και ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανώνυμες
εταιρείες, κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν, εάν το επιτόκιο ήταν
ίσο με το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές
επιχειρήσεις. Το σχετικό επιτόκιο που λαμβάνεται υπόψη είναι το τελευταίο επίσημα δημοσιευμένο

επιτόκιο της πλησιέστερης χρονικής περιόδου πριν την ημερομηνία δανεισμού, όπως αυτό
αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος.
Επομένως, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων το υπερβάλλον ποσό των
τόκων που προκύπτει για την επιχείρηση, όταν το επιτόκιο δανεισμού είναι μεγαλύτερο από το
επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και ως
εκ τούτου εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα οι τόκοι που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους
μέχρι το ποσό των τόκων που θα προέκυπτε εάν το δάνειο αφορούσε αλληλόχρεο λογαριασμό
προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.

*Αμοιβές διαχείρισης μελών προσωπικών εταιρειών
Ηφορολογική μεταχείριση των αμοιβών των μελών των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.)
που δεν προέρχονται από τα κέρδη του νομικού προσώπου, τα οποία μέλη των ως άνω εταιρειών,
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσω της ατομικής τους επιχείρησης ή επαγγέλματος και
ακολούθως λαμβάνουν αμοιβή από την εταιρεία για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που αυτή
τους αναθέτει, αλλά πάντα στο πλαίσιο της άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής εταιρείας. Για την έκπτωση του εξόδου,
απαιτείται έκδοση τιμολογίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 των ΕΛΠ (Ν 4308/2014).
Αντιθέτως, οι αμοιβές φυσικών προσώπων, μελών προσωπικής εταιρείας (ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.), τα
οποία μέλη δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή επάγγελμα και οι ως άνω αμοιβές που
λαμβάνουν, για παρεχόμενες υπηρεσίες, απορρέουν από την συμμετοχή τους στην εταιρεία, δεν
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής εταιρείας (βλέπε Πολ. 1113/2015). Ωστόσο,
η λήψη αμοιβών (αποκλειστικά) για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ή και εκπροσώπησης από
μέλη προσωπικής εταιρείας εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας (Πολ. 1139/2015).
Τέλος, ως προς τη φορολογική αντιμετώπιση των ασφαλιστικών εισφορών των μελών των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.), ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με θέση της Διοίκησης (Πολ.
1113/2015):
"Οι ασφαλιστικές εισφορές φυσικού προσώπου, το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα
(μέσω ατομικής επιχείρησης) και είναι παράλληλα μέλος προσωπικής εταιρείας εκπίπτουν από τα
ακαθάριστα έσοδα της ατομικής του επιχείρησης και όχι από αυτά της εταιρείας.
Οι ασφαλιστικές εισφορές φυσικού προσώπου, το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα
και είναι μέλος προσωπικής εταιρείας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας.
Επισημαίνεται ότι η έκπτωση των αμοιβών και η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών, από τα
έσοδα της εταιρείας, δεν ακολουθούν παράλληλη πορεία".
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