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Ο κ. Γεώργιος Αληφαντής, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός 

Ελεγκτής Λογιστής, και σύμβουλος στο δικηγορικό γραφείο POTAMITISVEKRIS 

στις 9 0 0  σ ε λ ί δ ε ς  του ανανεωμένου, με προσθήκες και νέων κεφαλαίων, 

βιβλίου  

«Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως  

βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων », 

που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διπλογραφία, στη νέα 15η  έκδοση έτους 

2020  βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, της νέας νομοθεσίας για τις 

ανώνυμες εταιρείες και τις Ε.Π.Ε., καθώς και του τελευταίου φορολογικού νόμου 

4646/2019, παραθέτει τη νομοθεσία για τις λογιστικές εργασίες τέλους 

χρήσεως (άρθρα 1 έως 28 του Ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών 

Προτύπων) και αναλύει τις διατάξεις αυτές βάσει της λογιστικής, εμπορικής και 

φορολογικής επιστήμης. 

Οι προσθήκες της νέας 15ης έκδοσης έτους 2020 

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. Στην παρούσα έκδοση προστέθηκε νέο 

κεφάλαιο ογδόντα (80) σελίδων με θέμα την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 

(Εισφορές εταιρών, διάθεση και φορολογία κερδών, θέματα λογιστικού, 

εταιρικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου). 

Προσαρμογή στις νέες διατάξεις για την αναμόρφωση του δικαίου περί 

ανωνύμων εταιρειών και Ε.Π.Ε. Όλες οι διατάξεις οι οποίες περιλαμβάνονται 

στο παρόν βιβλίο και αναφέρονται στη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών 

έχουν προσαρμοσθεί στη νέα νομοθεσία των νόμων 4548/2018 και 4587/2018, 

με τους οποίους αναμορφώθηκε το δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών όπως και 

των διατάξεων του νόμου 4541/2018, οι οποίες αναφέρονται στο δίκαιο των 

Ε.Π.Ε. 

Προσαρμογή στις νέες διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου 4646/2019. 

Οι διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου 4646/2019 σχετικά με τη φορολογία 

εισοδήματος νομικών προσώπων λήφθηκαν υπόψη κατά τη νέα 15η έκδοση του 

παρόντος έργου (αλλαγές στους συντελεστές αποσβέσεων, αλλαγές στους 

συντελεστές φορολογίας εισοδήματος και παρακράτησης φόρου μερισμάτων).  



Προσαρμογή του κεφαλαίου 6 (περί αποτιμήσεως ασώματων 

ακινητοποιήσεων) στο νόμο 4601/2019 περί εταιρικών 

μετασχηματισμών. Η ανάπτυξη του θέματος της υπεραξίας των επιχειρήσεων 

προσαρμόσθηκε στις απόψεις του νόμου 4601/2019 περί μετασχηματισμών 

επιχειρήσεων. 

Φορολογική έκπτωση παγίων αποκτώμενων με Leasing. Περιελήφθησαν οι 

αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία (νόμοι 4549/2018 και 4646/2019) σχετικά 

με την απόσβεση των παγίων των αποκτηθέντων με χρηματοδοτική μίσθωση 

(Leasing). 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. Αποτίμηση και φορολογία. Προστέθηκε 

νέο κεφάλαιο σχετικά με την αποτίμηση στην εύλογη αξία των βιολογικών 

περιουσιακών στοιχείων και τη φορολογία αυτών. 

Δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων και απαιτήσεων. 

Ενσωματώθηκαν οι δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων και 

απαιτήσεων, χρήσιμοι για την αποτίμηση των αποθεμάτων και των 

απαιτήσεων. 

Μετοχικό κεφάλαιο Α.Ε. και εταιρικό κεφάλαιο Ε.Π.Ε. Περιελήφθησαν οι νέες 

διατάξεις του νόμου 4548/2018 για το κεφάλαιο ανωνύμων εταιρειών και του 

νόμου 4541/2018 για το εταιρικό κεφάλαιο των Ε.Π.Ε. 

Η λογιστική της αποτίμησης των συμμετοχών και των χρεογράφων. Έγινε 

αναλυτική ανάπτυξη στο ιδιαίτερο 9ο κεφάλαιο για την αποτίμηση των 

συμμετοχών και των χρεογράφων: α) η λογιστική της αποτίμησης των 

συμμετοχών και των χρεογράφων και β) η λογιστική και η φορολογία της 

υπεραξίας η οποία προκύπτει από την αποτίμηση στην εύλογη αξία βα) των 

«Διαθέσιμων για πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» 

(Δ.Π.Χ.Σ.), ββ) των χρεογράφων του εμπορικού χαρτοφυλακίου και βγ) των 

παραγώγων. 

Προβλέψεις για αποζημίωση του προσωπικού. Αναμορφώθηκε η πρακτική 

των προβλέψεων για αποζημίωση του προσωπικού λόγω λύσεως των 

συμβάσεων εργασίας στο τέλος της χρήσεως. 

Νέες λύσεις σε φορολογικά και λογιστικά αμφισβητούμενα θέματα. 

Επίσης, το τελευταίο χρονικό διάσημο τα δικαστήρια, η φορολογική διοίκηση 

καθώς και το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης εξέδωσαν αποφάσεις με τις 

οποίες δόθηκαν λύσεις σε φορολογικά και λογιστικά αμφισβητούμενα θέματα, 

οι οποίες περιελήφθησαν στην παρούσα έκδοση.  

  



Το παρόν έργο αποτελείται από τα εξής μέρη: 

Το πρώτο μέρος έχει τίτλο «Η απογραφή της επαγγελματικής περιουσίας» 

όπου στα κεφάλαια 1 και 2 αναπτύσσονται οι διαδικασίες σύνταξης της 

απογραφής της επιχειρηματικής περιουσίας βάσει των διατάξεων των ΕΛΠ, των 

γνωμοδοτήσεων της ΕΛΤΕ και της φορολογικής νομοθεσίας. 

Το δεύτερο μέρος έχει τίτλο «Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης». Η αποτίμηση της περιουσίας αποτελεί μέρος των εργασιών της 

απογραφής της επιχειρηματικής περιουσίας. 

Στο κεφάλαιο της αποτίμησης των συμμετοχών και των χρεογράφων έχουν 

συμπεριληφθεί και οι περιπτώσεις που έχουν κριθεί από το Υπ. Οικονομικών ότι 

συνιστούν μεταβιβάσεις επιχειρήσεων. Επίσης, θέματα ζημιών από εκκαθάριση 

επιχειρήσεων, μείωση κεφαλαίου και αποτίμηση τίτλων. 

Το τρίτο μέρος έχει τίτλο «Η φορολογία και η διάθεση των κερδών της 

ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ομόρρυθμης και 

ετερόρρυθμης εταιρείας, και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας». Εκεί, 

γίνεται παρουσίαση των διατάξεων του εμπορικού και φορολογικού δικαίου 

καθώς επίσης και των ΕΛΠ για τη φορολογία και τη διάθεση των κερδών της 

ανώνυμης εταιρείας (κεφάλαιο 14), της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης 

(κεφάλαιο 15), της ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρείας με παράθεση της 

φορολογικής μεταχείρισης των αμοιβών μελών προσωπικών εταιρειών 

(κεφάλαιο 16), και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (κεφάλαιο 16.1). 

Στο τέταρτο μέρος παρατίθεται η άσκηση η οποία δόθηκε στους φοιτητές κατά 

τη διάρκεια της εκπαιδευτικής ημερίδας για τη Λογιστική, καθώς και ένα 

ιδιαίτερο κεφάλαιο για τη μέθοδο ποσοστιαίας ολοκλήρωσης τεχνικών έργων. 

Σκοπός  της εργασίας αυτής είναι να προσφέρει στους φοιτητές , αλλά και σε 

κάθε επαγγελματία που ασχολείται με τα εφαρμοσμένα θέματα της λογιστικής 

των επιχειρήσεων τις βασικές γνώσεις για την απογραφή και αποτίμηση της 

επιχειρηματικής περιουσίας, καθώς επίσης και για τη διάθεση και τη φορολογία 

των επιχειρήσεων, δηλαδή για το σύνολο των λογιστικών εργασιών τέλος 

χρήσεως των επιχειρήσεων . 


