
 

 

Διανεμό μενα Κε ρδη Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 

Έκδοση 9η, Διπλογραφία, 2022 
 

Ο κ. Γεώργιός Αληφαντής, διδάσκων στό Πανεπιστήμιό Πειραιώς, τ. Ορκωτός 

Ελεγκτής Λόγιστής, και σύμβόυλός στό δικηγόρικό γραφείό POTAMITISVEKRIS 

στις 928 σελίδες τόυ ανανεωμένόυ, και με νέες πρόσθήκες κεφαλαίων, βιβλίόυ  

«Διανεμόμενα κέρδη Α.Ε.  και Ε.Π.Ε. » 

πόυ κυκλόφόρεί από τις εκδόσεις Διπλόγραφία, στη νέα 9η έκδόση έτόυς 2022, 

παρόυσιάζει τα παρακάτω θέματα σε νέα κεφάλαια: 

➢ Την απαγόρευση της διάθεσης κερδών στην όπόία περιλαμβάνόνται νέες 

διατάξεις της νόμόθεσίας (άρθρό 58, Ν. 4876/2021) 

➢ Διόρθωση λάθόυς βάσει τόυ άρθρόυ 28, Ν. 4308/2014 και υπόβόλή 

τρόπόπόιητικής δήλωσης 

➢ Μεταβόλή άμεσης και έμμεσης ιδιόκτησίας και φόρόλόγική έκπτωση 

ζημιών με διευκρινιστικά παραδείγματα 

➢ Φόρόλόγική μεταχείριση ζημιών πόυ πρόκύπτόυν στην αλλόδαπή 

➢ Ο νέός νόμός 4935/2022 για τα κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων μέσω 

συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών 

Η παρούσα ένατη έκδοση αναλυτικά περιλαμβάνει: 

− Αρχικά, τις αμόιβές των μελών τόυ διόικητικόύ συμβόυλίόυ της ανώνυμης 

εταιρείας, όπως διαμόρφώνόνται από τις διατάξεις τόυ νέόυ νόμόυ 

4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρείες και τις φόρόλόγικές διατάξεις τόυ Ν. 

4172/2013. 

− Επίσης, την υπόχρεωτική ασφάλιση στόν ΕΦΚΑ βάσει τόυ Ν. 4670/2020 των 

μελών τόυ διόικητικόύ συμβόυλίόυ, τόυ γενικόύ διευθυντή και των 

διαχειριστών. 

− Τη διάθεση των κερδών των ανωνύμων εταιρειών, των εταιρειών 

περιόρισμένης ευθύνης και των πρόσωπικών εταιριών εμπλόυτισμένη με 

παραδείγματα και με τις νέες διατάξεις για την παρακράτηση τόυ φόρόυ. 

− Τη λόγιστική τόυ φόρόυ εισόδήματός των νόμικών πρόσώπων. 

− Την επιβράβευση της παραγωγικότητας τόυ πρόσωπικόύ εμπλόυτισμένη με 

απόφάσεις δικαστηρίων. 

− Την απαγόρευση της διάθεσης κερδών στην όπόία περιλαμβάνόνται νέες 

διατάξεις της νόμόθεσίας (άρθρό 58, Ν. 4876/2021)  



 

 

− Τη δημόσίευση και έγκριση όικόνόμικών καταστάσεων συμπληρωμένες με τις 

νέες αλλαγές της νόμόθεσίας. 

− Επίσης, περιλαμβάνεται νέό κεφάλαιό με τίτλό «Διόρθωση λάθόυς βάσει τόυ 

άρθρόυ 28, Ν. 4308/2014 και υπόβόλή τρόπόπόιητικής δήλωσης». Τό άρθρό 

αυτό τέθηκε  σε αντικατάσταση τόυ καταργηθέντός «Τρόπόπόίηση 

όικόνόμικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση των μετόχων». 

− Τό κεφάλαιό η «διανόμή πρόμερίσματός» έχει εμπλόυτισθεί με τη σχετική 

φόρόλόγική εγκύκλιό. 

− Η λόγιστική τόυ αρνητικόύ απότελέσματός ή αλλιώς η λόγιστική των ζημιών 

περιλαμβάνει τις νέες φόρόλόγικές διατάξεις για τη φόρόλόγική έκπτωση των 

ζημιών και επίσης δύό νέα κεφάλαια: α) Μεταβόλή άμεσης και έμμεσης 

ιδιόκτησίας και φόρόλόγική έκπτωση ζημιών με διευκρινιστικά 

παραδείγματα, και β) Φόρόλόγική μεταχείριση ζημιών πόυ πρόκύπτόυν στην 

αλλόδαπή. 

− Ακόλόυθεί η «Κεφαλαιόπόίηση ή διάθεση φόρόλόγημένων απόθεματικών και 

υπόλόίπόυ κερδών εις νέόν», στό όπόίό περιλαμβάνόνται όι νέες διατάξεις για 

την παρακράτηση φόρόυ, καθώς και τό κεφάλαιό «Κεφαλαιόπόίηση 

αφόρόλόγήτων απόθεματικών διαφόρων αναπτυξιακών νόμων», τό όπόίό 

είναι ανανεωμένό με τις νέες διατάξεις των άρθρων 71 Β και 71 Γ τόυ Ν. 

4172/2013 για την κεφαλαιόπόίηση των απόθεματικών αυτών. 

− Επόμενό κεφάλαιό είναι «Η διανόμή κερδών πρόηγόυμένων χρήσεων», όπόυ 

παρατίθενται όι απόψεις της νόμόθεσίας για τό θέμα αυτό. 

− Τό κεφάλαιό «Οι διαφόρές από την επιμέτρηση περιόυσιακών στόιχείων και 

υπόχρεώσεων στην εύλόγη αξία» παρατίθεται με την ανάπτυξη 

παραδείγματός. 

− Επίσης, τα κεφάλαια «Η λόγιστική των λαμβανόμενων δωρεάν μετόχών», «Η 

αύξηση τόυ μετόχικόύ κεφαλαίόυ» και «Πόσά πρόόριζόμενα για αύξηση 

κεφαλαίόυ» έχόυν συμπεριλάβει τις λύσεις τόυ Υπ. Οικόνόμικών. 

− Επίσης, τό κεφάλαιό «Η μείωση τόυ μετόχικόύ κεφαλαίόυ» έχει συμπεριλάβει 

την κρίση των δικαστηρίων για επιστρόφή κεφαλαίόυ λόγω διανόμής κερδών 

καθώς επίσης και τις απαγόρεύσεις της νόμόθεσίας για μείωση τόυ 

κεφαλαίόυ, όταν η εταιρεία έχει κεφαλαιόπόίηση απόθεματικά βάσει των 

άρθρων 71Β και 71Γ τόυ Ν. 4172/2013. 

− Στό κεφάλαιό «Απόσβεση μετόχικόύ κεφαλαίόυ» διευκρινίζεται πότε 

φόρόλόγείται η επιστρόφή κεφαλαίόυ. 

− Στη φόρόλόγία των διεθνών όμιλών περιλαμβάνόνται με τις νέες διατάξεις της 

νόμόθεσίας τα εξής κεφάλαια με παραδείγματα: «Ελεγχόμενες αλλόδαπές 

εταιρείες», «Κανόνας περιόρισμόύ των τόκων και Υπεραξία από μεταβίβαση 

τίτλων συμμετόχής – Απαλλαγή από τη φόρόλόγία εισόδήματός». 

− Ακόλόυθεί  τό κεφάλαιό «Λύση και εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας» 

εμπλόυτισμένη με απόφάσεις δικαστηρίων, καθώς επίσης και τις 

απαγόρεύσεις της νόμόθεσίας για μείωση τόυ κεφαλαίόυ, όταν η εταιρεία έχει 



 

 

κεφαλαιόπόιήσει απόθεματικά βάσει των άρθρων 71Β και 71Γ τόυ Ν. 

4172/2013. 

− Τα κεφάλαια όι «Μετασχηματισμόί των άρθρων 52 και 54 τόυ Ν. 4172/2013» 

και «Οι διαφόρές στα κίνητρα, στις πρόϋπόθέσεις για τις συγχωνεύσεις 

επιχειρήσεων μεταξύ των φόρόλόγικών νόμων» έχόυν πρόσαρμόσθεί με τις 

διατάξεις τόυ εμπόρικόύ νόμόυ 4601/2019. 

− Τό κεφάλαιό «Ανταλλαγή τίτλων και φόρόλόγικά ευεργετήματα» έχει 

πρόσαρμόσθεί με τις διατάξεις τόυ άρθρόυ 48Α τόυ Ν. 4172/2013. 

− Ακόλόυθεί τό κεφάλαιό «Διάθεση μετόχών στόυς εργαζόμενόυς», τό όπόίό 

έχει πρόσαρμόσθεί στις φόρόλόγικές διατάξεις τόυ Ν. 4646/2019 με 

παραδείγματα. 

- Επίσης, παρατίθεται τό «Κεφάλαιό διαφόρά υπέρ τό άρτιό» συμπληρωμένό 

με σχετική γνωμόδότηση τόυ Ν.Σ.Κ. 

- Τέλός, περιλαμβάνεται ό νέός νόμός 4935/2022 για τα κίνητρα ανάπτυξης 

επιχειρήσεων μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών. 


