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Η ΣΟΛ στο 13ο Athens Tax Forum 
του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου

Φορολογία εισοδήματος και Διανομή κερδών 
βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. και των Ε.Λ.Π. 
του Λογοθέτη Γλέζου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Μέλους της ΣΟΛ Α.Ε

Η ΣΟΛ στο 13ο Athens Tax Forum του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου H ΣΟΛ, η μεγαλύτερη 
εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στην Ελλάδα, συμμετείχε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, 
στην μεγαλύτερη εκδήλωση φορολογικού ενδιαφέροντος που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, 
το Athens Tax Forum.  Tο 13o Athens Tax Forum, το οποίο διοργανώθηκε από το Ελληνο-
Aμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, στις 10 Απριλίου, ήταν αφιερωμένο στο φορολογικό 
περιβάλλον και την λειτουργία του ως μοχλού ανάπτυξης ή ως ανταγωνιστικού μειονεκτήματος. 
Οι εργασίες του μάλιστα συνέπεσαν χρονικά με μια ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη συγκυρία, 
με τις διαπραγματεύσεις για την δεύτερη αξιολόγηση του τρίτου προγράμματος χρηματοδοτικής 
στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας.

Η ΣΟΛ αποτέλεσε έναν από τους βασικούς χορηγούς του συνεδρίου, επιβεβαιώνοντας την ηγετική 
παρουσία στην Ελληνική αγορά, ενώ συμμετείχε στις εργασίες του Tax Forum και συγκεκριμένα 
στην θεματική ‘Ουδετερότητα του φορολογικού συστήματος: ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του 
νέου ελληνικού οικονομικού μοντέλου’, όπου ομιλητής ήταν ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας, 
Άρης Μανουράς.

Με το φορολογικό νόμο 4172/2013, στο εξής Κ.Φ.Ε., εισήχθη για πρώτη φορά η έννοια του 
εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
47 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα ή οι οντότητες του 
άρθρου 45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 47, εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελεί και η 
διανομή ή κεφαλαιοποίηση αποθεματικών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος 
νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων. 

“Πιστεύω πολύ στις δυνατότητες του ελληνικού επιχειρείν” 
συνέντευξη από τον Λευτέρη Σαμιώτη

Crowe Horwath International 
EMEA Regional Meeting 2017 

Γιατί  Ελεγκτής Ορκωτός Λογιστής και 
γιατί στη ΣΟΛ; 
Από το 2004 έχω ενταχθεί στο μεγαλύτερο δίκτυο 
Ελεγκτών Ορκωτών Λογιστών της Ελλάδας, τη 
ΣΟΛ. Έπειτα από δεκατρία συνολικά χρόνια 
δραστηριότητας- μάλιστα τα τελευταία επτά διατηρώ 
δικαίωμα μετόχου- πιστεύω, ότι τελικά η επιλογή 
μου να ανήκω στην πιο αξιόπιστη, αφοσιωμένη και 
δυναμική ομάδα συνεργατών της ΣΟΛ, συνεχίζει να 
μου επιβεβαιώνει ότι ο κόσμος της οικονομίας και 
της επιχειρηματικότητας απαιτεί βαθιά και σύγχρονη 
γνώση για να μπορούν και οι δύο να αναπτύσσονται 

Τα Ίδια Κεφάλαια της ανώνυμης εταιρείας και πως να οργανώσετε 
τις μεταβολές τους - ΣΟΛ Α.Ε. 
του Βασίλη Ρητά

Επιτόκια δανείων για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 4172/2013

Νέα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από 01.01.2016 

Φορολογικό πλαίσιο νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
μετά την ισχύ του Ν. 4172/2013. 
της Βιβής Τσίρκα 

Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών και τριγωνικές συναλλαγές 
σύμφωνα με τo άρθρο 15 του Ν. 2859/2000. 
του Άγγελου Διονυσόπουλου 

Φορολογικό πλαίσιο Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, 
που ισχύει από 1.1.2014. 
της Βιβής Τσίρκα 

Η ΣΟΛ, η μεγαλύτερη εταιρεία ορκωτών λογιστών στην Ελλάδα κινείται συνεχώς, μαζί με τους 
περισσότερους από τους 4.000 και πλέον πελάτες που συνεργάζεται κάθε χρόνο. Οι δράσεις της 
ΣΟΛ κάθε μήνα ενσωματώνουν, πέρα από την λειτουργία της, νέες συνεργασίες, αρθρογραφία για 
οικονομικά ζητήματα επικαιρότητας, παρουσία στελεχών της σε συνέδρια και οικονομικά φόρουμ 
καθώς και δράσεις που υλοποιούν την βασική της κατεύθυνση για κοινωνική υπευθυνότητα. 
Μέρος αυτής της δραστηριότητάς μας καταγράφεται στο νέο Newsletter έτσι ώστε να έχετε τη 
δυνατότητα να ενημερώνεστε κάθε μήνα για τις εξελίξεις της ΣΟΛ.

Η SOL Running Team 
στον Ημιμαραθώνιο 
της Αθήνας 

Περισσότερα από 30 μέλη της ΣΟΛ 
συμμετείχαν στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας,  
στις διαδρομές των 5, 10 και 21 χλμ.

παράλληλα, ισόρροπα και μακροπρόθεσμα. Και ο ρόλος των ανθρώπων της ΣΟΛ είναι αυτός 
ακριβώς. Να λειτουργεί με γνώμονα την πρόοδο αυτής της σχέσης μέσα σε ένα καθόλα νόμιμο 
πλαίσιο για να μπορεί να εγγυηθεί για την εξέλιξη της οικονομίας. Χαίρομαι πολύ που ανήκω σε 
αυτή την μεγάλη και ικανή ομάδα ανθρώπων. 

Λευτέρη, τι είναι αυτό που ακριβώς κάνεις; 
Έχοντας πλέον αποκτήσει μεγάλη εμπειρία για την εγχώρια οικονομία και αγορά, τα τελευταία 
χρόνια εξειδικεύομαι σε τακτικούς και φορολογικούς ελέγχους μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 
πραγματοποιούν τζίρους μεγαλύτερους των 5 εκατ. ευρώ περίπου ως ορκωτός ελεγκτής λογιστής 
όπως επίσης και σε εσωτερικούς ελέγχους ως πιστοποιημένος εσωτερικός ελεγκτής CIA. 

Ποιες επιχειρήσεις πιστεύεις ότι συνεχίζουν παρά την ύφεση της οικονομίας; 
Πιστεύω ότι εκείνες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό, εκείνες με εξαγωγικό 
χαρακτήρα και ειδικότερα οι εταιρείες τροφίμων, όπως ακόμα και οι start up εταιρείες 
πληροφορικής, μπορούν ακριβώς εξαιτίας της δυναμικής τους να ενισχύσουν την ελληνική 
οικονομία και να αποτελέσουν ισχυρούς πυλώνες για την ανάπτυξή της.Ωστόσο, για τις τελευταίες 
παρατηρείται βέβαια, ότι όταν πετύχουν και φτάσουν σε ένα κρίσιμο μέγεθος αποχωρούν από 
την Ελλάδα, αφού το φορολογικό πλαίσιο στη χώρα δεν είναι ευνοϊκό σε σχέση με άλλα κράτη. 
Κάτι ακόμα που εκτιμώ είναι ότι το real estate θα γνωρίσει άνθιση τα επόμενα χρόνια λόγω της 
γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας και των ελκυστικών τιμών ακινήτων έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί 
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Πιστεύω πολύ στις δυνατότητες του ελληνικού επιχειρείν και 
χαίρομαι που από την πλευρά μου μπορώ να συνεισφέρω σε αυτό.

Η Περιφερειακή Συνάντηση του παγκόσμιου δικτύου της Crowe Horwath International για 
την περιοχή  EMEA πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ, στις 10-12 Μαΐου, προσκαλώντας 
περισσότερους από 150 συνεργάτες - μέλη του δικτύου από 50 χώρες, να συζητήσουν για τους 
τρόπους και τις ευκαιρίες που θα επιτρέψουν την συνεχή πρόοδο και ανάπτυξη. Στη Συνάντηση 
παρεβρέθη ο Διευθύνοντας Σύμβουλος, Δημήτρης Δράκος συνοδευόμενος από τα μέλη του Δ.Σ 
της ΣΟΛ Παναγιώτη Αλαμάνο και Γρηγόρη Τσαραμανίδη.
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https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25783
https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=202649
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25735
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25282
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25284
http://της Βιβής Τσίρκα 
http://www.solae.gr/wp-content/uploads/2017/05/%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F-%CE%91%CE%A0%CE%A1%CE%99%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A5-2017.pdf

