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AΠΑΝΤΗΣΗ 1 
 
(α)  Φορολογητέο εισόδηµα της Γεωργίας για το έτος 2007. 
 
 £ £ Βαθµοί 
Εισόδηµα   
Προµήθειες εισπρακτέες από Κύπρο £20,000  20,000 1 
Προµήθειες εισπρακτέες από Ελλάδα  8,000 1 
Εισόδηµα από ενοίκια στη Λευκωσία (£5,000 – 20%)  4,000 1 
Εισόδηµα από ενοίκια στην Αθήνα (£10,000 – 20%)  8,000 1 
Μερίσµατα εισπρακτέα από: Αγγλία, Ελλάδα, Λουξεµβούργο εξαιρούνται  0 1 
Μερίσµατα εισπρακτέα από - εξαιρούνται  0 1 
Τόκοι εισπρακτέοι από τρεχούµενο λογαριασµό – εξαιρούνται  0 1 
Τόκοι εισπρακτέοι από καταθέσεις – εξαιρούνται  0 1 
Τόκοι εισπρακτέοι από χρεόγραφα – εξαιρούνται  0 1 
Κέρδος από πώληση µετοχών στο ΧΑΚ  0 1 
Ζηµιά από πώληση µετοχών στο ΧΑΚ  0 1 
Έσοδα διατροφής  0 1 
Κεφαλαιουχικό κέρδος  0 1 
Φορολογητέο εισόδηµα  40,000  
   
Η Γεωργία δεν δικαιούται την απαλλαγή του άρθρου 8(21) λόγο του ότι δεν έχει εισόδηµα από 
µισθωτές υπηρεσίες 

 
2 

 15 
(β)  Έκτακτη αµυντική εισφορά πληρωτές από Γεωργία για το έτος 2007  
    
 1ο 

εξάµηνο 
2ο εξάµηνο  

i. Εισόδηµα από ενοίκια: (£15,000χ75%) £11,250χ3% = £337.50 168.75 168.75 0.5 
Ηµεροµηνία πληρωµής 30 Ιουνίου 2007 31 ∆εκεµβρίου 2007 0.5 
ii. Μερίσµατα   
i. Μερίσµατα από Αγγλία £17,000 χ 100/15 = £20,000 χ 15%  3,000  

Φόρος στην πηγή £17,000 χ 100/15 = £20,000 χ 15%  (3,000)  
Εισφορά πληρωτέα  0 0.5 

Μερίσµατα από Ελλάδα (£19.000 + £1.000) χ 15% =  3.000  
       Μείον ξένος φόρος  (1.000) 0.5 
       Εισφορά πληρωτέα  2.000 0.5 
Μερίσµατα από Λουξεµβούργο (£2.000 χ 15%) =  300  
       Εισφορά πληρωτέα   300 0.5 

 τέλος επόµενου µηνός από τη λήψη της   
   
iii. Τόκοι εισπρακτέοι   

i. Από τρεχούµενο λογαριασµό – εξαιρούνται  0.5 
ii. Από καταθετικό λογαριασµό £2,000 χ 10%  200  

Φόρος στην πηγή   200  
Εισφορά πληρωτέα  0 0.5 

iii. Από κυβερνητικά χρεόγραφα £5,000 χ3%  150  
Φόρος από πηγή  (150) 0.5 
Εισφορά πληρωτές  0 0.5 

  5 
  20 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 
 

(α) Υπολογισµός φόρου κεφαλαιουχικών κερδών για Κωνσταντίνο και Αντωνία. 
 £ £ Βαθµοί
Τίµηµα πώλησης 350,000 300,000 1 
Κόστος £40,000 χ (106.58 / 34.96) (121,945) 1 
Κόστος £50,000 χ (106.58 / 68.69)  (77,580) 1 
Μεταβιβαστικά  1,500 1 
Έξοδα εκτίµησης 2,000 1 
Κεφαλαιουχικό κέρδος 226,055 220,920  
Απαλλαγή (£350,000 - £77,580)  220,920 1 
∆ιαθεσ. (£300,000 - £121,945) = £178,055 178,055 1 
Εξαίρεση Κωνσταντίνου (£10,000 - £7,000) (3,000) 1 
Εξαίρεση Αντωνίας δεν χρησιµοποιείται καθότι προκύπτει ζηµιά  1 
Φορολογητέο κέρδος 45,000 0 1 

(β) Value of properties for future disposals 10 
 Οικόπεδο  Εξοχική 

κατοικία
 

 £ £  
Cost 300,000 350,000 1 
Less rollover relief (178,055) (220,920) 1 
  121,945 129,080 2 
    

(γ) Ο ∆ιευθυντής του ΤΕΠ µπορεί καθ’ οιονδήποτε χρόνο εάν η διάθεση δεν δηλώθηκε να προβεί 
σε φορολόγηση της διάθεσης και να αποστείλει στον διαθέτη την πιο πάνω φορολογία. 
 
Όταν ο διευθυντής είναι της άποψης ότι το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε είναι λιγότερο 
του κανονικού, τότε µπορεί εντός 3 µηνών από την ηµεροµηνία διάθεσης ή την υποβολή της 
δήλωσης να εκδώσει φορολογία µε βάση την κρίση του. 
 
Εάν η µη καταβολή του κανονικού φόρου οφείλεται σε δόλο ή εσκεµµένη φοροδιαφυγή τότε 
η φορολογία µπορεί να εκδοθεί χωρίς χρονικούς περιορισµούς. 

 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

  3 
(δ) Οι πιο κάτω διαθέσεις ακίνητης ιδιοκτησίας δεν συνιστούν διάθεση για σκοπούς φόρου 

κεφαλαιουχικών κερδών. 
 

 1. Μεταβίβαση αιτία θανάτου. 
2. ∆ωρεά που έγινε από γονέα σε τέκνο, είτε αυτό είναι έγγαµο είτε άγαµο, µεταξύ 

συζύγων ή µεταξύ προσώπων συγγενών µέχρι και τρίτου βαθµού, είτε τα πρόσωπα 
αυτά είναι άγαµα είτε είναι έγγαµα. 

3. Ανταλλαγή αναφορικά µε ιδιοκτησίες οι οποίες περιέρχονται σε καθένα από τα µέρη που 
διενεργούν την ανταλλαγή. 

4. ∆ωρεά που γίνεται σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, της οποίας οι µέτοχοι είναι µέλη 
και εξακολουθούν για µια πενταετία µετά τη δωρεά να είναι µέλη της οικογένειας του 
διαθέτη. 

5. ∆ωρεά που γίνεται από εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, της οποίας όλοι οι µέτοχοι είναι 
µέλη της ίδιας οικογένειας, σε µέτοχο της (όταν το αντικείµενο της δωρεάς αποκτήθηκε 
από την εν λόγω εταιρεία επίσης µε δωρεά). 

6.  ∆ωρεά στη ∆ηµοκρατία και δωρεά που γίνεται για εκπαιδευτικούς, µορφωτικούς ή 
άλλους φιλανθρωπικούς σκοπούς σε αρχή τοπικής διοίκησης ή σε οποιοδήποτε 
φιλανθρωπικό ίδρυµα στη ∆ηµοκρατία το οποίο εγκρίνεται από το Υπουργικό 
Συµβούλιο. 

7.  Ανταλλαγή ή πώληση δυνάµει των εκάστοτε εν ισχύει περί Ενοποιήσεως και 
Αναδιανοµής Αγροτικών Κτηµάτων Νόµων. 

8. Μεταβίβαση ιδιοκτησίας σε περίπτωση αναδιοργάνωσης. 
9. Η µεταβίβαση µετοχών σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, που αντιπροσωπεύουν το 

κεφάλαιο της λήπτριας ή αποκτώσας εταιρείας προς ή από ένα µέτοχο της 
µεταβιβάζουσας ή αποκτώµενης εταιρείας σε αντάλλαγµα µετοχών που 
αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο της τελευταίας εταιρείας. 

0.5 
 
 

0.5 
 

0.5 
 
 

0.5 
0.5 
0.5 

 
 
 
 

0.5 
 

0.5 
0.5 

 
 
 

0.5 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 
  Βαθµοί 
(α) Είναι το σύστηµα όπου παρακρατείται φόρος επί των απολαβών από έµµισθη 

απασχόληση ή από σύνταξη.  Όλες οι πληρωµές σε υπαλλήλους ή συνταξιούχους 
υπόκεινται σε φορολόγηση µε βάση το πιο πάνω σύστηµα και τους κανονισµούς 
που διέπουν τη λειτουργία του.  Όλοι οι εργοδότες υποχρεούνται να εφαρµόζουν το 
σύστηµα και να παρακρατούν φόρο επί των απολαβών µε βάση το έντυπο ΕΠρ.59 
που συµπληρώνεται στην αρχή κάθε έτους µε την έναρξη της νέας εργοδότησης.  Ο 
φόρος που προκύπτει από τον πιο πάνω υπολογισµό διαιρείται σε 12 ή σε 52 (όταν 
αφορά εβδοµαδιαίους υπαλλήλους) και παρακρατείται κάθε µήνα πριν καταβληθεί ο 
µισθός στον υπάλληλο ή η σύνταξη. 

1 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
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(β)  i. Συµπλήρωση εντύπου ΕΠρ.59 

Κάθε υπάλληλος στην αρχή του έτους ή στην αρχή νέας εργοδότησης συµπληρώνει 
το πιο πάνω έντυπο και το παραδίνει στον εργοδότη του. 

 
 
1 

    
 ii. Υπολογισµός φόρου 

Με την παραλαβή του εντύπου ΕΠρ.59 ο εργοδότης υπολογίζει το φόρο που πρέπει 
να αποκοπεί είτε σε µηνιαία ή εβδοµάδα βάση. 

 
 
1 

    
 iii. Παρακράτηση του φόρου 

Ο πιο πάνω φόρος πρέπει να παρακρατηθεί από τον εργοδότη και να µην 
καταβληθεί στον υπάλληλο.  

 
 
1 

    
 iv. Πληρωµή του φόρου 

Μετά την παρακράτηση του φόρου ο εργοδότης οφείλει όχι αργότερα από το τέλος 
του επόµενου µήνα να καταβάλει το ποσό του φόρου που παρακράτησε. 

 
 
 
1 

    
 v. Έκδοση πιστοποιητικού ΕΠρ.63 

Κάθε εργοδότης οφείλει µετά το τέλος του έτους και πριν την 30η Απριλίου να 
εκδώσει το πιστοποιητικό αποδοχών και να το παραδώσει στον υπάλληλο. 

 
 
1 

    
 vi. Έντυπο ΕΠρ.7 και 7Α 

Τα πιο πάνω έντυπα πρέπει να συµπληρωθούν και να υποβληθούν στο ΤΕΠ µετά το 
τέλος του έτους.  Για εργοδότη µε εργοδότηση πέραν των 5 υπαλλήλων, η υποβολή 
του πιο πάνω εντύπου γίνεται µηχανογραφηµένα. 

 
 
1 
1 

   7 
(γ) 1. Αριθµός φορολογικής ταυτότητας, ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση υπαλλήλου.  

1 
 2. Ποσό αποδοχών και ωφεληµάτων (συµπεριλαµβανοµένου και ωφεληµάτων σε 

είδος). 
 
1 

 3. Αφαιρέσεις που επιτρέπονται π.χ. Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ταµείο 
Προνοίας, Ταµείο Υγείας και άλλες αφαιρέσεις µε βάση το έντυπο ΕΠρ.59. 

 
1 

 4. Συνολικός φόρος που παρακρατήθηκε για το έτος. 1 
 5. Ηµεροµηνία έναρξης ή τερµατισµού της εργοδότησης εάν εφαρµόζεται. 1 
   5 
(δ)  Οι επιβαρύνσεις που συνεπάγονται της µη συµφωνίας των διαδικαστικών του 

συστήµατος παρακράτησης φόρου επί των απολαβών είναι οι πιο κάτω: 
 

  - Τόκος 8% στο ποσό του µη καταβλητέου φόρου 1 
  - 1% µηνιαία επιβάρυνση (περιορίζεται στους 11 µήνες) 1 
  - Έκδοσης σε οποιονδήποτε χρόνο από τον ∆ιευθυντή του ΤΕΠ φορολογία κατά την 

κρίση του ή µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία που έχει στην κατοχή του. 
 
2 

   4 
   20 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 
 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
 
Πού υπάρχει κίνδυνος φοροδιαφυγής: 
 
[α]  Να µην καταχωρούνται ορθά όλες οι πωλήσεις της επιχείρησης. 
[β]  Προσωπικά έξοδα διευθυντών/µετόχων περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
    Βαθµοί
1. Συµφωνία βιβλίων µε λογαριασµούς.    
 (Τα βιβλία που προσκοµίστηκαν όντως συµφωνούν µε τους λογαριασµούς που 

υποβλήθηκαν). 
 
1 

   
2. Έλεγχος τελικών ηµερολογιακών εγγραφών.   

 

Υποστηρίζονται µε αποδεικτικά στοιχεία. 

 
1 

   
3. Έλεγχος πωλήσεων.  
 Αναµένουµε ότι οι πωλήσεις θα καταχωρούνται σε ταµειακή µηχανή, έτσι ο έλεγχος θα 

επικεντρωθεί στον έλεγχο της ταµειακής µηχανής. 
 

 [α]   Έλεγχος ηµερήσιων συγκεντρωτικών κορδελών (Z-readings).   
 i. ∆εν πρέπει να λείπουν Z-readings.  
 ii. Τα Z-readings πρέπει να είναι ορθά καταχωρηµένα στα βιβλία της εταιρείας. 1 
 [β]   Έλεγχος ηµερήσιων αναλυτικών κορδελών.  
 i. Πρέπει να υπάρχουν κτυπήµατα καθόλη την ηµερήσια διάρκεια λειτουργίας του 

εστιατορίου και όχι ένα κτύπηµα στο τέλος της ηµέρας. 
 

 ii. Υπάρχουν αφαιρέσεις;  Αν ναι να ζητηθούν τα αποδεικτικά στοιχεία.  
 iii. Συµφιλίωση JCC statements (για πιστωτικές κάρτες) µε κτυπήµατα στην ταµειακή 

µηχανή. 
 
1 

 [γ]   Έλεγχος του αριθµού των ταµειακών µηχανών που διατηρεί η επιχείρηση. 
Να βεβαιωθούµε ότι πωλήσεις από όλες τις ταµειακές µηχανές περιλαµβάνονται στα 
βιβλία της επιχείρησης και οι ταµειακές µηχανές που διατηρεί η επιχείρηση έχουν 
πιστοποιητικό έγκρισης από το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών; 

 
 
 
1 

 [δ]   Σύγκριση καταθέσεων µε εισπράξεις.   
Οι καταθέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις εισπράξεις.  (Περισσότερες καταθέσεις 
από εισπράξεις µπορεί να αφορούν αδήλωτες πωλήσεις). 

 
 
1 

 [ε]   Έλεγχος για ταµειακό έλλειµµα.  Το υπόλοιπο του ταµείου δεν πρέπει να είναι 
αρνητικό.  (Αρνητικό ταµείο λείπουν εισπράξεις). 

 
1 

 Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν διαθέτει ταµιακή µηχανή αλλά εκδίδει τιµολόγια 
πωλήσεων: 

 

    
 [α] Όλοι οι πιο πάνω έλεγχοι και ενέργειες (πλην του 2[γ] και 2[δ]) και επιπρόσθετα  
 [β]   Έλεγχος του µητρώου διπλοτύπων και αποδείξεων στο οποίο πρέπει να 

καταχωρούνται µε λεπτοµέρεια όλα τα διπλότυπα τιµολογίων και αποδείξεων που 
τυπώθηκαν και να συµφωνούν µε το τιµολόγιο του τυπογραφείου (Κ.∆.Π. 29/1997 
και εγκύκλιος ΤΕΠ 2007/16) 

 
 
 
1 

    
4. Έλεγχος αγορών.  
    
5. Όλες οι αγορές πρέπει να υποστηρίζονται µε αποδεικτικά στοιχεία. 

Όλες οι αγορές γίνονται µόνο για σκοπούς της επιχείρησης (δεν υπάρχουν προσωπικά έξοδα 
ή αγορές). 

 
 
1 
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   Βαθµοί 
6. Έλεγχος περιθωρίου κέρδους επί του κόστους αγοράς (percentage of mark-up 

method). 
 

   
 Υπολογισµός βάση του κόστους και τιµής πώλησης και σύγκριση µε λογαριασµούς. 1 
   
7. Έλεγχος «από τα µέρη στο σύνολο» (drinks to total).  
   
 Πρόκειται για εξειδικευµένο έλεγχο οποίος εφαρµόζεται και σε εστιατόρια. Βασικά είναι ο 

υπολογισµός του mark-up και των αναµενόµενων πωλήσεων για ένα µέρος του συνόλου και 
ακολούθως ο υπολογισµός των συνολικών πωλήσεων.    

 
 
1 

   
 Βάσει των πιο πάνω, θα ζητηθούν τα πιο κάτω, αρχικά για ένα µόνο έτος:  
 [α]  Γενικό καθολικό 

[β]  Ηµερολογιακές εγγραφές 
[γ]  Ηµερήσιες συγκεντρωτικές κορδέλες (Z-readings) και ηµερήσιες αναλυτικές κορδέλες 
[δ] Πιστοποιητικό έγκρισης από Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών (για τις ταµειακές 

µηχανές) 
[ε]  Τιµολόγια πωλήσεων (αν χρησιµοποιούνται) 
[ζ]  Τιµολόγια αγορών 
[η]  Καταθέσεις 
[θ] Τιµοκατάλογος του έτους που θα εξεταστεί µε επιτόπια έρευνα 

0.5 
0.5 
0.5 
0.5 

 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 

  15 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 
 Βαθµοί
(α)  Απαράγραφο υπόλοιπο £100,000 (καθότι η Άνεση Λτδ ετοίµασε εξισωτική κατάσταση)  

Εναποµείναντα έτη = 33,33 έτη – 5 έτη (ήδη παραχωρήθηκαν στην Άνεση Λτδ) 28,33 έτη 1 
Ετήσιες κεφαλαιουχικές εκπτώσεις £100,000/28.33 = £3,530 ανά έτος 1 

  
  
 Cost 

1/1/97 
Additions 

1997 
Total   

31/12/97 
Rate Years Capital 

allowances 
up to sale 
31/12/06 

NBV  

Land 400,000   400,000    0  400,000 0.5 

Shop building      500,000   500,000   10 35,300 464,700 1 

Shop building  150,000  150,000   9 40,500  109,500  1 

 900,000  150,000  1,050,000    75,800  974,200  

       
Εξισωτική κατάσταση £     
Τιµή Πώλησης (κτιρίου) 800,000    1 
Κόστος Αγοράς (500,000)    1 
Προσθήκες (150,000)    1 
Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις που παραχωρήθ. 75,800    0.5 

Εξισωτική πρόθεση 225,800    0.5 

Περιορίζεται στις εκπτώσεις που παραχωρήθ. 75,800    1 

Φόρος Εισοδήµατος πληρωτέος προς 10%  7,580    0.5 

    10 
(β) 
i. Το στοιχείο αυτό ή µέρος του έπαυσε να ανήκει στο πρόσωπο το οποίο ασκεί την 

επιχείρηση ή παρέχει µισθωτές υπηρεσίες, είτε λόγω πώλησης του εν λόγω στοιχείου ή 
µέρους αυτού είτε κάτω από οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες ή 

 
1 

ii. το στοιχείο αυτό ή µέρος του έπαυσε οριστικά να χρησιµοποιείται για τους σκοπούς της 
υπό του προσώπου αυτού ασκούµενης επιχείρησης, ή µισθωτής υπηρεσίας, ενώ 
εξακολουθεί να ανήκει ακόµη στο πρόσωπο που ασκεί την εµπορική επιχείρηση ή τη 
µισθωτή υπηρεσία ή 

 
1 

iii. η ασκούµενη επιχείρηση ή η µισθωτή υπηρεσία τερµατίστηκε οριστικά και µόνιµα, το 
στοιχείο αυτό δεν έπαυσε προηγουµένως να ανήκει στο πρόσωπο που ασκεί την 
επιχείρηση, ή µισθωτή υπηρεσία. 

1 

 
 Πρόσωπο θα υποβάλλει στον Έφορο κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, µαζί µε τη 

φορολογική του δήλωση, εξισωτική κατάσταση αναφορικά µε τέτοιο στοιχείο παγίου 
ενεργητικού, που περιέχει τα πιο κάτω στοιχεία: 

 

   
i. Το ποσό της κεφαλαιουχικής δαπάνης. 0.5 
ii. Το σύνολο του ποσού της υποτίµησης την οποία το στοιχείο αυτό υπέστη από την 

ηµεροµηνία που τούτο αγοράστηκε υπό µορφή φθοράς λόγω χρήσης, περιλαµβανοµένου 
και του συνολικού ποσού των εκπτώσεων οι οποίες χορηγήθηκαν ήδη δυνάµει των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

 
 
1 

iii. Το ποσό το αντιπροσώπευαν το τίµηµα πώλησης ή την καταβολή ασφαλισθέντος ποσού ή 
κάποιας άλλης αποζηµίωσης ή το κατάλοιπο της αξίας τέτοιου κεφαλαιουχικού στοιχείου.  
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 
 
  Βαθµοί
(α)1) αν εντός οποιασδήποτε περιόδου τριών ετών 

υπάρχει αλλαγή στην ιδιοκτησία των µετοχών κάποιας εταιρείας όσο  
και ουσιώδης αλλαγή στη φύση της επιχείρησης της εταιρείας ή 

1 
1 
1 

   
2) αν σε οποιοδήποτε χρόνο  

αφότου η κλίµακα των δραστηριοτήτων της εταιρείας έχει σµικρυνθεί ή γίνει αµελητέα  
και πριν από οποιαδήποτε ουσιώδη επαναδραστηριοποίηση της επιχείρησης  
υπάρξει αλλαγή στην ιδιοκτησία των µετοχών της εταιρείας 

1 
1 
1 
1 

   
 καµιά ζηµιά η οποία προέκυψε πριν από την αλλαγή της ιδιοκτησίας των µετοχών της 

εταιρείας δε µεταφέρεται στα επόµενα έτη µετά τέτοια αλλαγή.  
 
1 

   
(β)1) ∆ύο εταιρείες θα θεωρούνται ότι είναι µέλη συγκροτήµατος αν η µια είναι κατά 

εβδοµήντα πέντε τοις εκατόν (75%) εξαρτηµένη της άλλης ή και οι δύο, η καθεµιά 
ξεχωριστά, είναι κατά εβδοµήνα πέντε τοις εκατόν (75%) εξαρτηµένες τρίτης εταιρείας. 

 
1 
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