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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 
 
α) Προµέρισµα µεικτό £100,000. 

-   Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήµατος  
- Απαλλάσσεται από άµυνα λόγο του ότι προέρχεται από εµπορικές δραστηριότητες.  

   
1 
1 

β) Μέρισµα επενδυτικού ταµείου £10,000. 
 -    Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήµατος  
 - Φορολογείται σε έκτακτη αµυντική εισφορά προς £10,000 χ 15% = £1,500 
 -    Ηµερ. Πληρωµής 31/8/2006.  

   
1 
1 
1 

    
γ) Κέρδος µόνιµης εγκατάστασης στη Βουλγαρία £100,000. 

- Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήµατος  
- Απαλλάσσεται της έκτακτης αµυντικής εισφοράς   

   
1 
1 

    
δ) Ζηµιά – Λήδρα Λτδ £200,000 

-  ∆εν παραχωρείται συµψηφισµός αφού αγοράστηκε κατά τη διάρκεια του έτους 2 Μαρτίου 2006 
 
1 

    
ε) Κεφαλαιουχική ζηµιά Μαρίας Λτδ £100,000 
 - Η κεφαλαιουχική ζηµιά της θυγατρικής δεν µπορεί να συµψηφιστεί µε την ιθύνουσα. 
              Μπορεί µόνο να συµψηφιστεί µε µελλοντικό κεφαλαιουχικό κέρδος. 
 - Το κεφαλαιουχικό κέρδος της Αθηνάς Λτδ υπόκειται σε φορολογία κεφαλαιουχικών 

κερδών προς £50,000 χ 20% = £10,000. 
 - Ηµερ. Πληρωµής.  Ένας µήνας µετά την ηµεροµηνία διάθεσης. 

   
1 
 
1 
 
1 

    
στ) Εφόσον η εταιρεία ελέγχεται και διευθύνεται στην Κύπρο τότε φορολογείται στην Κύπρο µε 

£250,000 χ 10%.  Το µέρισµα από κυπριακή σε κυπριακή εταιρεία εξαιρείται του φόρου 
εισοδήµατος. 

  1 
1 
 
 

    
ζ) Ζηµιά από µόνιµη εγκατάσταση στην Ουκρανία £90,000. 

Μπορεί να διεκδικηθεί συµψηφισµός µε κέρδη της Κύπρου.   
Σε επόµενα χρόνια αν η µόνιµη εγκατάσταση έχει κέρδη θα φορολογηθούν µέχρι το ύψος της 
ζηµιάς που διεκδικήθηκε.  

   
1 
1 

    
η) Πώληση 70% µετοχών της εταιρείας Πάφος Λτδ µε κέρδος £580,000 

- Η διάθεση τίτλων εξαιρείται από φόρο εισοδήµατος 
- Η πώληση µετοχών σε εταιρεία που κατέχει ακίνητα φορολογείται στο φόρο 
κεφαλαιουχικών κερδών. 

- Το ακίνητο στην Ελλάδα δεν θεωρείται ιδιοκτησία για σκοπούς φόρου κεφαλαιουχικών 
κερδών. 

- Για το ακίνητο στην Κύπρο θα προκύψει φόρος κεφαλαιουχικών κερδών ως πιο κάτω: 

   
1 
1 
 
1 
 
 

 £ £   
Αξία την ηµέρα διάθεσης 600,000  ½ 
Μείον:  Κόστος αγοράς 200,000  ½ 
Πληθωρισµός (£200,000 χ 103.24) - £200,000   1 
                                        8989        34,930 (234,930)   
Κεφαλαιουχικό κέρδος  365,070   
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών @ 20%  73,014  1 
Ηµεροµηνία καταβολής  26/10/2006  1 
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θ) Αγοραπωλησία µηχανών    

   
Εφόσον οι µηχανές 1 και 2 έχουν πωληθεί κατά το έτος 2006 και 
εφόσον για τις συγκεκριµένες µηχανές έχουν παραχωρηθεί 
κεφαλαιουχικές εκπτώσεις στα προηγούµενα έτη, τότε η εταιρεία κατά 
τον προσδιορισµό φορολογητέου εισοδήµατος είναι υπόχρεα να 
υποβάλει εξισωτική κατάσταση αναφορικά µε τα στοιχεία που δεν 
ανήκουν στην εταιρεία πλέον. 

  
1 
 
1 

   
i. Κόστος  32,000 ½ 
     Μείον:  Κεφ. εκπτώσεις που παραχωρήθηκαν για το έτος 2005  (3,200) ½ 

  28,800  
Τιµή διάθεσης  35,000 ½ 
Εξισωτική πρόσθεση  6,200 ½ 
Περιορίζεται στις κεφαλ. εκπτώσεις που παραχωρήθηκαν  3,200 1 

   
ii. Κόστος  30,000 ½ 

Μείον:  Κεφ. εκπτώσεις που παραχωρήθηκαν για τα έτη 2004 και 2005 (£3,000 ανά έτος) 6,000 ½ 
  24,000  
Τιµή διάθεσης  20,000 ½ 
Εξισωτική αφαίρεση  4,000 ½ 

   
iii. ∆εν παραχωρούνται κεφαλαιουχικές εκπτώσεις καθότι η µηχανή 

παραδόθηκε αλλά δεν συναρµολογήθηκε και κατά συνέπεια δεν 
χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους 2006. 

  
1 

  30 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 
 
Φορολογητέο εισόδηµα του κου ∆ηµήτρη για το έτος 2006. 
 

Εισόδηµα £ Βαθµοί
Κέρδος συνεταιρισµού από Κύπρο 20,000 ½ 
Κέρδος συνεταιρισµού από Ελλάδα περιορίζεται στο ποσό της ζηµιάς που παραχωρήθηκε το 2005 10,000 1 
Εισόδηµα από ενοίκια 12,000 1 
Μερίσµατα από Αγγλία – εξαιρούνται 0 ½ 
Τόκοι εισπρακτέοι – εξαιρούνται 0 ½ 
  
Συνολικό εισόδηµα 42,000  
Αφαιρέσεις  
Τόκοι για ιδιοκατοίκηση 0 ½ 
Τόκοι διαµερίσµατος στο Λονδίνο 3,000 ½ 
Κεφαλαιουχική έκπτωση για το διαµέρισµα (£126,000-£46,000)=£80,000 χ 3% 2,400 ½ 
Έκπτωση σε εισόδηµα από ενοίκια £12,000 χ 20% 2,400 ½ 
Επιδιορθώσεις διαµερίσµατος στο Λονδίνο 0 ½ 
∆ωρεές  1,000 ½ 
 8,800  
Καθαρό εισόδηµα 33,200 ½ 
Απαλλαγές  
Ασφάλεια ζωής αρ. 001 – περιορίζεται στο 7% χ £100,000 7,000 ½ 
Ασφάλεια ζωής αρ. 002 – προγενέστερη από το 2002 και δεν παραχωρείται  ½ 
Ασφάλεια ζωής αρ. 003 – δεν παραχωρείται 3,000 ½ 
Κοινωνικές ασφαλίσεις 3,000 ½ 
Σύνολο απαλλαγών 13,000  
Απαλλαγές περιορίζονται στο 1/6 του καθαρού εισοδήµατος (£33,200 / 6) 5,533 5,533 1 
Φορολογητέο εισόδηµα  27,667  
  10 
 1ο εξάµηνο 2ο εξάµηνο  
Εισόδηµα από ενοίκια (£12,000 χ 75%) £9,000 χ 3% = £270 £135 £135 2 
Ηµεροµηνία πληρωµής 30 Ιουνίου 2006 31 ∆εκεµβρίου 

2006 
1 

Μερίσµατα   
Μερίσµατα από Αγγλία £8,000 χ 100/20 = £10,000 χ 15%  1,500 ½ 
Φόρος στην πηγή £8,000 χ 25/100)  (1,500) ½ 
Εισφορά πληρωτέα  0 1 
Τόκοι εισπρακτέοι   

i. Από Τράπεζα στην Κύπρο £1,800 χ 100/90 = £2,000 χ 10%  200 ½ 
Φόρος στην πηγή  (200) ½ 
Φόρος πληρωτέος  0 ½ 

ii. Από Τράπεζα στην Ελλάδα £750 χ 100/75 = £1,000 χ 10%  100 ½ 
Φόρος στην πηγή £250 περιορίζεται σε £100  (100) ½ 
Εισφορά πληρωτέα  0 ½ 

iii. Από Τράπεζα στην Αγγλία £1,800 χ 10%  180 ½ 
Φόρος από πηγή  0 ½ 
Εισφορά πληρωτές  180 ½ 
Ηµεροµηνία πληρωµής  31∆εκεµβρίου 2006 ½ 
  10 
  20 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 
 
(α) Κάθε πρόσωπο που αποκτά εισόδηµα από τις πηγές που καθορίζονται στις παραγράφους α, ε, 

στ του 5.1 και της παραγράφους α, δ, ε του 5.2 οφείλει όπως για κάθε φορολογικό έτος 
 
1 

   
 1. Εκδίδει τιµολόγια και αποδείξεις σχετικά µε τις συναλλαγές και τις εισπράξεις του. 1 
   
 2. Τηρεί λογιστικά βιβλία και αρχεία µε βάση τα οποία ετοιµάζει λογαριασµούς σύµφωνα µε 

αποδεκτές λογιστικές αρχές οι οποίες ελέγχονται σύµφωνα µε αποδεκτές ελεγκτικές 
αρχές από ελεγκτή. 

 
 
1 

   
 3. Τα βιβλία θα διατηρούνται για περίοδο 7 ετών µετά την συµπλήρωση των εγγραφών ή 

πράξεων που αναφέρονται. 
 
1 

   
 Ο ∆ιευθυντής έχει το δικαίωµα εντός επτά ετών περιλαµβανοµένου και του τρέχοντος έτους 

να προβαίνει οποτεδήποτε σε εξέταση και έλεγχο περιλαµβανοµένου και επιτόπιου ελέγχου 
όλων των λογιστικών βιβλίων και αρχείων τιµολογίων ή αποδείξεων και ελεγµένων 
λογαριασµών και δυνατόν να λάβει µαζί του περικοπές ή αντίγραφο αυτών. 

1 
 
1 

  6 
   
(β) Πρόσωπο το οποίον αµφισβητεί την φορολογία που του επιβλήθηκε, δύναται, δι’ εγγράφου 

ειδοποιήσεως ενστάσεως, να αποταθή εις τον ∆ιευθυντή προς επανεξέτασιν και αναθεώρησιν 
αυτής αλλά οφείλει όπως ταυτοχρόνως απόστειλε εις τον ∆ιευθυντή δήλωσιν του αντικειµένου 
του φόρου εάν δεν έχη υποβάλη τοιαύτην, καικαταβάλλει τον οφειλόµενο φόρον βάσει ιδικού 
του υπολογισµού.  Η ειδοποίησις αυτή δέον όπως εκθέτη επακριβώς τους λόγους της 
ένστασης του εις την φορολογίαν όχι αργότερο από του τέλους του µηνός ο οποίος ακολουθεί 
του µήνα στον οποίο η φορολογία εδόθη εις το πρόσωπο τούτο. 

1 
 
1 
 
 
1 

 
  3 
(γ) Άµα τη λήψει της ενστάσεως, ο ∆ιευθυντής δύναται (µέσα σε περίοδο δώδεκα µηνών από την 

ηµεροµηνία υποβολής της ένστασης). 
1 

 (α)  να ζητήσει στοιχεία προς τον σκοπό εξακριβώσεως του ποσού του αντικειµένου φόρου 
όπως πιο κάτω: 

½ 
 

 i. Λογαριασµούς που εξελέχθησαν από ανεξάρτητο επαγγελµατία λογιστή, εγκεκριµένου ½ 
 

 ii. Λογιστικά βιβλία, έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, αντίγραφα τραπεζικών και 
άλλων λογαριασµών αφορώντων εις το αντικείµενο φόρου, 

½ 

 iii. Καταστάσεις δεικνυούσας, καθ’ ωρισµένην τινά ηµεροµηνίαν, πλήρεις λεπτοµέρειας 
του ενεργητικού και παθητικού της προσωπικής ή επαγγελµατικής περιουσίας 

½ 

 (β)  να καλέσει το ενιστάµενον πρόσωπο όπως εµφανισθή ενώπιον αυτού προς τον σκοπόν 
όπως εξετασθή αναφορικώς προς την τοιαύτην ένστασίν του. 

½ 
 

 (γ)  να καλέση οιονδήποτε άλλο πρόσωπον, δυνάµενον να παράσχη οιασδήποτε πληροφορίας 
γενοµένην φορολογίαν. 

½ 
 

   

 Νοείται περαιτέρω ότι, εφόσον ζητηθούν στοιχεία σύµφωνα µε την παράγραφο (α) πιο πάνω 
εντός των πιο πάνω καθορισµένων προθεσµιών, ο ∆ιευθυντής µπορεί να προβεί στις ενέργειες 
που προβλέπονται στις παραγράφους (β) και (γ) ή να ζητήσει διευκρινιστικά στοιχεία που 
προκύπτουν από την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων. 

1 

   

 Η απόφαση του ∆ιευθυντή στην ένσταση, εκδίδεται το αργότερο µέσα σε περίοδο τριών 
χρόνων από την ηµεροµηνία που το ενιστάµενο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προσήγαγε ή 
παρέσχε στο ∆ιευθυντή οποιαδήποτε στοιχεία και τις πληροφορίες που αυτός είχε απαιτήσει 
και ή ανταποκρίθηκε θετικά σε οποιοδήποτε αίτηµά του, µε βάση τις διατάξεις του εδαφίου. 

1 
 

  6 
 Σύνολο 15 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 
 
Υπολογισµός επιπρόσθετων φόρων. 
 

i. £200,000 να συµπεριληφθούν στο φορολογητέο εισόδηµα  £  Βαθµοί
 £200,000 χ 10% = 20,000  1 
ii. £150,000 αγορές να µην παραχωρηθούν ως έξοδο    

 £150,000 χ 10% = 15,000  1 
iii. £50,000 να παραχωρηθούν ως έξοδο αλλά να φορολογηθούν οι 

διευθυντές µε επιπρόσθετο όφελος 
   

 £50,000 χ 30% 15,000  1 
iv. £4,000 χ 30% 1,200  1 
v. £40,000 χ 30% 12,000  1 
vi. £7,000 χ 20 = £140,000 να µην παραχωρηθούν ως έξοδο άρα     

   £140,000 χ 10% 14,000  1 
Σύνολο επιπρόσθετων φόρων 77,200  6 

 
Εισηγήσεις για χειρισµό να περιλαµβάνουν τα πιο κάτω:  
  
- Συνολικοί φόροι που αποφεύχθηκαν £77,200. 
- ∆εν υπάρχει απάτη αλλά παραλήψεις και παρατυπίες. 
- Οι παραλήψεις δεν αφορούν το µη δηλωθέν εισόδηµα που φαίνεται να καταχωρείται 
ορθά. 

- Η εταιρεία έχει ικανοποιητική κερδοφορία. 
- Όλοι οι φόροι πληρώνονται έγκαιρα. 
- Οι διευθυντές/µέτοχοι έχουν ψηλούς µισθούς ενώ θα µπορούσαν να έχουν χαµηλούς 

µισθούς και να έπαιρναν µερίσµατα µε συνολική φορολόγηση 25% (10% + 15%) 
φόρο αντί 30%. 

- Το σηµείο του µη ικανοποιητικού υποστηρικτικού των αγορών καθώς και τα εργατικά, 
µπορούν να γίνουν αποδεκτά σε µια συµβιβαστική λύση και κατά συνέπεια από τις 
£77,200 να αφαιρεθούν.  £29,000 δηλαδή οι επιπρόσθετοι φόροι να ανέλθουν στις 
£48,200. 

- Οι φορολογούµενοι προσφέρουν £40,000. 
-   Εισήγηση να γίνει αποδεκτή η προσφορά καθότι πρέπει να λάβουµε υπόψη τη γενική 
εικόνα του φορολογούµενου που σε αυτή την περίπτωση είναι ικανοποιητική. 

1 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
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Σύνολο 15 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 
 
Το σηµείωµα µε τις εισηγήσεις να περιλαµβάνει µεταξύ άλλων: 
 

- Η ύπαρξη εκπρόθεσµης ένστασης θέτει τους φορολογούµενους σε πολύ δύσκολη θέση 
χωρίς να µπορούν να προβάλουν κανένα ισχυρισµό. 

- Η κατ’ εκτίµηση φορολογία είναι πενταπλάσια της δηλωθείσας.  Το ύψος της φορολογίας 
είναι εντελώς άδικο για τους φορολογούµενους. 

- Η αλλαγή της διεύθυνσης τους έπρεπε να κοινοποιηθεί στο ΤΕΠ. 
- Αποκλειστική ευθύνη για την µη αποδοχή της ένστασης έχουν οι ίδιοι οι 

φορολογούµενοι. 
- Λόγο της κατάφορης αδικίας και της διαφοράς του πραγµατικού κέρδους από το τι 

φορολογήθηκαν, θα εισηγούµουν στο ∆ιευθυντή του ΤΕΠ την αποδοχή της 
εκπρόθεσµης ένστασης. 

(Σύνολο 10 βαθµοί) 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 
 
(α)  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 
 

(i) Ποια σηµεία θα εξεταστούν; 
- Τιµές πώλησης στους λογαριασµούς να είναι χαµηλότερες από συµβόλαια. 
- Έξτρα εργασίες δεν περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς. 
- Αυξηµένα κόστα ή/και κόστα χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. 
- Λανθασµένος τρόπος φορολόγησης κερδών (όχι βάσει εγκυκλίων και Κ∆Π340/89). 
- Προσωπικά έξοδα διευθυντών και µετόχων περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς. 

 
(ii) Στοιχεία που θα ζητηθούν: 

-  Γενικό καθολικό 
-  Ηµερολογιακές εγγραφές 
-  Συµβόλαια πώλησης 
-  Τιµολόγια αγορών 
-  Αποδείξεις είσπραξης και καταθέσεις 

 
Επιπρόσθετες µονάδες θα δοθούν όταν αναφέρονται σηµεία από τα πιο κάτω. 
 
1. Συµφωνία βιβλίων µε λογαριασµούς.   

(Τα βιβλία που προσκοµίστηκαν όντως συµφωνούν µε τους λογαριασµούς που 
υποβλήθηκαν). 

  
2. Έλεγχος πωλήσεων. 

[α]  Συµφωνία συµβολαίων µε τιµές πώλησης που παρουσιάζονται στους λογαριασµούς. 
[β]  Συµφωνία εισπράξεων µε τιµές πώλησης.   
[γ]  Έλεγχος σειράς αποδείξεων είσπραξης.   
[δ]  Έλεγχος για ταµειακό έλλειµµα.    
[ε] Σύγκριση τιµών πώλησης στην ίδια την επιχείρηση καθώς επίσης και µε άλλες 

επιχειρήσεις. 
  

3. Έλεγχος κόστων. 
[α]  Όλα τα κόστα υποστηρίζονται µε αποδεικτικά στοιχεία; 
[β]  Υπάρχουν παράξενα κόστα τα οποία δεν περιλαµβάνονται στους τεχνικούς όρους;   
[γ]  Τα κόστα κάθε έργου τηρούνται ξεχωριστά; 
[δ]  Στα τιµολόγια των προµηθευτών (π.χ. µπετόν, κεραµικά κλπ) συνήθως αναγράφεται ο 

τόπος παράδοσης. 
 

4. Έλεγχος για ορθή φορολόγηση κερδών.   
Ακολουθείται η εγκύκλιος 1987/21 και η Κ∆Π340/89. 

  
5. Έλεγχος για προσωπικά έξοδα διευθυντών/µετόχων. 

Αν υπάρχουν, έχουν ορθά καταχωρηθεί στους λογαριασµούς των διευθυντών/µετόχων; 
 

(5 βαθµοί) 
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(β)  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ  
 

(i) Ποια σηµεία θα εξεταστούν; 
 

-  Να µην καταχωρούνται ορθά όλες οι πωλήσεις της επιχείρησης. 
-  Προσωπικά έξοδα διευθυντών/µετόχων περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς 
 

(ii) Στοιχεία που θα ζητηθούν: 
 

[α]  Γενικό καθολικό 
[β]  Ηµερολογιακές εγγραφές 
[γ]  Ηµερήσιες συγκεντρωτικές κορδέλες (Z-readings) 
[δ]  Ηµερήσιες αναλυτικές κορδέλες 
[ε] Πιστοποιητικό έγκρισης από Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών (για τις 

ταµειακές µηχανές) 
[ζ]  Τιµολόγια αγορών 
[ε]  Καταθέσεις 

 
Επιπρόσθετες µονάδες θα δοθούν όταν αναφέρονται σηµεία από τα πιο κάτω. 
 
1. Συµφωνία βιβλίων µε λογαριασµούς.   
 

(Τα βιβλία που προσκοµίστηκαν όντως συµφωνούν µε τους λογαριασµούς που 
υποβλήθηκαν). 

  
2. 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). 
[β]   Έλεγχος ηµερήσιων αναλυτικών κορδελών. 
[γ]   Έλεγχος του αριθµού των ταµειακών µηχανών που διατηρεί η επιχειρήση. 

Να βεβαιωθούµε ότι πωλήσεις από όλες τις ταµειακές µηχανές περιλαµβάνονται στα 
βιβλία της επιχείρησης. 

[δ]  Οι ταµειακές µηχανές που διατηρεί η επιχείρηση έχουν πιστοποιητικό έγκρισης από το 
Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών; 

[ε]   Σύγκριση καταθέσεων µε εισπράξεις.   
Οι καταθέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις εισπράξεις. 

[ζ]   Έλεγχος για ταµειακό έλλειµµα.   
 

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

4. Έλεγχος περιθωρίου κέρδους επί του κόστους αγοράς (percentage of mark-up 
method). 
Υπολογισµός βάση του κόστους και τιµής πώλησης και σύγκριση µε λογαριασµούς. 
  

5. Έλεγχος τελικών ηµερολογιακών εγγραφών.  
Υποστηρίζονται µε αποδεικτικά στοιχεία; 

(5 βαθµοί) 
 

(Σύνολο 10 βαθµοί) 
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