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Μάθηµα:       ΕΙ∆ΙΚΟ ΘΕΜΑ 

Ηµεροµηνία:    Πέµπτη, 29 Νοεµβρίου 2007 

∆ιάρκεια:  3 ώρες (3.00 µ.µ. – 6.00 µ.µ.) 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ ΕΞΙ (6) 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ∆ΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ. 
 

 

 

Να απαντήσετε στα ελληνικά όλες τις ερωτήσεις. 

 
Επιτρέπεται η χρήση µη προγραµµατιζόµενης υπολογιστικής µηχανής. 
 
 
 
Βαθµολογία  
 
Ερώτηση 1 (30 µονάδες) 

Ερώτηση 2 (20 µονάδες) 

Ερώτηση 3 (15 µονάδες) 

Ερώτηση 4 (15 µονάδες) 

Ερώτηση 5 (10 µονάδες) 

Ερώτηση 6 (10 µονάδες) 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
 
Οι πιο κάτω φορολογικοί συντελεστές και εκπτώσεις να χρησιµοποιηθούν κατά την απάντηση των 
ερωτήσεων. 

 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006 

 
 

Φορολογικοί συντελεστές  
για φυσικά πρόσωπα 

 
Φορολογητέο Εισόδηµα Φορολογικός  

συντελεστής 

Για κάθε λίρα µέχρι £10.000 0% 

Για κάθε λίρα πάνω από £10.000 µέχρι £15.000 20% 

Για κάθε λίρα πάνω από £15.000 µέχρι £20.000 25% 

Για κάθε λίρα πάνω από £20.000 30% 
 
 
 

Φορολογικός συντελεστής  
για νοµικά πρόσωπα 

 

Εταιρείες                                10% 
 
 

 
Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις 

Μηχανήµατα 10%
Οχήµατα 20%
Ξενοδοχεία και βιοµηχανικά κτίρια 4%
Άλλα κτίρια 3%
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20%
Λογισµικά προγράµµατα 33%

 

 

Επιτόκιο 8% 
 
 
 

Τιµές πληθωρισµού 
 

Ιούλιος 2001 87,89
Αύγουστος 2001 88,38
Σεπτέµβριος 2006 103,24
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1
 
Η Αθηνά Λτδ είναι εταιρεία της οποίας ο έλεγχος και η διεύθυνση της είναι στη ∆ηµοκρατία.  Ο οικονοµικός 
∆ιευθυντής σας παραθέτει τις πιο κάτω συναλλαγές οι οποίες πραγµατοποήθηκαν: 
  

α] Στις 24 Οκτωβρίου 2005 αγόρασε ποσοστό 55% στην Ρωσική εταιρεία Αφροδίτη Λτδ ιδιοκτήτρια 
εστιατορίου στη Ρωσσία.  Στις 25 Μαΐου 2006 η Αθηνά Λτδ είσπραξε προµέρισµα £95,000 µετά την 
αφαίρεση του φόρου £5,000 που παρακρατήθηκε στη Ρωσία. 

  

β] Στις 15 Μαρτίου 2006 επένδυσε σε µετοχικό επενδυτικό ταµείο του εξωτερικού µε ποσοστό 0.5%.  Στις 20 
Ιουλίου 2006 εισέπραξε µέρισµα από το ταµείο αυτό ύψους £10,000 χωρίς να αποκοπεί οποιοσδήποτε 
φόρος. 

  

γ] Στις 24 Οκτωβρίου 2005 ίδρυσε υποκατάστηµα στη Βουλγαρία.  Οι δραστηριότητες του υποκαταστήµατος 
ελέγχονται και διευθύνονται από την Βουλγαρία.  Για το έτος 2006 το κέρδος του υποκαταστήµατος 
ανέρχεται στις £100,000 το οποίο υπόκειται σε φορολογία ύψους 10%.  Τον Οκτώβριο του 2006 
εµβάσθηκε στην Κύπρο το 50% των κερδών του υποκαταστήµατος µετά τη φορολογία. 

  

δ] Στις 2 Μαρτίου 2006 αγόρασε το 90% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Λήδρα Λτδ.  Η ζηµιά της 
Λήδρα Λτδ για το έτος 2006 ανήλθε στις £200,000. 

  

ε] Στις 14 Νοεµβρίου 2005 αγόρασε το 80% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Μαρία Λτδ.  Η εταιρεία 
Μαρία Λτδ τον Μάρτιο του 2006 πώλησε ακίνητη περιουσία και προέκυψε κεφαλαιουχική ζηµιά ύψους 
£100,000.  Η εταιρεία Αθηνά Λτδ τον Απρίλιο του 2006 πώλησε ακίνητη ιδιοκτησία και προέκυψε 
κεφαλαιουχικό κέρδος £50,000. 

  

στ] Στις 15 Μαρτίου 2006 ίδρυσε 100% θυγατρική εταιρεία στις Μπαχάµες η οποία ελέγχεται και διευθύνεται 
από την Κύπρο.  Οι εργασίες της θυγατρικής είναι επενδυτικές.  Το κέρδος της θυγατρικής για το έτος 2006 
είναι £250,000 και φορολογήθηκε µε συντελεστή 2%.  Στις 20 ∆εκεµβρίου 2006 η θυγατρική πλήρωσε 
µέρισµα ύψους £150,000 χωρίς να αποκόψει οποιοδήποτε φόρο. 

ζ] Στις 20 Ιουνίου 2006 ίδρυσε υποκατάστηµα στην Ουκρανία.  Παρόλο που οι προοπτικές είναι αρκετά καλές 
για το έτος 2007, για το έτος 2006 το υποκατάστηµα είχε ζηµιά £90,000. 

  

η] Στις 25 Σεπτεµβρίου 2006 πώλησε το 70% των µετοχών που κατείχε στην Κυπριακή εταιρεία Πάφος Λτδ 
για £1,250,000 και προέκυψε κέρδος ύψους £580,000.  Η εταιρεία Πάφος Λτδ είχε ακίνητη ιδιοκτησία στην 
Κύπρο αξίας £600,000 και ακίνητη ιδιοκτησία στην Ελλάδα αξίας £500,000.  Η ακίνητη ιδιοκτησία στην 
Κύπρο αγοράστηκε στις 14 Ιουλίου 2001 για £200,000.  Η ακίνητη ιδιοκτησία στην Ελλάδα αγοράστηκε 
στις 20 Αυγούστου 2001 για £100,000. 

  

θ]      Κατά το 2006 προέβηκε στις πιο κάτω αγοραπωλησίες µηχανηµάτων για τις οποίες χορηγούνται εκπτώσεις 
ετήσιας φθοράς σε ποσοστό 10%.   

  

 

i. Το Μάρτιο του 2005 αγόρασε 1 µηχανή για £32,000 η οποία πωλήθηκε τον Οκτώβριο του 2006 για 
£35,000.   

ii. Η δεύτερη µηχανή αγοράστηκε τον Ιούνιο του 2004 για £30,000 και πωλήθηκε το ∆εκέµβριο του 
2006 για £20,000. 

iii. Η τρίτη µηχανή αγοράστηκε για £44,000.  Η µηχανή παραδόθηκε στις 20 Αυγούστου 2006 αλλά 
δεν έχει συναρµολογηθεί ακόµη.  Η συναρµολόγηση της αναµένεται να γίνει στις αρχές του 2007. 

 

 
Ζητείται: 
 
Να ετοιµαστεί επιστολή προς τον οικονοµικό διευθυντή της εταιρείας που να αναφέρει για κάθε 
συναλλαγή ξεχωριστά, το φορολογικό χειρισµό, τους οποιουσδήποτε φόρους που προκύπτουν και τις 
ηµεροµηνίες καταβολής των φόρων αυτών. 

(30 µονάδες)
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2     
          

Ο κος ∆ηµήτρης έχει τα πιο κάτω εισοδήµατα και πληρωµές κατά το έτος 2006:  
           

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ    Σηµ.  £   
Κέρδος συνεταιρισµού   1  32,000   
Εισόδηµα από ενοίκια   2  12,000   
Καθαρά µερίσµατα εισπρακτέα από αγγλική εταιρεία 3  8,000   
Τόκοι εισπρακτέοι    4  4,350   
Συνολικό Εισόδηµα     56,350   
           

ΠΛΗΡΩΜΕΣ         
Τόκοι δανείων    5  5,250   
Ασφάλειες ζωής  6  13,000   
Έξοδα συντήρησης  7  20,000   
Σύνολο Πληρωµών     38,250    
           

Παρατηρήσεις:         
           

1) Το εµπορικό κέρδος προκύπτει από το συνεταιρισµό που έχει µε τον κ Λεµέσιο ως σύµβουλοι 
επιχειρήσεων.  Το µερίδιο του κου ∆ηµήτρη στον συνεταιρισµό ανέρχεται στο 50%.  Το ποσό των 
£20,000 είναι το µερίδιο του που προκύπτει από τις εργασίες του συνεταιρισµού στην Κύπρο, ενώ οι 
£12,000 το µερίδιο του από τις εργασίες του υποκαταστήµατος του συνεταιρισµού στην Ελλάδα.  
Κατά το έτος 2005 το υποκατάστηµα στην Ελλάδα είχε ζηµιά και το µερίδιο του κου ∆ηµήτρη στις 
ζηµιές του 2005 ανήλθε στις £10,000 για τις οποίες χορηγήθηκε έκπτωση στην Κύπρο. 

 

   

2) Τα ενοίκια αφορούν ένα διαµέρισµα στο Λονδίνο που αγοράστηκε το 1998 για το ποσό των 
£126,000 (συµπεριλαµβανοµένης της γης £46,000).  Το διαµέρισµα ενοικιάζεται προς £1,000 
µηνιαίως.  Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 έγιναν επιδιορθώσεις στο διαµέρισµα ύψους £2,000.  
∆εν έχουν πληρωθεί οποιοιδήποτε φόροι στην Αγγλία. 

 

   

3) Τα µερίσµατα εισπράχθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2006 και έχει αποκοπεί φόρος 20% στην πηγή.    
      

4) Καθαροί τόκοι Εισπρακτέοι:     £    
 Από Τράπεζες στην Κύπρο 1,800    
 Από Τράπεζες στην Ελλάδα (φόρος στην πηγή £250) 750    

 
Από Τράπεζες στην Αγγλία (το ποσό εµβάσθηκε τον Νοέµβριο του 
2006 χωρίς αποκοπή φόρου στην πηγή) 1,800    

  4,350    
      

5) Οι τόκοι δανείων αναλύονται ως ακολούθως:     
           £    
 Γα αγορά ιδιοκατοίκησης   2,250    
 Για αγορά του διαµερίσµατος που ενοικιάζεται στο Λονδίνο 3,000    
       5,250    
      

6) Αρ. Ασφ. 
εγγράφου

Ηµερ. Ασφ. 
εγγράφου

Τύπος  
ασφάλειας 
 

Ασφαλιζόµενο 
πρόσωπο

Ασφαλιστέο 
ποσό 

£ 

Ασφάλιστρο 
πληρωτέο 

£ 
 001 24/02/2003 Ισόβια Κος ∆ηµήτρης 100,000 9,000 
 002 20/12/2002 Ισόβια  Κα ∆ηµητρίου 50,000 3,000 
 003 20/12/2002 Κάρτα περίθαλψης Κος ∆ηµήτρης --- 1,000 
         Συνολικά ασφάλιστρα που πληρώθηκαν   13,000 
7)      Τα έξοδα συντήρησης συµπεριλαµβάνουν εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις ύψους £3,000 και   
         δωρεές σε εγκεκριµένα φιλανθρωπικά ιδρύµατα ύψους £1,000.  
        

Ζητείται:        
  
α)  Να υπολογισθεί το φορολογητέο εισόδηµα του κου ∆ηµήτρη για το φορολογικό έτος 2006. 

(10 µονάδες)
 

β)  Να υπολογισθεί η έκτακτη αµυντική εισφορά πληρωτέα του κου ∆ηµήτρη για το έτος 2006 και να 
αναφερθούν οι ηµεροµηνίες πληρωµής της. 

(10 µονάδες)
  

Σύνολο (20 µονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3
 
α)  Αναφέρετε τις υποχρεώσεις προσώπου για την τήρηση βιβλίων ως επίσης και τις εξουσίες του ∆ιευθυντή για 
την εξέταση των βιβλίων αυτών. 

(6 µονάδες)
 
β)  Αναφέρετε τις ενέργειες στις οποίες µπορεί να προβεί ένας φορολογούµενος που διαφωνεί µε την φορολογία 
που του έχει επιβληθεί από τον ∆ιευθυντή. 

(3 µονάδες)
 
γ) Αναφέρετε τα στοιχεία που ο ∆ιευθυντής δικαιούται να ζητήσει µε την παραλαβή της ένστασης από 
φορολογούµενο, τις ενέργειες που πρέπει ή και µπορεί ο ∆ιευθυντής να προβεί καθώς και τους χρονικούς 
περιορισµούς αυτών των ενεργειών. 

(6 µονάδες)

Σύνολο (15 µονάδες)
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
 
Είστε προϊστάµενος στον κλάδο επιτόπιου ελέγχου και ένας Φοροθέτης του κλάδου σας, σας ενηµερώνει για τις 
παραλήψεις στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας Αλάµο Λτδ ιδιοκτήτριας αλυσίδας εστιατορίων που προέκυψαν κατά 
την πρόσφατη επιτόπια εξέταση των βιβλίων της εταιρείας για το έτος 2006 ως πιο κάτω: 
  

i. Εκδόθηκαν αποδείξεις εισπράξεως ύψους £200,000 οι οποίες δεν καταχωρήθηκαν στα βιβλία από παράληψη 
του λογιστή. 

ii. Αγορές ύψους £150,000 δεν έχουν κατά την άποψη του ΤΕΠ τα κατάλληλα υποστηρικτικά στοιχεία. 
iii. Ποσό ύψους £50,000 αφορά προσωπικά έξοδα των µετόχων/διευθυντών και καταχωρήθηκαν ως αγορές. 
iv. Ποσό ύψους £4,000 που πληρώθηκε στους µετόχους/διευθυντές (£1,000 έκαστος) ως επίδοµα φαγητού 

καταχωρήθηκε ως έξοδο περιποίησης πελατών. 
v. Επίδοµα µεταφορικών ύψους £40,000 που πληρώθηκε στους µετόχους/διευθυντές της εταιρείας (£10,000 

έκαστος) καταχωρήθηκε ως έξοδο της εταιρείας και περιλήφθηκε στα µεταφορικά έξοδα εσωτερικού. 
vi. Ποσό £7,000 ανά άτοµο πληρώθηκε σε 20 εκτάκτους αλλοδαπούς εποχιακούς σερβιτόρους που ήδη 

εγκατέλειψαν την Κύπρο και καταχωρήθηκε στα έκτακτα εργατικά χωρίς ανάλυση των στοιχείων. 
 
Για το έτος 2006 η εταιρεία είχε φορολογητέο κέρδος £600,000 µετά την αφαίρεση µισθών των 4 
διευθυντών/µετόχων συνολικού ύψους £400,000 (100,000 έκαστος).  Όλοι οι φόροι της εταιρείας 
συµπεριλαµβανοµένου και του φόρου επί των απολαβών, έχουν καταβληθεί µε αυτοφορολογίες έγκαιρα. 
 
Οι ∆ιευθυντές της εταιρείας ζητούν συνάντηση µαζί σας πιστεύοντας ότι η καταβολή ενός επιπρόσθετου ποσού 
ύψους £40,000 συµπεριλαµβανοµένων τόκων και επιβαρύνσεων θα ήταν ικανοποιητικό ως η τελική φορολογική 
υποχρέωση της εταιρείας για το έτος 2006. 
 
Ζητείται: 
 

Να ετοιµάσετε σηµείωµα προς το ∆ιευθυντή που να περιλαµβάνει υπολογισµό των επιπρόσθετων 
φόρων που προκύπτουν από τις πιο πάνω παραλήψεις και τις εισηγήσεις σας για τους πιθανούς 
τρόπους χειρισµού της υπόθεσης. 

(15 µονάδες)
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5
 
Είστε προϊστάµενος στον κλάδο εξέτασης λογαριασµών όπου προΐστασθε οµάδας 3 φοροθετών που µόλις έχουν 
τοποθετηθεί στον κλάδο σας.  Ένας εκ των 3 φοροθετών σας παρουσιάζει τα πιο κάτω γεγονότα: 
 

Ο κος Κωνσταντίνος και η κα Τώνια το 2005 προέβηκαν σε διαθέσεις µετοχών εταιρείας που κατείχε ακίνητη 
ιδιοκτησία στην Κύπρο, χωρίς να υποβάλουν δήλωση διάθεσης.   

 
Οι πιο πάνω διαθέσεις περιέπεσαν στην αντίληψη του Φοροθέτη κατά την εξέταση των εξελεγµένων 
λογαριασµών της εν λόγω εταιρείας για το έτος 2005. 

Στις 2 Φεβρουαρίου 2007 ο φοροθέτης τους απέστειλε επιστολή ζητώντας εντός 15 ηµερών στοιχεία 
αναφορικά µε τις πιο πάνω διαθέσεις που περιήλθαν στην αντίληψη του.  Μετά το πέρας των 15 ηµερών και 
αφού δεν υπήρξε καµιά ανταπόκριση από τους δύο φορολογούµενους την 1 Μαρτίου 2007 ο φοροθέτης µε 
βάση τα διαθέσιµα στοιχεία προέβηκε σε κατ’ εκτίµηση φορολογίες µε κέρδος £500,000 για έκαστο 
φορολογούµενο.  Οι φορολογούµενοι λόγω του ότι άλλαξαν κατοικία το 2006, δεν παρέλαβαν ποτέ τις 
φορολογίες που τους επιβλήθηκαν. 

 
Στις 2 Ιουνίου 2007 καταχωρήθηκαν εναντίον των δύο φορολογουµένων αγωγές από τον κλάδο εισπράξεων 
για την είσπραξη των πιο πάνω οφειλόµενων φόρων.  Στις 30 Οκτωβρίου 2007 οι φορολογούµενοι 
εντοπίσθηκαν από τον δικαστικό επιδότη και ενηµερώθηκαν για τις οφειλές τους και αµέσως υπέβαλαν 
εκπρόθεσµη ένσταση υποβάλλοντας ταυτόχρονα και δηλώσεις διάθεσης µε φορολογητέο κέρδος £100,000 
έκαστος. 

 
Ζητείται: 
 
Να ετοιµάσετε σηµείωµα προς το ∆ιευθυντή µε τις εισηγήσεις σας για τους πιθανούς τρόπους 
χειρισµού εκ µέρους του ΤΕΠ της εκπρόθεσµης ένστασης. 

 
(10 µονάδες)

  
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
 
Ο προϊστάµενος του κλάδου επιτόπιων ελέγχων ζητά τις απόψεις σας για το πρόγραµµα ελέγχου που θα 
ακολουθήσετε κατά την επιτόπια εξέταση των πιο κάτω επιχειρήσεων: 
 
[α]   Ανάπτυξης γης και οικοδοµών 
[β]   Κατάστηµα λιανικής πώλησης φρούτων και λαχανικών 
 
Συγκεκριµένα σας ζητά να του αναφέρετε  
i. Ποια σηµεία προτίθεστε να εξετάσετε κατά την διάρκεια της επιτόπιας έρευνας και γιατί; 
ii. Τι στοιχεία θα ζητήσετε από τους υπό εξέταση φορολογούµενους κατά την επιτόπια έρευνα στα γραφεία 

τους και γιατί; 
 

Ζητείται: 
Να ετοιµαστεί σηµείωµα προς τον Προϊστάµενο του κλάδου επιτόπιου ελέγχου µε τις εισηγήσεις σας. 

(10 µονάδες)
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