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Περίληψη 
 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία παρουσιάζεται αναλυτικά το ∆.Λ.Π. 12, µε το 

οποίο εισάγεται η έννοια της αναβαλλόµενης φορολογίας. Μια έννοια πρωτόγνωρη 

για τις ελληνικές επιχειρήσεις µέχρι και το 2005, όπου έχουµε και την υιοθέτηση των 

∆.Λ.Π. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στις αιτίες που οδήγησαν στην 

υποχρεωτική υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. από τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρίες 

απ’ όλα τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα βασικότερα φορολογικά 

νοµοσχέδια που ισχύουν στην ελληνική νοµοθεσία, µέχρι και σήµερα. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο, εντοπίζεται το πρόβληµα µεταξύ των Ε.Λ.Π. και της 

φορολογικής νοµοθεσίας, που οδήγησε στην υιοθέτηση του ∆.Λ.Π. 12. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζεται όσο γίνεται εκτενέστερα η έννοια και το περιεχόµενο της 

αναβαλλόµενης φορολογίας, όπως αυτή εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Κατόπιν, παρουσιάζονται οι βασικές διαφορές µεταξύ της ελληνικής φορολογικής 

νοµοθεσίας και του ∆.Λ.Π. 12. Και το κεφάλαιο ολοκληρώνεται, µε αναφορά στις 

τροποποιήσεις και προσθήκες που έχει δεχθεί το ∆.Λ.Π. 12. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις από την εφαρµογή των 

∆.Λ.Π., αλλά δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις επιπτώσεις από την αναγνώριση της 

αναβαλλόµενης φορολογίας από τις επιχειρήσεις. Παρουσιάζεται ο διττός ρόλος της 

αναβαλλόµενης φορολογίας, µέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών που 

έχουν διενεργηθεί. Από τη µία, ως µέσο που “βοηθά” στην παραποίηση των 

οικονοµικών καταστάσεων και από την άλλη, ως εργαλείο που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την αναγνώριση ενδείξεων χειραγώγησης των αποτελεσµάτων 

που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 Στο πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο, διεξάγεται µία εµπειρική έρευνα σ’ ένα 

δείγµα 80 εισηγµένων εταιριών στο Χ.Α.Α, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι 

εταιρίες αναγνωρίζουν αναβαλλόµενη φορολογία στις οικονοµικές καταστάσεις και 

δεύτερον αν αυτή η αναγνώριση αποτελεί εργαλείο που βοηθά τους χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων ν’ αξιολογήσουν σωστά της αξία της επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

 

1.1 Εισαγωγή 
 

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τα λογιστικά πρότυπα1,λόγω των 

σηµαντικών εξελίξεων στο οικονοµικό περιβάλλον µε αποτέλεσµα η λογιστική 

πληροφορία να αποκτήσει ιδιαίτερο βάρος. Σηµαντικός παράγοντας αυτών των 

εξελίξεων υπήρξε η ριζική µεταβολή στη µετοχική σύνθεση της σύγχρονης 

επιχείρησης, που από υπόθεση ενός πολύ περιορισµένου αριθµού µετοχών, 

µετατράπηκε, µέσω του Χρηµατιστηρίου, σε κοινωνικό αγαθό. Πράγµατι, η άνοδος 

που σηµειώθηκε µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο στις οικονοµίες των χωρών του 

∆υτικού Κόσµου, δηµιούργησε τη σύγχρονη µεγάλη και πολύπλοκη επιχείρηση, που 

για να χρηµατοδοτήσει τα επενδυτικά της σχέδια και να ανταποκριθεί στην αυξηµένη 

ζήτηση σε προϊόντα απευθύνθηκε, µέσω της Κεφαλαιαγοράς, στο ευρύ επενδυτικό 

κοινό. Η συµµετοχή ιδιωτών και θεσµικών επενδυτών στο κεφάλαιο επιχειρήσεων 

έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις τη δεκαετία του 1990, µε αποκορύφωµα το έτος 1999, 

όπου συνέβη σε παγκόσµιο επίπεδο, η µεγάλη χρηµατιστηριακή κρίση. 

 Ο δεύτερος σηµαντικός παράγοντας που αύξησε το ενδιαφέρον για αυτή τη 

λογιστική τυποποίηση είναι η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων στο µεγαλύτερο 

µέρος των ανεπτυγµένων χωρών και η περαιτέρω διεύρυνση της µετοχικής σύνθεσης, 

λόγω του ότι µέχρι τότε η κίνηση κεφαλαίων από χώρα σε χώρα ήταν δύσκολη µέχρι 

και αδύνατη και η συµµετοχή του κοινού στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων ήταν σε 

τοπικό επίπεδο. Όµως τώρα, στο µετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων δεν 

συµµετέχουν µόνο εγχώριοι επενδυτές αλλά επενδυτές από όλα τα µέρη του κόσµου. 

Αντιπροσωπευτικό παράδειγµα αποτελούν οι µεγάλες ελληνικές τράπεζες (Εθνική, 

Alpha, EFG Eurobank-Εργασίας, Πειραιώς κ.λπ.), όπου το ποσοστό συµµετοχής των 

ξένων επενδυτών στο µετοχικό τους κεφάλαιο, υπερβαίνει το 35%, έναντι του 

                                                 
1 Λογιστικά πρότυπα είναι σύνολο αρχών, µεθόδων και οδηγιών για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων 
θεµάτων λογιστικής φύσεως, η εφαρµογή των οποίων οδηγεί στον υπολογισµό του οικονοµικού 
αποτελέσµατος και την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης, µε αυστηρά 
προσδιοριζόµενο και οµοιόµορφο τρόπο. 
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ελάχιστου ποσοστού που υπήρχε πριν 15 χρόνια περίπου. Εποµένως, πρέπει να 

αντιληφθούµε πόσο σοβαρή επενδυτική απόφαση πρέπει να ληφθεί από έναν 

ανώνυµο ιδιώτη επενδυτή, εγχώριο ή ξένο, και πολύ περισσότερο από θεσµικούς 

επενδυτές(αµοιβαίων κεφαλαίων, συνταξιοδοτικών ταµείων κ.λπ.) έτσι ώστε να 

συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο µιας εταιρίας, που είναι εισηγµένη στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών(Country Monitor, 2001). 

 Ως εκ τούτου, για την ανάπτυξη και αποτελεσµατική λειτουργία της 

Κεφαλαιαγοράς, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο απαραίτητη προϋπόθεση 

αποτελεί η τυποποίηση της λογιστικής πληροφορίας. Η δηµιουργία ενός αξιόπιστου 

συστήµατος λογιστικής πληροφόρησης ενδιαφέρει τόσο το χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα της οικονοµίας όσο τους προµηθευτές, τις τράπεζες, αυτούς που χορηγούν 

πάσης φύσεως πιστώσεις, τις κρατικές υπηρεσίες, τη Φορολογική Αρχή, τις εποπτικές 

αρχές(Τράπεζα Ελλάδος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) και γενικά οποιονδήποτε που για 

δικούς του λόγους χρειάζεται να αντλεί πληροφορίες χρήσιµες για την εκτέλεση του 

έργου του(Baker and Barbu, 2007). 

 

1.2 Βήµατα Εξέλιξης Λογιστικής Τυποποίησης 
 

Τα στάδια εξέλιξης της λογιστικής τυποποίησης είναι τα εξής(Κόντος, 2007): 

Τη δεκαετία του 1930 στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής γίνονται οι πρώτες 

προσπάθειες για την τυποποίηση της λογιστικής πληροφορίας, παρά τις θλιβερές 

συνέπειες από τη µεγάλη χρηµατιστηριακή κρίση του 1929. Επειδή υπήρχε η 

πεποίθηση πως η έλλειψη λογιστικών προτύπων µπορεί να µην ήταν η αιτία αυτής 

της κρίσης, αλλά για την αποτελεσµατική λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος ήταν απαραίτητη η καθιέρωση κανόνων και αρχών λογιστικής. 

Το 1934 στη νεοσύστατη τότε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανατίθενται οι 

αρµοδιότητες δηµιουργίας αυτών των λογιστικών κανόνων και αρχών. Η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς εξελίσσεται σε ένα πανίσχυρο κυβερνητικό µηχανισµό ονόµατι 

SEC2. Η SEC ξεκινάει να κάνει κάποιες προσπάθειες για την πραγµατοποίηση της 

λογιστικής τυποποίησης, αλλά είναι άκαρπες. Γιατί απαιτούνται τεράστια χρηµατικά 

ποσά για έρευνα και λειτουργία των σχετικών οργάνων. 

                                                 
2 Securities and Exchange Commission 
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Το 1938, λόγω της παραπάνω εξέλιξης η SEC δίνει την σκυτάλη στον ιδιωτικό 

τοµέα, ο οποίος και θα µπορούσε να βρει τις πηγές που απαιτούνταν για να 

εξασφαλίσει τα ποσά, αλλά και θα διέθετε και την ανεξαρτησία στη λήψη 

αποφάσεων, πλεονεκτήµατα στα οποία υστερούσε η SEC. 

Μέχρι το 1973 κράτησε αυτός ο θεσµός των σχηµάτων του ιδιωτικού τοµέα ως 

υπεύθυνοι για την λογιστική τυποποίηση. Αλλά λόγω των αδυναµιών που 

παρουσίασαν αυτά τα σχήµατα δηµιουργήθηκε το 1972 ο FASB3, που παραµένει 

µέχρι και σήµερα το κύριο όργανο λογιστικής τυποποίησης των ΗΠΑ. 

Σε όλο τον υπόλοιπο κόσµο, εκτός των ΗΠΑ όπου υπήρχαν όργανα υπεύθυνα για 

τη λογιστική τυποποίηση από το 1934, ίσχυαν κυρίως τοπικά πρότυπα τα οποία ήταν 

ανάλογα µε την οικονοµική ανάπτυξη, το πολιτικό σύστηµα και τις πολιτισµικές 

επιρροές της κάθε χώρας. Έτσι το 1973, γίνεται µια προσπάθεια δηµιουργίας 

προτύπων που θα ίσχυαν σε παγκόσµιο επίπεδο. Μια οµάδα αντιπροσώπων 

επαγγελµατικών οργανώσεων από Αυστραλία, Καναδά, Γαλλία, Γερµανία, Ιαπωνία, 

Μεξικό, Ολλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο-Ιρλανδία και Ηνωµένες Πολιτείες ίδρυσαν τη 

∆ιεθνή Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων-IASC4. Η IASC λειτούργησε από το 1973 

έως 2001 και εξέδωσε 41 πρότυπα από τα οποία ορισµένα έχουν καταργηθεί ή 

αντικατασταθεί από άλλα. Αυτά τα πρότυπα ονοµάζονται ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα-∆.Λ.Π. και είναι γνωστά ως IAS5. 

Το 2001, µε βάση τη λογική του αµερικάνικου FASB, η IASC άλλαξε και την 

ονοµασία της αλλά και την οργανωτική της δοµή σε ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών 

Προτύπων-IASB6. Τα πρότυπα θα εκδίδονται από το IASB και θα ονοµάζονται 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης-∆.Π.Χ.Π.(IFRS7).8 

 

1.3 Σκοποί IASB 
 

Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων αποτελείται από 14 µέλη 

προερχόµενα από 9 χώρες. Τα µέλη προέρχονται από διάφορους χώρους π.χ. 

λογιστές, ελεγκτές, χρήστες χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και ακαδηµαϊκούς. 

                                                 
3 Financial Accounting Standards Board 
4 International Accounting Standards Committee 
5 International Accounting Standards 
6 International Accounting Standards Board 
7 International Financial Reporting Standards 
8 ∆.Λ.Π. ή ∆.Π.Χ.Π. ή IAS ή IFRS είναι το ίδιο πράγµα 
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Από τα 14 µέλη τα 12 µέλη έχουν πλήρη απασχόληση και τα υπόλοιπα 2 µερική 

απασχόληση. 

Οι καθορισµένοι σκοποί του Σ.∆.Λ.Π. είναι να: (Collier, 2009) 

• εκπονεί, προς το δηµόσιο συµφέρον, ένα κοινό σύνολο παγκόσµιων 

λογιστικών προτύπων υψηλής ποιότητας, κατανοητότητας και 

εφαρµοσιµότητας, τα οποία απαιτούν την παροχή πληροφοριών υψηλής 

ποιότητας, διαφάνειας και συγκρισιµότητας στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις για να βοηθούν τους συµµετέχοντες στις διάφορες 

κεφαλαιαγορές της υφηλίου και άλλους χρήστες των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων, να λαµβάνουν οικονοµικές αποφάσεις 

• προωθεί τη χρήση και αυστηρή εφαρµογή των εν λόγω προτύπων 

• εργάζεται στενά µε εθνικούς οργανισµούς εκπόνησης λογιστικών προτύπων 

για τη σύγκλιση των διαφόρων εθνικών λογιστικών προτύπων και των ∆.Λ.Π. 

  

1.4 ∆ιαδικασία Έκδοσης και Εκπόνησης ∆.Λ.Π. 
 

Όπως αναφέραµε προηγουµένως, η εκπόνηση των ∆.Λ.Π. γίνεται µέσω µιας διεθνούς 

διαδικασίας στην οποία εµπλέκονται λογιστές, χρηµατοοικονοµικού αναλυτές και 

άλλοι χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η επιχειρηµατική κοινότητα, 

χρηµατιστήρια, εποπτικές αρχές, ακαδηµαϊκοί και άλλοι ενδιαφερόµενοι οργανισµοί 

και ιδιώτες. 

 Η διαδικασία που ακολουθείται για την εκπόνηση και έκδοση ενός ∆.Λ.Π. 

είναι συνήθως η εξής: (Σακέλλης, 2002) 

1. Οι κατευθυντήριες Επιτροπές  επιλέγουν τα σηµαντικά θέµατα τα 

οποία θα υποβληθούν σε λεπτοµερειακή µελέτη. Ύστερα από την 

ενδελεχή µελέτη του συγκεκριµένου θέµατος και αφού ληφθούν 

υπόψη και οι απόψεις του συµβουλευτικού  συµβουλίου, εκδίδεται ένα 

Σχέδιο επί του θέµατος. 

2. Το Σχέδιο υποβάλλεται στο Συµβούλιο και πρέπει να γίνει δεκτό από 

τα 2/3 των µελών του Συµβουλίου. Ζητείται και η γνώµη του 

Συµβουλευτικού Συµβουλίου. 

3. Το εγκεκριµένο από το Συµβούλιο Σχέδιο διαβιβάζεται για σχολιασµό 

στα Λογιστικά Σώµατα και στις Κυβερνήσεις, στα Χρηµατιστήρια 
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Αξιών, στα κρατικά και άλλα όργανα και λοιπούς ενδιαφεροµένους. 

Αφήνεται επαρκής χρόνος για την κατανόηση και το σχολιασµό του 

Σχεδίου. 

4. Τα σχόλια και οι προτάσεις που λαµβάνονται επί του Σχεδίου 

επεξεργάζονται από το Συµβούλιο και, όπου είναι αναγκαίο, το Σχέδιο 

αναθεωρείται. 

5. Το αναθεωρηµένο Σχέδιο πρέπει να εγκριθεί από το Συµβούλιο 

τουλάχιστον από τα ¾ των µελών του, προκειµένου να 

οριστικοποιηθεί και να εκδοθεί το Πρότυπο. 

6. Σε κάποιο στάδιο της ανωτέρων διαδικασίας, το Συµβούλιο της IASB 

µπορεί να αποφασίσει ότι, για να προωθηθεί η συζήτηση ενός θέµατος, 

ή για να παρέχεται επαρκής χρόνος για να διατυπωθούν απόψεις, 

πρέπει να εκδίδεται ένα έγγραφο συζήτησης. Ένα τέτοιο έγγραφο 

προϋποθέτει αποδοχή από την απλή πλειοψηφία του Συµβουλίου. 

7. Το Πρότυπο αρχίζει να εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία που 

αναφέρεται σε αυτό. 

8. Στις προαναφερόµενες ψηφοφορίες κάθε χώρα και κάθε οργανισµός 

εκπροσωπείται στο Συµβούλιο µε µια ψήφο. 

     

1.5 Πριν την Υποχρεωτική Εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών  

      Προτύπων στις Χώρες της Ε.Ε. 
 

Πριν την υποχρεωτική εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από 1.1.2005, 

από τις εισηγµένες σε Χρηµατιστήρια Αξιών εταιρίες των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσµο διαπιστώθηκε µια σαφή 

έλλειψη συνοχής όσον αφορά θέµατα λογιστικής τυποποίησης. ∆ηλαδή, σε κάθε 

χώρα αντιστοιχούν και διαφορετικά πρότυπα.  

 Οι παράγοντες που έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και στην 

ποιότητα των προτύπων είναι η οικονοµική πρόοδος, ο βαθµός ανάπτυξης των 

κεφαλαιαγορών, το πολιτικό σύστηµα και οι πολιτισµικές καταβολές. Αλλά 

καθοριστικό ρόλο έπαιξε ποιες ήταν οι επιδιώξεις και ο σκοπός της λογιστικής σε 

κάθε χώρα. (Κόντος, 2007) Όσον αφορά αυτό τον παράγοντα, υπάρχουν δύο βασικά 

µοντέλα/σχολές λογιστικής: το Αγγλοσαξονικό και το Νοτιοευρωπαϊκό 
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(Γαλλογερµανικό / Φραγκογερµανικό) µοντέλο. Με βάση τη γαλλογερµανική 

αντίληψη οι οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσουν οι επιχειρήσεις γίνονται για 

τους τραπεζίτες και για να πληρώνουµε φόρους. Ενώ, σύµφωνα µε την 

αγγλοσαξονική νοοτροπία οι οικονοµικές καταστάσεις γίνονται για την πληροφόρηση 

του επενδυτικού κοινού, είναι αυτός που στην ουσία λαµβάνει καθηµερινά κρίσιµες 

αποφάσεις για το αν θα αγοράσει, θα διακρατήσει ή θα πωλήσει µια συγκεκριµένη 

µετοχή.  

ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ

∆ΙΑΦΟΡΕΣ
ΝΟΤΙΟΕΥΡΩΠΑΙΚΟ(ΓΑΛΛΟΓΕΡΜ

ΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ)

↓

Παροχή πληροφόρησης σε 
διάφορες οµάδες "χρηστών" 
των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων για να λάβουν 
σχετικές οικονοµικές αναφορές

←

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ & 

ΤΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ

ΟΜΙΚΩΝ 

→

Εφαρµογή φορολογικών, 
αναπτυξιακών και άλλων νόµων και 

κανονισµών και παροχή 
πληροφόρησης κυρίως στο κράτος 

και στις φορολογικές αρχές
↓

Λιγότερη ← 2. ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ → Αρκετή

↓

Σχεδό καθόλου ←
3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ
→ Αρκετή

↓

Κυρίως αυτορυθµιζόµενο ←

4. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

→ Κυρίως µε νοµοθεσία

↓

ΚΥΠΡΟΣ, ΗΠΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

← 5. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ → ΕΛΛΑ∆Α, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

↓ ↓

Παγκόσµιας αναγνώρισης και 
καθιέρωσης των ∆ΛΠ/∆ΠΧΑ

Έκδοσης Ευρωπαϊκών Οδηγιών

ΤΑ ∆ΥΟ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΓΩ:

1.ΒΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  

 

1.6 ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ∆ιεθνή Πρότυπα                

     Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  
 

Τα ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.9 καθορίζουν τους κανονισµούς αναγνώρισης, επιµέτρησης, 

παρουσίασης και γνωστοποίησης που παίζουν σηµαντικό ρόλο σε συναλλαγές και 

γεγονότα. Βασίζονται  στο «Πλαίσιο για την Ετοιµασία και Παρουσίαση των 

Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων» (Βλάχος, 2010) του Σ.∆.Λ.Π., το οποίο: 

                                                 
9 Όπως ονοµάζονται σήµερα τα ∆.Λ.Π. 



 7 

• αναφέρει τις αρχές που διέπουν τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις γενικού σκοπού 

• διευκολύνει τη συνεπή και λογική εκπόνηση των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. 

• παρέχει τη βάση για τη εξάσκηση της υποκείµενης κρίσης για την επίλυση 

λογιστικών θεµάτων. 

Τα ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. δεν είναι υπεράνω των εθνικών προτύπων µίας χώρας αλλά 

πάρα πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει τα ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. βάσει νόµου π.χ. Ελλάδα. 

Επίσης σε άλλες χώρες τα ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. υιοθετούνται υποχρεωτικά από τα µέλη 

των λογιστικών επαγγελµατικών σωµάτων π.χ. Κύπρος. Και ορισµένες χώρες 

αναπροσαρµόζουν τα δικά τους εθνικά λογιστικά πρότυπα για να συνάδουν µε τα 

∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. π.χ. Ηνωµένο Βασίλειο. 

Η δηµιουργία ενός κοινού πλαισίου λογιστικών προτύπων, κανόνων και αρχών 

αυξάνει τη συγκρισιµότητα µεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών χωρών, δίνει τη 

δυνατότητα να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες από την ενοποίηση των 

θυγατρικών και το πιο ουσιαστικό αποτελεί ένα έτοιµο πλαίσιο εφαρµογής για χώρες 

που δεν έχουν δηµιουργήσει ένα δικό τους πλαίσιο προτύπων και κανόνων. Η 

υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. έχει ως στόχο την παρουσία ποιοτικών οικονοµικών 

καταστάσεων που θα προσφέρουν σαφείς, αξιόπιστες και κατανοητές πληροφορίες 

για τους χρήστες. Κάποια από τα σηµαντικότερα οφέλη της υιοθέτησης των ∆.Λ.Π. 

είναι µείωση του επενδυτικού κινδύνου και του κόστους κεφαλαίου σε παγκόσµια 

βάση, η µη ύπαρξη διαφορετικών λογιστικών και φορολογικών µηχανισµών και 

ενίσχυση των διεθνών επενδύσεων(Daske, Holger 2006). 

Οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν στην προσπάθεια επίτευξης εναρµόνισης των 

∆.Λ.Π. είναι(Australian CPA, 1998): 

• δηµιουργία µιας εναλλακτικής επιλογής έναντι της κυριαρχίας των 

αµερικανικών λογιστικών προτύπων 

• ανταλλαγή λογιστικών χειρισµών σε παγκόσµιο επίπεδο 

διευκόλυνση των διεθνών επενδυτών και των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

 

1.7 Η Πορεία Υιοθέτησης ∆.Λ.Π. από την Ε.Ε. 
 

Η πρώτη προσπάθεια υιοθέτησης των λογιστικών προτύπων από τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε τη δεκαετία του 1980 µε την έκδοση της 4ης και της 7ης 



 8 

Κοινοτικής Οδηγίας, όπου αναφέρονταν στις ετήσιες και ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων, αντίστοιχα. Όµως αυτές οι οδηγίες δεν συνέλαβαν 

σηµαντικά στη βελτίωση της συγκρισιµότητας των οικονοµικών καταστάσεων των 

εισηγµένων εταιριών στο Χρηµατιστήριο Αξιών και σε συνδυασµό µε την 

επιταχυνόµενη ανάγκη ολοκλήρωσης της αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 

έγινε επιτακτική η αντικατάστασή τους. 

Το Ιούνιο του 2000, η Επιτροπή της Ε.Ε. απεύθυνε ανακοίνωση προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο για τη «στρατηγική χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης της Ε.Ε. απέναντι στη διεθνή εναρµόνιση» επισηµαίνοντας ότι οι 

σηµαντικότεροι φορείς καθορισµού λογιστικών προτύπων παγκοσµίως 

αποµακρύνονται από το σύστηµα ιστορικού κόστους για την αποτίµηση 

χρηµατοοικονοµικών µέσων καθώς και άλλων µορφών παραγώγων 

χρηµατοπιστωτικών µέσων και τείνουν προς την αποτίµηση στην εύλογη αξία. Ως εκ 

τούτου, υπάρχει ανάγκη χρήσης αναγνωρισµένων διεθνών λογιστικών προτύπων 

κατά την προετοιµασία των ενοποιηµένων καταστάσεων των εισηγµένων εταιριών το 

αργότερο µέχρι το 2005. 

Μετά από αυτή την ανακοίνωση τα αρµόδια όργανα της Ε.Ε. προχώρησαν στην 

υλοποίηση της προτάσεως για την καθιέρωση των ∆.Λ.Π. µέχρι το 2005, µε σκοπό η 

εφαρµογή να είναι όχι µόνο σε κοινοτικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Εποµένως, αν 

τα ∆.Λ.Π. ληφθούν ως ένα σηµείο εκκίνησης για µια εναρµονισµένη φορολογική 

βάση στο εσωτερικό της Ε.Ε., τότε θα πρέπει να είναι σύµφωνα και µε τους στόχους 

της φορολογικής λογιστικής (Spengel, Christoph 2003). Οι στόχοι της φορολογικής 

λογιστικής είναι να διασφαλίσουν ίση µεταχείριση των διαφόρων κατηγοριών 

εισοδηµάτων, ανάλογα µε την ικανότητά τους να τηρούν την αρχή πληρωµής. Το 

κριτήριο αυτής της αρχής πληρωµής είναι ότι ως εισόδηµα θεωρούµε το εισόδηµα 

που προέρχεται από µία οικονοµική περίοδο και υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο από 

όλους τους φορολογούµενους σύµφωνα µε ενιαίους, αντικειµενικούς και µη 

αυθαίρετους κανόνες. 

Με τον Κανονισµό 1725/2003 (Γρηγοράκου, 2008) της Επιτροπής της 

29/09/2003, που δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 

261/13-10-2003, υιοθετήθηκαν τα ισχύοντα την 14/09/2002 ∆.Λ.Π., εκτός 32 και 39, 

καθώς και οι σχετικές ∆ιερµηνείες, για υποχρεωτική εφαρµογή από όλα τα κράτη 

µέλη της Ε.Ε. από 01/01/2005 κατά την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών 
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καταστάσεων των εταιριών που µετοχές τους είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 

Αξιών (Business Europe, 2000). 

 

1.8 Η Πορεία Υιοθέτησης ∆.Λ.Π. από την Ελλάδα 
 

Η Ελλάδα, ως κράτος-µέλος της Ε.Ε., απαίτησε την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. από τις 

εισηγµένες στο Χ.Α.Α. στο άρθρο 1 του Ν.2992/2002 (Καραγιώργος - Πετρίδης, 

2006), σχετικά µε τα µέτρα ενίσχυσης της Κεφαλαιαγοράς και όπως προβλέπεται από 

τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002. 

Στη συνέχεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του 

Ν.3229/2004(Γρηγοράκου, 2008) προστέθηκε στον Ν.2190/1920 το 15ο Κεφάλαιο 

που ορίζει τα σχετικά µε την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. στις ελληνικές επιχειρήσεις. 

Οι παραπάνω διατάξεις συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 11 του 

Ν.3301/2004(Γρηγοράκου, 2008). 

Με βάσει τους παραπάνω νόµους, ορίζεται ότι οι ανώνυµες εταιρίες, των οποίων 

µετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή 

αγορά, να συντάσσουν Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και Τριµηνιαίες 

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και οι θυγατρικές τους(οι µητρικές 

εταιρίες υποχρεούνται στην εφαρµογή των ∆.Λ.Π. και κατά τη σύνταξη των 

ενοποιηµένων καταστάσεων) σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που 

υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Για τις παραπάνω εταιρίες που εφαρµόζουν υποχρεωτικά ∆.Λ.Π., οι 

οικονοµικές καταστάσεις που πρέπει να δηµοσιεύουν είναι οι εξής, µε βάση το άρθρο 

1 παρ. 1 Ν.2992/ΦΕΚ 54/20-3-2002(Μπατσινίλας-Πατατούκας, 2010): 

• Ισολογισµός
10 

• Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως
11 

• Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

• Κατάσταση Ταµειακών Ροών και 

• Προσάρτηµα (Επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των οικονοµικών 

καταστάσεων) 

                                                 
10 Από το 2009 λέγεται Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης(Collier, 2009) 
11 Από το 2009 λέγεται Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (Collier, 2009) 
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Προαιρετικά δίνεται η δυνατότητα εφαρµογής των ∆.Λ.Π σε ανώνυµες εταιρίες 

µη εισηγµένες ή εταιρίες περιορισµένης ευθύνης εφόσον έχει αποφασιστεί από τη 

Γενική Συνέλευση  των µετόχων ή εταίρων της εταιρίας, µε βάση το άρθρο 1 παρ. 1 

Ν.2992/ΦΕΚ 54Α’/20-3-2002, όπου τότε οι οικονοµικές καταστάσεις που 

υποχρεούνται να δηµοσιεύουν είναι οι εξής: 

• Ισολογισµός 

• Αποτελέσµατα Χρήσεως 

• Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων 

• Προσάρτηµα (Επεξηγηµατικές σηµειώσεις) 

Εποµένως, η υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. στη χώρα µας έφερε σηµαντικές αλλαγές 

στον τρόπο µε τον οποίο προσεγγίζουµε τα λογιστικά γεγονότα. Στόχος, πλέον, των 

οικονοµικών καταστάσεων που δηµοσιεύονται είναι η παροχή όσο το δυνατό 

πληρέστερης και ουσιώδεις πληροφόρησης, η οποία θα είναι διαθέσιµη τόσο στους 

µετόχους και τους οικονοµικούς αναλυτές αλλά και σε κάθε πιθανό χρήστη των 

οικονοµικών καταστάσεων, ο οποίος θα µπορεί να βασιστεί και να αποκοµίσει από 

αυτές ουσιαστικές πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων (Accountancy, 2002). 

 

1.9 Εφαρµογή των ∆.Λ.Π/∆.Π.Χ.Α. από Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 
 

Όπως έχουµε αναφέρει τα ∆.Λ.Π/∆.Π.Χ.Α. εφαρµόζονται υποχρεωτικά  από τις 

εισηγµένες επιχειρήσεις  στα χρηµατιστήρια των χωρών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 

και προαιρετικά από µικρό αριθµό επιχειρήσεων που δεν έχουν το απαιτούµενο 

µέγεθος ώστε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των ∆.Λ.Π/∆.Π.Χ.Α. 

 Σήµερα, η µεγαλύτερη πλειοψηφία των εταιριών σε κάθε χώρα εφαρµόζουν 

τις φορολογικές αρχές και τους κανόνες που ισχύουν σε αυτή και απέχουν από τις 

αρχές των ∆.Λ.Π/∆.Π.Χ.Α. Ο βασικότερος λόγος αποχής είναι το κόστος εφαρµογής 

τους µια και απαιτεί περισσότερο εξειδικευµένο προσωπικό και καλύτερα συστήµατα 

µηχανογράφησης. 

 Έτσι το IASB έχει αντιληφθεί ότι όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των 

Μ.Μ.Ε.12 που δεν εφαρµόζουν τα ∆.Λ.Π/∆.Π.Χ.Α. τόσο υποµονεύεται η εφαρµογή 

τους και από τις µεγαλύτερες εταιρίες. Για αυτό το λόγο και για να µειώσει το κόστος 

εφαρµογής τους αποφάσισε τη δηµιουργία ενός ∆.Π.Χ.Α. για Μ.Μ.Ε. Στις 

                                                 
12 Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 



 11 

15/02/2007 δηµοσίευσε ένα προσχέδιο προτύπου( Καραγιώργος - Πετρίδης, 2006), το 

οποίο είναι ένα απλοποιηµένο και αυτοτελές σύνολο λογιστικών αρχών που είναι 

κατάλληλο για µικρότερες επιχειρήσεις και βασίζεται στα πλήρη ∆.Λ.Π. Στόχος του 

IASB είναι να δηµιουργηθεί ένα πρότυπο που να χρησιµοποιείται από µικρότερες και 

µη εισηγµένες εταιρίες το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα για συγκρισιµότητα των 

ολοκληρωµένων ∆.Λ.Π. 

Το πρότυπο εκδόθηκε από το IASB τον Ιούλιο του 2009, µετά από µακρά 

περίοδο διαβουλεύσεων. Στις διαδικασίες συµµετείχε ενεργά η Ε.Ε., όµως δεν το έχει 

εγκρίνει ακόµη και εποµένως δεν αποτελεί µέρος της κοινοτικής νοµοθεσίας. Είναι 

κάτι που θα γίνει στο εγγύς µέλλον και πιθανό να δίνει η Ε.Ε. ένα σηµαντικό χρονικό 

περιθώριο πριν την υποχρεωτική εφαρµογή του.  

Εποµένως , τα ∆.Π.Χ.Α για Μ.Μ.Ε. θα εφαρµοστούν, στο όχι πολύ µακρύ 

µέλλον, από το µεγάλο πλήθος των ελληνικών επιχειρήσεων. Για αυτό θα πρέπει να 

αρχίσουν σε σταδιακή και προαιρετική βάση λογιστές, ελεγκτές, χρηµατοοικονοµικά 

στελέχη, δηµόσιοι υπάλληλοι που σχετίζονται µε τις οικονοµικές καταστάσεις των 

ιδιωτικών εταιριών, εταιρίες, πανεπιστήµια και όλοι οι φορείς που εµπλέκονται µε τη 

λογιστική να τα εφαρµόζουν (Ντζανάτος, 2010). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

 

2.1 Χρονική Αναδροµή των Νοµοσχεδίων Φορολογίας Εισοδήµατος
  
Το ελληνικό φορολογικό-νοµοθετικό σύστηµα έχει περάσει από πολλές αλλαγές 

νοµοθετηµάτων, µέχρι και τις σηµερινές, για τις οποίες µνεία γίνεται στη συνέχεια. 

Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η φορολογία είναι το κυριότερο εργαλείο 

είσπραξης εσόδων και δηµοσιονοµικής πολιτικής, ως εκ τούτου ο Κώδικας 

Φορολογίας Εισοδήµατος είναι αναµενόµενο να υποβάλλεται σε αλλαγές και 

τροποποιήσεις. 

 Τα δύο πρώτα νοµοθετικά διατάγµατα που ίσχυαν στη χώρα µας ήταν το 

3325/1955 που προέβλεπε την επιβολή φόρου στο καθαρό εισόδηµα των φυσικών 

προσώπων και στη συνέχεια το νοµοθετικό διάταγµα 3843/1958, το οποίο αφορούσε 

τη ρύθµιση της φορολογίας εισοδήµατος των νοµικών προσώπων. 

 Το 1989, τα δύο αυτά νοµοσχέδια κωδικοποιήθηκαν σε ένα ενιαίο νοµοθετικό 

κείµενο, τον “Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος”, µε το προεδρικό διάταγµα 129/89. 

Τα πρώτα 85 άρθρα του αφορούσαν τη φορολογία εισοδήµατος των φυσικών 

προσώπων και τα υπόλοιπα αφορούσαν τη φορολογία εισοδήµατος νοµικών 

προσώπων. 

 Το 1994 έγινε µια νέα κωδικοποίηση και προέκυψε ο νόµος 2238/94.  Στη 

συνέχεια, µέσα από πολλές φορολογικές αλλαγές και τροποποιήσεις, το 2002 

κυρώθηκε ο νέος φορολογικός νόµος 2238/94 ως “Κώδικας Φορολογίας 

Εισοδήµατος” φυσικών και νοµικών προσώπων. Σε πλήθος τροποποιήσεων 

υποβλήθηκε και ο συγκεκριµένος νόµος και σηµαντικές αλλαγές επέφερε η εφαρµογή 

του νόµου 3697/2008.  

 Και καταλήγουµε στο σηµερινό νόµο 3842/2010, ο οποίος εισάγει σηµαντικές 

αλλαγές κυρίως στη φορολογία εισοδήµατος, στο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, 

αλλά και στον Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας. 
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 Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να επισηµάνουµε τόσο στη χώρα µας όσο και σε 

άλλες χώρες της Ε.Ε. οι αλλαγές και οι τροποποιήσεις της φορολογίας είναι οι 

περισσότερες σε σχέση µε άλλους κλάδους. Αλλά στη χώρα µας ο αριθµός αυτών των 

αλλαγών είναι πάρα πολύ µεγάλος, ώστε να καταλήγουµε σε περιπλοκή του 

φορολογικού συστήµατος παρά σε απλούστευσή του. 

 Στη συνέχεια θα αναφερθούµε στον νόµο 2238/94 καθώς αποτελεί το βασικό 

νοµοθέτηµα που ρυθµίζει τη φορολογία τόσο φυσικών όσο και νοµικών προσώπων,  

όπως επίσης θα επισηµάνουµε κάποιες σηµαντικές αλλαγές που επέφερε ο νόµος 

3697/08 και θα ολοκληρώσουµε την ενότητά µας µε το σηµερινό ισχύοντα νόµο 

3842/10. 

  

2.2 Φορολογική Αντιµετώπιση Φόρου Εισοδήµατος 
 

Στους νόµους στους οποίους στηρίζεται η ελληνική επιχείρηση προκειµένου να 

καταλήξει τόσο στα λογιστικά όσο και στα φορολογικά της αποτελέσµατα είναι ο 

Ν.2238/1994( Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος), ο Ν.2190/1920 περί Ανωνύµων 

Εταιριών και επίσης στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και στο Κώδικα Βιβλίων 

και Στοιχείων. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία που τηρεί µία εταιρία 

προκειµένου να καταλήξει στα αποτελέσµατά της, λογιστικά και φορολογικά. Ο 

σκελετός αυτής της διαδικασίας είναι βασισµένος στο Ν.2238/1994, αλλά στην εποχή 

µας έχουν προκύψει κάποιες αλλαγές µέσα από τους Ν.3697/2008 και Ν.3842/2010, 

όπως θα αναφερθούν παρακάτω. 

 Αρχικά, η επιχείρηση πρέπει να προσδιορίσει το λογιστικό αποτέλεσµα 

(κέρδος ή ζηµιά) στο λογαριασµό 86 «αποτελέσµατα χρήσεως», όπου είναι η διαφορά 

λογιστικών εσόδων και εξόδων. Στη συνέχεια, όταν υπολογιστεί αυτό το ποσό, η 

επιχείρηση καλείται να υπολογίσει το φορολογητέο αποτέλεσµα, ώστε να 

µπορέσουµε να καταλήξουµε στο φόρο εισοδήµατος. 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 105 § 7 του Ν.2238/1994, προκειµένου να 

προσδιορίσουµε το φορολογητέο εισόδηµα της χρήσεως θα πρέπει να υπολογίσουµε 

τις “λογιστικές διαφορές” που έχουν δηµιουργηθεί, οι οποίες προσθέτονται ή 

αφαιρούνται  από τα λογιστικά έσοδα και έξοδα, προκειµένου τα προαναφερόµενα 

λογιστικά µεγέθη να µετατραπούν σε φορολογικά αναγνωριζόµενα µεγέθη. Αυτές οι 

διαφορές προκύπτουν είτε από τυχόν εκπιπτόµενες δαπάνες είτε από ακαθάριστα 
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έσοδα
13. Ως ακαθάριστα έσοδα της ανώνυµης εταιρίας θεωρούνται τα εξής 

(Σακέλλης, 2009): 

• Τα έσοδα από τις κύριες δραστηριότητες της επιχείρησης, δηλαδή είτε το 

τίµηµα των οριστικών πωλήσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί είτε οι αµοιβές 

από παροχή υπηρεσιών, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 28, 

30, 37 του Ν.2238/1994. 

• Τα λοιπά εισοδήµατα από: ακίνητα, γεωργικές επιχειρήσεις, αλλοδαπές 

επιχειρήσεις, κινητές αξίες, συµµετοχές σε άλλες εµπορικές επιχειρήσεις και 

γενικά από οποιαδήποτε άλλη πηγή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 48 § 3, του 

Ν.2238/1994. 

Ως εκπιπτόµενες δαπάνες της ανώνυµης εταιρίας θεωρούνται οι παρακάτω: 

• Οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 31 του Ν.2238/1994. 

• Τα έξοδα µισθοδοσίας εργαζοµένου στην Α.Ε. ο οποίος συνδέεται µε το 

διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας µε συγγένεια εξ’ αίµατος µέχρι και 4ου 

βαθµού, µε την προϋπόθεση ότι καταβλήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές. 

• Τα ποσά που καταβάλλει η ηµεδαπή Α.Ε. για την εξαγορά ιδρυτικών τίτλων, 

όπως και οι τόκοι που καταβάλλονται στους κατόχους αυτών των τίτλων, 

εφόσον αυτοί οι τόκοι δεν προέρχονται από  τα κέρδη της Α.Ε. 

• Οι τόκοι που καταβάλλει η ηµεδαπή Α.Ε. στους κατόχους των προνοµιούχων 

µετοχών αυτής, εφόσον οι τόκοι αυτοί δεν προέρχονται από τα κέρδη της. 

• Οι αµοιβές και αποζηµιώσεις µελών ∆.Σ. που βαρύνουν την ίδια την Α.Ε., 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 του Ν.2190/1920.  

Το ποσό που αποµένει, λαµβανοµένου υπόψη των παραπάνω, είναι το καθαρό 

εισόδηµα της Α.Ε., το οποίο απεικονίζεται στον Ισολογισµό και στους λογαριασµούς 

Γενικής Εκµετάλλευσης, Αποτελεσµάτων Χρήσης και ∆ιάθεσης Κερδών. Όµως, για 

να υπολογίσουµε το φόρο εισοδήµατος θα πρέπει να γίνουν φορολογικές 

αναµορφώσεις αυτού του ποσού. Κάποιες από αυτές είναι οι παρακάτω: 

• Με βάση το άρθρο 106 του Ν.2238/1994, σε περίπτωση που στα καθαρά 

κέρδη της Α.Ε. συµπεριλαµβάνονται αφορολόγητα έσοδα(π.χ. µερίσµατα) ή 

έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο(π.χ. έσοδα από την εκχώρηση 

δικαιωµάτων παραγωγής, τα οποία φορολογούνται αυτοτελώς κατά την 

είσπραξή τους), τότε για να υπολογίσουµε τα φορολογητέα κέρδη 

                                                 
13 ΠΟΛ.1005/2005 
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προστίθενται σε αυτά το µέρος των παραπάνω ποσών που αναλογεί στα 

διανεµόµενα κέρδη µε οποιαδήποτε µορφή µετά την αναγωγή του 

εξευρισκοµένου αυτού ποσού σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του 

αναλογούντος σε αυτό φόρου. 

• Επίσης, αν  µεταξύ των εισοδηµάτων της Α.Ε. συµπεριλαµβάνονται  

µερίσµατα ή κέρδη από συµµετοχή σε άλλες εταιρείες των οποίων τα κέρδη 

έχουν φορολογηθεί νόµιµα, τότε τα εισοδήµατα αφαιρούνται από τα συνολικά 

καθαρά κέρδη προκειµένου να προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδηµα της 

Α.Ε.14 

Εφόσον η επιχείρηση καταλήξει στον υπολογισµό του φορολογητέου 

εισοδήµατος υπολογίζεται ο φόρος εισοδήµατος εφαρµόζοντας τους ανάλογους 

φορολογικούς συντελεστές για κάθε εταιρικό τύπο. Όσον αφορά τις Α.Ε. ο 

φορολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 24% για τη διαχειριστική περίοδο του 2010 

και από την επόµενη διαχειριστική περίοδο και µέχρι το 2014 θα µειώνεται κατά 1% 

µέχρι να φτάσει στο 20%, µε βάση το άρθρο 19 του Ν.3697/2008, όπου 

αντικατέστησε το άρθρο 109 § 1 του Ν.2238/199415. 

 Επιπλέον των παραπάνω ποσοστών φόρου, επιβάλλεται και συµπληρωµατικός 

φόρος στο εισόδηµα από ακίνητα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα. Ο φόρος αυτός 

υπολογίζεται µε συντελεστή 3% στο συνολικό ακαθάριστο εισόδηµα από ακίνητα και 

δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό του κύριου φόρου που προσδιορίζεται µε τα 

παραπάνω ποσοστά, µε βάση το άρθρο 109 § 3 του Ν.2238/1994. 

 Στη συνέχει από το τελικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούµενο 

εισόδηµα και τον συµπληρωµατικό φόρο εκπίπτουν, σύµφωνα µε το άρθρο 109 § 4 

του Ν.2238/1994: 

• το ποσό του φόρου που τυχόν έχει προκαταβληθεί, 

• ο φόρος που αναλογεί στο µέρος των φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο, µε 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης εισοδηµάτων, που διανέµονται και 

µε τα οποία έχουν προσαυξηθεί τα υποκείµενα σε φορολογία κέρδη, 

• ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που 

προέκυψε σε αυτή και υπόκειται σε φορολογία στην Ελλάδα. Ο φόρος αυτός 

δεν µπορεί να υπερβαίνει το φόρο που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην 

Ελλάδα. 
                                                 
14 Τρόπος αποφυγής διπλής φορολόγησης 
15 Ερµηνευτική ΠΟΛ.1180/31.12.2008 
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• ο φόρος που παρακρατήθηκε από τα εισοδήµατα της Α.Ε. 

 

 Η καταβολή του φόρου εισοδήµατος, της προκαταβολής του φόρου και τα 

λοιπά ποσά (τέλη χαρτοσήµου κ.λπ.) που οφείλονται µε βάση τη δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος των νοµικών προσώπων, γίνεται σε οκτώ ίσε µηνιαίες δόσεις, από τις 

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. 
          

  
Συνολικό καθαρό εισόδηµα βάσει ισολογισµού χρήσης   xx 

Ή ζηµιά βάσει ισολογισµού χρήσης 
  (xx) 

      
Προσθέτονται 
(Σε περίπτωση 
ζηµιάς 
αφαιρούνται): 

1. Φόροι που δεν εκπίπτουν xx   
2.Ποσό αποσβέσεων που εκπέστηκε πλέον των νοµίµων xx   
3.Πρόσθετοι φόροι-προσαυξήσεις-πρόστιµαΚΒΣ xx   
4.∆απάνες αυτοκινήτων που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση xx   
5.Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση xx   

6.∆απάνες που αφορούν αφορ. έσοδα ή έσοδα φορολογ.  κατ' ειδικό 
τρόπο ή έσοδα από µερίσµατα και συµµετοχές 

xx 
  
  

      
            Άθροισµα ή υπόλοιπο   xx 
Αφαιρούνται 
(Σε περίπτωση 
ζηµιάς 
προσθέτονται): 

1.Υπόλοιπο καθαρών κερδών που µεταφέρθηκε από προηγούµενη χρήση xx   
2.Μερίσµατα ή κέρδη από συµµετοχές xx   
3.Έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο xx   
4.Έσοδα αφορολόγητα xx   
5.Κέρδη από πώληση χρεογράφων xx xx 

  

Κέρδη Χρήσεως   xx 
Ζηµιές Χρήσεως   (xx) 

∆ιανεµόµενα Κέρδη:     
Μερίσµατα xx   
Αµοιβές µελών ∆.Σ. xx   
∆ιανεµόµενα κέρδη στο προσωπικό xx   

Σύνολο xx   
Προσθέτονται: 1.Μέρος αφορολ. εσόδων που αναλογούν στα διανεµόµενα Κέρδη 

Ισολογισµού xx 
  
  

2.Πλέον:Φόρος που αναλογεί στο πιο πάνω ποσό xx   
3.Μέρος κερδών φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο που αναλογούν στα 
διανεµόµενα Κέρδη Ισολογισµού xx 

  
  

4.Πλέον:Φόρος που αναλογεί στο πιο πάνω ποσό 
xx xx 
    

  

Κέρδη ή Ζηµία   xx 

Μείον: ζηµία παρελθουσών χρήσεων   (xx) 
ΚΕΡ∆Η Ή ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΛ.ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ   xx 
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οποίες η πρώτη γίνεται µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης
16 και οι υπόλοιπες 

επτά την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επτά επόµενων, από την υποβολή της 

δηλώσεως µηνών, σύµφωνα µε το άρθρο 110 §1α του Ν.2238/1994. 

Παράδειγµα 1: 

Ας υποθέσουµε ότι η Α.Ε. “X” στη χρήση 2008 πραγµατοποίησε λογιστικά κέρδη 

200.000€ και ότι στα έσοδα της χρήσεως αυτής περιλαµβάνονται και αφορολόγητα 

έσοδα 180.000€ και έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο 120.000€, ενώ στα 

έξοδα περιλαµβάνονται µη αναγνωριζόµενες φορολογικά δαπάνες 30.000€. Το ∆.Σ. 

αποφάσισε να προτείνει στη γενική συνέλευση τη διανοµή µερισµάτων στους 

µετόχους 40.000€ και αµοιβή στο ∆.Σ. 10.000€. 

 Τα φορολογητέα κέρδη και ο οφειλόµενος φόρος εισοδήµατος της χρήσεως σε 

επίπεδο εταιρίας προσδιορίζονται ως εξής: 

Λογιστικά κέρδη χρήσεως   200.000 
πλέον: Λογιστικές διαφορές 30.000 
µείον: 230.000 
Αφορολόγητα έσοδα 180.000   
Έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 120.000 300.000 

Ζηµία µετά τη φορολογική αναµόρφωση   70.000 
    
∆ιανεµόµενα κέρδη:   
Μερίσµατα µετόχων 40.000   
Αµοιβές ∆.Σ. 10.000 50.000 

πλέον: φόρος που αναλογεί στα διανεµόµενα 
κέρδη 50.000 x 25/75   16.667 

Φορολογητέα κέρδη 66.667 
Φόρος εισοδήµατος της χρήσεως (66.667 x 25%)   16.667 

Παρατηρήσεις: 

• Ως φορολογητέα κέρδη λαµβάνονται µόνο τα διανεµόµενα µετά την αναγωγή 

αυτών σε µικτά µε τη προσθήκη του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος. 

Επειδή, το άθροισµα από τα αφορολόγητα και τα κατ’ ειδικό τρόπο 

φορολογηθέντα έσοδα είναι µεγαλύτερα από τα λογιστικά κέρδη της χρήσης. 

• Η ζηµία των 70.000€ δεν µεταφέρεται στα επόµενα έτη για συµψηφισµό από 

τα φορολογηθέντα κέρδη των επόµενων χρήσεων. 

 

 

                                                 
16 Μέχρι 10/5 του επόµενου έτους ή 10/11 του ίδιου έτους, ανάλογα µε το χρόνο κλεισίµατος της 
χρήσεως. 
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2.3 Σηµαντικές Αλλαγές στη Φορολογία Α.Ε. του Ν.2238/1994 Βάσει   

      Ν.3697/2008 
 

Κάποιες σηµαντικές φορολογικές αλλαγές που επέφερε ο Ν.3697/2008 στο 

Ν.2238/1994, ως αναφορά την φορολογία των Α.Ε. είναι οι εξής: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 16 § 1 του Ν.3697/2008 µε βάση το οποίο προστέθηκε η 

παράγραφος § 4 στο άρθρο 38 του Ν.2238/1994, επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση 

µε συντελεστή 10%  στα κέρδη που αποκτούν οι επιχειρήσεις, που τηρούν 

υποχρεωτικά ή προαιρετικά βιβλία Γ’ Κατηγορίας, από την πώληση µετοχών 

εισηγµένων στο Χ.Α., σε τιµή ανώτερη της τιµής κτήσης τους. Με την προϋπόθεση 

ότι οι πωλούµενες µετοχές έχουν αποκτηθεί από 01 Απριλίου 2009 και µετά, αλλιώς 

κατά την πώλησή τους δεν επιβάλλεται ο πιο πάνω φόρος. Για παράδειγµα, αν έχουν 

αποκτηθεί µετοχές της ίδιας εταιρίας πριν και µετά την 01/04/2009, τότε θεωρείται 

ότι η πώλησή τους γίνεται µε τη χρονολογική σειρά που αποκτήθηκαν. ∆ηλαδή, για 

τις µετοχές που αποκτήθηκαν πριν την 01/04/200917 οφείλεται φόρος 1,5‰18 και για 

τις υπόλοιπες που αποκτώνται µετά την 01/04/2009 επιβάλλεται ο φόρος υπεραξίας 

10%. 

Περαιτέρω µε το άρθρο 17 § 1 του Ν.3697/2008 σύµφωνα µε το οποίο 

προστέθηκε η παράγραφος § 1 στο άρθρου 45 του Ν.2238/1994, επιβάλλεται 

αυτοτελής φορολόγηση 10% στην ωφέλεια που αποκτούν τα µέλη του ∆.Σ. ηµεδαπής 

Α.Ε. ή το προσωπικό καθώς και το προσωπικό ή στελέχη του υποκαταστήµατος της 

αλλοδαπής εταιρίας που λειτουργεί στην Ελλάδα, από την άσκηση του δικαιώµατος 

προαίρεσης απόκτησης µετοχών Α.Ε. Αυτή η ωφέλεια θεωρείται ως εισόδηµα από 

µισθωτές υπηρεσίες, φορολογούµενο µε τις γενικές διατάξεις και είναι σε τιµή 

κατώτερη από τη χρηµατιστηριακή τιµή κλεισίµατος των µετοχών της συγκεκριµένης 

εταιρίας. Για παράδειγµα (Λεοντάρη, 2009): Η Α.Ε. “Ω” µε απόφασή της από 

01/03/2008 της  Γ.Σ. αποφάσισε τη διάθεση δικαιωµάτων απόκτησης µετοχών(stock 

option). Η αντιστοιχία είναι µία µετοχή για κάθε δικαίωµα, δηλαδή θα χορηγηθούν 

συνολικά µέχρι 10.000 δικαιώµατα για κάθε ένα δικαιούχο µε αξία διάθεσης 8 ευρώ 

ανά δικαίωµα/µετοχή. Η τιµή κλεισίµατος της µετοχής στο Χ.Α. την ηµέρα αυτή ήταν 

20€. Κάποιος από τους δικαιούχος άσκησε στις 30/04/2008 το δικαίωµα προαίρεσης 

                                                 
17 Για αυτές τις µετοχές ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 § 1 του Ν.2238/1994, δηλαδή υπεραξία 
απαλλάσσεται της φορολογίας.  
18 Όπως ισχύει µε βάση το άρθρο 21 του Ν.2238/1994 



 

για το σύνολο των 10.000 

80.000 ευρώ. Σύµφωνα µε όσα

ανέρχεται σε 120.000€(200.000

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος

µισθωτές υπηρεσίες, προστιθέµενο

ασκηθεί εντός του έτους

φορολογία κατά το οικονοµικό

Με τις διατάξεις της §1 

του άρθρου 54 του Ν.2238/1994

αυτοτελής φορολόγηση 10%

αµοιβών και ποσοστών των

εργατοϋπαλληλικού προσωπικού

από τα διανεµόµενα κέρδη

φορολογική υποχρέωση των

την παρακράτησή του όσο και

εγκρίνεται από τις Γ.Σ. από

Και µια επίσης σηµαντική

µε το άρθρο 19 του Ν

φορολογίας εισοδήµατος των

2014. 

Τα νοµικά πρόσωπα του άρθρου
Ηµεδαπές Α.Ε. 
 
∆ηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές
εκµεταλλεύσεις κερδοσκοπικού
αν αποτελούν ή όχι ίδια νοµικά
 
Συνεταιρισµοί που έχουν συσταθεί
τους 
Αλλοδαπές επιχειρήσεις που
τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε
οργανισµοί που αποβλέπουν
ωφεληµάτων 
 
Ηµεδαπές Ε.Π.Ε. 

 

                                                
19 Μέχρι πρότινος δεν υπόκειντο σε
20 §7 άρθρο 18 του Ν.3697/2008

19 

των 10.000 µετοχών που δικαιούτο, καταβάλλοντας το

Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν, η ωφέλεια που αποκόµισε ο

€(200.000-80.000), η οποί θα φορολογηθεί στο όνοµά

φορολογίας εισοδήµατος για το οικονοµικό έτος 2009, ως εισόδηµα

υπηρεσίες προστιθέµενο µε τα λοιπά εισοδήµατά του. Αν

του έτους 2009, η ωφέλεια των 120.000 ευρώ θα

το οικονοµικό έτος 2010. 

διατάξεις της §1 του άρθρου 18 του Ν.3697/2008, τροποποιήθηκε

του Ν.2238/1994 (Μπατσινίλας-Πατατούκας, 2010) και

φορολόγηση 10% στα κέρδη που διανέµουν οι ηµεδαπές Α.Ε

ποσοστών των µελών του ∆.Σ. και των διευθυντών

εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, εκτός µισθών κ.α. Ο φόρος αυτός παρακρατείται

ενα κέρδη της Α.Ε.19 και µε την παρακράτηση αυτή εξαντλείται

υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήµατα αυτά. Υπόχρεος

παρακράτησή του όσο και για την καταβολή του είναι η Α.Ε.20. Η παρακράτηση

τις Γ Σ από 01/01/2009 και µετά. 

επίσης σηµαντική αλλαγή, στο άρθρο 109 § 1 του Ν.2238/1994 

του Ν.3697/2008, είναι η σταδιακή µείωση του

εισοδήµατος των Α.Ε. από 24 % που ισχύει σήµερα σε 20% 

του άρθρου 101 § 1 Ν.2190/1920: 
 

 

 

κοινοτικές επιχειρήσεις και 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα 
όχι ίδια νοµικά πρόσωπα 

που έχουν συσταθεί νόµιµα και οι ενώσεις 

επιχειρήσεις που λειτουργούν µε οποιοδήποτε 
καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί 
αποβλέπουν στην απόκτηση οικονοµικών 

         
υπόκειντο σε φορολογία 

.3697/2008 

καταβάλλοντας το ποσό των 

αποκόµισε ο δικαιούχος 

όνοµά του µε τη 

ως εισόδηµα από 

εισοδήµατά του. Αν το δικαίωµα 

ευρώ θα υπαχθεί σε 

τροποποιήθηκε η § 1 

και επιβάλλεται 

ηµεδαπές Α.Ε. µε τη µορφή 

των διευθυντών, αµοιβών 

φόρος αυτός παρακρατείται 

παρακράτηση αυτή εξαντλείται η 

Υπόχρεος τόσο για 

. Η παρακράτηση 

του Ν.2238/1994 σύµφωνα 

του συντελεστή 

σε 20% µέχρι το 

για τις χρήσεις που αρχίζουν:  

από 01/01-31/12/2010  24%     

από 01/01-31/12/2011 23%  

από 01/01-31/12/2012 22%       

από 01/01-31/12/2013 21%   

από 01/01/2014 και μετά 

20% 
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Ενώ, σύµφωνα µε την §3 του άρθρου, αυξήθηκε από 65% σε 80%το ποσοστό της 

προκαταβολής φόρου εισοδήµατος. 

 

2.4 Ο Ν.3842/2010 “Αποκατάσταση Φορολογικής ∆ικαιοσύνης,  

      Αντιµετώπιση της Φοροδιαφυγής και Άλλες ∆ιατάξεις”- 

      Προβληµατισµοί 
 

Ο Ν.3842/2010, που ψηφίστηκε από τη Βουλή 20.04.2010, Φ.Ε.Κ. Α’ 58/23.04.2010, 

εισάγει σηµαντικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος τόσο νοµικών όσο και 

φυσικών προσώπων, αλλά και στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον Κώδικα 

Φόρου Προστιθέµενης Αξίας κ.α. Ο νόµος αυτός, ο οποίος αποτελείται από 92 

άρθρα, αφήνει σε πολλά σηµεία απορίες, δηµιουργεί σύγχυση και προβληµατισµό, 

καθώς πολλές διατάξεις ισχύουν ήδη ή θα ισχύουν σύντοµα, αλλά ακόµα 

αναµένονται οι κυριότερες ερµηνευτικές εγκύκλιοι από το Υπουργείο Οικονοµικών. 

Παρακάτω θα αναφερθούν κάποια αξιοσηµείωτες αλλαγές όσον αναφορά τη 

φορολογία εισοδήµατος των Α.Ε. ∆εν θα γίνει εκτενής αναφορά του νέου αυτού 

φορολογικού νόµου, καθώς µέχρι το τέλος του χρόνου αναµένονται και άλλες 

φορολογικές αλλαγές. 

 Σύµφωνα µε την § 1 του άρθρου 14 του Ν.3842/2010 προστέθηκε δεύτερο 

εδάφιο στην § 2 του άρθρου 110 του Ν.2238/199421. Με το νέο αυτό εδάφιο 

παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης ποσοστού 1,5%, σε περίπτωση καταβολής µέσα στην 

προθεσµία της πρώτης δόσης, του συνολικού ποσού της οφειλής που προκύπτει µε 

βάση την εµπρόθεσµη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος της Α.Ε. και γενικά 

οποιοδήποτε νοµικού προσώπου
22. Και η ισχύς αυτής της αλλαγής ξεκινάει από τις 

δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος του οικονοµικού έτους 2010 και εποµένων. 

 Όπως αναφέραµε προηγουµένως, σύµφωνα µε το άρθρο 18 § 1 του 

Ν.3697/2008, η διενέργεια παρακράτησης φόρου 10% έχει εφαρµογή για 

διανεµόµενα κέρδη που εγκρίνονται από τις Γ.Σ., από την 01/01/2009 και µετά. 

Ισχύει δε, και για τα κέρδη ή αποθεµατικά παρελθουσών χρήσεων, που διανέµονται ή 

κεφαλαιοποιούνται µε απόφαση της Γ.Σ. που λαµβάνεται από την ως άνω 

                                                 
21 Τον οποίο αναφέραµε παραπάνω στην ενότητα 2.2 
22 Άρθρο 101 §1  Ν.2190/1920, αναφέρονται παραπάνω στην ενότητα 2.3 
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ηµεροµηνία και µετά23. Όµως, αυτή η διάταξη αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 § 1 

του Ν.3842/2010, όπου έχει εφαρµογή µόνο για κέρδη που προκύπτουν από 

ισολογισµούς που συντάσσονται από 31/12/2010 και µετά. 

 Μια κύρια µεταβολή αφορά στο διαχωρισµό των φορολογηθέντων κερδών σε 

µη διανεµόµενα και διανεµόµενα κέρδη. Η φορολογία των µη διανεµόµενων κερδών 

µειώνεται από 25% σε 20%. Το 2010 ο συντελεστής φόρου µειώνεται, όπως 

αναφέραµε, στο 24%. Η παρακράτηση φόρου στα διανεµόµενα κέρδη (µερίσµατα) 

γίνεται σε επίπεδο νοµικού προσώπου µε συντελεστή 40% και στη συνέχεια, τα 

διανεµόµενα κέρδη εντάσσονται στη φορολογική δήλωση του µετόχου και ο φόρος 

υπολογίζεται µε την ενιαία κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος. 

 Μια αλλαγή που αναµένεται να ισχύσει είναι ότι στις εκπιπτόµενες δαπάνες 

της Α.Ε. δεν θα συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα µισθοδοσίας. 

 Με αυτές τις αλλαγές που επέφερε ο παρών νόµος και µε άλλες ανατρεπτικές 

και δυσβάσταχτες για κάποιους τοµείς µεταβολές που αναµένονται στο προσεχές 

διάστηµα, ολοκληρώνεται η ανάλυση του ισχύοντος φορολογικού πλαισίου που 

ισχύει στην Ελλάδα, σε σχέση µε τον υπολογισµό του τρέχοντος φόρου από τα 

νοµικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από το αν θα εφαρµόσουν ή όχι τα ∆.Λ.Π. Αφού η 

εφαρµογή τους δεν επηρεάζει τις φορολογικές υποχρεώσεις των εταιριών. 

 Η ενότητα αυτή θα ολοκληρωθεί µε τη λογιστική αντιµετώπιση του φόρου 

εισοδήµατος, που επιβάλλεται από το Ε.Γ.Λ.Σ. 

 

2.5 Λογιστική Αντιµετώπιση Φόρου Εισοδήµατος 
 

Με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ., η µέθοδος λογιστικής παρακολούθησης του φόρου 

εισοδήµατος είναι η µέθοδος του πληρωτέου φόρου, όπου ο καταβλητέος σε κάθε 

χρήση φόρος εισοδήµατος αποτελεί τη συµµετοχή του κράτους στα κέρδη της 

χρήσεως και συνεπώς βαρύνει την διάθεση κερδών και δεν θεωρείται λειτουργικό 

έξοδο ώστε να καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσεως. Άρα η καταχώρηση του 

καταβλητέου φόρου εισοδήµατος γίνεται στον λογαριασµό 88 «Αποτελέσµατα προς 

διάθεση» και όχι στο λογαριασµό 86 «Αποτελέσµατα χρήσεως» και εµφανίζεται στον 

«Πίνακα ∆ιάθεσης Κερδών». 

 

                                                 
23 Στη ουσία ίσχυσε για δύο χρήσεις, τη χρήση του 2008 και 2009. 
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(ΧΡ) 88.08 Φόρος εισοδήματος xx 

(Π) 54.07 Φόρος εισοδήματος 

φορολογηθέντων κερδών xx 

Ο λογαριασµός 88.08 είναι υπολογαριασµός του 88 “Αποτελέσµατα προς διάθεση”.  

Στο τέλος της χρήσης το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασµού 54.07 

µεταφέρεται στη πίστωση του λογαριασµού 54.08 “Λογαριασµός εκκαθαρίσεως 

φόρων-τελών ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήµατος”. Αυτός ο λογαριασµός 

λειτουργεί ως εξής (Σακέλλη, 2002): 

54.08 

Στη χρέωση του λογ/σμού μεταφέρονται 

τα υπόλοιπα των λογ/σμών: 

Στην πίστωση του λογ/σμού 

μεταφέρονται τα υπόλοιπα των 

λογ/σμών: 

33.13 "προκαταβολή φόρου 

εισοδήματος" στον οποίο εμφανίζεται το 

ποσό του φόρου εισοδήματος που 

καταβλήθηκε στο Δημόσιο έναντι του 

φόρου της κλειόμενης χρήσεως 

54.07 "φόρος εισοδήματος 

φορολογηθέντων κερδών", στον οποίο 

απεικονίζεται ο φόρος εισοδήματος επί 

των φορολογηθέντων της κλειόμενης 

χρήσεως 

33.13.03 μέχρι και 33.13.07, στους 

οποίους απεικονίζονται οι φόροι που 

παρακρατήθηκαν κατά την είσπραξη 

εισοδημάτων, οι οποίοι φόροι 

συμψηφίζονται με το φόρο εισοδήματος 

της επιχειρήσεως της κλειόμενης 

χρήσεως 

54.09.05 "χαρτόσημο και OΓΑ 

εισοδημάτων από οικοδομές" 

Ο λογ/σμός πιστώνεται, με χρέωση του 

λογ/σμού 33.13.00 "προκαταβολή φόρου 

εισοδήματος", με τον προκαταβλητέο 

φόρο για την επόμενη χρήση. 

 Εποµένως, η µέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτηµα της απλότητας, καθώς οι 

λογιστικοί χειρισµοί και οι σχετικοί υπολογισµοί είναι απλοί. Όµως το µειονέκτηµά 

της είναι ότι το αποτέλεσµα χρήσεως που προσδιορίζεται πριν από την αφαίρεση του 

φόρου εισοδήµατος δεν είναι ακριβές, γιατί στη συνέχεια αυτό επιβαρύνεται µε τον 

καταβλητέο φόρο, δηλαδή εκείνον που αντιστοιχεί στο φορολογητέο αποτέλεσµα και 

όχι µε το φόρο που αντιστοιχεί στο λογιστικό αποτέλεσµα (Γρηγοράκου, 2008). Κάτι 

το  οποίο διορθώνεται µε την εφαρµογή των ∆.Λ.Π., όπως θα δούµε παρακάτω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ∆.Λ.Π.-∆.Λ.Π. 12 «ΦΟΡΟΙ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ» 

 

 

3.1 Πρόβληµα Ε.Λ.Π.-Φορολογικής Νοµοθεσίας 
 

Με την ανάλυση της φορολογικής διαδικασίας, που διεξάχθηκε στο προηγούµενο 

κεφάλαιο, παρατηρούµε ότι στο ελληνικό φορολογικό καθεστώς υπάρχει διαφορά 

ανάµεσα στα λογιστικά κέρδη που προκύπτουν µε βάση τις γενικά παραδεκτές 

λογιστικές αρχές και µε τα φορολογητέα κέρδη που προκύπτουν µε βάση την 

φορολογική νοµοθεσία, που θέλει να εισπράξει φόρους µέσω των φορολογικών 

ρυθµίσεων. Όµως αυτό δηµιουργεί προβλήµατα σε όλους τους ενδιαφερόµενους που 

διαβάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις, γιατί δεν παρουσιάζεται η πραγµατική 

εικόνα της επιχείρησης αλλά η φορολογική. Η πραγµατική οικονοµική θέση της 

επιχείρησης φαίνεται µέσω της λογιστικής προσέγγισης. 

 Λόγω αυτή της διαφοράς, οι επιχειρήσεις καταρτίζουν µία κατάσταση 

αναµόρφωσης των λογιστικών κερδών στα φορολογητέα κέρδη, στην οποία 

αναφέρονται όλες αυτές οι διαφορές µεταξύ αυτών των δύο κερδών. Για παράδειγµα, 

τα µη εκπιπτόµενα έξοδα, τα αφορολόγητα έσοδα, οι αφορολόγητες εκπτώσεις, τα  

έξοδα που εκπίπτουν µε διαφορετικά κριτήρια (π.χ. ταµειακή βάση) από αυτά µε τα 

οποία αναγνωρίζονται (π.χ. αρχή του δεδουλευµένου), όπως επίσης και τα έξοδα που 

υπολογίζονται µε διαφορετικό τρόπο για φορολογικούς σκοπούς από ότι για 

λογιστικούς (π.χ. αποσβέσεις). 

 Οι διαφορές µεταξύ φορολογητέου εισοδήµατος και λογιστικού 

αποτελέσµατος µπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: 

• Μόνιµες διαφορές, π.χ. ένα αφορολόγητο έσοδο που έχει αναγνωριστεί στα 

λογιστικά αποτελέσµατα αλλά δεν πρόκειται ποτέ να φορολογηθεί ή ένα 

έξοδο το οποίο έχει αναγνωριστεί στα λογιστικά αποτελέσµατα αλλά δεν 

εκπίπτει των φορολογητέων κερδών
24. 

                                                 
24 Θα αναλυθούν παρακάτω 
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• Προσωρινές διαφορές, δηλαδή διαφορές που πρόκειται να αναστραφούν. 

Αυτές οι διαφορές αφορούν σε κονδύλια που ενώ επηρεάζουν το λογιστικό 

αποτέλεσµα της τρέχουσας χρήσης, θα διαµορφώσουν το φορολογικό 

αποτέλεσµα µίας επόµενης χρήσης (Grant Thornton, 2006). 

Υπάρχει ένα πλήθος φορολογικών ρυθµίσεων που µας δείχνει την επίδραση της 

φορολογικής νοµοθεσίας στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ώστε να καταλήγουµε 

σε οικονοµικές καταστάσεις που δεν είναι αµιγώς ούτε φορολογικές αλλά ούτε 

προκύπτουν µε βάση τα ΕΛΠ. Κάποια τέτοια παραδείγµατα παρουσιάζονται 

παρακάτω (Ντζανάτος, 2008): 

• Με βάση τα ΕΛΠ, µέσω του Ν.2190/1920 επιβάλλεται να δηµιουργούνται 

προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις µέσα σε κάθε χρήση. Όµως 

φορολογικά αναγνωρίζονται τέτοιες προβλέψεις µόνο όταν 

πραγµατοποιηθούν οι απώλειες. Σαν αποτέλεσµα, οι εταιρείες δεν διενεργούν, 

αυτές τις προβλέψεις. Για παράδειγµα, εταιρία µπορεί να καταχωρίσει 

πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες 5% πάνω σε χρεώστες €10 εκατ., αλλά ο 

φορολογικός νόµος να επιτρέπει για σκοπούς υπολογισµού του φορολογητέου 

κέρδους, καταχώριση πρόβλεψης µόνο στο 1%. 

• Με βάση το Ν.2190/1920, κάθε χρόνο πρέπει να δηµιουργούνται προβλέψεις 

αποζηµίωσης του προσωπικού λόγω «εξόδου από την υπηρεσία». Αυτές όµως 

οι προβλέψεις δεν αναγνωρίζονται φορολογικά και θα αναγνωριστούν µόνο 

όταν θα πληρωθούν αποζηµιώσεις στο προσωπικό ή το νωρίτερο µια χρήση 

πιο πριν. Έτσι οι περισσότερες εταιρείες δεν δηµιουργούν τέτοιου είδους 

προβλέψεις, παρότι προβλέπεται από το Ν.2190/1920. 

• Η φορολογική νοµοθεσία καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο γίνονται συνολικά 

οι αποσβέσεις των παγίων. ∆ηλαδή, καθορίζει αυθαίρετα την ωφέλιµη ζωή 

ενός παγίου. Αυτό σηµαίνει ότι πάγια µπορεί να αποσβένονται πολύ νωρίτερα 

από την ωφέλιµη διάρκεια ζωής τους και άρα τα αποτελέσµατα των χρήσεων 

στην αρχή να εµφανίζονται επιβαρυµένα, το οποίο είναι µια συµφέρουσα 

ρύθµιση για την εταιρεία. Όµως για αυτήν την φορολογική παρέµβαση στις 

οικονοµικές καταστάσεις, δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη από τα ΕΛΠ. 
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3.2 Λύση Προβλήµατος-Υιοθέτηση ∆.Λ.Π. 12 
 

Στο ζήτηµα αυτής της σχέσης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων µε τη 

φορολογική νοµοθεσία και των επιδράσεων της δεύτερης στα πρώτα, έρχεται να 

δώσει λύση η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και συγκεκριµένα µέσω 

του ∆ΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήµατος». Στο εξής οι οικονοµικές καταστάσεις που 

δηµοσιεύονται, είναι αυτές που αντιστοιχούν σε συγκεκριµένα λογιστικά πρότυπα, 

ενώ οι φορολογικές αρχές, µε βάση αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις και τις όποιες 

άλλες ρυθµίσεις τους, προσδιορίζουν το φορολογητέο εισόδηµα και εισπράττουν τους 

φόρους τους. Στην ουσία έγινε αποσύνδεση των Οικονοµικών Καταστάσεων των 

εταιριών από την φορολογία, κάτι που αποτελεί τη µεγαλύτερη συµβολή στη 

λογιστική επιστήµη και πρακτική στη χώρα µας, αλλά πάνω από όλα δίνει σηµαντική 

πληροφόρηση στους επενδυτές. Λόγω της ύπαρξης των ∆.Λ.Π. συνηθίζεται να 

ετοιµάζονται δύο διαφορετικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Βλάχος, 2010): 

• µία µε βάση τα ∆.Λ.Π., η οποία θα απευθύνεται σε όλους τους χρήστες των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, και 

•  µία µε βάση τους φορολογικούς νόµους και κανονισµούς, η οποία θα 

απευθύνεται στις φορολογικές αρχές της χώρας.25 

 Το αρχικό ∆ΛΠ 12 (1979) επέβαλλε την παρακολούθηση του φόρου 

εισοδήµατος µε την µέθοδο εξοµοίωσης του φόρου µε έξοδο (Σακέλλης, 2002). 

Σύµφωνα µε την µέθοδο, ο φόρος είναι έξοδο της χρήσεως, στην οποία 

πραγµατοποιήθηκε το εισόδηµα επί του οποίου υπολογίζεται ο φόρος και αποτελεί 

στοιχείο που παίζει ρόλο στην διαµόρφωση των αποτελεσµάτων χρήσης. Συνεπώς ο 

φόρος εισοδήµατος, που αναλογεί στο λογιστικό αποτέλεσµα της χρήσεως, πρέπει να 

καταχωρείται στο λογαριασµό 86 «Αποτελέσµατα Χρήσεως» και όχι στο λογαριασµό 

88 «Αποτελέσµατα προς ∆ιάθεση», όπως ίσχυε µε τη µέθοδο του πληρωτέου φόρου. 

Για τη λογιστικοποίηση των φορολογικών επιπτώσεων που προκύπτουν εξαιτίας της 

µεθόδου χρησιµοποιούνταν η µέθοδος της αναβολής ή η µέθοδος της υποχρεώσεως 

της Κατάστασης των Αποτελεσµάτων Χρήσης. Βάσει της οποίας, οι φορολογικές 

επιπτώσεις από τις τρέχουσες “χρονικές” λογιστικές διαφορές, δηλαδή τις διαφορές 

µεταξύ φορολογητέου εισοδήµατος και λογιστικού αποτελέσµατος µιας χρήσεως, 

αναβάλλονται και κατανέµονται σε µελλοντικές χρήσεις, που γίνεται η λογιστική 

                                                 
25 Στη πραγµατικότητα δεν είναι πλήρης χρηµατοοικονοµική κατάσταση, αλλά οι σχετικοί 
υπολογισµοί που απαιτούνται από τη φορολογική αρχή. 
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τακτοποίηση των χρονικών λογιστικών διαφορών, π.χ. πρόβλεψη για πληρωτέους 

φόρους, προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού.  

   Όµως, το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 12( Νοέµβριο 2000) επέβαλλε τη µέθοδο της 

υποχρέωσης µε βάση τον Ισολογισµό. Στόχος της µεθόδου είναι να προσδιορίσει την 

υποχρέωση της επιχείρησης από φόρο εισοδήµατος όχι µόνο βάσει των εσόδων-

εξόδων που αναγράφονται στο λογαριασµό «Αποτελέσµατα Χρήσεως»(χρονικές 

διαφορές), αλλά και µε βάσει των µεγεθών που αναγράφονται στον Ισολογισµό και 

τα οποία περιλαµβάνουν “προσωρινές διαφορές” µεταξύ λογιστικής αξίας και 

φορολογητέας αξίας. Αυτό γίνεται γιατί ο Ισολογισµός είναι ένα προστάδιο έναντι 

του λογαριασµού «Αποτελέσµατα Χρήσεως» και ορισµένα στοιχεία του περικλείουν 

διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας µε την οποία εµφανίζονται στον Ισολογισµό 

και της αντίστοιχης αξίας που αναγνωρίζονται φορολογικά. Αυτές οι διαφορές 

µεταξύ λογιστικής αξίας και της αντίστοιχης φορολογικά αναγνωριζόµενης αξίας 

αποτελούν τις “προσωρινές διαφορές”, οι οποίες θα επηρεάσουν (αυξητικά ή 

µειωτικά) το φόρο εισοδήµατος, όταν τα µεγέθη αυτά του Ισολογισµού εισπραχθούν 

ή εξοφληθούν ή µεταφερθούν στα «Αποτελέσµατα Χρήσεως». Για όσο χρονικό 

διάστηµα αυτές οι προσωρινές διαφορές παραµένουν στον Ισολογισµό περικλείουν 

φόρο εισοδήµατος, ο οποίος πρέπει να εµφανιστεί στον Ισολογισµό ως 

«αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος». 

Εποµένως, το ∆ΛΠ 12, υιοθετώντας τη µέθοδο των υποχρεώσεων του 

Ισολογισµού καλύπτει τόσο την τρέχουσα όσο και την αναβαλλόµενη φορολογία, 

γιατί το σηµαντικότερο θέµα στη λογιστική των φόρων εισοδήµατος είναι ο τρόπος 

λογιστικής παρακολούθησης τόσο των τρεχουσών, όσο και των µελλοντικών 

φορολογικών συνεπειών που θα προκύψουν από: 

• την µελλοντική ανάκτηση(ή διακανονισµό) της λογιστικής αξίας στοιχείων 

του ενεργητικού (ή υποχρεώσεων) που αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό της 

επιχείρησης. Στην περίπτωση που η ανάκτηση ή ο διακανονισµός της 

λογιστικής αξίας του στοιχείου, είναι πιθανό να αυξήσει ή να µειώσει τις 

µελλοντικές πληρωµές φόρου(σε σχέση µε αυτές που θα υπήρχαν αν η 

ανάκτηση ή ο διακανονισµός δεν είχε καµία φορολογική επίδραση), τότε η 

επιχείρηση πρέπει να αναγνωρίσει αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ή 

απαίτηση 
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• συναλλαγές και άλλα οικονοµικά γεγονότα της τρέχουσας χρήσης που 

αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. ∆ηλαδή, ο 

φόρος εισοδήµατος αποτελεί έξοδο το οποίο αναγνωρίζεται στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων Χρήσης, αν οι συναλλαγές και τα οικονοµικά γεγονότα που 

αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση αναγνωρίζονται επίσης στην 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. Ενώ, ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί 

έξοδο το οποίο αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αν οι συναλλαγές 

και τα οικονοµικά γεγονότα που αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση 

αναγνωρίζονται, επίσης, στα ίδια κεφάλαια. 

 

3.3 Έννοιες και Στοιχεία που Εισάγει το ∆.Λ.Π. 12 
 

3.3.1 Έννοιες  
 

Το ενδιαφέρον ενασχόλησης µε το ∆.Λ.Π. 12 και ιδιαίτερα µε την αναβαλλόµενη 

φορολογία, η οποία αποτελεί το αντικείµενο µελέτης της παρούσας διπλωµατικής 

εργασίας, προέρχεται από το γεγονός ότι µέσω αυτής ‘καθρεπτίζονται’ οι βασικές 

διαφορές που δηµιουργούν οι µελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις, 

λόγω της απόκλισης που υπάρχει ανάµεσα στη λογιστική προσέγγιση που επιβάλλουν 

τα ∆.Λ.Π. και της αντίστοιχης φορολογικής, για τα διάφορα γεγονότα. 

 Πριν προχωρήσουµε στην αναλυτική παρουσίαση των καινοτοµιών που 

εισάγει το ∆.Λ.Π. 12, είναι χρήσιµο να δοθεί η ερµηνεία κάποιων νεοεισερχόµενων 

εννοιών ώστε να γίνουν κατανοητά όσα θα παραθέσουµε στη συνέχεια. 

 Μία από τις σηµαντικότερες έννοιες που εισήλθε µε το ∆.Λ.Π. 12 είναι της 

αναβαλλόµενης φορολογίας. Μέχρι τώρα γνωρίζαµε την τρέχουσα φορολογία πως 

είναι το ποσό των φόρων εισοδήµατος που καλείται να πληρώσει (ή να ανακτήσει) η 

επιχείρηση στις φορολογικές αρχές, σε σχέση µε το φορολογητέο κέρδος (ή ζηµιά) 

της λογιστικής της χρήσης. Όµως, οι διατάξεις του ∆.Λ.Π. 12 σχετικά µε την 

τρέχουσα φορολογία ορίζουν ότι (Grant Thornton, 2006): α) Ο φόρος εισοδήµατος 

για την τρέχουσα και τις προηγούµενες χρήσεις πρέπει να αναγνωρίζεται ως 

υποχρέωση, στο βαθµό που δεν έχει καταβληθεί. Αν το ποσό που ήδη καταβλήθηκε 

για την τρέχουσα και τις προηγούµενες χρήσεις υπερβαίνει το οφειλόµενο ποσό για 

τις χρήσεις αυτές, τότε το επιπλέον ποσό πρέπει να αναγνωρίζεται ως απαίτηση. β) 
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Το όφελος που σχετίζεται µε µία φορολογική ζηµιά, η οποία µπορεί να µεταφερθεί 

αναδροµικά για την ανάκτηση του φόρου προηγούµενης χρήσης, πρέπει να 

αναγνωρίζεται ως απαίτηση (φορολογική δυνατότητα που δεν παρέχεται από την 

ελληνική φορολογική νοµοθεσία). γ) Οι διαφορές που παρατηρούνται µεταξύ της 

εκτίµησης του φόρου εισοδήµατος προγενέστερων περιόδων και του οριστικού 

φόρου που συµφωνείται µε τις φορολογικές αρχές, θεωρούνται αλλαγές λογιστικών 

εκτιµήσεων και αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης της 

τρέχουσας περιόδου26.  

 Ενώ η αναβαλλόµενη φορολογία διακρίνεται σε δύο είδη: 

• Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις, είναι οι φόροι εισοδήµατος που 

καλείται να πληρώσει µελλοντικά η επιχείρηση στις φορολογικές αρχές, οι 

οποίες αφορούν φορολογητέες προσωρινές διαφορές. 

• Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις, είναι τα ποσά από φόρους 

εισοδήµατος που είναι επιστρεπτέα σε µελλοντικές περιόδους και οι οποίες 

αφορούν σε: 

o Εκπεστέες προσωρινές διαφορές 

o Μεταφερόµενες στο µέλλον αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές 

o Μεταφερόµενους στο µέλλον πιστωτικούς φόρους 

 

Τρέχουσα 
Φορολογία 

Αναβαλλόµενη 
Φορολογία 

Είναι το ποσό του φόρου 
εισοδήµατος που 
πληρώνεται στις 
φορολογικές αρχές και 
αφορά στα κέρδη από 
εµπορικές δραστηριότητες 
της τρέχουσας περιόδου. 

Είναι µία λογιστική/µη-
ταµειακή εγγραφή που 
γίνεται στην τρέχουσα 
περίοδο για να συσχετίσει τις 
µελλοντικές φορολογικές 
επιπτώσεις ορισµένων 
τρεχουσών 
συναλλαγών/γεγονότων. 

2. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
 

Επίσης, κάτι που αφορά τον τρέχοντα και τον αναβαλλόµενο φόρο είναι το 

έξοδο φόρου (έσοδο φόρου), όπου είναι το συγκεντρωτικό ποσό που περιλαµβάνεται 

στον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους ή ζηµίας της χρήσεως. ∆ηλαδή, ο φόρος 

εισοδήµατος που αναλογεί στο λογιστικό αποτέλεσµα της χρήσεως και 

                                                 
26 Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆.Λ.Π. 8 
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περιλαµβάνεται στα κονδύλια εξόδων και εσόδων που διαµορφώνουν το, µετά την 

αφαίρεση του φόρου, τελικό καθαρό αποτέλεσµα αυτής της χρήσης. 

Πριν αναφέραµε την έννοια προσωρινές διαφορές, όπου είναι οι διαφορές 

µεταξύ της εµφανιζόµενης στους οικείους λογαριασµούς του Ισολογισµού λογιστικής 

αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεως και της φορολογικής αξίας αυτού 

(φορολογική βάση), δηλαδή του ποσού που αναγνωρίζεται για φορολογικούς 

σκοπούς
27. Καλούνται δε προσωρινές διαφορές επειδή στις επόµενες χρήσεις, µε τη 

ρευστοποίηση των οικείων στοιχείων (είσπραξη απαιτήσεων, εξόφληση 

υποχρεώσεων, απόσβεση ή πώληση παγίων), οι διαφορές αυτές τακτοποιούνται. Οι 

προαναφερθείσες αυτές διαφορές µπορεί να είναι είτε φορολογητέες είτε εκπεστέες. 

Οι φορολογητέες προσωρινές διαφορές, είναι προσωρινές διαφορές που θα 

καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου 

κέρδους (φορολογικής ζηµίας) των µελλοντικών χρήσεων, καθώς η λογιστική αξία 

του στοιχείου του ενεργητικού ή της υποχρέωσης ανακτάται ή διακανονίζεται. Για 

παράδειγµα (Γρηγοράκου, 2008): α) Όταν η ετήσια φορολογική απόσβεση ενός 

παγίου στοιχείου είναι µεγαλύτερη από τη λογιστική απόσβεσή του, τότε προκύπτει 

φορολογητέα προσωρινή διαφορά και ο αναλογών επί αυτής φόρος αντιπροσωπεύει 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση που καταχωρείται στις υποχρεώσεις. β) Οι 

τόκοι που αναλογούν  στη χρήση και περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα αυτής, θα 

φορολογηθούν στην επόµενη χρήση, όπου θα εισπραχθούν και για το λόγο αυτό ο 

αναλογών στην παρούσα χρήση τόκος αντιπροσωπεύει φορολογητέα προσωρινή 

διαφορά που καταλήγει σε αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση και καταχωρείται 

στις υποχρεώσεις. Ενώ οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές, είναι προσωρινές διαφορές 

που θα καταλήξουν σε ποσά που είναι εισπρακτέα κατά τον προσδιορισµό του 

φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζηµίας) των µελλοντικών χρήσεων, καθώς η 

λογιστική αξία του στοιχείου του ενεργητικού ή της υποχρέωσης ανακτάται ή 

διακανονίζεται. Για παράδειγµα: α) Όταν η ετήσια φορολογική απόσβεση ενός 

παγίου περιουσιακού στοιχείου είναι µικρότερη από τη λογιστική απόσβεσή του, τότε 

προκύπτει εκπεστέα προσωρινή διαφορά και ο αναλογών επί αυτής φόρος 

αντιπροσωπεύει αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση που καταχωρείται στις 

απαιτήσεις. β) Οι σχηµατιζόµενες προβλέψεις (για αποζηµίωση αποχωρούντος 

προσωπικού, για έκτατες ζηµίες και έξοδα κ.λπ.) δεν αναγνωρίζονται φορολογικά 

                                                 
27 Θα αναλυθεί παρακάτω 
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κατά τη χρήση που σχηµατίζονται αλλά εκπίπτουν από τα φορολογητέα έσοδα της 

χρήσεως που καταβάλλονται τα σχετικά ποσά. Στη χρήση του σχηµατισµού των 

προβλέψεων  αυτών τα σχετικά ποσά τους δηµιουργούν εκπεστέα προσωρινή 

διαφορά που ο αναλογών επί των ποσών αυτών φόρος αντιπροσωπεύει 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, καταχωρούµενη στις απαιτήσεις. 

 Επιπλέον, σε µία έννοια που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση είναι αυτής της 

φορολογικής βάσης (Γεωργίου, 2003).  

Φορολογική βάση ενός στοιχείου του ενεργητικού είναι το ποσό που θα είναι εκπεστέο 

φορολογικά, από µελλοντικά φορολογητέα οικονοµικά οφέλη τα οποία θα 

εισρεύσουν, όταν η επιχείρηση ανακτήσει ή ρευστοποιήσει τη λογιστική αξία του 

στοιχείου του ενεργητικού. Στην περίπτωση που τα οικονοµικά οφέλη, όπως 

εµφανίζονται στον Ισολογισµό, είναι εκπεστέα αλλά δεν είναι φορολογητέα, τότε η 

φορολογική βάση του στοιχείου είναι ίση µε τη λογιστική του αξία. 

Ακολουθούν παραδείγµατα (Πρωτοψάλτης, 2009): 

1. Μηχάνηµα κόστους κτήσης €1000 έχει αποσβεστεί µε βάση την ωφέλιµη ζωή 

του κατά €200, ενώ µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές κατά €300.Η 

φορολογική απόσβεση €300 έχει εκπέσει από τα φορολογητέα έσοδα στην 

τρέχουσα και στις προηγούµενες χρήσεις. Το φορολογικά αναπόσβεστο 

υπόλοιπο €700 θα εκπέσει σε µελλοντικές χρήσεις. 

Λογιστική βάση µηχανήµατος(1.000-200) 800 

Φορολογική βάση µηχανήµατος(1.000-300) 700 

Προσωρινή διαφορά 100 

2. ∆εδουλευµένος τόκος εισπρακτέος προθεσµιακής κατάθεσης εµφανίζεται 

στον ισολογισµό µε λογιστική αξία €50. Αυτό το έσοδο θα φορολογηθεί σε 

ταµειακή βάση κατά τη λήξη της προθεσµιακής κατάθεσης στην επόµενη 

χρήση. Άρα, στη χρήση που το ποσό των εισπρακτέων τόκων €50 θα εγγραφεί 

ως απαίτηση στον Ισολογισµό, θα υποστεί πλήρη φορολογία και συνεπώς η 

φορολογική βάση είναι µηδέν. 

Λογιστική βάση  50 

Φορολογική βάση 0 

Προσωρινή διαφορά 50 
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3. Απαιτήσεις κατά πελατών εµφανίζονται στον Ισολογισµό µε λογιστική αξία 

€500.000.Το έσοδο αυτό έχει συµπεριληφθεί στο φορολογητέο αποτέλεσµα 

(κέρδος ή ζηµία) στη χρήση που έγιναν οι πωλήσεις. Κατά την είσπραξη των 

απαιτήσεων δεν οφείλεται φόρος εισοδήµατος. Άρα, η φορολογική βάση είναι 

ίση µε την λογιστική αξία. 

Λογιστική βάση  500.000 

Φορολογική βάση 500.000 

Προσωρινή διαφορά 0 

4. Μερίσµατα εισπρακτέα από θυγατρική καταχωρήθηκαν στον Ισολογισµό µε 

λογιστική αξία €50.Αυτά τα µερίσµατα έχουν φορολογηθεί στο όνοµα της 

θυγατρικής, εποµένως κατά την είσπραξη του ποσού των €50 κανένας φόρος 

δεν οφείλεται. Άρα, η φορολογική βάση των εισπρακτέων µερισµάτων είναι 

€50. 

Λογιστική βάση  50 

Φορολογική βάση 50 

Προσωρινή διαφορά 0 

5. Απαίτηση δανείου εµφανίζεται στην κατηγορία των απαιτήσεων του 

Ισολογισµού µε λογιστική αξία €2.000.000.Η είσπραξη του δανείου δεν θα 

έχει καµία φορολογική συνέπεια και άρα η φορολογική βάση του δανείου 

είναι €2.000.000. 

Λογιστική βάση  2.000.000 

Φορολογική βάση 2.000.000 

Προσωρινή διαφορά 0 

6. Προείσπραξη τόκων €400.000. Οι τόκοι φορολογήθηκαν κατά την είσπραξή 

τους. Η προείσπραξη των τόκων έχει φορολογική βάση µηδέν, καθότι η 

φορολογική βάση αυτής της υποχρέωσης είναι ίση µε τη λογιστική αξία µείον 

κάθε ποσό που δεν θα είναι εκπεστέο φορολογικά στο µέλλον, άρα €400.000 

µείον €400.000 ίσο µε µηδέν. 

Λογιστική βάση  400.000 

Φορολογική βάση 0 

Προσωρινή διαφορά 400.000 
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Φορολογική βάση µιας υποχρέωσης είναι η λογιστική αξία της υποχρέωσης, µείον 

κάθε ποσό που θα είναι εκπεστέο φορολογικά σε σχέση µε αυτή την υποχρέωση σε 

µελλοντικές χρήσεις. Στην περίπτωση εσόδου το οποίο εισπράττεται προκαταβολικά 

(π.χ. προεισπραχθέντα έσοδα), η φορολογική βάση της προκύπτουσας υποχρέωσης 

είναι η λογιστική αξία της, µείον κάθε ποσό του εσόδου που δεν θα είναι 

φορολογητέο σε µελλοντικές χρήσεις. 

Ακολουθούν παραδείγµατα: 

1. Στις υποχρεώσεις περιλαµβάνονται προβλέψεις εκµετάλλευσης(ή έκτατες 

προβλέψεις) €700 για έξοδα ή ζηµιές που θα αναγνωριστούν φορολογικά σε 

µελλοντικές χρήσεις όταν καταβληθούν(σε ταµειακή βάση).Το ποσό των €700 

θα φορολογηθεί στη χρήση που έγινε η πρόβλεψη. Άρα, η φορολογική βάση 

είναι µηδέν. 

Λογιστική βάση  700 

Φορολογική βάση 0 

Προσωρινή διαφορά 700 

2. Στους µεταβατικού λογαριασµούς περιλαµβάνεται ποσό €150 προερχόµενο 

από προεισπραχθέντες (πιστωτικούς) τόκους χορηγηθέντος δανείου. Το ποσό 

αυτό φορολογήθηκε όταν εισπράχθηκε (ταµειακή βάση), ενώ λογιστικά 

ανήκει στην επόµενη χρήση. Όταν στην επόµενη χρήση το ποσό µεταφερθεί 

από τους µεταβατικούς λογαριασµούς στα αποτελέσµατα χρήσεως δεν θα 

επιβληθεί φόρος εισοδήµατος και συνεπώς η φορολογική βάση του 

προεισπραχθέντος τόκου είναι ίση µε τη λογιστική αξία µείον κάθε ποσό 

εσόδου που δεν θα είναι φορολογητέο µελλοντικά, άρα είναι µηδέν. 

Λογιστική βάση  150 

Φορολογική βάση 150 

Προσωρινή διαφορά 0 

3. Στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις περιλαµβάνονται βεβαιωµένα οφειλόµενα 

ποσά ποινών και προστίµων €50.Τα πρόστιµα και οι ποινές δεν εκπίπτουν 

φορολογικά. Συνεπώς, κατά τη χρήση που έγινε η καταχώρησή τους στα 

αποτελέσµατα λογίστηκε φόρος εισοδήµατος και όταν καταβληθούν στην 

επόµενη χρήση δεν θα επιβληθεί εκ νέου φόρος. Άρα, η φορολογική βάση των 



 

οφειλόµενων ποινών

€50. 

 

Λογιστική βάση  

Φορολογική βάση 

Προσωρινή διαφορά

4. Υποχρέωση δανείου

συνέπειες. Εποµένως

λογιστική του αξία 

Λογιστική βάση  

Φορολογική βάση 

Προσωρινή διαφορά

 

 

Προσωρινές ∆ιαφορές  
 

 

Φορολογητέες          
Προσωρινές            
∆ιαφορές 

Είναι αυτές που θα 
καταλήξουν σε 
φορολογητέα ποσά, 
κατά τον προσδιορισµό 
του φορολογητέου 
κέρδους (φορολογικής 
ζηµιάς) των 
µελλοντικών χρήσεων, 
κατά την ανάκτηση της 
λογιστικής αξίας του 
περιουσιακού στοιχείου 
ή το διακανονισµό της 
υποχρεώσεως. 

Φορολογική

Ενεργητικού
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οφειλόµενων ποινών και προστίµων είναι ίση µε την λογιστική

50 

50 

Προσωρινή διαφορά 0 

δανείου €1.000. Η εξόφληση του δανείου δεν έχει φορολογικές

συνέπειες Εποµένως, η φορολογική βάση του δανείου είναι

λογιστική του αξία €1.000 

1.000 

 1.000 

Προσωρινή διαφορά 0 

∆ιαφορές µεταξύ της Λογιστικής Αξίας περιουσιακού
στοιχείου ή υποχρέωσης και της Φορολογικής 

 

 

Φορολογητέες          
Προσωρινές            

Εκπεστέες                    
Προσωρινές                 
∆ιαφορές 

που θα 
σε 

ποσά, 
προσδιορισµό 
φορολογητέου 
φορολογικής 

των 
χρήσεων, 

ανάκτηση της 
αξίας του 

στοιχείου 
διακανονισµό της 

 

Είναι αυτές που θα 
καταλήξουν σε ποσά 
εκπεστέα κατά τον 
προσδιορισµό του 
φορολογητέου κέρδους 
(φορολογικής ζηµιάς) των 
µελλοντικών χρήσεων 
κατά την ανάκτηση της 
λογιστικής αξίας του 
περιουσιακού στοιχείου ή 
το διακανονισµό της 
υποχρεώσεως. 
 

Είναι το ποσό που

περιουσιακό στοιχείο

υποχρέωση για

σκοπούς. 

 

Φορολογική βάση                                                  
Ενεργητικού  

 

Φορολογ

Υποχ
 

την λογιστική βάση τους 

δανείου δεν έχει φορολογικές 

δανείου είναι ίση µε την 

Λογιστικής Αξίας περιουσιακού 
Φορολογικής Βάσης αυτού 

Είναι το ποσό που αποδίδεται στο 
περιουσιακό στοιχείο ή στην 
υποχρέωση για φορολογικούς 

Φορολογική βάση                        
Υποχρεώσεως 



 

Ποσό εκπεστέο φορολογικά

οικονοµικά οφέλη που

επιχείρηση κατά την ανά
 

Αν τα οικονοµικά οφέλη δεν

τότε η φορολογική βάση είναι

αξία του. 

3. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ

 

3.3.2 Στοιχεία-Καινοτοµίες

 

Το ∆.Λ.Π. 12 έφερε σηµαντικές

Μέχρι σήµερα, µε βάση την

είναι ένα στοιχείο που εµφαν

σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π.12 

Αυτό ισχύει και για τον τρέχων

πληρώσουµε το φόρο υπεραξίας

µε τα Ε.Λ.Π. ο φόρος θα εµφανιστεί

Το ίδιο θα γίνει και µε τα ∆

καθαρής θέσης αλλά δεν

Παρατηρούµε ότι µε τα ∆

όµως, που κάνουµε πρόβλεψη

οποιαδήποτε άλλη ενέργεια

ο φόρος εισοδήµατος είναι

Αποτελεσµάτων µετά τα αποτελέσµατα

αποτελέσµατα µετά τους φόρο

εισοδήµατος επιδρούν στα αποτελέσµατα

αφορούν στοιχεία, τα οποία

αναφέραµε το παράδειγµα προηγουµένως

στοιχείων, αλλά και αναστροφές

                                                
28 ∆ηλαδή, εµφανίζεται χωριστά στον
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εκπεστέο φορολογικά από φορολογητέα 
οφέλη που θα εισρεύσουν σε µια 

άκτηση της λογιστικής αξίας. 

 

Είναι η λογιστική
κάθε ποσό εκπεστέο
σε µελλοντικές
 

οικονοµικά οφέλη δεν θα είναι φορολογητέα, 
φορολογική βάση είναι ίση µε τη λογιστική Όταν το έσοδο

προκαταβολικά

βάση της

υποχρέωσης, είναι

αξία της µείον κάθε

που δεν θα είναι
µελλοντικές χρήσεις

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ

Καινοτοµίες 

σηµαντικές καινοτοµίες µέσα από διάφορα στοιχεία

µε βάση την ελληνική λογιστική πρακτική, οι φόροι

στοιχείο που εµφανίζεται ως αφαιρετικό στοιχείο της καθαρής

∆ Λ Π.12 οι φόροι είναι είτε έξοδο είτε στοιχείο της καθαρής

ν τρέχων και για τον αναβαλλόµενο φόρο της χρήσης

φόρο υπεραξίας, επειδή αναπροσαρµόσαµε τις αξίες των

θα εµφανιστεί σαν αφαιρετικό στοιχείο της καθαρής

και µε τα ∆.Λ.Π., δηλαδή θα µεταφερθεί κατευθείαν σε

δεν θα εµφανιστεί στην Κατάσταση Α

ότι µε τα ∆.Λ.Π. υπάρχει µεγαλύτερη σαφήνεια. Στην

κάνουµε πρόβλεψη στους πελάτες ή αντιστρέψουµε µια πρόβλεψη

άλλη ενέργεια, η οποία δεν έχει άµεση σχέση µε την καθαρή

εισοδήµατος είναι έσοδο ή έξοδο και εµφανίζεται στην

µετά τα αποτελέσµατα προ φόρων και διαµορφώνει µαζί

µετά τους φόρους. Σαν µια γενική διαπίστωση θα λέγαµε ότι

επιδρούν στα αποτελέσµατα χρήσης, εκτός από τις περιπτώσεις

στοιχεία τα οποία µεταφέρονται κατευθείαν στην καθαρή

παράδειγµα προηγουµένως µε τις διαφορές αναπροσαρµογής

και αναστροφές αυτών των διαφορών. 

         
εµφανίζεται χωριστά στον Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων 

λογιστική αξία της, µείον 
οσό εκπεστέο φορολογικά 
λοντικές χρήσεις. 

Όταν το έσοδο εισπράττεται 
προκαταβολικά, η φορολογική 
βάση της προκύπτουσας 
υποχρέωσης, είναι η λογιστική 

µείον κάθε ποσό εσόδου 
δεν θα είναι φορολογητέο σε 

µελλοντικές χρήσεις. 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

διάφορα στοιχεία εισήγαγε. 

οι φόροι εισοδήµατος 

της καθαρής θέσης, όµως 

στοιχείο της καθαρής θέσης. 

φόρο της χρήσης. Έτσι, αν 

τις αξίες των παγίων µας, 

στοιχείο της καθαρής θέσης28. 

κατευθείαν σε χρέωση της 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 

Στην περίπτωση 

αντιστρέψουµε µια πρόβλεψη ή 

µε την καθαρή θέση, τότε 

εµφανίζεται στην Κατάσταση 

µαζί µε αυτά, τα 

διαπίστωση θα λέγαµε ότι, οι φόροι 

από τις περιπτώσεις που 

στην καθαρή θέση. Όπως 

αναπροσαρµογής παγίων 
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Σε µια άλλη σηµαντική παράµετρο που δίνει ιδιαίτερη έµφαση το ∆.Λ.Π. 12 

είναι οι «διαφορές φορολογικού ελέγχου». Όπως είναι γνωστό, ανεξάρτητα από τις 

οικονοµικές καταστάσεις, τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος που υποβάλλονται 

κάθε χρόνο και τους φόρους που πληρώνονται από τις εταιρίες, αυτές πρέπει να 

ελέγχονται κάποια στιγµή από τις φορολογικές αρχές για την αλήθεια των δηλώσεών 

τους. Σε κάθε περίπτωση, είτε τα έκαναν σωστά είτε όχι, επιβάλλονται πρόσθετοι 

φόροι, οι γνωστές «διαφορές φορολογικού ελέγχου», που στην ουσία είναι ένας 

πρόσθετος µηχανισµός φορολόγησης των εταιριών. Όµως επειδή, το ελληνικό 

φορολογικό σύστηµα διακρίνεται για την πολυπλοκότητά του και τις αντιφάσεις του, 

είναι δύσκολο µια εταιρία να ξέρει εάν εφάρµοσε σωστά όλες τις διατάξεις. Γι’ αυτό 

το λόγο στη χώρα µας, µε βάση τα Ε.Λ.Π., οι «διαφορές φορολογικού ελέγχου» 

λογίζονταν  όταν γίνονταν οι φορολογικοί έλεγχοι και µε συµβιβασµό ή χωρίς 

επιβάλλονταν οι πρόσθετοι φόροι.29 Αυτή όµως η κατάσταση είναι δύσκολο να 

εξηγηθεί σε έναν τρίτο επενδυτή, ιδιαίτερα όταν εκκρεµούν έλεγχοι αρκετών 

χρήσεων για το παρελθόν. Γιατί ο κάθε εξωτερικός επενδυτής φοβάται και είναι 

αδύνατο να µπορέσει να τον διαβεβαιώσει κάποιος ότι οι πιθανοί φόροι από τους 

φορολογικούς ελέγχους δεν θα είναι τελικά καταστροφικοί για την ίδια την εταιρία. 

Επιπλέον, από το ιστορικό των πληρωµών για τέτοιες «διαφορές», σχηµατίζει την 

εντύπωση ότι η εταιρία συστηµατικά παραβαίνει τη φορολογική νοµοθεσία και η 

εικόνα της στα µάτια του υποβαθµίζεται. Για παράδειγµα, ο φορολογικός έλεγχος 

µπορεί να αναµορφώσει µε «λογιστικές διαφορές» τη ζηµία και στην πράξη να 

ακυρώσει το δικαίωµα του συµψηφισµού της. Έτσι αν γίνει κάτι τέτοιο και έχουµε 

δηµιουργία αναβαλλόµενης απαίτησης για την έκπτωση της ζηµίας, τότε όταν θα 

γίνει ο φορολογικός έλεγχος, οι «διαφορές» που θα λογίσουµε θα έχουν και το ποσό 

της αναστροφής της απαίτησης. ∆ηλαδή, θα εµφανίσουµε επιβαρύνσεις από τον 

έλεγχο περισσότερες από αυτές που θα πληρώσουµε, κάτι που άλλωστε είναι 

πραγµατικό σε αυτές τις περιπτώσεις. 

Τέλος, ένα στοιχείο το οποίο έχει διαφορετική αντιµετώπιση από το ∆.Λ.Π. 12 

είναι το θέµα των ζηµιών. Ας υποθέσουµε ότι µια εταιρία, σ’ αυτή τη χρήση, έκανε 

ζηµιές που είναι και λογιστικά και φορολογικά ίδιες και ανέρχονται σε 1.000.000€. 
                                                 
29 Στις µέρες µας, λόγω αδυναµίας του συστήµατος να µπορέσει να κάνει αυτούς τους ελέγχους, καλεί 
η κυβέρνηση τις εταιρίες ( και τις νόµιµες και αυτές που φοροδιαφεύγουν) να κάνουν περαίωση, 
δηλαδή να πληρώσουν ένα % επί του τζίρου τους για τις χρονιές που δεν έχουν ελεγχθεί και έτσι να 
κλείσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις για αυτές τις χρονιές. Το οποίο βέβαια δεν είναι ηθικό. 
Και η πραγµατική αιτία του µέτρου δεν είναι µόνο η έλλειψη ικανότητας ελέγχων αλλά η έλλειψη 
εσόδων, που χρειάζεται επειγόντως το κράτος.   
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Θα εµφάνιζε µε τα Ε.Λ.Π. στον Ισολογισµό της 1.000.000€ ζηµιές και στη 

φορολογική της δήλωση θα εµφάνιζε τις ζηµιές, τις οποίες όµως θα είχε το δικαίωµα 

να τις εκπέσει στις επόµενες χρήσεις, µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής 

νοµοθεσίας. Εάν στην επόµενη ή στις δύο επόµενες χρήσεις υπάρχει η πιθανότητα τα 

κέρδη της επιχείρησης να υπερκαλύπτουν αυτές τις ζηµιές, τότε σε αυτές τις επόµενες 

χρήσεις η εταιρία θα συµψηφίσει τις ζηµιές. Αν τον επόµενο χρόνο εµφανίσει κέρδη 

2.000.000€, τότε στην πραγµατικότητα δεν θα πληρώσει φόρο 500.000€ 

(25%x2.000.000€), αλλά στην ουσία θα πληρώσει µόνο τα µισά, γιατί θα συµψηφίσει 

τις ζηµιές που έκανε στην προηγούµενη χρήση. Εποµένως, µε βάση το ∆.Λ.Π. 12, εάν 

υπάρχει µεγάλη πιθανότητα για συµψηφισµό µελλοντικά των ζηµιών, τότε η εταιρία 

δεν θα συµψηφίσει 1.000.000€ ζηµιές, αλλά µόνο 750.000€ και θα εµφανίσει έσοδο 

από φόρους 250.000€ µε χρέωση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για 

το ίδιο ποσό. Έτσι βλέπουµε ότι µε τα ∆.Λ.Π. τηρείται καλύτερα η αρχή της 

αυτοτέλειας των χρήσεων, δηλαδή το αποτέλεσµα της συγκεκριµένης χρήσης θα είναι 

αυτό που αφορά τη χρήση και το αποτέλεσµα της επόµενης χρήσης που θα γίνει 

συµψηφισµός των ζηµιών, θα είναι πάλι αυτό που αφορά την επόµενη χρήση. Σε 

σχέση µε τα Ε.Λ.Π. όπου είναι σύµφωνα µε την αρχή της συντηρητικότητας και δεν 

λογιζόταν πιθανό έσοδο για φόρους από µελλοντικό συµψηφισµό, επειδή δεν ήταν 

σίγουρο ότι αυτό θα γίνει. Όµως δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η αρχή της αυτοτέλειας 

των χρήσεων η οποία τηρείται από τα ∆.Λ.Π. είναι αποτέλεσµα εκτίµησης εάν θα 

υπάρξουν µελλοντικά κέρδη και µπορεί αυτή η εκτίµηση να έχει αδυναµίες 

(Ντζανάτος, 2008). 

 

3.4 Ανάγκη Αναγνώρισης Αναβαλλόµενης Φορολογίας 
 

Η ανάγκη για την αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας προκύπτει από το γεγονός 

ότι η λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων διαφέρει 

από την αξία που προσδίδεται στα στοιχεία αυτά για φορολογικούς σκοπούς. 

Ανάλογα µε το είδος των διαφορών αυτών, διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις 

(Βλάχος, 2010): 

 

 



 

ΜΟΝΙΜΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ

 

 

∆ηµιουργούνται όταν 
έσοδα/έξοδα δεν 
φορολογηθούν/αφαιρεθούν
φορολογητέα κέρδη ποτέ

 

 

π.χ. ορισµένα έξοδα παραστάσεως

 

 

Αγνοούνται 

4. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ

Για να γίνει περισσότερο

αναβαλλόµενης φορολογίας

Παράδειγµα 2: 

Έστω η Α.Ε. «Χ» που για τις

µετά από αποσβέσεις ποσού

συνολικής αξίας 150.000

διάρκεια ζωής τριών ετών

επιλέγεται η µέθοδος της

αποσβέσεις θα είναι ίσες µε
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ΜΟΝΙΜΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ

 

 

∆ηµιουργούνται όταν κάποια 
δεν θα 

αφαιρεθούν από τα 
κέρδη ποτέ 

∆ηµιουργούνται όταν κάποια έσοδα

καταχωρίζονται στον υπολογισµό

λογιστικού και του φορολογητέου
διαφορετικές περιόδους 

 

 

έξοδα παραστάσεως π.χ. προβλέψεις για επισφαλείς
 

 

 Η ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΕΊΝΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ

ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ

∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
 

 

Οι οποίες χωρίζονται σε
  

 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ       
προσωρινές διαφορές 

ΕΚΠΕΣΤΕΕΣ

 

 

 

 

οδηγούν σε 
αναβαλλόµενες 
φορολογικές            

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

αναβαλλόµενα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΙΜΩΝ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ

περισσότερο κατανοητός ο λόγος που επιβάλει την

φορολογίας, παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγµα:  

α τις χρήσεις 2007-2008-2009 είχε ετήσια λογιστικά

αποσβέσεις ποσού 200.000€. Η εταιρία κατέχει µηχανολογικό

αξίας 150.000€, τον οποίο απέκτησε στις 01/01/2007 και έχει

τριών ετών. Για τον προσδιορισµό των λογιστικών

µέθοδος της σταθερής απόσβεσης, δηλαδή οι ετήσιες

είναι ίσες µε: Κόστος Κτήσης/Ωφέλιµη Ζωή=150.000/3=50.000

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

όταν κάποια έσοδα/έξοδα 
στον υπολογισµό του 
φορολογητέου κέρδους σε 

επισφαλείς χρεώστες 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ 

ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ 

χωρίζονται σε 

 
ΕΚΠΕΣΤΕΕΣ             
προσωρινές 
διαφορές 

οδηγούν σε 
αναβαλλόµενα 
φορολογικά                                         
ΣΤΟΙΧΕΙΑ               

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

επιβάλει την αναγνώριση 

ετήσια λογιστικά κέρδη 

µηχανολογικό εξοπλισµό 

και έχει ωφέλιµη 

λογιστικών αποσβέσεων 

τήσιες λογιστικές 

=150.000/3=50.000€.  
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Για φορολογικούς σκοπούς ο µηχανολογικός εξοπλισµός αποσβένεται εντός της 

τριετίας, µε τη µέθοδο της φθίνουσας απόσβεσης µε συντελεστή 50% επί της 

αναπόσβεστης αξίας. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 30%. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τα δεδοµένα του παραδείγµατος τα φορολογητέα κέρδη της 

επιχείρησης καθώς και οι φόροι έξοδα, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 12 έχουν ως εξής: 

 

2.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
Έτος 2007 2008 2009 Σύνολο 
Σύµφωνα µε Φορολογική ∆ήλωση:   
Λογιστικά Κέρδη  200.000 200.000 200.000 600.000 
πλέον: Λογιστικές Αποσβέσεις 50.000 50.000 50.000 150.000 
µείον: Φορολογικές Αποσβέσεις 75.000  37.500  37.500  150.000  
Φορολογητέα Κέρδη 125.000 162.500 162.500 450.000 
Φόρος Εισοδήµατος (30%) 37.500 48.750 48.750 135.000 
Έξοδο Φόρου σύµφωνα µε ∆.Λ.Π. 12:   
Τρέχων Φόρος (πληρωτέος) 37.500 48.750 48.750 135.000 

Ποσά µεταφερόµενα σε/από Αναβαλλόµενους 
Φόρους 7.500 3.750 3.750 0 
Φόροι Έξοδα 45.000 45.000 45.000 135.000 
Τρέχων Φόρος / Λογιστικά Κέρδη 25,00% 32,50% 32,50% 30,00% 
Φόροι Έξοδα / Λογιστικά Κέρδη 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων µε ∆.Λ.Π.:   
Κέρδη προ Φόρων 150.000 150.000 150.000 450.000 
Φόρος Εισοδήµατος (30%) 45.000 45.000 45.000 135.000 
Καθαρά Κέρδη µετά Φόρων 105.000 105.000 105.000 315.000 

 

Το ποσό της αναβαλλόµενης φορολογίας για το έτος 2007 που αναγράφεται στον 

πίνακα, προκύπτει ως εξής: 

Φορολογική Βάση (Φ.Β.): 150.000-75.000=75.000 

Λογιστική Αξία (Λ.Α): 150.000-50.000=100.000 

100.000-75.000=25.000*30%=7.500 

Στο παράδειγµα διενεργούνται συνολικά αποσβέσεις ποσού €150.000 τόσο για 

λογιστικούς όσο και για φορολογικούς σκοπούς. Συνολικά στην τριετία τα λογιστικά 

κέρδη ισούνται µε τα φορολογητέα κέρδη, δηλαδή µε ποσό €450.000. Ωστόσο, η 

κατανοµή των αποσβέσεων µεταξύ των επιµέρους χρήσεων είναι διαφορετική, 

γεγονός που έχει ως συνέπεια το φορολογητέο εισόδηµα να διαφέρει από το 

λογιστικό και ο πληρωτέος φόρος στις φορολογικές αρχές να µην ανέρχεται σε 30% 

των κερδών, αλλά να διαφοροποιείται σηµαντικά. Κατά τη διενέργεια των 
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αποσβέσεων η επιχείρηση έχει ένα φορολογικό όφελος, το οποίο προκύπτει από το 

γεγονός ότι οι αποσβέσεις εκπίπτουν των φορολογητέων κερδών. Το όφελος αυτό θα 

πρέπει να συσχετίζεται µε το σχετικό έξοδο. 

Η Α.Ε. «Χ» έχει συνολικά από τις αποσβέσεις ένα φορολογικό όφελος €45.000 

(150.000*30%). Στο τέλος της χρήσης 2007, η «Χ» έχει πραγµατοποιήσει αποσβέσεις 

(έξοδα) ποσού € 50.000 και έχει κερδίσει όφελος € 15.000 (50.000*30% έκπτωση 

φόρου). Όµως από την ετήσια δήλωση φόρου εισοδήµατος προκύπτει όφελος ποσού 

€ 22.500 (75.000*30%). Με άλλα λόγια η επιχείρηση θα καταβάλει τη χρήση 2007 

λιγότερο φόρο από αυτόν που αναλογεί στις δραστηριότητες (αποτελέσµατα) της 

χρήσης, αναβάλλοντας την πληρωµή του επιπλέον ποσού για το µέλλον. Η 

προαναφερθείσα διαφορά ποσού € 7.500 ( ( 75.000-50.000) * 30% ) θα πρέπει να 

αναγνωριστεί ως έξοδο φόρου, έτσι ώστε το φορολογικό όφελος από τις αποσβέσεις 

που έχουν λογιστεί µέσα στη χρήση, να συσχετίζεται µε το αντίστοιχο έξοδο και να 

κατανέµεται οµοιόµορφα µεταξύ των χρήσεων. 

Όπως παρατηρείται στον προαναφερθέντα πίνακα, από τη χρήση 2008 και µετέπειτα, 

η επιχείρηση καταβάλλει µεγαλύτερο ποσό φόρου από αυτό που αναλογεί στα 

λογιστικά κέρδη, δηλαδή η προκύπτουσα διαφορά φόρου (αναβαλλόµενος φόρος) 

του 2007 αντιστρέφονται, µε τελικό αποτέλεσµα να έχουν µηδενιστεί στο τέλος του 

2009. 

Στην παραπάνω ανάλυση για την κατανόηση της αναβαλλόµενης φορολογίας,  

δόθηκε βάση σε διαφορές µεταξύ λογιστικού και φορολογικού αποτελέσµατος. 

Εναλλακτικά εξετάζοντας τη λογιστική και φορολογική αξία των στοιχείων του 

ενεργητικού στο τέλος του 2007, παρατηρείται ότι τα πάγια εµφανίζονται µε 

αναπόσβεστη λογιστική αξία ποσού € 100.000, δηλαδή ποσό που αντανακλά τα 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. Η επιχείρηση 

εποµένως αναµένει από τη λειτουργία του µηχανήµατος να έχει µία µελλοντική 

φορολογική εξοικονόµηση ποσού € 30.000 (100.000*30%). Φορολογικά όµως θα 

µπορεί να εκπέσουν στις επόµενες χρήσεις, αποσβέσεις ποσού € 75.000 

(αναπόσβεστη φορολογική αξία=150.000-75.000) και η µείωση του πληρωτέου 

φόρου θα είναι  € 22.5000 (75.000*30%). Η επιχείρηση δηλαδή, θα καταβάλλει 

µελλοντικά περισσότερους φόρους κατά το ποσό των € 7.500 (30.000-22.500). Το 

ποσό αυτό αφορά υποχρέωση της χρήσης 2007, η πληρωµή της οποίας αναβάλλεται 

για µελλοντικές χρήσεις. 

Συνοψίζοντας, η αναβαλλόµενη φορολογία πρέπει να αναγνωρίζεται διότι:  
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• Πρόκειται για δεδουλευµένο έξοδο (ή έσοδο) 

• Είναι τελικά µία υποχρέωση (ή απαίτηση) 

3.4.1 Αναβαλλόµενη Φορολογική Υποχρέωση 
 

Όπως έχουµε αναλύσει εκτενέστερα στην ενότητα 3.3.1, οι φορολογητέες 

προσωρινές διαφορές είναι εκείνες οι διαφορές που θα καταλήξουν σε φορολογητέα 

ποσά κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζηµιάς) των 

µελλοντικών χρήσεων, καθώς η λογιστική αξία του στοιχείου του Ενεργητικού ή της 

υποχρέωσης ανακτάται ή διακανονίζεται. Είναι, µε άλλα λόγια, µια διαφορά µεταξύ 

της λογιστικής αξίας ενός στοιχείου και της φορολογικής του βάσης, η οποία θα 

οδηγήσει στο µέλλον σε πληρωµή υψηλότερων φόρων και στον παρόν σε 

αναγνώριση «Αναβαλλόµενης Φορολογικής Υποχρέωσης». Εποµένως, οι 

φορολογητέες προσωρινές διαφορές προκύπτουν όταν: 

Λογιστική αξία στοιχείου του ενεργητικού > Φορολογική βάση 

Λογιστικά Κέρδη > Φορολογικά Κέρδη 

Τότε, δηµιουργούνται φορολογητέα ποσά στο µέλλον καθώς οι µελλοντικές 

φορολογικές αποσβέσεις είναι χαµηλότερες των λογιστικών αποσβέσεων. Άρα η 

επιχείρηση οδηγείται στο µέλλον σε πληρωµή υψηλότερων φόρων.  Ορισµένες 

φορολογητέες προσωρινές διαφορές προκύπτουν όταν έσοδα ή έξοδα 

περιλαµβάνονται στο λογιστικό αποτέλεσµα µιας χρήσης, αλλά στο φορολογητέο 

αποτέλεσµα διαφορετικής χρήσης, µε συνέπεια να καταβάλλεται µικρότερος φόρος 

στην τρέχουσα χρήση και να αναβάλλεται για µελλοντικές χρήσεις η πληρωµή του 

φόρου. Τέτοιες προσωρινές διαφορές συχνά αναφέρονται και ως χρονικές διαφορές. 

Η λογιστική εγγραφή που γίνεται είναι η εξής  (Μπεκρή Τασία): 

(ΧΡ) Αποτελέσµατα Χρήσεως                                                                                                            
(Φόρος εισοδήµατος, έξοδο)                                                                                                   
ή xx 
Ίδια Κεφάλαια                                                                                                                
(∆ιαφορές Αναπροσαρµογής) 

(Π) Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις                                                                                            
(Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος)                                    xx 

(Π) Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη                                                                    
(Οφειλόµενος Φόρος Εισοδήµατος πληρωτέος, υποχρέωση) xx 

 

Επιπλέον, φορολογητέες προσωρινές διαφορές µπορούν να προκύψουν όταν: 
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• Κατά την πρώτη ενοποίηση, το κόστος της εξαγοράς κατανέµεται στα 

επιµέρους στοιχεία του ενεργητικού που αποκτήθηκαν και στις υποχρεώσεις 

που έχουν αναληφθεί, µε βάση την εύλογη αξία τους, αλλά χωρίς καµία 

ισοδύναµη αναµόρφωση της φορολογικής βάσης των στοιχείων αυτών.  

• Αναπροσαρµόζεται η λογιστική αξία στοιχείων του ενεργητικού (π.χ. 

αποτίµηση στην εύλογη αξία µε βάση το ∆ΛΠ 16), χωρίς ωστόσο να 

διενεργείται φορολογική αναµόρφωση για φορολογικούς σκοπούς. 

• Προκύπτει υπεραξία κατά την ενοποίηση επιχειρήσεων.   

Σύµφωνα µε την §15 του ∆.Λ.Π. 12 για όλες τις φορολογητέες προσωρινές 

διαφορές αναγνωρίζεται µία αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση, εκτός εάν η 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει: 

a) από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας30 της οποίας η απόσβεση δεν είναι    

            εκπεστέα φορολογικά ή 

Πολλές φορολογικές αρχές δεν επιτρέπουν την απόσβεση της υπεραξίας ως 

εκπεστέας δαπάνης, κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος. 

Περαιτέρω, σε τέτοιες νοµοθεσίες, το κόστος υπεραξίας δεν είναι συχνά εκπεστέο, 

όταν µια θυγατρική πωλεί την κυρίως επιχείρησή της. Σε αυτές τις νοµοθεσίες, η 

υπεραξία έχει φορολογική βάση µηδενική. Κάθε διαφορά µεταξύ της λογιστικής 

αξίας της υπεραξίας και της µηδενικής φορολογικής βάσης της είναι µια 

φορολογητέα προσωρινή διαφορά. Παρόλα αυτά το ∆.Λ.Π. 12 δεν επιτρέπει την 

καταχώρηση της προκύπτουσας αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης, επειδή η 

υπεραξία είναι υπολειµµατική και η καταχώρηση της αναβαλλόµενης φορολογικής 

υποχρέωσης θα αύξανε τη λογιστική αξία της υπεραξίας (Σακέλλη, 2002).   

b)  ή από την αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης 

από συναλλαγή η οποία: 

i. δεν είναι συνένωση επιχειρήσεων και  

ii.  κατά το χρόνο της συναλλαγής, αυτή δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό 

αποτέλεσµα ούτε το φορολογητέο κέρδος (τη φορολογική ζηµία), §22 

∆.Λ.Π.12. 

 

 

 
                                                 
30 Υπεραξία(goodwill) είναι η διαφορά που καταβάλλει ο αγοραστής µιας επιχείρησης επιπλέον της 
ακριβοδίκαιης αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που αποκτά.  
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Παράδειγµα 3: 

Μια επιχείρηση προτίθεται να χρησιµοποίει ένα περιουσιακό στοιχείο κόστους 

κτήσης 1.000€ σε όλη την πενταετή διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του και έπειτα να το 

διαθέσει µε υπολειµµατική αξία µηδέν. Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος είναι 

40%. Η απόσβεση του περιουσιακού στοιχείου δεν είναι εκπεστέα φορολογικά και 

κατά τη διάθεσή του, το τυχόν κέρδος δεν θα είναι φορολογητέο και η τυχόν ζηµία 

δεν θα ήταν εκπεστέα. 

Όταν η επιχείρηση θα ανακτήσει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου θα 

κερδίσει φορολογητέο εισόδηµα 1.000€ και θα πληρώσει φόρο 400€. Η επιχείρηση 

δεν καταχωρεί της προκύπτουσα αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση των 400€, 

γιατί αυτή προέρχεται από την αρχική καταχώρηση του περιουσιακού στοιχείου. 

Στο επόµενο έτος, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι 800€. Σε 

κερδοφόρο φορολογητέο εισόδηµα 800€, η επιχείρηση θα πληρώσει φόρο 320€. Η 

επιχείρηση δεν καταχωρεί την αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση των 320€, γιατί 

προέρχεται από την αρχική καταχώρηση του περιουσιακού στοιχείου (Πρωτοψάλτης 

- Βρουστούρης, 2002). 

Όµως για φορολογητέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις σε 

θυγατρικές, υποκαταστήµατα και συγγενείς και µε δικαιώµατα σε κοινοπραξίες, 

πρέπει να καταχωρείται µία αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση, σύµφωνα µε την 

§39 ∆.Λ.Π.12. 

Η σχέση εξόδου (εσόδου) φόρου και των αναβαλλόµενων φορολογικών 

υποχρεώσεων είναι η εξής: 

- Όταν το υπόλοιπο των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων 

µειώνεται, τότε προκύπτει έσοδο φόρου. 

-  Όταν το υπόλοιπο των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων 

αυξάνεται, τότε προκύπτει έξοδο φόρου. 

Παράδειγµα 4: 

Η επιχείρηση «Ζ» αγόρασε ένα πάγιο στοιχείο την 2.1.2006 αξίας 90.000. Η ωφέλιµη 

ζωή του καθορίστηκε σε 3 έτη, ενώ η φορολογική νοµοθεσία ορίζει συντελεστή 

απόσβεσης 50%. Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος είναι 29%. 

Χρήση  2006: 

Λογιστικές αποσβέσεις:              90.000 / 3 έτη = 30.000 

Φορολογικές αποσβέσεις:           90.000 * 50% = 45.000 

45.000 – 30.000 = 15.000 διαφορά αποσβέσεων 
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Η διαφορά αυτή πρέπει να αφαιρεθεί από το λογιστικό αποτέλεσµα για να 

προσδιοριστεί το φορολογητέο. Ο «φόρος εισοδήµατος υποχρέωση» είναι 

χαµηλότερος από το «φόρο έξοδο» και δηµιουργείται έτσι µια αναβαλλόµενη 

φορολογική υποχρέωση: 15.000 * 29% (φορολογικός συντελεστής) = 4.350  

Έτσι λοιπόν, αν τα λογιστικά κέρδη της εταιρίας είναι 100.000,00 ευρώ, τότε έχουµε: 

Λογιστικά κέρδη                                 100.000 

(µείον)Φορολογικές Αποσβέσεις         15.000   

Φορολογητέα  κέρδη                             85.000 

Λογιστικά κέρδη:        100.000 * 29% = 29.000 φόρος έξοδο 

Φορολογητέα  κέρδη:   85.000 * 29% = 24.650 φόρος υποχρέωση 

φόρος έξοδο                                            29.000 

(µείον) φόρος υποχρέωση                      24.650  

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση  4.350 

Η εγγραφή θα έχει ως εξής: 

 (ΧΡ) Αποτελέσµατα Χρήσεως                                                                                        
(Φόρος εισοδήµατος, έξοδο)                                                                                                   29.000 

(Π) Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις                                                                                            
(Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος)                                    4.350 

(Π) Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη                                                                    
(Οφειλόµενος Φόρος Εισοδήµατος πληρωτέος, 

υποχρέωση) 24.650 

 Χρήση  2007: 

Σύνολο φορολογικών αποσβέσεων           90.000 

(µείον) Σύνολο λογιστικών αποσβέσεων  60.000 

∆ιαφορά αποσβέσεων                                 30.000 

Η διαφορά αυτή δηµιουργεί µια αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 4.350 για τη 

χρήση 2007 (30.000 * 29% = 8.700, δηλαδή 8.700 – 4.350 χρήση 2006 = 4.350). 

Αν υποθέσουµε ότι τα λογιστικά κέρδη της εταιρείας για τη χρήση 2007 είναι 

100.000€, οµοίως η εγγραφή που θα γίνει θα είναι η ίδια µε της προηγούµενης 

χρήσης. 

Χρήση  2008: 

Έστω ότι αναπροσαρµόζεται η λογιστική αξία του παγίου στοιχείου σε 40.000 και η 

ωφέλιµη ζωή του σε 1 επιπλέον χρόνο. 

Μέχρι στιγµής τα στοιχεία έχουν ως εξής: 

-Φορολογικά:  αξία κτήσης παγίου στοιχείου              90.000                
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                   (µείον) φορολογικές αποσβέσεις          90.000                

                    αναπόσβεστη αξία παγίου στοιχείου             0 

-Λογιστικά:      αξία κτήσης παγίου στοιχείου               90.000                

                    (µείον) λογιστικές αποσβέσεις              60.000              

                    αναπόσβεστη αξία παγίου στοιχείου    30.000               

-Σύνολο αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης 2006 και 2007: 

8.700(4.350+4.350). 

Με την αναπροσαρµογή της αξίας του στοιχείου σε 40.000 και τη νέα ωφέλιµη ζωή 

του σε 2 έτη λογίζονται αποσβέσεις 20.000 (40.000 / 2). 

Οι αποσβέσεις αυτές είναι λογιστικές, όµως φορολογικά δεν αναγνωρίζονται και 

προστίθενται στο φορολογητέο αποτέλεσµα για τον υπολογισµό του φόρου 

εισοδήµατος. 

Οπότε: φόρος υποχρέωση  20.000 (αποσβέσεις) * 29% = 5.800  

       40.000 (αναπροσ. αξία) – 30.000 (αναπόσβ. αξία παγίου πριν την     

       αναπροσαρµογή) = 10.000 * 29% = 2.900 (α) 

       5.800 – 2.900 = 2.900 (β) 

Το πόσο των 2.900 (β) αφαιρείται από την αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση, 

δηλ. σε χρέωση του λογαριασµού της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης και 

το υπόλοιπο των 2.900 (α) καταχωρείται στα Ίδια Κεφάλαια, «Αποθεµατικό 

αναπροσαρµογής παγίων», στη χρέωση του λογαριασµού αυτού. 

Έτσι αν τα λογιστικά κέρδη για τη χρήση 2008 είναι 100.000€, τότε: 

Λογιστικά κέρδη                               100.000  

 (πλέον)Λογιστικές αποσβέσεις         20.000   

Φορολογητέα κέρδη                          120.000 

Λογιστικά κέρδη:        100.000 * 29% = 29.000 φόρος έξοδο 

Φορολογητέα  κέρδη: 120.000 * 29% = 34.800 φόρος υποχρέωση 

φόρος υποχρέωση         34.800 

(µείον) φόρος έξοδο     29.000  

                                        5.800 

Η εγγραφή θα έχει ως εξής: 

 (ΧΡ) Αποτελέσµατα Χρήσεως                                                                                                    
(Φόρος εισοδήµατος, έξοδο)                                                                                                                                                              29.000 
(ΧΡ)Ίδια Κεφάλαια                                                                                                            
(Αποθεµατικό Αναπροσαρµογής παγίων) 2.900 
(ΧΡ) Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις                                                                                            
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(Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος)                                     2.900 
(Π) Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη                                                                    

(Οφειλόµενος Φόρος Εισοδήµατος πληρωτέος, υποχρέωση) 34.800 
Χρήση  2009: 

Στη χρήση αυτή υπολογίζονται λογιστικές αποσβέσεις 20.000 (40.000 / 2 έτη), οι 

οποίες δηµιουργούν φόρο υποχρέωση 5.800 (20.000 * 29%), αφού φορολογικά δεν 

αναγνωρίζονται και αναπροσαρµόζεται το λογιστικό αποτέλεσµα. Το ποσό αυτό 

καταχωρείται σε χρέωση της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης, οπότε και 

µηδενίζεται. 

Αν υποθέσουµε ότι τα λογιστικά κέρδη είναι 100.000€ για τη χρήση 2009, η εγγραφή 

θα έχει ως εξής: 

 (ΧΡ) Αποτελέσµατα Χρήσεως                                                                                                    
(Φόρος εισοδήµατος, έξοδο)                                                                                                                                 29.000 
(ΧΡ) Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις                                                                                            
(Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος)                                    5.800 

(Π) Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη                                                                    
(Οφειλόµενος Φόρος Εισοδήµατος πληρωτέος, 

υποχρέωση) 34.800 
 

Σχηµατική απεικόνιση: 

Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 
(2006) 4.350 2.900 (2008) 
(2007) 4.350 5.800 (2009) 

3.4.2 Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση 
 

Όπως έχουµε αναλύσει εκτενέστερα στην ενότητα 3.3.1, οι εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές είναι οι διαφορές που θα καταλήξουν σε ποσά που είναι εκπεστέα κατά τον 

προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζηµίας) των µελλοντικών 

χρήσεων, καθώς η λογιστική αξία του στοιχείου του ενεργητικού ή της υποχρέωσης 

ανακτάται ή διακανονίζεται. Έχουν ως συνέπεια να καταβάλλεται µεγαλύτερος φόρος 

στην τρέχουσα χρήση και χαµηλότερος σε µελλοντικές, εξαιτίας της αναµενόµενης 

φορολογικής έκπτωσης στις µελλοντικές χρήσεις, αναγνωρίζοντας έτσι 

«Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση». Εποµένως, οι εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές προκύπτουν όταν: 

Λογιστικά Κέρδη < Φορολογικά Κέρδη 

 ∆ιότι Λογιστική αξία στοιχείου του ενεργητικού < Φορολογική βάση 

 Ή Λογιστική αξία της υποχρέωσης > Φορολογική βάση 
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Συνεπώς όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού είναι 

µικρότερη από τη φορολογική βάση, τότε αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση, εφόσον βεβαίως είναι πιθανό ότι η επιχείρηση θα έχει αρκετά µελλοντικά 

φορολογικά κέρδη, έτσι ώστε να επωφεληθεί από αυτή τη φορολογική έκπτωση.  

Όταν η φορολογική βάση είναι µεγαλύτερη τότε αναµένεται ότι οι 

φορολογικές εκπτώσεις στο µέλλον θα είναι µεγαλύτερες και εποµένως θα πληρωθεί 

µικρότερος φόρος. ∆ηµιουργείται ένα φορολογικό όφελος το οποίο αναγνωρίζεται 

σήµερα, εφόσον πιθανολογείται ότι το όφελος αυτό θα εισρεύσει στην επιχείρηση. 

Η λογιστική εγγραφή που γίνεται είναι η εξής: 

(ΧΡ) Αποτελέσµατα Χρήσεως                                                                                                            
(Φόρος εισοδήµατος, έξοδο)                                                                                                   xx 
(ΧΡ) Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις                                                                                            
(Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος)                                    xx 

(Π)Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη                        
(Οφειλόµενος Φόρος Εισοδήµατος πληρωτέος, 

υποχρέωση) xx 
 

Σύµφωνα µε την §24 του ∆.Λ.Π. 12, για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές πρέπει να καταχωρείται µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, κατά την 

έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του 

οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί να αξιοποιηθεί, εκτός αν η 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση προκύπτει: 

a) από αρνητική υπεραξία, η οποία αντιµετωπίζεται ως αναβαλλόµενο έσοδο 

σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π.3 «Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων»,  

Αυτό γίνεται γιατί η αρνητική υπεραξία είναι ένα υπολειµµατικό ποσό και η 

καταχώρηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης θα αύξανε το ποσό αυτό. 

b) ή από την αρχική καταχώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε 

µία συναλλαγή που: 

i. δεν είναι ενοποίηση επιχειρήσεων, και 

ii.  κατά το χρόνο της συναλλαγής, αυτή δεν επηρεάζει ούτε το 

λογιστικό αποτέλεσµα ούτε το φορολογητέο αποτέλεσµα, 

σύµφωνα µε §33 και 22 του ∆.Λ.Π. 12. 

Για παράδειγµα, περίπτωση κατά την οποία δηµιουργείται αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση κατά την αρχική καταχώρηση ενός περιουσιακού στοιχείου 

είναι π.χ. όταν µια µη φορολογητέα κρατική επιχορήγηση που συνδέεται µε το 

περιουσιακό στοιχείο, αφαιρείται από τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, 
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αλλά για φορολογικούς σκοπούς , δεν εκπίπτει από το αποσβεστέο ποσό του 

στοιχείου αυτού. Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι µικρότερη από 

τη φορολογική βάση και αυτό συνεπάγεται µια εκπεστέα προσωρινή διαφορά. 

Επίσης, οι κρατικές επιχορηγήσεις µπορεί να παρουσιαστούν ως αναβαλλόµενο 

εισόδηµα, οπότε η διαφορά µεταξύ του αναβαλλόµενου εισοδήµατος και της 

µηδενικής φορολογικής βάσης είναι µια εκπεστέα προσωρινή διαφορά. Η επιχείρηση 

δεν καταχωρεί την προκύπτουσα αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, οποιαδήποτε 

µέθοδο παρουσίασης και αν εµφανίζει. 

Όµως για εκπεστέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις σε 

θυγατρικές, υποκαταστήµατα και συγγενείς και µε δικαιώµατα σε κοινοπραξίες, η 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση πρέπει να καταχωρείται, σύµφωνα µε την §44 

του ∆.Λ.Π. 12. 

Παράδειγµα 5: 

Αγορά µηχανήµατος την 2.1.2006 µε αξία κτήσεως 60.000 ευρώ. Κατά τη 

φορολογική νοµοθεσία αποσβένεται σε 3 έτη, ενώ η ωφέλιµη ζωή του ορίζεται στα 2 

έτη σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. Τα λογιστικά κέρδη θεωρούνται σταθερά και για τα 3 έτη 

στο πόσο των 100.000. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 29%. 

Χρήση 2006: 

Αποσβέσεις µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία: 60.000 / 3 έτη = 20.000 

Αποσβέσεις µε βάση τα ∆.Λ.Π.: 60.000 / 2 έτη = 30.000 

∆ιαφορά: 30.000 – 20.000 = 10.000  

Σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία οι αποσβέσεις πρέπει να είναι χαµηλότερες 

κατά 10.000 σε σχέση µε τα ∆.Λ.Π., οπότε: 

Λογιστικά κέρδη                              100.000 

(πλέον)Φορολογικές αποσβέσεις     10.000  

Φορολογητέα  κέρδη                        110.000 

Λογιστικά κέρδη:        100.000 * 29% = 29.000 φόρος έξοδο 

Φορολογητέα  κέρδη: 110.000 * 29% = 31.900 φόρος υποχρέωση 

φόρος υποχρέωση(πληρωτέος στο Ελληνικό ∆ηµόσιο) 31.900 

(µείον) φόρος έξοδο                                                          29.000  

 Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση                              2.900 

Η εγγραφή θα έχει ως εξής: 

 (ΧΡ) Αποτελέσµατα Χρήσεως                                                                                                    
(Φόρος εισοδήµατος, έξοδο)                                                                                                 29.000 
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(ΧΡ) Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις                                                                                            
(Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος)                                    2.900 

(Π)Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη                     
(Οφειλόµενος Φόρος Εισοδήµατος πληρωτέος, 

υποχρέωση) 31.900 
       

Χρήση 2007: 

Σε αυτή τη χρήση, εφόσον τα δεδοµένα δεν αλλάζουν, θα ακολουθηθεί η ίδια 

διαδικασία. Η εγγραφή θα είναι η ίδια. 

Χρήση 2008: 

Την τελευταία χρήση, το 2008, σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. το πάγιο έχει αποσβεσθεί στις 

χρήσεις 2006 και 2007, αφού η ωφέλιµη ζωή του είναι 2 έτη. Όµως κατά τη 

φορολογική νοµοθεσία η απόσβεση του παγίου είναι 20.000 για τη χρήση 2008, αφού 

αποσβένεται σε 3 έτη, οπότε: 

Λογιστικά κέρδη                              100.000 

(µείον)Φορολογικές αποσβέσεις       20.000   

Φορολογητέα κέρδη                           80.000 

Λογιστικά κέρδη:       100.000 * 29% = 29.000 φόρος έξοδο 

Φορολογητέα κέρδη:   80.000 * 29% = 23.200 φόρος υποχρέωση 

     φόρος έξοδο                                        29.000 

    (µείον) φόρος υποχρέωση                    23.200  

    Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση   5.800(σε πίστωση του λογαριασµού αυτού) 

Για τις χρήσεις 2006 και 2007 το συνολικό ποσό του λογαριασµού 

«Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις, αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος» είναι: 

2006:    2.900 

2007:    2.900 

             5.800 

Με την εγγραφή που θα ακολουθήσει για τη χρήση 2008, θα µηδενιστεί το ποσό της 

αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης: 

  (ΧΡ) Αποτελέσµατα Χρήσεως                                                                                                    
(Φόρος εισοδήµατος, έξοδο)                                                                                                     29.000 

(Π) Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις                                                                                            
(Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος)                                    5.800 

(Π)Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη                      
(Οφειλόµενος Φόρος Εισοδήµατος πληρωτέος, 

υποχρέωση)   23.200 
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3.4.2.1 Προϋποθέσεις Αναγνώρισης Αναβαλλόµενης Φορολογικής  

            Απαίτησης 
 

Προκειµένου να αναγνωριστεί µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση,  απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι να πιθανολογείται ότι η επιχείρηση θα έχει µελλοντικά 

φορολογητέο κέρδος ή επαρκείς φορολογητέες, προσωρινές διαφορές, έτσι ώστε να 

µπορεί να χρησιµοποιήσει τις αντίστοιχες εκπεστέες προσωρινές διαφορές. Το 

φορολογητέο κέρδος ή οι προσωρινές φορολογητέες διαφορές θα πρέπει να αφορούν 

την ίδια επιχείρηση και την ίδια φορολογική αρχή µε τις εκπεστέες διαφορές, και να 

προκύψουν: 

• στη χρήση που αναµένεται να αναστραφούν οι εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές, ή 

• σε χρήσεις στις οποίες η φορολογική ζηµιά που προκύπτει από τις 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις, µπορεί να µεταφερθεί για 

συµψηφισµό στο µέλλον ή στο παρελθόν. 

Μια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αντανακλά ουσιαστικά ένα δικαίωµα 

που έχει η επιχείρηση να καταβάλλει στο µέλλον λιγότερους φόρους. Για να 

µπορέσει, όµως, να εξασκήσει αυτό το δικαίωµα, θα πρέπει να έχει στο µέλλον 

επαρκές φορολογητέο εισόδηµα. Το φορολογητέο κέρδος µπορεί να προκύψει είτε 

από τη µελλοντική κερδοφορία της επιχείρησης είτε επειδή η επιχείρηση έχει, ήδη, 

δηµιουργήσει υποχρέωση για αυξηµένο φόρο στο µέλλον (δηλαδή έχει αναγνωρίσει 

µια αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση). 

Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις για να συµψηφίσει τις αντίστοιχες απαιτήσεις και δεν αναµένει ότι θα 

έχει επαρκή µελλοντικά κέρδη, τότε δεν πρέπει να αναγνωρίζει την αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση. Σηµειώνεται ότι, όταν σε µια χρήση προκύπτει αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση, τότε αναγνωρίζεται και έσοδο φόρου. Η αρχή της 

συντηρητικότητας επιβάλλει το ποσό αυτό να αναγνωρίζεται, µόνο εφόσον η 

είσπραξή του (ή ο συµψηφισµός του µε αντίστοιχη υποχρέωση) θεωρείται βέβαιη. 

 Η σχέση εξόδου (εσόδου) φόρου και των αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων είναι η εξής: 

- Όταν το υπόλοιπο των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων µειώνεται, 

τότε προκύπτει έξοδο φόρου. 
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-  Όταν το υπόλοιπο των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αυξάνεται, 

τότε προκύπτει έσοδο φόρου. 

 

3.5 Ειδικές Περιπτώσεις Αναγνώρισης Αναβαλλόµενης Φορολογίας 
 

3.5.1 Αχρησιµοποίητες Φορολογικές Ζηµιές και Αχρησιµοποίητους 
Πιστωτικούς Φόρους – Έσοδα 
 

Με βάση την ελληνική νοµοθεσία, §3 άρθρο 4 Ν.2238/1994, προβλέπεται η 

µεταφορά ζηµιών για συµψηφισµό διαδοχικώς  στα επόµενα πέντε οικονοµικά έτη, 

κατά το υπόλοιπο που αποµένει κάθε φορά. Όµως µε βάση το ∆.Λ.Π. 12, για τη 

µεταφορά στην επόµενη χρήση αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών και 

πιστωτικών φόρων (εισπρακτέων φόρων) ορίζεται ότι πρέπει να καταχωρείται µια 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα 

υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου οι αχρησιµοποίητες 

φορολογικές ζηµιές και οι πιστωτικοί φόροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν. 

 Για την καταχώρηση της προαναφερόµενης φορολογικής απαίτησης πρέπει να 

συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις που ορίζει το ∆.Λ.Π. 12 για την καταχώρηση των 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων που προκύπτουν από εκπεστέες 

προσωρινές διαφορές, δηλαδή ότι θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη 

χρησιµοποίηση του φορολογικού πλεονεκτήµατος που εγκλείουν οι ζηµιές της 

χρήσεως ή οι πιστωτικοί φόροι. 

 Πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή στην εκτίµηση της ύπαρξης 

µελλοντικών κερδών, γιατί το γεγονός ότι υπάρχουν µη συµψηφισθέντες φορολογικές 

ζηµιές αποτελεί ισχυρή απόδειξη ότι µπορεί να µην υπάρξει επαρκές µελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος. Συνεπώς, όταν µια επιχείρηση έχει ιστορικό πρόσφατων 

ζηµιών, η επιχείρηση καταχωρεί µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, που 

προκύπτει από αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές ή πιστωτικούς φόρους, µόνο 

κατά την έκταση που η επιχείρηση έχει επαρκείς φορολογητέες προσωρινές διαφορές 

ή υπάρχει άλλη πειστική απόδειξη ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογητέο κέρδος 

έναντι του οποίου οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες ή οι πιστωτικοί φόροι 

µπορεί να χρησιµοποιηθούν από την επιχείρηση. 
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 Κατά την εκτίµηση της πιθανότητας ότι θα υπάρξει µελλοντικό κέρδος για να 

χρησιµοποιηθούν φορολογικά οι φορολογικές ζηµίες ή οι αχρησιµοποίητοι 

πιστωτικοί φόροι, πρέπει να εξετάζονται τα ακόλουθα κριτήρια (Πρωτοψάλτης - 

Κεραµόντε, 2007): 

1. Αν η επιχείρηση έχει επαρκείς φορολογητέες προσωρινές διαφορές, που 

αφορούν την ίδια φορολογική αρχή και την ίδια φορολογητέα οικονοµική 

µονάδα, οι οποίες θα καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά έναντι των οποίων οι 

αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές ή οι αχρησιµοποίητοι πιστωτικοί φόροι 

µπορεί να χρησιµοποιηθούν πριν την εκπνοή τους. 

2. Αν πιθανολογείται ότι η επιχείρηση θα έχει φορολογητέα κέρδη πριν από την 

εκπνοή των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών ή των αχρησιµοποίητων 

πιστωτικών φόρων. 

3. Αν οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες προέρχονται από συγκεκριµένες 

αιτίες, που είναι απίθανο να ξανασυµβούν. 

4. Αν υπάρχει στην επιχείρηση φορολογικός προγραµµατισµός που θα 

δηµιουργήσει φορολογητέο κέρδος στην περίοδο στην οποία οι 

αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες ή οι αχρησιµοποίητοι πιστωτικοί φόροι 

µπορεί να χρησιµοποιηθούν. 

Κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι δεν θα υπάρξει φορολογητέο κέρδος 

έναντι του οποίου οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες ή οι αχρησιµοποίητοι 

πιστωτικοί φόροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν, δεν καταχωρείται αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση. 

Όσον αναφορά, για την καταχωρούµενη προσωρινή απαίτηση το ∆.Λ.Π. 12 

απαιτεί γνωστοποίηση του ποσού της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης και 

της φύσης της απόδειξης που στηρίζει την καταχώρησή της. 

Τέλος, σε κάθε χρήση η εταιρία είναι απαραίτητο να προβαίνει στην επανεξέταση 

των µη καταχωρηµένων αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και να καταχωρεί 

µια ακαταχώρητη αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, κατά την έκταση που είναι 

πιθανό ότι το µελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει την ανάκτηση της 

αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. Για παράδειγµα, µια βελτίωση στις 

εµπορικές συνθήκες µπορεί να καταστήσει περισσότερο πιθανό για την εταιρία ότι θα 

είναι σε θέση να δηµιουργήσει επαρκές φορολογητέο κέρδος στο µέλλον, ώστε η 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση να ανταποκρίνεται στα κριτήρια καταχώρησης. 
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Όπως επίσης, όταν η επιχείρηση επανεκτιµά αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

κατά την ηµεροµηνία µιας ενοποίησης επιχειρήσεων ή µεταγενεστέρως. 

Παράδειγµα 6: 

Έστω Α.Ε. «Ζ» η οποία πραγµατοποίησε  φορολογικές ζηµίες 

(συµπεριλαµβανοµένων των λογιστικών διαφορών) για την χρήση 2009, ύψους 

€30.000. Ο φορολογικός συντελεστής υποθέτουµε πως είναι 25%. Οι ζηµίες αυτές 

οφείλονται στο γεγονός ότι η επιχείρηση βρίσκεται στο ιδρυτικό της στάδιο και 

σύµφωνα µε το επιχειρηµατικό της σχέδιο, την επόµενη πενταετία αναµένεται να 

πραγµατοποιήσει φορολογητέα κέρδη ύψους €6.000. Επίσης την 31/12/2009 υπήρχαν 

φορολογητέες προσωρινές διαφορές ύψους €3.000, οι οποίες οφείλονται σε διαφορά 

της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης πάγιου εξοπλισµού. Με βάση τους 

συντελεστές απόσβεσης, η διαφορά αυτή θα αναστραφεί την επόµενη τριετία.  

Η επιχείρηση οφείλει, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, να αναγνωρίσει στο 

τέλος της χρήσης του 2009 αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση κατά την έκταση 

που η φορολογητέα ζηµία της χρήσης 2009 θα συµψηφιστεί µε µελλοντικά 

φορολογητέα κέρδη και φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Αναγνωρίζει, συνεπώς, 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ύψους:  

25% * (6.000 + 3.000)= €2.250 και όχι 25% * 30.000 = €7.500.  

Στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις που συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 

επιχείρησης πρέπει να γνωστοποιηθεί το γεγονός ότι η επιχείρηση έχει, για 

παράδειγµα, ήδη αναλάβει την εκτέλεση συµβάσεων από τις οποίες αναµένονται 

κέρδη, οπότε δικαιολογείται η αναγνώριση της αναβαλλόµενης φορολογικής 

απαίτησης.  

Αν στην επόµενη διαχειριστική περίοδο (2010) η επιχείρηση αναλάβει επιπλέον 

συµβάσεις και προβλέπεται ότι θα πραγµατοποιήσει αρκετά κέρδη για να αξιοποιήσει 

ολόκληρο το ποσό των φορολογικών ζηµιών, τότε µπορεί να αναγνωρίσει το 

επιπλέον ποσό της µη αναγνωρισµένης αναβαλλόµενης απαίτησης των €5.250= [25% 

* (30.000– 9.000)].  

Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού, η επιχείρηση θα 

πρέπει να επανεκτιµά τις µη αναγνωρισµένες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

και µπορεί να αναγνωρίσει µία προηγουµένως µη αναγνωρισµένη αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση, στο βαθµό που είναι πιθανό ότι µελλοντικό φορολογητέο 

κέρδος θα επιτρέψει την ανάκτηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. 
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 3.5.2 Αναπροσαρµογή Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού 
 

Με βάση την ελληνική νοµοθεσία, τα άρθρα 20-21 Ν.2065/1992, οι εταιρίες που 

τηρούν βιβλία Γ’ Κατηγορίας αναπροσαρµόζουν την αξία των ακινήτων (οικοπέδων 

και κτιρίων) κάθε τέσσερα χρόνια σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συντελεστές, 

αναπροσαρµόζοντας αντίστοιχα και τις τυχόν αποσβέσεις που µπορεί να έχει το κάθε 

περιουσιακό στοιχείο. Υπάρχει η περίπτωση που η αναπροσαρµοσµένη αξία των 

ακινήτων µπορεί να είναι µεγαλύτερη της αντίστοιχης αντικειµενική τους αξίας, τότε 

ως αναπροσαρµοσµένη αξία του ακινήτου θεωρείται η αξία που προκύπτει σύµφωνα 

µε τον αντικειµενικό προσδιορισµό της αξίας των ακινήτων. Η διαφορά (υπεραξία 

αναπροσαρµογής) που προκύπτει λόγω της αναπροσαρµογής κεφαλαιοποιείται µε 

αύξηση του µέσω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και µε έκδοση νέων µετοχών ή 

µε αύξηση ονοµαστικής αξίας. 

 Ενώ, τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (π.χ. ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατες 

Ακινητοποιήσεις», ∆.Λ.Π. 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία», ∆.Λ.Π. 39 

«Χρηµατοπιστωτικά Μέσα», ∆.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα») επιτρέπουν 

ορισµένα στοιχεία του ενεργητικού να αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Όταν η 

φορολογική νοµοθεσία αναγνωρίζει την αποτίµηση αυτή επηρεάζεται το 

φορολογητέο κέρδος και αναπροσαρµόζεται αντίστοιχα η φορολογική βάση του 

στοιχείου, τότε δεν δηµιουργείται ανάγκη αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογίας. 

Όταν, όµως, η αποτίµηση αυτή δεν επηρεάζει το φορολογητέο κέρδος και δεν 

αναπροσαρµόζεται αντίστοιχα η φορολογική βάση του στοιχείου, πρέπει να 

αναγνωριστεί αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση. 

Η διαφορά µεταξύ της αναπροσαρµοσµένης λογιστικής αξίας και της 

φορολογικής βάσης (π.χ. λογιστική αξία > φορολογική βάση) αποτελεί µια 

προσωρινή διαφορά και δηµιουργεί µια αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση που 

θα διακανονιστεί: 

• µε την πώληση του στοιχείου. Η λογιστική αξία του στοιχείου θα αναπτυχθεί 

και θα προκύψει ένα λογιστικό αποτέλεσµα από την πώληση. Ωστόσο, ο 

φόρος που θα καταβληθεί θα είναι µεγαλύτερος αφού το φορολογητέο κέρδος 

θα έχει προσδιορισθεί µε τη µικρότερη φορολογική βάση του στοιχείου 

(µικρότερη κατά την υπεραξία της αναπροσαρµογής). 
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• µε τη χρήση του στοιχείου. Σταδιακά η λογιστική αξία θα ανακτάται µέσω 

των αποσβέσεων και θα επιφέρει φορολογητέο κέρδος µεγαλύτερο διότι οι 

φορολογικές αποσβέσεις θα είναι µικρότερες (υπολογισµένες στο κόστος). 

Όταν από την αναπροσαρµογή προκύπτει ότι η λογιστική αξία περιουσιακού 

στοιχείου είναι µεγαλύτερη από τη φορολογική του βάση, τότε αναγνωρίζεται 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. Σύµφωνα µε τις βασικές αρχές του ∆.Λ.Π. 

12, ο αναβαλλόµενος φόρος πρέπει να αναγνωρίζεται µε τον ίδιο τρόπο που 

λογιστικοποιείται η συναλλαγή ή το οικονοµικό γεγονός που δηµιουργεί το φόρο 

αυτό. 

Κάποιες περιπτώσεις φαίνονται παρακάτω (Πρωτοψάλτης - Βρουστούρης, 2002): 

• Οι βραχυπρόθεσµες επενδύσεις ή τα χρηµατοπιστωτικά µέσα εµφανίζονται 

στην πραγµατική αξία, πάνω από το κόστος, αλλά καµία ισοδύναµη 

προσαρµογή δεν γίνεται για φορολογικούς σκοπούς. 

• Η επιχείρηση αναπροσαρµόζει τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις, σύµφωνα µε 

το ∆.Λ.Π. 16, αλλά καµία ισοδύναµη προσαρµογή δεν γίνεται για 

φορολογικούς σκοπούς. 

• Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται για φορολογικούς σκοπούς  

και η αναπροσαρµογή αυτή σχετίζεται µε µία λογιστική αναπροσαρµογή 

προγενέστερης περιόδου ή µε µία αναπροσαρµογή αναµενόµενη σε µία 

µελλοντική περίοδο οι φορολογικές επιδράσεις τόσο της αναπροσαρµογής του 

περιουσιακού στοιχείου όσο και της προσαρµογής της φορολογικής βάσης 

καταχωρούνται στα Ίδια Κεφάλαια στις περιόδους που συµβαίνουν. Όµως για 

µία αναπροσαρµογή για φορολογικούς σκοπούς που δεν σχετίζεται µε µία 

λογιστική αναπροσαρµογή µιας προηγούµενης περιόδου ή µε µία 

αναµενόµενη αναπροσαρµογή στο µέλλον, οι φορολογικές συνέπειες της 

προσαρµογής της φορολογικής βάσεως του περιουσιακού στοιχείου 

καταχωρούνται στα Αποτελέσµατα Χρήσεως. 

• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ή επενδύσεις σε ακίνητα 

εµφανίζονται στην πραγµατική αξία, που είναι χαµηλότερη του κόστους, αλλά 

καµία ισοδύναµη προσαρµογή δεν γίνεται για φορολογικούς σκοπούς.  

Παράδειγµα 7: 

Η Α.Ε. «Θ» διαθέτει ένα µηχανολογικό συγκρότηµα στη χρήση 2009 αρχικής 

λογιστικής αξίας 300.000€ αλλά αρχικής φορολογικής βάσης 240.000€, ενώ οι 
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αποσβέσεις που έχουν σωρευτεί µέχρι 31.12.2009 ανέρχονται λογιστικά σε 30.000€ 

και φορολογικά σε 45.000€. Αναλυτικότερα: 

Λογιστική 
αξία 

Φορολογική 
βάση 

Μηχανολογικό συγκρότηµα 300.000 240.000 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις 30.000 45.000 
Υπόλοιπο 31.12.2009 270.000 195.000 

 

Την 31.12.2009 γίνεται αναπροσαρµογή της αξίας του στοιχείου, µε νόµο, χωρίς 

βέβαια να αλλάζει η φορολογική βάση. Ο συντελεστής φόρου είναι 40%. Η 

αναπροσαρµογή έγινε µε συντελεστή 25% 

Άρα,                                    300.000*125/100 = 375.000 

                            (µείον)      30.000*125/100 =    37.500 

                                                                             337.500 

(µείον)Λογιστική αξία                                         270.000 

∆ιαφορά                                                                 67.500  

Εγγραφές αναπροσαρµογής: 

(ΧΡ)Μηχανολογικό συγκρότηµα 75.000 

(Π)Αποσβέσεις 7.500 

(Π)∆ιαφορά αναπροσαρµογής 67.500 

(ΧΡ)∆ιαφορά αναπροσαρµογής             

(40%*67.500) 27.000 

(Π)Αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις 27.000 

3.5.3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων 
 

Σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 3 η επιχείρηση αναγνωρίζει οποιαδήποτε αναβαλλόµενα 

φορολογικά στοιχεία ενεργητικού που προκύπτουν ή οποιεσδήποτε αναβαλλόµενες 

φορολογικές υποχρεώσεις ως αναγνωρίσιµα στοιχεία ενεργητικού και αναγνωρίσιµες 

υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Ως εκ τούτου, εκείνα τα 

αναβαλλόµενα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού και εκείνες οι αναβαλλόµενες 

φορολογικές υποχρεώσεις επηρεάζουν το ποσό της υπεραξίας που αναγνωρίζει η 

επιχείρηση. Όµως η επιχείρηση δεν αναγνωρίζει τις αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας. 
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 Ως αποτέλεσµα µίας συνένωσης επιχειρήσεων, ο εξαγοράζων µπορεί να 

θεωρεί πιθανόν ότι θα ανακτήσει ένα δικό του αναβαλλόµενο φορολογικό στοιχείο 

ενεργητικού που δεν είχε αναγνωριστεί πριν από τη συνένωση των επιχειρήσεων. Για 

παράδειγµα, ο εξαγοράζων µπορεί να είναι σε θέση να επωφεληθεί από δικές του 

αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές σε συµψηφισµό µε τα µελλοντικά φορολογητέα 

κέρδη του εξαγοραζόµενου. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο εξαγοράζων αναγνωρίζει ένα 

αναβαλλόµενο στοιχείο ενεργητικού αλλά δεν το συµπεριλαµβάνει ως µέρος της 

λογιστικοποίησης της συνένωσης επιχειρήσεων και συνεπώς, δεν το λαµβάνει υπόψη 

για τον προσδιορισµό της υπεραξίας ή του ποσού οποιασδήποτε υπέρβασης του 

συµφέροντος του εξαγοράζοντος στη καθαρή δίκαιη αξία των αναγνωρίσιµων 

στοιχείων ενεργητικού, υποχρεώσεων και ενδεχόµενων υποχρεώσεων τους 

εξαγοραζόµενου πέραν του κόστους της συνένωσης. 

Παράδειγµα 8:  

Την 01.01.2008 η Α.Ε. «Π» απέκτησε το 100% της Α.Ε. «Κ». Η τελευταία έχει 

εκπεστέες προσωρινές διαφορές 150.000€.  Ο φορολογικός συντελεστής είναι 40%. 

Επειδή δεν πληρούνται οι του ∆.Λ.Π. 12, η Α.Ε. «Π» δεν καταχώρησε τη σχετική 

φορολογική απαίτηση 150.000*40%=60.000€. 

Η υπεραξία κατά την αγορά ήταν 250.000€. Η Α.Ε. «Π» εκτιµά ότι στις 31.12.2008 

τα µελλοντικά φορολογητέα της κέρδη θα την επιτρέψουν να ανακτήσει το όφελος 

των εκπεστέων προσωρινών διαφορών. 

Εγγραφές 31.12.2008: 
 

(ΧΡ) Αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση (150.000*40%) 60.000 

(Π) Αποτελέσµατα χρήσεως 60.000 
 
 
(ΧΡ) Αποτελέσµατα χρήσεως 60.000 

(Π) Υπεραξία 60.000 
 

Το κόστος και η υπεραξία µειώνονται σε 250.000-60.000=190.000 

3.5.4 Υπεραξία 
 

Η διαφορά µεταξύ του κόστους εξαγοράς µίας επιχείρησης και της εύλογης αξίας των 

στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων της, αναγνωρίζεται ως υπεραξία 

(Goodwill) σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Η υπεραξία, 
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εποµένως, είναι µια υπολειµµατική αξία. Οι περισσότερες φορολογικές αρχές δεν 

αναγνωρίζουν την υπεραξία, δηλαδή δεν επιτρέπουν την έκπτωση της υπεραξίας κατά 

την εκποίηση της θυγατρικής ή αντίστοιχα την έκπτωση ζηµίας από µείωση της αξίας 

της υπεραξίας (∆.Λ.Π. 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων»), µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργείται µία διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας της 

υπεραξίας και της (συνήθως µηδενικής) φορολογικής της βάσης. 

Το ∆.Λ.Π. 12 απαγορεύει την αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής 

υποχρέωσης σε σχέση µε την υπεραξία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 

αναγνώριση της αναβαλλόµενης φορολογίας, θα είχε ως συνέπεια την αύξηση της 

υπεραξίας ως υπολειµµατικού ποσού και την εκ νέου αύξηση της αναβαλλόµενης 

φορολογίας, που οδηγεί µε τη σειρά της σε νέα µεταβολή της υπεραξίας, δηλαδή 

δηµιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Η απαγόρευση ισχύει µόνο κατά την έκταση που 

αυτή σχετίζεται µε την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας. 

Παράδειγµα 9: 

Κατά την απόκτηση µίας εταιρίας στη χρήση 2009, προέκυψε υπεραξία ποσού 

€3.000, η οποία σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 3, δεν αποσβένεται λογιστικά, αλλά 

ελέγχεται για αποµείωση, η οποία όπως είδαµε, δεν αναγνωρίζεται φορολογικά. 

Αντίθετα, οι φορολογικές αρχές επιτρέπουν την απόσβεση της υπεραξίας σε ποσοστό 

20% ετησίως. Έτσι, την ηµέρα της εξαγοράς η φορολογική βάση της υπεραξίας είναι 

€3.000, ενώ ένα χρόνο αργότερα είναι €2.400. Άρα, στη χρήση 2010 προκύπτει µία 

φορολογητέα προσωρινή διαφορά ποσού €600, για την οποία αναγνωρίζεται µία 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. 

3.5.5 Επενδύσεις σε Θυγατρικές, Συγγενείς και Κοινοπραξίες 
 

Η λογιστική αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές, υποκαταστήµατα, συγγενείς ή 

δικαιώµατα σε κοινοπραξίες µπορεί να διαφοροποιείται από τη φορολογική τους 

βάση, µε αποτέλεσµα να έχουµε προσωρινές διαφορές. Οι διαφορές αυτές µπορούν 

να προκύψουν σε διάφορες περιπτώσεις: 

• Ύπαρξη αδιανέµητων κερδών θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών. 

• Μεταβολές στις τιµές συναλλάγµατος, π.χ. εγκατάσταση µητρικής και 

θυγατρικής σε διαφορετικές χώρες 

• Μείωση λογιστικής αξίας µιας επενδύσεως σε συγγενή, στο ανακτήσιµο ποσό 

της. 
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Η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί µια αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 

για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις σε 

θυγατρικές, υποκαταστήµατα, συγγενείς και δικαιώµατα σε κοινοπραξίες, εκτός αν, η 

µητρική ή ο επενδυτής ή ο κοινοπρακτών είναι σε θέση να ελέγξουν το χρόνο της 

αναστροφής της προσωρινής διαφοράς και πιθανολογείται ότι δεν θα αναστραφεί, η 

προσωρινή διαφορά στο µέλλον (Πρωτοψάλτης - Βρουστούρης, 2002). 

Το ίδιο πρέπει να πράττει µια επιχείρηση για τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές, 

να καταχωρεί δηλαδή µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, αλλά µόνον όταν 

πιθανολογείται ότι θα αναστραφεί στο ορατό µέλλον και θα υπάρξει φορολογητέο 

κέρδος. 

Ακολουθεί ανάλυση των παραπάνω περιπτώσεων: 

Εφόσον η µητρική ελέγχει τη µερισµατική πολιτική της θυγατρικής της, είναι σε 

θέση να ελέγχει το χρόνο αναστροφής των προσωρινών διαφορών που συνδέονται µε 

την επένδυση. Συνεπώς, αν η µητρική αποφασίσει να µη διανεµηθούν αυτά τα κέρδη 

στο ορατό µέλλον, η µητρική δεν καταχωρεί αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. 

Η επιχείρηση παρακολουθεί στο δικό της τηρούµενο νόµισµα τα µη νοµισµατικά 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µιας επιχειρήσεως εξωτερικού που είναι 

αναπόσπαστο µέρος των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της. Όταν το 

φορολογητέο κέρδος ή η φορολογική ζηµιά µιας επιχειρήσεως εξωτερικού 

προσδιορίζεται σε ξένο νόµισµα, οι µεταβολές στη τιµή συναλλάγµατος δηµιουργούν 

προσωρινές διαφορές. Λόγω του ότι τέτοιες προσωρινές διαφορές αφορούν τα 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της ίδιας επιχειρήσεως εξωτερικού και όχι την 

επένδυση της µητρικής στην επιχείρηση, η µητρική καταχωρεί αναβαλλόµενη 

φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση και ο αναβαλλόµενος φόρος χρεώνεται ή 

πιστώνεται στα Αποτελέσµατα Χρήσεως. 

Ένας επενδυτής σε συγγενή επιχείρηση που δεν ελέγχει την επιχείρηση, 

καταχωρεί µια αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση που προκύπτει από 

φορολογητέες προσωρινές διαφορές που συνδέονται µε την επένδυση στη συγγενή. 

Όταν ο κοινοπρακτών µπορεί να ελέγχει τη διανοµή των κερδών και 

πιθανολογείται ότι τα κέρδη δεν θα διανεµηθούν στο ορατό µέλλον, δεν καταχωρεί 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. 
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3.6 Νοµοθεσία Τήρησης Βιβλίων – ∆.Λ.Π. 12 
 

Λόγω του συγκεκριµένου ∆.Λ.Π. 12 και των καινοτοµιών που εισήγαγε, 

προστέθηκαν κάποια επιπλέον λογιστικά βιβλία που πρέπει να τηρούνται για να 

καλύψουν αυτές τις αλλαγές. Με βάσει τις διατάξεις της νέας § 7 του άρθρου 7 του 

Κ.Β.Σ., οι υποχρεώσεις της επιχείρησης που τηρεί λογιστικά βιβλία σύµφωνα µε τις 

αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π, υποχρεούται (Τότση, 2007) : 

A. Να συντάσσει Πίνακα Συµφωνίας Λογιστικής – Φορολογικής Βάσης 

(Π.Σ.Λ.Φ.Β.). Ο πίνακας συντάσσεται εξωλογιστικά µέχρι το κλείσιµο του 

Ισολογισµού. Σε αυτόν τον πίνακα απεικονίζονται σε τρεις χωριστές στήλες 

τα παρακάτω δεδοµένα: 

• Η αξία όπως προκύπτει από τα τηρούµενα βιβλία(Λογιστική βάση) 

• Η αξία που προσδιορίζεται µε βάση τους κανόνες της φορολογικής 

νοµοθεσίας(Φορολογική βάση) 

• Η διαφορά µεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής βάσης. 

Ενδεικτικό Υπόδειγµα Π.Σ.Λ.Φ.Β. 

  

Λογιστική 

Βάση 

Φορολογική 

Βάση 
∆ιαφορές 

Λογαριασµός     Χρέωση Πίστωση 

60 - Αµοιβές και 

Έξοδα Προσωπικού 
4000 3800 - -200 

65 - Παροχές Τρίτων 1000 1100 100 - 

66-Αποσβέσεις 

Παγίων Στοιχείων 
1130 1090 - -40 

68-Προβλέψεις 

Εκµεταλλεύσεως 
1600 1200 - -400 

75-Έσοδα 

Παρεπόµενων 

Ασχολιών 

1800 1600 200 - 

76-Έσοδα Κεφαλαίων 2000 2300 - -300 

83-Προβλέψεις για 

Έκτατους Κινδύνους 
3000 1200 1800 - 
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B. Να τηρεί ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων. Στο 

µητρώο αυτό καταχωρούνται µόνο τα πάγια που διαφοροποιούνται λόγω της 

εφαρµογής των ∆.Λ.Π., είτε ως προς την αρχική τους αξία προ των 

αποσβέσεων (τιµή κτήσης) είτε ως προς τις αποσβέσεις. Για κάθε πάγιο που 

διαφοροποιείται καταχωρείται η φορολογική του αξία, οι φορολογικές 

αποσβέσεις (συντελεστής και αξία απόσβεσης) και η φορολογική 

αναπόσβεστη αξία αυτού. 

C. Να συντάσσει Πίνακες Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης, Σχηµατισµού 

Φορολογικών Αποθεµατικών και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών 

Αποθεµατικών. Οι πίνακες αυτοί συντάσσονται και καταχωρούνται στο βιβλίο 

Απογραφών και Ισολογισµού µέχρι την προθεσµία κλεισίµατος του 

Ισολογισµού. Τα δεδοµένα των πινάκων πρέπει να προκύπτουν από 

λογαριασµούς που τηρούνται κατά την διπλογραφική µέθοδο.  

Σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις της  § 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. τα δεδοµένα των 

πινάκων πρέπει να προκύπτουν από λογαριασµούς που τηρούνται κατά τη 

διπλογραφική µέθοδο. Ο επιτηδευµατίας που τηρεί τα βιβλία του µε βάση τις αρχές 

και τους κανόνες των ∆.Λ.Π., έχει τη δυνατότητα να επιλέγει έναν από τους πιο κάτω 

τρόπους διπλογραφικής λογιστικής παρακολούθησης που ενδεικτικά αναφέρονται, 

χωρίς να αποκλείεται η εφαρµογή οποιουδήποτε άλλου τρόπου διπλογραφικής 

λογιστικής παρακολούθησης, µε την προϋπόθεση ότι από τους λογαριασµούς που 

τηρούνται προκύπτουν τα δεδοµένα των ανωτέρω πινάκων. 

α) Τήρηση ∆ύο Αυτοτελών Λογιστικών Συστηµάτων 

Τήρηση παράλληλου διπλογραφικού συστήµατος µε χωριστό Ηµερολόγιο και 

Καθολικό (Βοηθητικό λογιστικό σύστηµα). Στο σύστηµα αυτό λογιστικοποιούνται οι 

συναλλαγές µε βάση τις αρχές της φορολογικής νοµοθεσίας µε εισαγωγή των 

δεδοµένων των συναλλαγών, είτε την ίδια ηµεροµηνία, είτε συγκεντρωτικά στο τέλος 

του µήνα, είτε συγκεντρωτικά στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου. Τα δύο 

λογιστικά συστήµατα (κύριο και βοηθητικό) χρησιµοποιούν το ίδιο σχέδιο 

λογαριασµών και η διαφορά των πρωτοβάθµιων λογαριασµών αποτελεί τη διαφορά 

µεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης η οποία και καταχωρείται στον 

Π.Σ.Λ.Φ.Β.  

β) Τήρηση Συµπληρωµατικού Λογιστικού Συστήµατος 

Τήρηση παράλληλου συµπληρωµατικού διπλογραφικού συστήµατος µε 

χωριστό ηµερολόγιο και Καθολικό (Βοηθητικό λογιστικό σύστηµα). Στο λογιστικό 
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αυτό σύστηµα λογιστικοποιούνται οι διαφορές (µεταξύ των ∆.Λ.Π. και της  

φορολογικής νοµοθεσίας) ή και οι αντιστροφές των συναλλαγών που έχουν 

λογιστικοποιηθεί στο κύριο λογιστικό σύστηµα µε βάση τις αρχές και τους κανόνες 

των ∆.Λ.Π. Στο σύστηµα αυτό λογιστικοποιούνται οι διαφορές είτε ανά συναλλαγή 

την ίδια ηµεροµηνία, είτε συγκεντρωτικά στο τέλος του µήνα, είτε συγκεντρωτικά 

στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου. 

γ) Τήρηση Λογαριασµών (τάξεως) στα λογιστικά βιβλία που τηρούνται         

σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π. 

Οι λογαριασµοί που απαιτούνται για τη σύνταξη των προαναφερθέντων 

πινάκων παρακολουθούνται στα τηρούµενα λογιστικά βιβλία σε σύστηµα 

λογαριασµών τάξεως ή οποιοδήποτε άλλο σύστηµα που θα εξασφαλίζει τη µη 

ανάµιξή τους µε τους λογαριασµούς ουσίας των ∆.Λ.Π. 

Στην περίπτωση αυτή ο λογαριασµός φορολογικών αποτελεσµάτων χρήσης 

διαµορφώνεται από το υπόλοιπο (κέρδος ή ζηµία) του λογαριασµού 86 

«Αποτελέσµατα Χρήσης ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων» και από τις χρεωστικές και 

πιστωτικές διαφορές που προκύπτουν από την εφαρµογή των αρχών και κανόνων των 

∆.Λ.Π. και της φορολογικής νοµοθεσίας.  

 

3.7 ∆ιερµηνείες 
 

Το περιεχόµενο του ∆.Λ.Π. 12 έρχονται να συµπληρώσουν οι παρακάτω διερµηνείες. 

Αρχικά, η Μ.Ε.∆. 21 «Φόροι εισοδήµατος – ανάκτηση αναπροσαρµοσµένων 

µη αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων», ασχολείται µε το λογισµό 

αναβαλλόµενων φόρων εισοδήµατος, για ορισµένες κατηγορίες παγίων στοιχείων. 

συγκεκριµένα, αναφέρεται στις περιπτώσεις που γίνεται αναπροσαρµογή οικοπέδων ή 

εδαφικών εκτάσεων, στοιχείων δηλαδή τα οποία δεν αποσβένονται, όταν η φορολογία 

από το κέρδος της πώλησης ενός τέτοιου στοιχείου, διαφέρει από τη φορολογία 

εισοδήµατος που ισχύει για την εταιρία. Για παράδειγµα, αν το κέρδος από την 

πώληση εδαφικών εκτάσεων φορολογούνται αυτοτελώς  µε 10% και η φορολογία 

εισοδήµατος ήταν 25% ή αντίστροφα φορολογούνται µε 30% και η φορολογία 

εισοδήµατος είχε συντελεστή 25%, τότε ο συντελεστής που πρέπει να χρησιµοποιηθεί 

για να υπολογιστεί η αναβαλλόµενη φορολογία είναι αυτός που αφορά τη φορολογία 

του κέρδους από την πώληση. ∆ηλαδή, αν το κέρδος από την πώληση έχει 
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συντελεστή 10%, η αναβαλλόµενη φορολογία θα υπολογιστεί µε αυτόν τον 

συντελεστή και όχι µε τον κανονικό συντελεστή της φορολογίας του εισοδήµατος, 

που είναι 25% (Ντζανάτος, 2008). 

 Η Μ.Ε.∆. 25 «Φόροι εισοδήµατος – µεταβολές στο φορολογικό καθεστώς 

µιας επιχείρησης ή των µετόχων της», ρυθµίζει θέµατα που σχετίζονται µε µεταβολή 

του φορολογικού καθεστώτος ή των µετόχων που πιθανόν να έχει συνέπειες στις 

φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης. 

 Όταν αλλάζουν οι φορολογικοί συντελεστές, τότε αλλάζουν και οι 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, γιατί είχαν υπολογιστεί µε 

βάση τους συντελεστές που ίσχυαν προηγούµενα. Αυτές οι µεταβολές, µε βάση τη 

Μ.Ε.∆. 25, µεταφέρονται καταρχήν στα αποτελέσµατα, εκτός αν αφορούσαν 

αναβαλλόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι οποίες δεν είχαν µεταφερθεί στα 

αποτελέσµατα όταν δηµιουργήθηκαν, αλλά είχαν µεταφερθεί κατευθείαν στη καθαρή 

θέση. Έτσι, αν δηµιουργείται µια αναβαλλόµενη φορολογία που αφορά πάγια τα 

οποία παρακολουθούνται σε αξίες αναπροσαρµογής και η αναβαλλόµενη φορολογία 

σχετίζεται µε τις υπεραξίες που προέκυψαν για αυτά, τότε οι αναβαλλόµενοι φόροι 

για αυτές τις διαφορές σε εύλογη αξία, µεταφέρονται κατευθείαν στην καθαρή θέση 

και όχι στα αποτελέσµατα. Το ίδιο συµβαίνει και για διαθέσιµα προς πώληση 

περιουσιακά στοιχεία, τα οποία παρακολουθούνται σε εύλογες αξίες. 

 Εποµένως, όταν αλλάξει ο συντελεστής φορολογίας για τέτοιες περιπτώσεις, η 

επίδραση γίνεται κατευθείαν στην καθαρή θέση, ενώ για όλες τις άλλες περιπτώσεις, 

επηρεάζονται τα αποτελέσµατα. 

 Τέλος, η Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 7 «Εφαρµογή της προσέγγισης της αναπροσαρµογής 

βάσει του ∆.Λ.Π. 29 – Οικονοµικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες». 

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 7 αναφέρεται σε ένα ζήτηµα που σχετίζεται, µε αναδιατυπώσεις των 

οικονοµικών καταστάσεων µιας εταιρίας και εν συνεχεία να επανεκτιµήσει εκ νέου 

την αναβαλλόµενη φορολογία, επειδή βρίσκεται σε καθεστώς υπερπληθωρισµού. 

Όταν γίνεται αυτή η αναδιατύπωση, αναδιατυπώνεται η παρούσα χρήση αλλά και η 

αµέσως προηγούµενη χρήση µε βάση τις τιµές της λήξης της παρούσας χρήσης. 

 Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 7 καθορίζει ότι πρέπει για να γίνει ώστε να αναµορφωθεί ο 

Ισολογισµός ανοίγµατος της συγκρίσιµης χρήσης, γιατί διαφορετικά δεν θα 

µπορούσαν να προκύψουν µια σειρά ζωτικές πληροφορίες, οι οποίες είναι κυρίως 

απαραίτητες για τις ταµειακές ροές. 
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3.8 Αποτίµηση Τρέχουσας - Αναβαλλόµενης Φορολογίας 
 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (απαιτήσεις) για την τρέχουσα και τις 

προηγούµενες χρήσεις πρέπει να αποτιµώνται στο πόσο που αναµένεται να 

καταβληθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση 

φορολογικών συντελεστών και φορολογικών νόµων που έχουν θεσπιστεί µέχρι την 

ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

 Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις πρέπει να 

αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένονται να 

εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η 

υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (φορολογικούς 

νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν, µέχρι την ηµεροµηνία του 

Ισολογισµού. Οι εξηγήσεις που δίνει το ∆.Λ.Π. 12 είναι οι εξής: 

• Οι τρέχουσες και οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

αποτιµώνται συνήθως µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών που έχουν 

θεσπιστεί. Όµως, σε µερικές νοµοθεσίες, οι ανακοινώσεις φορολογικών 

συντελεστών ή νοµοσχεδίων έχουν τη δύναµη ψηφισθέντος νόµου, ο οποίος 

µπορεί να ψηφίζεται µερικούς µήνες µετά την ανακοίνωση των συντελεστών 

ή των νοµοσχεδίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι φορολογικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις αποτιµώνται µε τη χρήση του ανακοινωθέντος φορολογικού 

συντελεστή. 

• Όταν εφαρµόζονται διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές σε διαφορετικά 

επίπεδα φορολογητέου εισοδήµατος, οι αναβαλλόµενες φορολογικές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε τη χρήση των µέσων 

συντελεστών που αναµένονται να εφαρµοστούν στο φορολογητέο κέρδος 

(ζηµία) των χρήσεων στις οποίες οι προσωρινές διαφορές αναµένονται να 

αναστραφούν. 

Η αποτίµηση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

πρέπει να αντανακλά τις επακόλουθες φορολογικές συνέπειες του τρόπου µε τον 

οποίο η επιχείρηση αναµένει, κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού, να ανακτήσει ή 

να διακανονιστεί τη λογιστική αξία των απαιτήσεων και των υποχρεώσεών της. 

Αυτό µπορεί να επηρεάζει είτε το ένα από τα παρακάτω είτε αµφότερα: 
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• Το φορολογικό συντελεστή που είναι εφαρµοστέος, όταν η επιχείρηση 

ανακτά (διακανονίζει) τη λογιστική αξία της απαίτησης (υποχρέωσης). 

• Τη φορολογική βάση της απαίτησης (υποχρέωσης). 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επιχείρηση αποτιµά τις αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις και απαιτήσεις µε τη χρήση του φορολογικού συντελεστή και τη 

φορολογικής βάσης, που είναι συνεπής µε τον αναµενόµενο τρόπο ανάκτησης ή 

διακανονισµού (Πρωτοψάλτης - Κεραµόντε, 2007). 

Παράδειγµα 10: 

Ένα περιουσιακό στοιχείο έχει λογιστική αναπόσβεστη αξία 1000€ και φορολογική 

βάση 700€. Θα εφαρµοζόταν φορολογικός συντελεστής 30%, αν το περιουσιακό 

στοιχείο είχε πωληθεί και συντελεστής 40% στα άλλα εισοδήµατα. 

Η επιχείρηση καταχωρεί µια αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση των 

€90(300*30%), αν αναµένει να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο χωρίς περαιτέρω 

χρήση και µια αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση των €120(300*40%), αν 

αναµένει να διατηρήσει το περιουσιακό στοιχείο και να ανακτήσει την αναπόσβεστη 

λογιστική αξία του µέσω τη χρήσεώς του. 

 Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 12, οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις δεν πρέπει να προεξοφλούνται. Ο αξιόπιστος προσδιορισµός των 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε προεξοφλητική βάση 

απαιτεί λεπτοµερή προσδιορισµό του χρόνου της αναστροφής κάθε προσωρινής 

διαφοράς. Σε πολλές περιπτώσεις τέτοιος προσδιορισµός είναι πρακτικά αδύνατος ή 

εξαιρετικά πολύπλοκος. Συνεπώς, δεν είναι σωστό να απαιτείται προεξόφληση των 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Το να επιτραπεί, χωρίς 

να απαιτείται, η προεξόφληση, θα κατέληγε σε αναβαλλόµενες φορολογικές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις οι οποίες δε θα ήταν συγκρίσιµες µεταξύ επιχειρήσεων. 

Συνεπώς, το ∆.Λ.Π. 12 δεν απαιτεί και δεν επιτρέπει την προεξόφληση των 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων. 

 Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι προσωρινές διαφορές προσδιορίζονται σε 

σχέση µε τη λογιστική αξία µιας απαίτησης ή υποχρέωσης. Αυτό ισχύει ακόµη και 

όπου αυτή η ίδια η λογιστική αξία είναι προσδιορισµένη σε µια προεξοφληµένη 

βάση, για παράδειγµα στην περίπτωση των δεσµεύσεων παροχών αποχώρησης 

 Τέλος, η λογιστική αξία µιας αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης πρέπει 

να επανεξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού. Η επιχείρηση πρέπει να µειώνει 



 65 

τη λογιστική αξία µια αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης κατά την έκταση που 

δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο εισόδηµα θα είναι διαθέσιµο για να 

επιτρέψει την αξιοποίηση του οφέλους, µέρους ή του συνόλου αυτής της 

αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. Όταν εκτιµάται ότι θα υπάρξει µελλοντικά 

επαρκές φορολογητέο κέρδος, τότε η µείωση πρέπει να αναστρέφεται. 

 

3.9 Καταχώρηση Τρέχουσας - Αναβαλλόµενης Φορολογίας 
 

Ο αναβαλλόµενος φόρος και ως έσοδο και ως έξοδο αναγνωρίζεται είτε στην Καθαρή 

Θέση είτε στα Αποτελέσµατα Χρήσεως, συµπληρωµατικά της αναγνώρισης του 

κέρδους ή της ζηµίας από τα οποία (κέρδος ή ζηµία) και προέκυψε
31. 

 Το ∆.Λ.Π. 12 θέτει το βασικό κανόνα ότι η λογιστική απεικόνιση των 

τρεχουσών και αναβαλλόµενων επιδράσεων µιας συναλλαγής ή ενός λογιστικού 

γεγονότος ακολουθεί τον τρόπο απεικόνισης της ίδιας της συναλλαγής ή του 

γεγονότος. 

Καταχώρηση στα Αποτελέσµατα Χρήσης 

Ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος πρέπει να καταχωρείται στα έσοδα ή στα 

έξοδα και να περιλαµβάνεται στο καθαρό κέρδος ή ζηµία της περιόδου, κατά την 

έκταση που ο φόρος προκύπτει από: 

a) συναλλαγή ή γεγονός καταχωριζόµενο κατ’ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια κατά 

την ίδια ή διαφορετική περίοδο, ή 

b) ενοποίηση επιχειρήσεων 

Όπως εξηγεί το ∆.Λ.Π. 12, οι περισσότερες αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις και απαιτήσεις προκύπτουν όταν έσοδα ή έξοδα περιλαµβάνονται στο 

λογιστικό αποτέλεσµα µιας περιόδου, αλλά περιλαµβάνονται στο φορολογητέο 

αποτέλεσµα διαφορετικής περιόδου. Ο προκύπτων αναβαλλόµενος φόρος 

καταχωρίζεται στην Κατάσταση λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης, όπως π.χ. 

(Σακέλλη, 2002): 

a) έσοδα από τόκους, δικαιώµατα εκµετάλλευσης ή µερίσµατα εισπράττονται µε 

καθυστέρηση και περιλαµβάνονται στο λογιστικό αποτέλεσµα µε βάση τη 

περίοδο που αφορούν, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 18 «Έσοδα», αλλά 

περιλαµβάνονται στο φορολογητέο αποτέλεσµα σε ταµειακή βάση, και 

                                                 
31 Παραδείγµατα στις ενότητες 3.4.1 & 3.4.2 



 66 

b) κόστος άυλων περιουσιακών στοιχείων έχει κεφαλαιοποιηθεί σύµφωνα µε το 

∆.Λ.Π. 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» και αποσβένεται στην Κατάσταση 

λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης, αλλά έχει εκπέσει για φορολογικούς 

σκοπούς, όταν πραγµατοποιήθηκε. 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων µπορεί να µεταβάλλεται και αν ακόµη δεν υπάρχει µεταβολή στο ποσό 

των σχετικών προσωρινών διαφορών. Αυτό µπορεί να προκύψει για παράδειγµα, από: 

a) µεταβολή στους φορολογικούς συντελεστές ή φορολογικούς νόµους, 

b) επανεκτίµηση της ανακτησιµότητας των αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων, ή  

c) µεταβολή στον αναµενόµενο τρόπο της ανάκτησης ενός περιουσιακού 

στοιχείου. 

Ο προκύπτων αναβαλλόµενος φόρος καταχωρίζεται στην Κατάσταση λογαριασµού 

Αποτελεσµάτων Χρήσης, κατά την έκταση που αφορά σε στοιχεία τα οποία 

προηγουµένως έχουν χρεωθεί ή πιστωθεί στα Ίδια Κεφάλαια. 

Καταχώρηση στα Ίδια Κεφάλαια 

Ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος πρέπει να χρεώνεται ή να πιστώνεται κατ’ 

ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, αν ο φόρος αφορά σε στοιχεία που έχουν πιστωθεί ή 

χρεωθεί απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια στην ίδια ή σε διαφορετική περίοδο. 

 Υπάρχουν περιπτώσεις που µπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το 

ποσό του τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου που αφορά σε στοιχεία που έχουν 

πιστωθεί ή χρεωθεί στα Ίδια Κεφάλαια. Αυτό µπορεί να συµβαίνει, για παράδειγµα, 

όταν: 

a) υπάρχουν κλιµακωτοί συντελεστές φόρου εισοδήµατος και είναι αδύνατο να 

προσδιοριστεί ο συντελεστής στον οποίο ένα συγκεκριµένο στοιχείο του 

φορολογητέου αποτελέσµατος έχει φορολογηθεί, 

b) µία µεταβολή στο συντελεστή φόρου ή άλλων φορολογικών κανόνων 

επηρεάζει µια αναβαλλόµενη απαίτηση ή υποχρέωση που αφορά (στο σύνολο 

ή µερικώς) σε ένα στοιχείο που είχε προηγουµένως χρεωθεί ή πιστωθεί στα 

Ίδια Κεφάλαια, ή 

c) η επιχείρηση αποφασίζει να καταχωρίσει µια αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση ή εφεξής να µην την καταχωρίσει στο σύνολό της και η 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αφορά (στο σύνολο ή µερικώς) σε 

στοιχείο που είχε προηγουµένως χρεωθεί ή πιστωθεί στα Ίδια Κεφάλαια. 



 67 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος που σχετίζεται µε 

στοιχεία πιστούµενα ή χρεούµενα στα Ίδια Κεφάλαια βασίζεται σε µία εύλογη 

αναλογική κατανοµή του τρέχοντος και του αναβαλλόµενου φόρου της επιχείρησης, 

κατά τη φορολογική νοµοθεσία που τη διέπει ή σε άλλη µέθοδο που επιτυγχάνει µία 

πιο ορθή κατανοµή κατά τις περιστάσεις. 

Μικτή καταχώρηση  

Στην περίπτωση που µια συναλλαγή είναι µικτή, δηλαδή επιδρά συγχρόνως και στην 

Ίδια Κεφάλαια και στα Αποτελέσµατα Χρήσης, τότε γίνεται διαχωρισµός των 

αναβαλλόµενων φόρων. ∆ηλαδή, τα χρεωστικά ποσά φόρου µεταφέρονται στα Ίδια 

Κεφάλαια για πιστωτικές αναπροσαρµογές και στη συνέχεια µεταφέρονται σε 

υπολογαριασµό των Κερδών εις Νέο. Αν όµως πραγµατοποιηθεί µια φορολογική 

αναπροσαρµογή που ποτέ δεν θα αντιστοιχίσει σε µία λογιστική, τότε µεταφέρεται 

στα Αποτελέσµατα Χρήσης, ακόµα και αν το στοιχείο που αναπροσαρµόζεται επιδρά 

στα Ίδια Κεφάλαια.  

 

3.10 Απεικόνιση Τρέχουσας - Αναβαλλόµενης Φορολογίας στις  

        Οικονοµικές Καταστάσεις 
 

Ισολογισµό:  

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων», ως ιδιαίτερα 

κονδύλια κατά τη σύνταξη του Ισολογισµού, θα πρέπει να απεικονίζονται:  

• Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.  

• Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.  

Συγκεκριµένα οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις πρέπει 

να απεικονίζονται στον ισολογισµό στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία και στις 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αντίστοιχα, δηλαδή οι αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις καταχωρούνται στο λογαριασµός «Προβλέψεις και Μακροπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις» του Παθητικού, ενώ οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις στο 

λογαριασµό «Πάγια περιουσιακά στοιχεία» του Ενεργητικού. Οι λογαριασµοί µε 

βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. είναι οι εξής: 

18.60 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

18.80 Συµψηφισµός φόρος εισοδήµατος από φορολογικές ζηµίες 
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45.60 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Αποτελέσµατα Χρήσης 

Οι φόροι έξοδα (ή φόροι έσοδα) που αφορούν το κέρδος (ή ζηµία) από συνήθεις 

δραστηριότητες πρέπει να παρουσιάζονται αφαιρετικά των αποτελεσµάτων, στην 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. Οι φόροι έξοδα (ή έσοδα) αποτελούνται από τα 

εξής συστατικά στοιχεία:  

• το φόρο πληρωτέο, δηλαδή τον τρέχοντα φόρο έφοδο (ή έσοδο) της χρήσης.  

• τον αναβαλλόµενο φόρο έξοδο (ή έσοδο), ο οποίος προκύπτει από την 

πίστωση (ή χρέωση) του λογαριασµού της αναβαλλόµενης φορολογικής 

υποχρέωσης (ή απαίτησης).  

• τη διαφορά φορολογικού ελέγχου, δηλαδή τις διαφορά µεταξύ του ποσού που 

είχε αναγνωριστεί για φόρο εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων και του 

ποσού που τελικά επέβαλαν οι φορολογικές αρχές  

Ο λογαριασµός στον οποίο καταχωρείται ο φόρος-έξοδο είναι ο 86.60 «Έξοδο φόρου 

εισοδήµατος». 

Ίδια Κεφάλαια 

Μέσα από το ∆.Λ.Π. 12 δεν έχουµε κάποια πληροφορία σχετικά µε απεικόνιση των 

αναβαλλόµενων φόρων στην Κατάσταση Ιδίων Κεφαλαίων. Αλλά µε βάση το ∆.Λ.Π. 

1, όπου αναγνωρίζει την επίδραση του ∆.Λ.Π. 12 στα Ίδια Κεφάλαια, τότε τα ποσά 

του αναβαλλόµενου φόρου που επηρεάζουν απευθείας τα Ίδια Κεφάλαια διότι 

αφορούν ποσά που καταχωρήθηκαν απευθείας σε αυτά32, θα εµφανίζονται στην 

Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων. 

Συµψηφισµός 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις µπορεί να συµψηφίζονται 

µόνο αν η επιχείρηση:  

• έχει νοµικά ισχυρό δικαίωµα να συµψηφίσει τα αναγνωρισµένα ποσά και  

• προτίθεται είτε να προβεί σε διακανονισµό του καθαρού υπολοίπου, είτε να 

εισπράξει την απαίτηση και ταυτόχρονα να διακανονίσει την υποχρέωση.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις µπορεί να 

συµψηφίζονται µόνο αν:  

• η επιχείρηση έχει νοµικά εφαρµόσιµο δικαίωµα να συµψηφίσει τρέχοντα 

φορολογικά στοιχεία ενεργητικού µε τρέχουσες υποχρεώσεις, και  

                                                 
32 Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 3.9 
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• οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αφορούν φόρους 

εισοδήµατος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή και 

σχετίζονται:  

1. µε την ίδια φορολογητέα οικονοµική µονάδα ή 

2. µε διαφορετικές επιχειρήσεις, οι οποίες σκοπεύουν είτε να συµψηφίσουν τις 

τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις µε τις υποχρεώσεις είτε να εισπράξουν τις 

απαιτήσεις και συγχρόνως να διακανονίσουν τις υποχρεώσεις σε κάθε µελλοντική 

περίοδο στην οποία οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα 

διακανονιστούν και οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα ανακτηθούν.  

∆ιευκρινίζεται ότι: 

Για να αποφεύγεται λεπτοµερής προγραµµατισµός του χρόνου της αναστροφής 

κάθε προσωρινής διαφοράς, το ∆.Λ.Π. 12 απαιτεί από την επιχείρηση να συµψηφίζει 

µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση µε µια αναβαλλόµενη φορολογική 

υποχρέωση της ίδιας φορολογούµενης επιχείρησης µόνο όταν αφορούν σε φόρους 

εισοδήµατος εισπραττόµενους από την ίδια φορολογική αρχή και η επιχείρηση έχει 

ένα νοµικώς ισχυρό δικαίωµα να συµψηφίσει τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις µε 

τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. 

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επιχείρηση µπορεί να έχει ένα νοµικά ισχυρό δικαίωµα 

συµψηφισµού και την πρόθεση να διακανονίσει συµψηφιστικά για ορισµένες χρήσεις, 

αλλά όχι για άλλες. Σε τέτοιες σπάνιες περιπτώσεις, µπορεί να απαιτείται λεπτοµερής 

προγραµµατισµός προκειµένου να εξακριβωθεί αν η αναβαλλόµενη φορολογική 

υποχρέωση µιας φορολογητέας οικονοµικής µονάδας θα καταλήξει σε αυξηµένες 

φορολογικές πληρωµές στην ίδια χρήση στην οποία µια αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση µιας άλλης φορολογητέας µονάδας θα καταλήξει σε µειωµένες πληρωµές 

από αυτή τη δεύτερη φορολογητέα µονάδα. 

 

3.11 Γνωστοποιήσεις 
 

Από τις οικονοµικές καταστάσεις33 που είναι υποχρεωµένες οι εισηγµένες εταιρίες 

στο Χ.Α.Α. να καταρτίζουν µε βάση τα ∆.Λ.Π., πολύ σηµαντικό ρόλο παίζει το 

Προσάρτηµα, επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων. Οι 

πληροφορίες που περιέχουν οι γνωστοποιήσεις είναι απαραίτητες για την κατανόηση 

                                                 
33 Αναφέρονται στην ενότητα 1.8 
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των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και οι επιχειρήσεις σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π 

υποχρεούται στη γνωστοποίηση συγκεκριµένων στοιχείων. 

 Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 12, οι οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να 

περιλαµβάνουν ανάλυση των σηµαντικότερων ποσών βάσει των οποίων έχει 

προσδιοριστεί το έξοδο της φορολογίας, όπως φαίνεται παρακάτω: 

• Το τρέχον έξοδο της φορολογίας. 

• Οποιοιδήποτε διακανονισµοί έχουν γίνει κατά την διάρκεια του έτους επί της 

τρέχουσας φορολογίας και πιθανόν να αφορούσαν και προηγούµενες χρήσεις. 

• Το ποσό του αναβαλλόµενου φορολογικού εξόδου που δηµιουργήθηκε στην 

τρέχουσα χρήση ή αφορούσε διαγραφή εξόδου, το οποίο δηµιουργήθηκε σε 

προηγούµενες χρήσεις. 

• Το ποσό του αναβαλλόµενου φορολογικού εξόδου που προήλθε από αλλαγή 

φορολογικού συντελεστή. 

• Το ύψος του οφέλους που προέκυψε από φορολογικές ζηµιές ή ελαφρύνσεις 

προηγούµενων ετών και δεν είχε αναγνωριστεί παρά µόνο στο τρέχον έτος. 

• Το ύψος των φορολογικών ζηµιών ή ελαφρύνσεων προηγούµενων ετών που 

έχει αναγνωριστεί στο τρέχον έτος για την µείωση του αναβαλλόµενου 

φορολογικού εξόδου. 

• Το ύψος του φορολογικού εξόδου που αναλογεί στην επίδραση επί των 

λογιστικών αποτελεσµάτων από αλλαγές στις ακολουθούµενες λογιστικές 

αρχές ή θεµελιώδη λάθη όπως αυτά περιγράφονται στο ∆.Λ.Π. 8. 

• Το συνολικό ποσό της τρέχουσας ή αναβαλλόµενης φορολογίας που 

επηρεάζει την Καθαρή Θέση της επιχείρησης. 

• Έκτατα έσοδα και έξοδα. 

• Επεξήγηση του ύψους του φορολογικού εξόδου που προέκυψε σε σχέση µε το 

ύψος των αποτελεσµάτων της χρήσεως. 

• Πληροφορίες σχετικά µε την επίδραση τυχόν αλλαγής του φορολογικού 

συντελεστή. 

• Το ύψος των εκπεστέων προσωρινών διαφορών, φορολογικών ζηµιών ή 

ελαφρύνσεων, που δεν έχουν αξιοποιηθεί και για τις οποίες δεν 

δηµιουργήθηκε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 
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• Το συνολικό ποσό των προσωρινών διαφορών που σχετίζονται µε επενδύσεις 

ή συµφέροντα σε εξαρτηµένες ή συνδεδεµένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, 

για τις οποίες δεν έχει δηµιουργηθεί αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. 

• Αναφορικά µε το κάθε είδος προσωρινής διαφοράς ή αχρησιµοποίητων 

φορολογικών ζηµιών ή ελαφρύνσεων θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες 

όσον αφορά στα πιο κάτω στοιχεία: 

o Το ύψος της αντίστοιχης αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης ή 

υποχρέωσης που έχει αναγνωριστεί στον Ισολογισµό της επιχείρησης 

για κάθε περίοδο που περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

o Το ύψος του αναβαλλόµενου εξόδου ή εσόδου φόρου που έχει 

αναγνωριστεί στο λογαριασµό Αποτελέσµατα Χρήσεως της 

επιχείρησης. 

• Στην περίπτωση σταδιακής διακοπής των λειτουργιών της επιχείρησης, θα 

πρέπει να εµφανίζονται το ύψος του φόρου που αντιστοιχεί στα: 

o Κέρδη ή τις ζηµιές που προκύπτουν από τη διακοπή των λειτουργιών. 

o Κέρδη ή τις ζηµιές από τις συνήθεις δραστηριότητες της επιχείρησης 

για την περίοδο πριν την διακοπή των λειτουργιών µαζί µε τα 

αντίστοιχα ποσά των προηγούµενων χρήσεων. 

• Την επίδραση επί των φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης για 

µερίσµατα που έχουν προταθεί προς τους µετόχους της επιχείρησης πριν από 

την έγκριση για έκδοση των οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης. 

Ακολουθεί παράδειγµα από µια βιοµηχανική-εµπορική εταιρία, για το πως 

εµφανίζεται η αναβαλλόµενη φορολογία στις σηµειώσεις (Γεωργίου, 2003): 

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ     

Φορολογία έτους(εκφρασµένη σε χιλ.$) 2008 2009 

Εταιρικός φόρος Κυπριακής ∆ηµοκρατίας πάνω στα κέρδη 
του έτους 506 350 
Εταιρικός φόρος Ηνωµένου Βασιλείου 19 36 
  525 386 
Έκτατη αµυντική εισφορά 14 81 
Αναβαλλόµενη φορολογία 24 92 
  515 375 

Η σχέση µεταξύ της φορολογικής επιβάρυνσης και του 
λογιστικού κέρδους εξηγείται ως εξής:     
Λογιστικό κέρδος πριν τη φορολογία 2.158 2.006 
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Φορολογία έτους µε βάση τους κανονικούς συντελεστές στην 
Κύπρο(28%-29%) 

610 582 
154 90 

Φορολογικές επιδράσεις για:   
Ζηµιές εξαρτηµάτων εταιριών που δεν συµψηφίζονται 0 0 
Έξοδα που δεν εκπίπτουν 86 72 
Εισοδήµατα που δεν φορολογούνται 85 330 

Επίδραση χαµηλότερων φορολογικών συντελεστών και 
έκπτωση για επένδυση 69 45 

Επίδραση χαµηλότερων φορολογικών συντελεστών στον 
υπολογισµό αναβαλλόµενης φορολογίας 106 0 

Άλλες φορολογικές επιδράσεις περιλαµβανοµένων 
προσαρµογών για προηγούµενα χρόνια 75 6 
  515 375 

 

 

Στον 3ο Πίνακα, παρατηρούµε ότι: 

a) η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αποτελεί µέρος του ποσού που 

περιλαµβάνεται στα Αποτελέσµατα Χρήσεως της επιχείρησης. 

b) στο µέσω του πίνακα υπάρχει ανάλυση της φορολογικής αναµόρφωσης που 

έχει γίνει 

Στον 4ο Πίνακα, παρουσιάζεται συγκεντρωτική ανάλυση της αναβαλλόµενης 

φορολογίας. 

 

 

 

4. ΠΙΝΑΚΑΣ         

Η αναβαλλόµενη φορολογία όπως παρουσιάζεται στον Ισολογισµό 
αποτελείται από:   
  Όµιλος Εταιρία 
  2.008 2.009 2008 2009 
∆ιαφορές µεταξύ κεφαλαιουχικών εκπτώσεων και αποσβέσεων 398 467 561 387 

Επανεκτίµηση κτιρίων, µετά από την αφαίρεση αποσβέσεων 2.189 2.145 1.545 1.672 
Επανεκτίµηση γηπέδων 1.478 1.272 1.145 1.175 
  4.065 3.884 3.251 3.234 

Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας που δεν 
λογίστηκαν, αναφορικά µε τη δηµιουργία και αντιλογισµό 
προσωρινών διαφορών   
Ζηµιές για φορολογικούς σκοπούς που µεταφέρονται 479 449 - - 
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3.12 ∆ιαφορές ∆.Λ.Π. 12 – Ελληνικής Φορολογικής Νοµοθεσίας 
 

Σε αυτή την ενότητα θα αναφερθούν, οι βασικότερες διαφορές και καινοτοµίες που 

επήλθαν στην ελληνική φορολογική νοµοθεσία, µε την εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 12. 

 Η σηµαντικότερη καινοτοµία είναι ότι υπάρχει µια διαφορετική λογική στον 

τρόπο υπολογισµού του φόρου εισοδήµατος. Σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π., µέσα από τις 

οικονοµικές καταστάσεις βρίσκουµε ένα αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία), όµως δεν 

είναι αυτό επί του οποίου υπολογίζεται ο φόρος. Θα πρέπει αυτό το αποτέλεσµα να 

αναµορφωθεί µέσα από ένα πλήθος “λογιστικών διαφορών”, δηλαδή ποσών που το 

αυξάνουν ή το µειώνουν. Στη συνέχεια µετά από όλες αυτές τις προσαυξήσεις και τις 

ειδικές φορολογικές ρυθµίσεις υπολογίζεται ο φόρος, ο οποίος προκύπτει 

πολλαπλασιάζοντας το τελικό φορολογητέο αποτέλεσµα µε τον φορολογικό 

συντελεστή. Ενώ σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 12, αλλάζει όλη αυτή η φιλοσοφία. Τώρα οι 

οικονοµικές καταστάσεις δεν είναι “φορολογικές” καταστάσεις, αλλά καταρτίζονται 

µε βάση τη λογιστική επιστήµη. Κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων δεν 

παρουσιάζονται οι λογιστικές διαφορές, αλλά αυτές οι διαφορές διακρίνονται σε 

“προσωρινές” και “µόνιµες” διαφορές. Οι προσωρινές διαφορές, είναι οι διαφορές 

ανάµεσα στη λογιστική και φορολογική βάση όλων των στοιχείων του ενεργητικού 

και του παθητικού, που αναµένεται να αναστραφούν στο µέλλον. Ενώ, οι µόνιµες 

διαφορές δεν αναµένεται να αναστραφούν στο µέλλον, γιατί επηρεάζουν είτε το 

λογιστικό είτε το φορολογητέο αποτέλεσµα. Έτσι γίνεται η εισαγωγή της 

αναβαλλόµενης φορολογίας, η οποία ουσιαστικά οδηγεί στην αποσύνδεση των 

οικονοµικών καταστάσεων από τη φορολογική νοµοθεσία. Εποµένως, έχουµε την 

εµφάνιση των εννοιών αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης και υποχρέωσης προς 

τις φορολογικές αρχές. 

 Με το ∆.Λ.Π. 12 έχουµε τη διάκριση τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου, 

ενώ µε βάση τα Ε.Λ.Π. υπάρχει η διάκριση σε αναλογούν και οφειλόµενο φόρο. Ο 

τρέχων φόρος, που είναι ο πληρωτέος φόρος, µαζί µε την αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση ή υποχρέωση µας δίνει το σύνολο των “φόρων εξόδων”. Αυτό ο “φόρος 

έξοδο” εµφανίζεται ως αφαιρετικό στοιχείο του λογαριασµού κέρδη προ φόρων, στην 

κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. Ο παραπάνω κανόνας δεν ισχύει στην 

περίπτωση που ο φόρος εισοδήµατος αφορά στοιχεία, τα οποία µεταφέρονται 

απευθείας στην Καθαρή Θέση. Ενώ σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. το αντίστοιχο ποσό 
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εµφανίζεται στον Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων και συγκεκριµένα ως αφαιρετικό 

στοιχείο της Καθαρής Θέσης
34. 

 Στην περίπτωση της αναπροσαρµογής παγίων στοιχείων και ιδιαίτερα της 

αναπροσαρµογής της αξίας παγίων στοιχείων του Ενεργητικού, σύµφωνα µε το 

∆.Λ.Π. 16, η αναπροσαρµογή
35 εµφανίζεται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια µε 

σχηµατισµό αποθεµατικών αναπροσαρµογής, εκτός αν αντιστραφούν παλιότερες 

ζηµιές αναπροσαρµογής που τότε βαρύνουν τα Αποτελέσµατα Χρήσεως. Ενώ µε τα 

Ε.Λ.Π. η αναπροσαρµογή36 εµφανίζεται στην Καθαρή Θέση. Επίσης, βάσει του 

∆.Λ.Π. 16, η αποτίµηση των στοιχείων γίνεται σε εύλογη αξία, οπότε δηµιουργούνται 

προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων, άρα το θέµα αντιµετωπίζεται από το ∆.Λ.Π. 12 µε 

αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας για αυτό το υπερβάλλον ποσό. Ενώ µε τα 

Ε.Λ.Π., η αναπροσαρµοσµένη αξία είναι αυτή που αναγνωρίζεται και φορολογικά. 

 Επίσης, η περίπτωση της υπεραξίας κατά την ενοποίηση επιχειρήσεων 

επηρεάζεται από την αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων στοιχείων και έτσι 

οδηγούµαστε στην ύπαρξη αναβαλλόµενης φορολογίας. Με βάση το ∆.Λ.Π. 12, για 

να υπολογιστεί η υπεραξία χρειάζεται η αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας 

λόγω του ότι η αποτίµηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων γίνεται στην εύλογη 

αξία, όπως αναφέραµε και προηγουµένως. Ενώ, στα Ε.Λ.Π. η υπεραξία κατά την 

ενοποίηση δύο επιχειρήσεων υπολογίζεται ως το επιπλέον ποσό που προκύπτει από 

τη διαφορά µεταξύ της αξίας των περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης και των 

υποχρεώσεών της.  

Με βάση το ∆.Λ.Π. 12, απαιτούνται εκτεταµένες γνωστοποιήσεις που πρέπει 

να γίνονται σε σχέση µε τη φορολογία εισοδήµατος, σε σχέση µε αυτές που 

προβλέπονται από τα Ε.Λ.Π. 

Έχουµε την εισαγωγή τήρησης νέων λογιστικών βιβλίων, µε βασικότερο τον 

Πίνακα Συµφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης, έτσι ώστε να διευκολύνεται η 

εξωλογιστική αναµόρφωση, της διαφοράς ανάµεσα σε λογιστική και φορολογική 

βάση.  

Με το ∆.Λ.Π. 12 δίνει τη δυνατότητα της αξιοποίησης του φορολογικού 

πλεονεκτήµατος των ζηµιών χρήσης. ∆ηλαδή, η ζηµιά χρήσεως που µεταφέρεται σε 

                                                 
34 Σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Ν.2190/1920 
35 Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π 16 η αναπροσαρµογή γίνεται σε ετήσια βάση 
36 Σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. η αναπροσαρµογή γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια 
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επόµενα χρήση για συµψηφισµό µε τα φορολογητέα κέρδη µιας επόµενης χρήσεως, 

εγκλείει µια φορολογική απαίτηση ίση µε το φόρο του εισοδήµατος που θα καρπωθεί 

η επιχείρηση στην επόµενη χρήση που θα γίνει ο συµψηφισµός αυτός. Η απαίτηση 

αυτή καταχωρείται όταν είναι βέβαιο και εκτός πάσης αµφιβολίας ότι η επιχείρηση 

θα πραγµατοποιήσει στο µέλλον κέρδη που θα γίνει εφικτός ο συµψηφισµός της 

απαίτησης. Ενώ µε τα Ε.Λ.Π. δεν εξετάζεται, αλλά ούτε λογιστικά καταγράφεται το 

φορολογικό πλεονέκτηµα που εγκλείουν οι µεταφερόµενες εις νέον ζηµιές. 

 

3.13 Τροποποιήσεις και Προσθήκες στο ∆.Λ.Π. 12 
 

Με τον κανονισµό 1274/08, που θεσµοθετήθηκε το αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 1, έγιναν 

αρκετές αλλαγές σε παραγράφους του ∆.Λ.Π. 12, οι οποίες όµως έχουν έναν κοινό 

άξονα. Αναφέρονται σε χειρισµούς φόρων που σχετίζονταν στο παρελθόν άµεσα µε 

την Καθαρή Θέση, δηλαδή φόρους που δεν εµφανίζονταν στα αποτελέσµατα και οι 

οποίοι στο εξής εµφανίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, είτε κατά τον 

αρχικό λογισµό τους ή αργότερα σαν προσαρµογή στην ίδια κατάσταση. 

Με τον κανονισµό 495/2009, έγιναν πολλές τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 12. 

Αφορούν χειρισµούς που σχετίζονται µε τις συνενώσεις και βασικά τροποποιούν 

προηγούµενες ρυθµίσεις που υπήρχαν, µε ελάχιστες εξαιρέσεις προσθήκης νέων 

παραγράφων. Κάποιες από αυτές τις τροποποιήσεις παρουσιάζονται παρακάτω 

(Ντζανάτος, 2010): 

• Σε µία συνένωση, ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φόρων της              

αποκτώµενης επιχείρησης, επιδρά άµεσα στην υπεραξία ή στο κέρδος 

(αρνητική υπεραξία) από τη συνένωση. 

• Όταν γίνεται µία συνένωση, υπολογίζονται όλοι οι αναβαλλόµενοι φόροι που 

αφορούν τα επιµέρους στοιχεία της αποκτώµενης επιχείρησης και αυτό επιδρά 

στον υπολογισµό της υπεραξίας, για την οποία όµως δεν λογίζεται 

αναβαλλόµενος φόρος. 

• Από τις συνενώσεις µπορεί να υπάρξουν και άλλες επιδράσεις στους φόρους. 

Αν π.χ. ο αποκτών είχε ζηµιές και δεν είχε λογίσει αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση, επειδή δεν θα έκανε κέρδη, αλλά τώρα (π.χ. είναι συγχώνευση) θα 

συµψηφίσει τις ζηµιές του µε τα κέρδη της απορροφούµενης, πρέπει να 

λογίσει αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, χωρίς να πειράξει την 
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υπεραξία. Θα µπορούσε να συµβεί και το αντίθετο. Αυτές οι διαφορές όµως 

λογίζονται µετά τη συνένωση, θεωρείται ότι δεν την αφορούν και δεν 

επιδρούν στον υπολογισµό της υπεραξίας. 

• Έτσι υπάρχουν πιθανά εγγραφές αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης που 

πρέπει να γίνουν µετά τη συνένωση και σχετίζονται µε αυτήν. Αν αφορούν 

γεγονότα που ήταν γνωστά την ηµεροµηνία της συνένωσης, οι φόροι 

µειώνουν την υπεραξία, ενώ διαφορετικά µεταφέρονται στα συνολικά έσοδα 

(αποτελέσµατα). 

• Προσωρινές διαφορές και αναβαλλόµενοι φόροι, µπορεί να προκύπτουν 

επίσης: α) στις συνενώσεις όταν το κόστος απόκτησης κατανέµεται σε 

στοιχεία αποτιµηµένα σε εύλογες αξίες β) όταν γίνεται επανεκτίµηση 

(αναπροσαρµογή) περιουσιακών στοιχείων γ) στην υπεραξία που προκύπτει 

από συνενώσεις δ) ο αρχικός λογισµός ενός στοιχείου, διαφέρει από το άµεσα 

φορολογητέο ποσό (π.χ. αν υπάρχουν επιχορηγήσεις) ε) όταν µεταβάλλεται η 

λογιστική αξία συµµετοχών και χρεογράφων λόγω αποτίµησης. 

• Μια προσωρινή  διαφορά, µπορεί να καταχωρείται µε την αρχική καταχώριση 

ενός στοιχείου, αν δεν αναγνωρίζεται φορολογικά (π.χ. πήρα ένα ΕΙΧ που δεν 

θα αναγνωριστούν καθόλου τα έξοδά του, έκανα ένα ταξίδι που δεν θα 

εκπεστεί το έξοδο, έκανα ένα έσοδο που είναι αφορολόγητο µε µετρητά, 

έκανα ένα έσοδο που είναι αφορολόγητο µε χρέωση παγίου κ.λ.π. σ.σ.). Η 

αντιµετώπιση για αναβαλλόµενους φόρους είναι κατά περίπτωση. 

• Πρέπει να γνωστοποιείται: το σύνολο του τρέχοντος φόρου και το σύνολο του 

αναβαλλόµενου φόρου που µεταφέρθηκαν κατευθείαν στην Καθαρή Θέση. 

• Πρέπει να γνωστοποιείται: η συµφωνία αποτελέσµατος προ φόρων και φόρου, 

µε το φόρο που θα προέκυπτε αν εφαρµόζονταν στα προ φόρων, ο ισχύον ή οι 

ισχύοντες συντελεστές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ∆.Λ.Π. 

 

 

4.1 Επιπτώσεις από την Εφαρµογή των ∆.Λ.Π. – ∆.Π.Χ.Π. 
 

Η εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. από τις ελληνικές επιχειρήσεις έχει ως στόχο της παροχή 

πληρέστερης πληροφόρησης στους επενδυτές και την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς. 

Ωστόσο αποτελέσµατα από διεθνείς έρευνες εγείρουν αµφιβολίες για το πόσο τα 

∆.Π.Χ.Π. συνέβαλαν στη διαφάνεια και την αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. Κάποιες από αυτές τις έρευνες αναφέρονται στη συνέχεια. 

 Σύµφωνα µε τους Mills et al.(2002), η εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. δίνει µεγάλη 

ευελιξία στα διοικητικά στελέχη για την αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων, 

ώστε αντί να έχουµε διασφάλιση της παροχής αξιόπιστων πληροφοριών στο 

επενδυτικό κοινό, να αποτελούν εργαλείο παραποίησης των οικονοµικών 

καταστάσεων για να επιτευχθούν οι στόχοι από τα διοικητικά στελέχη.  

 Μια από τις γνωστές µεθόδους για τον προσδιορισµό των παραποιηµένων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι η µέθοδος των δεδουλευµένων εσόδων και 

εξόδων µιας επιχείρησης (Bath, Beaver, and Landsman, 2005). Το σύνολο των 

δεδουλευµένων (total accruals) διακρίνεται στο τµήµα εκείνο που είναι συνδεδεµένο 

µε τις δραστηριότητες της επιχείρησης και το οποίο δεν µπορεί να επηρεαστεί από τη 

διοίκηση (non-discretionary accruals) και στο τµήµα εκείνο που η διοίκηση µπορεί να 

µεταβάλλει κατά βούληση (discretionary or abnormal accruals), π.χ. το ύψος των 

αποσβέσεων. Θεωρείται ότι µια εταιρία µπορεί να επηρεάσει το ύψος των κερδών της 

µεταβάλλοντας το µέγεθος των δεδουλευµένων που έχει στην ευχέρειά της, καθώς το 

άθροισµα των καθαρών χρηµατοροών από τις δραστηριότητές της και του συνόλου 

των δεδουλευµένων συνιστούν τα κέρδη της. 

 Η παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων αναφέρεται στον σκόπιµο 

«χειρισµό» στοιχείων τους, π.χ. υπερτίµηση στοιχείων ενεργητικού, πωλήσεων και 

κερδών ή υποτίµηση των υποχρεώσεων, εξόδων ή ζηµιών µε σκοπό να επιτευχθεί το 

επιθυµητό ύψος τους. Όλοι αυτοί οι χειρισµοί οδηγούν σε αλλοίωση της ορθής 

εικόνας των οικονοµικών καταστάσεων. Ως µέσα για την πραγµατοποίηση των 
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παραποιήσεων χρησιµοποιούνται διάφοροι µέθοδοι που περιλαµβάνονται στον όρο 

δηµιουργική ή επινοητική λογιστική (creative accounting). Θα πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι η εφαρµογή της δηµιουργικής λογιστικής δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη 

και παρανοµία ή απόκλιση από τα ∆.Π.Χ.Π. Η δηµιουργική λογιστική 

επικεντρώνεται στην εκµετάλλευση της απουσίας κάποιου κανονισµού ή την επιλογή 

επιτρεπτών λογιστικών µεθόδων, που ίσως να µην είναι κατάλληλες στη 

συγκεκριµένη περίπτωση, για να δείξουν µία συγκεκριµένη επιθυµητή εικόνα των 

χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων και της χρηµατοοικονοµικής θέσης µίας 

επιχείρησης (Βλάχος, 2010). 

 Σε µια έρευνα των Burgstahler et al. (2006), διαπιστώθηκε ότι οι οικονοµικές 

καταστάσεις των µη εισηγµένων επιχειρήσεων, οι οποίες δεν εφαρµόζουν τα 

∆.Π.Χ.Π.,  δεν είναι αξιόπιστες, δηλαδή έχουν κίνητρα φοροδιαφυγής, σε σχέση µε 

τις εισηγµένες εταιρίες, οι οποίες δεν επιλέγουν τη δήλωση µειωµένων κερδών, ώστε 

να αποφύγουν ενδεχόµενη µείωση στην τιµή της µετοχής τους. Στην συγκεκριµένη 

έρευνα, οι µη εισηγµένες εταιρίες εµφανίζονται ως πιο πιθανές να παραποιήσουν τα 

κέρδη τους σε σχέση µε τις εισηγµένες σε αναλογία 12 από τις 13 χώρες του 

δείγµατος, µε εξαίρεση την Ελλάδα. Σύµφωνα µε τους συγγραφείς, αυτό το γεγονός 

αποδίδεται στο ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν τον υψηλότερο βαθµό 

παραποίησης κερδών µεταξύ των εισηγµένων επιχειρήσεων όλων των χωρών. 

 Την ίδια άποψη υποστηρίζει στην έρευνά του ο Baralexis (2004). Οι µεγάλες 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα, µέσω της ‘δήθεν’ εφαρµογής της δηµιουργικής λογιστικής 

για να βελτιώσουν την παρουσίαση των οικονοµικών τους καταστάσεων, καταλήγουν 

σε υπερεκτίµηση των κερδών τους µε κίνητρο την εξωτερική χρηµατοδότηση, ενώ οι 

µικρές εταιρίες υποεκτιµούν τα κέρδη τους προκειµένου να πληρώσουν λιγότερο 

φόρο εισοδήµατος. Έτσι καταλήγουµε σε παραποίηση των οικονοµικών 

καταστάσεων και σε λανθασµένη πληροφόρηση προς τους επενδυτές, τους ελεγκτές 

και τις ρυθµιστικές αρχές. 

 Βέβαια υπάρχει και η άποψη µέσα από την έρευνα των Spathis & 

Georgakopoulou (2007) που εξετάζοντας το αντίκτυπο από την εφαρµογή των 

∆.Π.Χ.Π. στην Ελλάδα, παρατηρεί θετικές αλλαγές. Η πιο σηµαντική αλλαγή είναι 

ότι κατάφεραν οι οικονοµικές καταστάσεις να µην είναι ‘φορολογικές’ καταστάσεις. 

Αυτό έγινε µέσα από το ∆.Λ.Π. 12 και συγκεκριµένα µε την δηµιουργία της 

αναβαλλόµενης φορολογίας, στην οποία αντικατοπτρίζονται οι διαφορές µεταξύ της 

λογιστικής αξίας των στοιχείων, σύµφωνα µε όσα επιβάλλει το ∆.Λ.Π. 12, και της 
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αντίστοιχης φορολογικής τους, µε την προϋπόθεση ότι αυτές οι διαφορές 

δηµιουργούν µελλοντικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις. 

 Θα ολοκληρώσουµε µε την έρευνα που διενεργήθηκε από την Grant Thornton 

τον Αύγουστο του 2010 που αναλύει τις επιδράσεις των ∆ιεθνών Προτύπων           

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) στα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη των 

εισηγµένων στο Χ.Α.Α. επιχειρήσεων πλην Τραπεζών και Ασφαλιστικών. Η έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε µέσω της συλλογής στοιχείων και της άντλησης των σχετικών 

πληροφοριών όπως αυτές απεικονίζονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές 

καταστάσεις των εταιρειών για τη χρήση 2009. Τα απαραίτητα για την 

πραγµατοποίηση της έρευνας στοιχεία, αντλήθηκαν από τις γνωστοποιήσεις και τις 

σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων του συνόλου των εισηγµένων στο Χ.Α.Α. 

εταιρειών για τη χρήση 2009. Σύµφωνα µε την έρευνα είναι εµφανής η κάµψη της 

απόδοσης των επιχειρήσεων όπως απεικονίζεται στη µείωση του κύκλου εργασιών ή 

των καθαρών κερδών αλλά και η χειροτέρευση του οικονοµικού περιβάλλοντος όπως 

απεικονίζεται στην αύξηση των προβλέψεων και των επισφαλών απαιτήσεων. Τα πιο 

βασικά συµπεράσµατα παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Ο κύκλος εργασιών των εισηγµένων στο ΧΑ εταιρειών, εκτός τραπεζών και 

ασφαλιστικών εταιρειών, παρουσιάζεται 12% µειωµένος, µε το 74% των 

εταιρειών περίπου να εµφανίζουν µείωση σε σχέση µε το 2008. Η µείωση 

αυτή αφορά κατά 64% µόνο 5 εταιρείες. 

• Το 54% των εταιρειών, εκτός τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, 

εµφανίζουν κέρδη µετά φόρων, ενώ το 61% των εταιρειών εµφανίζουν 

µείωση των κερδών τους ή ακόµα µεγαλύτερες ζηµιές από την προηγούµενη 

χρήση. Τα συνολικά κέρδη µετά φόρων εµφανίζονται αυξηµένα κατά 16% µε 

την αύξηση αυτή όµως να αφορά κυρίως µόνο µία εταιρεία η οποία 

παρουσιάζει αύξηση στα κέρδη µετά φόρων 1 δις € περίπου. Αν δεν λάβουµε 

υπ’ όψιν την επίδραση της συγκεκριµένης εταιρείας τα κέρδη µετά φόρων των 

εισηγµένων στο Χ.Α.Α. εταιρειών, εκτός τραπεζών και ασφαλιστικών 

εταιρειών, εµφανίζονται µειωµένα κατά 25%, ποσοστό που αντικατοπτρίζει 

την πραγµατική εικόνα για την χρηµατοοικονοµική επίδοση των 

περισσότερων επιχειρήσεων. 
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• Η επιβάρυνση των εταιρειών από την τρέχουσα φορολογία παρουσιάζεται 

αυξηµένη κατά 30% κυρίως λόγω της έκτακτης εισφοράς που επιβάρυνε τα 

αποτελέσµατα της χρήσης του 2009. 

• Ο δανεισµός των εταιρειών εµφανίζεται µειωµένος κατά 2% µε τις εταιρείες 

να µην έχουν τις ίδιες δυνατότητες µε το πρόσφατο παρελθόν για 

χρηµατοδότηση από τις τράπεζες. Ο µακροπρόθεσµός τραπεζικός δανεισµός 

αντιπροσωπεύει το 62% περίπου του συνολικού δανεισµού για το 2009, 

ποσοστό που διαφοροποιείται ελάχιστα σε σχέση µε το 2008. Ο δείκτης του 

δανεισµού ως προς τα ίδια κεφάλαια εµφανίζεται ελαφρώς βελτιωµένος κατά 

3% το 2009 αλλά παραµένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, και συγκεκριµένα στο 

0,89 από 0,92 το 2008. 

• Η ρευστότητα των εταιρειών εµφανίζεται µειωµένη κατά 18% µε το 48% των 

εταιρειών να παρουσιάζουν µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα. 

Από την ανάγνωση των εκθέσεων ελέγχου που χορήγησαν οι ορκωτοί ελεγκτές, 

είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι χορηγήθηκαν εκθέσεις ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη 

σε ποσοστό 97,5%, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ορθότερης εφαρµογής των 

απαιτήσεων των Προτύπων από µέρους των επιχειρήσεων. Εντούτοις, συνεχίζουν να 

χορηγούνται εκθέσεις ελέγχου µε θέµατα έµφασης, τα οποία κυρίως αφορούν τη µη 

διενέργεια προβλέψεων για ενδεχόµενους φόρους ή δικαστικές αγωγές κάνοντας 

φανερό το γεγονός ότι έχει καθιερωθεί από τις επιχειρήσεις ως πρακτική η µη 

διενέργεια ή η υποεκτίµηση των σχετικών προβλέψεων. Σε ορισµένες εταιρείες είναι 

εµφανές ότι υποβαθµίζεται συστηµατικά η παροχή σηµαντικών πληροφοριών. 

Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνός ο οποίος είχε επισηµανθεί και στις προηγούµενες 

έρευνες να υποβαθµιστεί η αξία κάποιων γνωστοποιήσεων, είτε λόγω δυσκολιών 

στην παροχή της πληροφόρησης, είτε λόγω απροθυµίας παροχής τους από τις 

∆ιοικήσεις των εταιρειών. Συνέπεια αυτού είναι να παγιώνεται η παράθεση ελλιπών ή 

η παράλειψη γνωστοποιήσεων για κάποιες συναλλαγές. 
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4.2 Επιπτώσεις από την Εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 12 στις Οικονοµικές  

      Καταστάσεις 
 

Με όσα έχουµε αναφέρει στην προηγούµενη ενότητα, είναι εµφανές το ενδιαφέρον 

της διεθνής αρθρογραφίας για την αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. Το ενδιαφέρον όµως είναι ακόµη µεγαλύτερο λόγω της στενής σχέσης 

που υπάρχει ανάµεσα στην παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων και της 

φοροδιαφυγής. Υπάρχει µια πληθώρα από παραδείγµατα λογιστικών σκανδάλων που 

σηµειώθηκαν στις Η.Π.Α. στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές της 

τρέχουσας χιλιετίας, που υποδεικνύουν αυτή τη σχέση. Πιο τρανταχτό παράδειγµα 

είναι η περίπτωση της Enron, της οποίας τα κέρδη της πριν από την πτώχευσή της το 

2001 ανέρχονταν σε δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ ο φόρος εισοδήµατος που κατέβαλλε 

ήταν αµελητέος. ∆ηλαδή, οι εταιρίες προσπαθούν να βρουν τρόπους να µειώσουν τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις για να αυξήσουν τα λογιστικά τους κέρδη. 

 Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι µέσω του ∆.Λ.Π. 12, δηλαδή της 

αναβαλλόµενης φορολογίας. Σύµφωνα µε την έρευνα των Badertscher, Phillips, 

Pincus and Rego (2009), οι εταιρίες χρησιµοποιούν τους αναβαλλόµενους φόρους για 

να παραποιούν τις χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις. ∆ιαπίστωσαν ότι οι 

εταιρίες παρουσιάζουν υψηλή αναβαλλόµενη φορολογία, η οποία συνδέεται µε 

αύξηση των λογιστικών κερδών και µείωση του φόρου εισοδήµατος. Με αποτέλεσµα 

το επενδυτικό κοινό να µην εµπιστεύεται τα µεγέθη των λογιστικών κερδών που 

ανακοινώνονται από επιχειρήσεις µε υψηλή αναβαλλόµενη φορολογία εκτιµώντας ότι 

είναι αποτέλεσµα παραποίησης.  

 Επίσης, δυνατότητες για παραποίηση αποτελεσµάτων µπορεί να προκύψει 

από τη σχέση της αναβαλλόµενης φορολογίας σε σχέση µε τις αποσβέσεις. Βάσει του 

∆.Λ.Π. 12, γνωρίζουµε ότι ανάγκη για αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής 

υποχρέωσης έχουµε όταν υπάρχει διαφορά µεταξύ λογιστικού και φορολογητέου 

εισοδήµατος. Στην περίπτωση µας, η διαφορά αυτή µπορεί να προκύπτει από τη 

διαφορετική αντιµετώπιση των αποσβέσεων για λογιστικούς και φορολογικούς 

σκοπούς. Για παράδειγµα, µία επιχείρηση επιλέγει να αποσβέσει το µηχανολογικό 

εξοπλισµό της µε τη σταθερά µέθοδο απόσβεσης ενώ για φορολογικούς σκοπούς 

απαιτείται η απόσβεσή του µε τη φθίνουσα µέθοδο. Αυτό το ποσό της διαφοράς 

µεταξύ φορολογικών και λογιστικών αποσβέσεων επί το φορολογικό συντελεστή 

µεταφέρεται στην αναβαλλόµενη φορολογία, που επηρεάζει την Κατάσταση 
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Αποτελεσµάτων Χρήσης. Έτσι βλέπουµε πως µια επιχείρηση µπορεί να επιλέξει να 

µεταβάλλει το ύψος των αποσβέσεών της, ώστε να επηρεάσει τα αποτελέσµατά της 

µέσω της αναβαλλόµενης φορολογίας. Όµως, οι εταιρίες µπορούν να χειραγωγήσουν 

τα αποτελέσµατά τους, χωρίς να δηµιουργήσουν προσωρινές διαφορές, αλλά µε τη 

χρήση µόνιµων διαφορών ( Dunbar, Phillips and Rego, 2004). 

 Έχει ερευνηθεί ότι υπάρχει τρόπος παραποίησης των οικονοµικών 

καταστάσεων µέσω της αποµείωσης της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης 

(Christensen, Paik and Stice, 2008). Όπως έχουµε αναφέρει για να µπορέσει µια 

επιχείρηση να αναγνωρίσει ένα ποσό ως αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση θα 

πρέπει να υπάρχουν επαρκείς αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις ή να είναι 

πιθανόν ότι θα εισρεύσουν µελλοντικά οφέλη στην εταιρία, τέτοια ώστε να 

δηµιουργήσουν υποχρεώσεις οι οποίες θα συµψηφίσουν τις απαιτήσεις (big bath and 

deferred taxes). Το αν θα είναι ικανή η επιχείρηση να έχει µελλοντικά οφέλη είναι 

ένα υποκειµενικό γεγονός, από το οποίο εξαρτάται το ποσό που θα αναγνωριστεί ως 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. Για να µπορέσει να καλύψει αυτό το πιθανό 

ενδεχόµενο, η εταιρία προβαίνει στη µέθοδο χειραγώγησης ‘big bath’, σύµφωνα µε 

την οποία αναγνωρίζει ένα µεγαλύτερο ποσό εσόδων από ότι αναµένεται να 

εισρεύσει µελλοντικά στην επιχείρηση, έτσι ώστε να έχει το περιθώριο να καλύψει 

ίσως και µεγαλύτερο ποσό αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης από όσο µπορεί 

να καλυφθεί. Έτσι ο συνδυασµός αυτής της µεθόδου µε τη µέθοδο της αποµείωσης 

των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων κατά τον έλεγχο πιθανής 

πραγµατοποίησης τους στο τέλος κάθε χρήσης, κάνουν φανερή την ύπαρξη 

χειραγώγησης των αποτελεσµάτων. ∆ηλαδή, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις 

παραποίησης των καταστάσεων, όταν υπάρχει ο συνδυασµός από αυξηµένα κέρδη 

και µικρά ποσά αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης που αποµειώνονται, στη 

περίπτωση που δεν θα καλυφθούν από µελλοντικά κέρδη ή από αναβαλλόµενες 

φορολογικές υποχρεώσεις. Άρα αυτό που κάνει η επιχείρηση είναι να εµφανίσει 

µειωµένα τα αποτελέσµατά της για την παρούσα χρήση, η οποία έχει ήδη µειωµένα 

κέρδη. Έτσι, στην ήδη επιβαρηµένη χρήση καταλογίζονται και οι αποµειώσεις 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων, ώστε στην επόµενη χρονιά τα 

αποτελέσµατα να εµφανιστούν αυξηµένα. 

 Όµως, έρευνες έχουν δείξει ότι η αναβαλλόµενη φορολογία έχει διττό ρόλο. 

Από τη µία αποτελεί έναν τρόπο παραποίησης των αποτελεσµάτων και από την άλλη 

ένα εργαλείο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αναγνώριση τυχόν ενδείξεων 
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χειραγώγησης. Μία από αυτές τις έρευνες είναι των Noor et al. (2007), αναφέρει ότι 

µελέτησαν εταιρίες για τη χρονική περίοδο 1990-2004 και παρατήρησαν ότι 

εµφάνιζαν όλο και µεγαλύτερες διαφορές µεταξύ λογιστικού και φορολογητέου 

εισοδήµατος, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν όλο και µεγαλύτερα 

ποσά αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων. 

 Θα ολοκληρώσουµε, µε το κοµµάτι από την έρευνα που διενεργήθηκε από την 

Grant Thornton τον Αύγουστο του 2010, που αφορά τις επιπτώσεις από την εφαρµογή 

του ∆.Λ.Π. 12 από τις εισηγµένες εταιρίες στο Χ.Α.Α πλην των τραπεζών και των 

ασφαλιστικών εταιριών. 

 

5. ΠΙΝΑΚΑΣ 
Κλάδοι Χ.Α.A. Αριθµός επιχειρήσεων 

Ακίνητη περιουσία 8 

Βιοµηχανικά προϊόντα & 
υπηρεσίες 

26 

Εµπόριο 11 

Κατασκευές & υλικά 
κατασκευών 

23 

Μέσα ενηµέρωσης 12 

Πετρέλαιο & αέριο 3 

Προσωπικά & οικιακά 
αγαθά 

41 

Πρώτες ύλες 9 

 Ταξίδια & αναψυχή 12 

Τεχνολογία 22 

Τηλεπικοινωνίες 1 

Τρόφιµα & ποτά 26 

Υγεία 6 

Υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας 

3 

Χηµικά 9 

Χρηµατοοικονοµικές 
υπηρεσίες 

10 

Σύνολο 222 
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6. ΠΙΝΑΚΑΣ   Ποσά σε εκατ. € 

Ανάλυση φορολογίας εισοδήµατος 2008 2007 Μεταβολή 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 1.465 € 
1.614 

€ -9% 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 3.250 € 
2.924 

€ 11% 
Προβλέψεις φόρων 115 € 128 € -10% 

Ποσοστό εταιρειών που έχουν σχηµατίσει 
προβλέψεις φόρων 50% 52%   
Αναβαλλόµενος φόρος έξοδο 348 € 136 € 156% 
Αναβαλλόµενος φόρος έσοδο 157 € 418 € -62% 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 
-1.757 

€ 
-1.349 

€ 30% 

Συνολικός φόρος εισοδήµατος 
-1.948 

€ 
-1.067 

€ 83% 
 

Οι εταιρείες στο σύνολό τους παρουσιάζουν υψηλότερες αναβαλλόµενες 

υποχρεώσεις (€ 3.250 εκατ.) σε σχέση µε τις απαιτήσεις (€ 1.465), µε τις υποχρεώσεις 

να αυξάνονται κατά € 325 εκατ. και τις απαιτήσεις να µειώνονται κατά € 150 εκατ. Η 

συνολική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων αυξήθηκε σηµαντικά κατά € 881 εκατ. και 

ανήλθε σε € 1.948 εκατ. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος εµφανίζεται αυξηµένος κατά 

30%, κυρίως λόγω της έκτακτης εισφοράς που επιβλήθηκε στα κέρδη των 

επιχειρήσεων. Ο αριθµός των εταιρειών που σχηµατίζουν πρόβλεψη για φόρους 

µειώθηκε από 115 το 2008 σε 111 το 2009 µε τη σχετική πρόβλεψη να είναι € 115 

εκατ. (- € 13 εκατ.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

5.1 Σκοπός Έρευνας 
 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας χωρίζεται σε δύο κοµµάτια: α) κατά πόσο οι 

εισηγµένες εταιρίες στο Χ.Α.Α αναγνωρίζουν αναβαλλόµενη φορολογία στις 

οικονοµικές τους καταστάσεις και β) πως µεταβάλλονται οι αναβαλλόµενοι και οι 

τρέχων φόροι όταν µεταβάλλονται οι τιµές των µετοχών, δηλαδή αν παρέχεται 

αξιόλογη πληροφόρηση στους επενδύτες, ώστε να µπορέσουν να αξιολογήσουν την 

εταιρία. 

 

5.2 Περιγραφή Έρευνας 
 

Για να βγουν κάποια αξιόπιστα συµπεράσµατα εξετάστηκαν 80 εισηγµένες εταιρίες 

στο Χ.Α.Α. Έγινε προσπάθεια ώστε να συµπεριληφθεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα 

από κάθε κλάδο, δεν συµπεριλαµβάνονται όµως καθόλου εταιρίες από τον τραπεζικό 

και τον ασφαλιστικό κλάδο, διότι παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες και δεν θα βοηθούσαν 

στην ολοκλήρωση της έρευνας. 

 Η διάρκεια για την οποία θα εξετάσουµε το δείγµα είναι η τετραετία 2006-

2009. Για το προσδιορισµό τους δείγµατος και τη συλλογή των απαραίτητων 

δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η βάση δεδοµένων του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. 

Στην συγκεκριµένη βάση, όλες οι εισηγµένες εταιρίες είναι υποχρεωµένες από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να δηµοσιεύουν τις ετήσιες και ενδιάµεσες οικονοµικές 

τους καταστάσεις, όπως επίσης και στην προσωπική τους ιστοσελίδα.  

 Για τις τιµές των µετοχών επιλέχθηκε η τιµή κλεισίµατος στις 31/12/2006 για 

τη χρήση 2006, στις 31/12/2007 για τη χρήση 2007, στις 31/12/2008 για τη χρήση 

2008 και στις 31/12/2009 για τη χρήση 2009. 

 Η κατανοµή των εταιριών που επιλέχθηκαν, παρουσιάζεται στον παρακάτω 

διάγραµµα: 

  



 

Έγινε επιλογή περίπου του

παρακάτω πίνακα: 

7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

Κλάδοι Χ.Α.Α. 

Βιοµηχανικά προϊόντα & 
υπηρεσίες 

Εµπόριο 

Κατασκευές & υλικά 
κατασκευών 

Μέσα ενηµέρωσης 

Προσωπικά & οικιακά αγαθά 

Πρώτες ύλες 

Ταξίδια & αναψυχή 

Τεχνολογία 

Τηλεπικοινωνίες 

Τρόφιµα & ποτά 

Υγεία 

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 

Χηµικά 

Σύνολο 

 

 

 

 

8

6

4

1

13

2
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περίπου του 50% των εταιριών σε κάθε κλάδο, όπως φαίνεται

ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ Χ.Α.Α. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Αριθµός εξεταζόµενων 
επιχειρήσεων 

Σύνολο 
Επιχειρήσεων

11 26 

4 11 

9 23 

7 12 

 11 41 

8 9 

6 12 

4 22 

1 1 

13 26 

2 6 

1 3 

3 9 

80 201 

11

4

9

7

11

1 3

5. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Βιοµηχανικά

Εµπόριο

Κατασκευές

Μέσα ενηµέρωσης

Προσωπικά

Πρώτες ύλες

Ταξίδια & αναψυχή

Τεχνολογία

Τηλεπικοινωνίες

Τρόφιµα & 

Υγεία

Υπηρεσίες κοινής

Χηµικά

 
κλάδο όπως φαίνεται στον 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

Επιχειρήσεων 

Ποσοστό 
εταιριών σε 
κάθε κλάδο 

42,31% 

36,36% 

39,13% 

58,33% 

26,83% 

88,89% 

50,00% 

18,18% 

100,00% 

50,00% 

33,33% 

33,33% 

33,33% 

  

Βιοµηχανικά προιόντα & υπηρεσίες

Κατασκευές & υλικά κατασκευών

Μέσα ενηµέρωσης

Προσωπικά & οικιακά αγαθά

Πρώτες ύλες

Ταξίδια & αναψυχή

Τεχνολογία

Τηλεπικοινωνίες

Τρόφιµα & ποτά

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας



 

5.3 Αναγνώριση Αναβαλλόµενης

      Καταστάσεις 
 

Ακολουθεί η ανάλυση των

αναβαλλόµενη φορολογική

αντίστοιχα. 

 

8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

  

ΧΗΜΙΚΑ 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣ 

ΒΙΟΜΗΧ ΠΡΟΙΟΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 

ΥΓΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΤΑΞΙ∆ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 

 

 

 

0,00 

50.000.000,00 

100.000.000,00 

150.000.000,00 

200.000.000,00 

250.000.000,00 
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Αναγνώριση Αναβαλλόµενης Φορολογίας από τις Οικονοµικές

ανάλυση των κλάδων που εµφάνισαν περισσότερο

φορολογική υποχρέωση και αναβαλλόµενη φορολογική

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

2006 2007 

17.404.449,14  21.159.984,61  

6.068.407,45  4.691.904,23  

40.444.931,36  56.983.651,49  

109.664.661,02  91.920.603,13  

24.071.560,22  26.633.228,90  

 1.347.539,35  681.667,08  

1.407.868,61  1.134.867,37  

7.827.914,56  11.914.914,56  

36.521.825,05  40.523.408,75  

959.281,17  1.352.613,97  

2,037,354.40 2,044,995.57 

3.164.862,00  11.504.590,00  

13.912.449,95  15.597.800,25  

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

από τις Οικονοµικές  

περισσότερο ή λιγότερο 

φορολογική απαίτηση, 

 

2008 2009 

4.134.000,00  6.192.808,64  

3.779.433,21  5.983.114,99  

25.970.692,55  27.054.937,38  

94.323.579,17  69.980.428,97  

29.789.368,59  28.119.193,77  

123.902.495,97  205.509.508,74  

1.285.522,29  2.007.479,30  

10.333.569,96  14.915.042,54  

37.833.414,37  34.284.482,85  

159.174,48  446.640,32  

1.276.451,56  1.099.567,63  

58.021.449,00  48.390.880,00  

128.789.679,54  12.515.011,79  

2006

2007

2008

2009



 

 

9. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

  

ΧΗΜΙΚΑ 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣ 

ΒΙΟΜΗΧ ΠΡΟΙΟΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 

ΥΓΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΤΑΞΙ∆ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

Παρατηρήσεις: 

∆ύο κλάδοι παρουσιάζουν

Προσωπικών και Οικιακών

αναβαλλόµενων φορολογικών

εκατ. σε σχέση µε το 2006 

ξεκίνησε από το 2008, όπου

εκατ. 

Ο δεύτερος κλάδος είναι

παρουσιάζει τα υψηλότερα

0,00 

50.000.000,00 

100.000.000,00 

150.000.000,00 

200.000.000,00 

250.000.000,00 

300.000.000,00 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

2006 2007 
3.461.948,13  3.161.199,06  3.137.631,32 

3.341.788,19  4.893.321,23  3.237.917,89 

23.394.142,56  18.673.810,50  13.138.533,29 

8.844.644,19  6.277.374,42  1.982.303,44 

5.875.401,24  11.118.774,64  8.924.131,62 

7.121.261,24  6.398.090,93  5.120.708,17 

0,00  0,00  

9.200.036,46  10.072.922,38  5.675.000,00 

5.909.012,00  6.272.176,00  1.719.732,00 

2.868.054,34  4.522.440,77  4.001.305,67 

682,525.98 699,500.84 

0,00  0,00  4.526.217,00 

132.233.595,79  208.577.029,95  290.800.258,32 

κλάδοι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο ένας κλάδος

και Οικιακών Αγαθών, ο οποίος παρουσιάζει 

φορολογικών υποχρεώσεων. Για το 2009 εµφανίζει περίπου

µε το 2006 που εµφάνιζε κοντά στο €1,5 εκατ. Αυτή

όπου ξαφνικά από τις €680 χιλ. του 2007, έφτασε

δεύτερος κλάδος είναι της Τεχνολογίας, ο οποίος µε βάσει το

υψηλότερα ποσά αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

 

2008 2009 
3.137.631,32  2.308.181,03  

3.237.917,89  2.360.764,56  

13.138.533,29  13.008.627,66  

1.982.303,44  23.504.511,40  

8.924.131,62  13.426.285,47  

5.120.708,17  7.910.307,13  

0,00  0,00  

5.675.000,00  3.765.000,00  

1.719.732,00  2.018.060,00  

4.001.305,67  4.060.344,77  

0,00  0,00  

4.526.217,00  5.356.001,00  

290.800.258,32  191.883.289,03  

ένας κλάδος είναι των 

παρουσιάζει υψηλά ποσά 

εµφανίζει περίπου €205 

εκατ. Αυτή η αύξηση 

έφτασε στα €124 

µε βάσει το δείγµα µας 

φορολογικής απαίτησης. Για την 

2006

2007

2008

2009



 

διάρκεια και των τεσσάρων

τους υπόλοιπους κλάδους που

 

10. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Α.Φ.Υ 
  
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
 

Παρατηρήσεις: 

 Για τα έτη 2006 &

απαιτήσεις κυµαίνονται στα ίδια

αναβαλλόµενων φορολογικών

αναβαλλόµενες φορολογικές

2006.  

 Το 2008, παρατηρείται

υποχρέωσης κατά 45,3%, ενώ

αλλά σε µικρότερο ποσοστό

 Το 2009, οι αναβαλλόµενες

επίπεδα, µε µια µικρή µείωση

µε το 2008. 

 Παρόλο που το δείγµα

Χ.Α.Α., είναι εµφανές ότι

εµφανίζουν αναβαλλόµενη

χρησιµότητά της. 
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των τεσσάρων ετών εµφανίζει ποσά περίπου €200 εκατ σε

κλάδους που είναι γύρω στα €15-20 εκατ. 

ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Α Φ.Υ - Α.Φ.Α.  
2006 2007 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
262.795.749,88  284.099.234,34  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
217.237.374,31  299.425.012,75  

έτη 2006 & 2007 οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

κυµαίνονται στα ίδια επίπεδα. Συγκεκριµένα, το 2007 έχουµε

φορολογικών υποχρεώσεων της τάξεως του 7,5%, 

φορολογικές απαιτήσεις αυξάνονται κατά 27,5%, σε σχέση

παρατηρείται µια ραγδαία αύξηση της αναβαλλόµενης φορολογικής

κατά 45,3%, ενώ και η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση

µικρότερο ποσοστό, 12,3%. 

οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις κυµαίνονται

µικρή µείωση της τάξεως 13,70 % & 26,80%, αντίστοιχα

που το δείγµα µας δεν είναι το 100% των εισηγµένων εταιριών

εµφανές ότι µε το πέρασµα των χρόνων όλο και περισσότερο

αναβαλλόµενη φορολογία οι εταιρίες, αναγνωρίζοντας

2007 2008 2009

8. ΣΥΓΚΡΙΣΗ Α.Φ.Υ. -Α.Φ.Α.

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

εκατ., σε σχέση µε 

 

2008 2009 

 519.598.830,69  456.499.096,92  

 341.404.530,80  269.097.191,02  

φορολογικές υποχρεώσεις και 

έχουµε αύξηση των 

τάξεως του 7,5%, ενώ οι 

, σε σχέση µε το 

αναβαλλόµενης φορολογικής 

φορολογική απαίτηση αυξάνεται 

κυµαίνονται σε υψηλά 

αντίστοιχα, σε σχέση 

εισηγµένων εταιριών στο 

και περισσότερο 

αναγνωρίζοντας έτσι την 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
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5.4 Σχέση Αναβαλλόµενης Φορολογίας – Τιµές Μετοχών 
 

Σε αυτό το δεύτερο κοµµάτι της έρευνας εξετάζεται αν τόσο οι αναβαλλόµενοι όσο 

και οι τρέχων φόροι δίνουν αρκετή πληροφόρηση στους επενδυτές, ώστε να 

αξιολογήσουν την εταιρία.  

 ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι οι εισηγµένες εταιρίες χρησιµοποιούν τις 

οικονοµικές τους καταστάσεις ώστε να προσελκύσουν επενδυτές. Θα πρέπει όµως 

αυτές οι καταστάσεις να περιέχουν λογιστικές µεταβλητές, οι οποίες µπορούν να 

δώσουν πληροφορίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους επενδυτές για την 

αξιολόγηση της εταιρίας, “value relevance”, σύµφωνα µε τους Amir et al. (1993).  

Σύµφωνα µε τους Barth, Beaver and Landsman (2001), µια λογιστική 

µεταβλητή αντανακλά πληροφόρηση στους επενδυτές όταν µπορεί να συνδεθεί µε τις 

τιµές των µετοχών. Στην περίπτωσή µας θα εξετάσουµε την σχέση της 

αναβαλλόµενης και της τρέχουσας φορολογίας µε τις τιµές των µετοχών. 

Οι Chandra and Ro (1997) διαπίστωσαν µια σηµαντική σχέση µεταξύ της 

φορολογίας, αναβαλλόµενης και τρέχουσας, µε τις τιµές των µετοχών. Αυτή σχέση 

εκφράζεται από την ακόλουθη εξίσωση: 

Psi, t = α - β1DEFi, t - β2CUR i, t + e i, t, όπου: 

• Psi, t, είναι η τιµή της µετοχής στο τέλος κάθε χρήσης, 2006-2009, τη 

χρονική στιγµή t για την εταιρία i 

• DEFi, t, είναι ο αναβαλλόµενος φόρος διαιρεµένος µε τον αριθµό των 

µετοχών τη χρονική στιγµή t για την εταιρία i 

• CUR i, t, είναι ο τρέχων φόρος διαιρεµένος µε τον αριθµό των µετοχών 

τη χρονική στιγµή t για την εταιρία i 

• e i, t, είναι ο διαταρακτικός όρος, που προκύπτει λόγω της 

παλινδρόµησης 

Από την παραπάνω εξίσωση παρατηρούµε ότι υπάρχει αρνητική σχέση 

µεταξύ φορολογίας και της τιµής των µετοχών. Άρα, για να έχουµε αξιόπιστα 

συµπεράσµατα θα πρέπει να βρούµε αρνητικούς συντελεστές(beta). 

Όπως αναφέραµε στην αρχή της ενότητας, το δείγµα µας αποτελείται από 80 

εισηγµένες εταιρίες στο Χ.Α.Α. από όλους τους κλάδους εκτός από τους εξής: 

Τραπεζικό, Ασφαλιστικό, Ακίνητης Περιουσίας, Πετρέλαιο & Αέριο και 

Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, για την χρονική περίοδο 2006-2009. 
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11. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗΣ 
      

Μεταβλητές Συντελεστές t Statistic 

Αναβαλλόµενη 
φορολογία (DEF) -13,893 -3,962 

Τρέχουσα 
φορολογία (CUR) -17,463 -4,854 

α Προσαρµοσµένο R Square Τυπικό σφάλµα 
5,692 0,863 0,006 

 

Παρατηρήσεις: 

 Από τον παραπάνω πίνακα είναι εµφανές ότι και οι δύο µεταβλητές είναι 

στατιστικά σηµαντικές καθώς οι τιµές του t-Statistic<5 και έχουν και τους 

προβλεπόµενους συντελεστές. ∆ηλαδή, ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος έχουν 

αρνητικούς συντελεστές, µε στατιστικά σηµαντικότερο συντελεστή αυτόν του τρέχον 

φόρου. Η αναβαλλόµενη φορολογία εµφανίζει σηµαντικό συντελεστή -13,893, αλλά 

η τρέχουσα φορολογία έχει ακόµη µεγαλύτερο -17,463 και στατιστικά σηµαντικότερο 

-4,854.  

 Το Προσαρµοσµένο R Square (adjusted R2) πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο 

κοντά στην µονάδα, γιατί µας δείχνει αν οι µεταβλητές δίνουν αρκετή επεξηγηµατική 

πληροφόρηση. Στην περίπτωσή µας έχει τιµή 0,863, όπου είναι αρκετά 

ικανοποιητικό. Έχει αυτή την υψηλή τιµή λόγω και της υψηλής τιµής του συντελεστή 

της τρέχουσας φορολογίας. 

 Το τυπικό σφάλµα (e), θέλουµε να έχει µια χαµηλή τιµή, ώστε να περιγράψει 

µια καλή σχέση µεταξύ των τιµών των µετοχών µε την αναβαλλόµενη και την 

τρέχουσα φορολογία, κάτι το οποίο φαίνεται για το δείγµα µας. 

 Συνεπώς, τόσο από την τρέχουσα όσο και από την αναβαλλόµενη φορολογία 

παρέχεται πληροφόρηση στους επενδυτές, µε τη συµβολή της τρέχουσας φορολογίας 

να είναι µεγαλύτερη. 
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5.5 Συµπεράσµατα 
 

Το ∆.Λ.Π. 12 και η έννοια της αναβαλλόµενης φορολογίας που εισήχθηκε µε το 

συγκεκριµένο ∆.Λ.Π. αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι για την επιχείρηση, γιατί 

δείχνει τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις της εταιρίας απέναντι στις φορολογικές 

αρχές, που αφορούν τόσο την τρέχουσα όσο και την µελλοντική περίοδο. 

 Η εµπειρική έρευνα που διενεργήθηκε είχε ως βασικό στόχο να δείξει αν οι 

εισηγµένες εταιρίες που αναγνωρίζουν αναβαλλόµενη φορολογία στις οικονοµικές 

καταστάσεις τους, βοηθούν ώστε οι επενδυτές να έχουν τη σωστή πληροφόρηση για 

την αξία της επιχείρησης. Μέσα από το συγκεκριµένο δείγµα της έρευνας έγινε 

εµφανές ότι η τρέχουσα φορολογία ασκεί σηµαντική επίδραση στις τιµές των 

µετοχών, γιατί είναι µια άµεση ταµειακή ροή της επιχείρησης, µε αποτέλεσµα να έχει 

µεγαλύτερη σηµασία για τους επενδυτές. Αυτό το συµπέρασµα δεν αναιρεί την 

σηµαντικότητα της αναβαλλόµενης φορολογίας και την επίδραση που ασκεί και αυτή 

στις τιµές των µετοχών, καθώς αφορά µελλοντικές ταµειακές ροές για την 

επιχείρηση. Όµως, η αναβαλλόµενη φορολογία εκτός από πληροφόρηση για την 

µελλοντική πορεία της επιχείρησης, µας προσφέρει ενηµέρωση και για την 

αναµενόµενη πορεία της επιχείρησης µέσα από τις αχρησιµοποίητες φορολογικές 

ζηµιές. Γι’ αυτό δεν πρέπει να αµφισβητηθεί η σηµαντικότητά της. Ίσως να 

πρόεκυπταν πιο λεπτοµερή συµπεράσµατα, αν η έρευνα αφορούσε ένα µεγαλύτερο 

δείγµα εισηγµένων εταιριών. 

 Έχουν γίνει αρκετές έρευνες που προσπαθούν να δείξουν ότι οι οικονοµικές 

καταστάσεις που δηµοσιεύονται δίνουν πλήρη και αξιόπιστη πληροφόρηση στους 

επενδυτές. Όµως, τα τελευταία χρόνια λόγω των µεγάλων λογιστικών σκανδάλων για 

παραποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων, έχουν οδηγήσει τους επενδυτές να 

είναι πιο διστακτικοί και δύσπιστοι ώστε να εµπιστευτούν τα αποτελέσµατα των 

οικονοµικών καταστάσεων.  
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