
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διπλωματική Εργασία

ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 12 (IAS 12)

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ &

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

της

XΑΪΔΗ ΜΑΛΑΜΑΤΗΣ

Επιβλέπων Καθηγητής: Νεγκάκης Χρήστος

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη 
Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Κατεύθυνση Λογιστικής

Αύγουστος  2011





Στην οικογένειά μου



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Στα  πλαίσια  διεξαγωγής  του  Μεταπτυχιακού  Προγράμματος  Σπουδών  της  Στρατηγικής 

Διοικητικής  Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής  Διοίκησης  του  Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, εκπονήθηκε η διπλωματική μου εργασία, για την πραγματοποίηση της οποίας 

στάθηκε καθοριστική και πολύτιμη η συμβολή και βοήθεια ορισμένων ατόμων.

Σε  κάθε  εργασία  που  επιτελείται  για  να  επιτευχθεί  το  επιθυμητό  αποτέλεσμα 

χρειάζεται  σωστή  καθοδήγηση  από  τους  ειδήμονες  καθηγητές  και  συζήτηση  για  την 

αποτελεσματική επίλυση ενδεχόμενων προβληματισμών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια 

της εκπόνησής της. Για το λόγο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή 

της  διπλωματικής  μου  εργασίας  κ.  Νεγκάκη  Χρήστο,  του  οποίου  η  καθοδήγηση  και  το 

ενδιαφέρον  έπαιξε  καταλυτικό  ρόλο  στην  πορεία  πραγματοποίησης  του  συγκεκριμένου 

έργου, καθώς και τον κ. Λαδά Ανέστη υποψήφιο διδάκτορα, για την πολύτιμη βοήθειά του 

κυρίως στο πρακτικό μέρος που σχετίζεται με τη διεξαγωγή και ολοκλήρωσης της έρευνας.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την οικογένειά μου για τη στήριξή της 

όλα αυτά τα χρόνια μέχρι και την ολοκλήρωση των σπουδών μου, καθώς και τους φίλους μου 

για την ενθαρρυντική τους υποστήριξη καθ'όλη τη διάρκεια συγγραφής της διπλωματικής μου 

εργασίας.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το αντικείμενο της  παρούσας  διπλωματικής  εργασίας  είναι  η  μελέτη  της  αναβαλλόμενης 

φορολογίας  μέσω  του  διεθνούς  λογιστικού  προτύπου  12.  Το  πρότυπο  αυτό  καθορίζει  το 

λογιστικό  χειρισμό  των  φόρων  εισοδήματος  και  διακρίνεται  στον  τρέχων  και  στον 

αναβαλλόμενο  φόρο  εισοδήματος.  Κύριος  σκοπός  της  διπλωματικής  εργασίας  είναι  να 

εξετάσει  αν  η  πληροφόρηση  που  περιέχεται  στις  οικονομικές  καταστάσεις  μέσω  της 

αναβαλλόμενης  φορολογίας,  αποτελεί  ένα  χρήσιμο  εργαλείο  για  τους  επενδυτές  κατά  τη 

διαδικασία λήψης των αποφάσεών τους.

Πιο συγκεκριμένα, και με βάση την έρευνα που διεξάχθηκε, συλλέχθηκαν στοιχεία για 

τον τρέχων και τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος μέσα από ένα δείγμα εκατόν τριάντα 

τεσσάρων (134) εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Το δείγμα αυτό 

αφορά δεδομένα από δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εταιριών του εμπορικού και 

βιομηχανικού κλάδου για την περίοδο από το 2005 που υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά τα 

Διεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα  (Δ.Λ.Π.),  εώς  και  το  2010.  Η  μεθοδολογία  της  έρευνας 

στηρίχθηκε  πάνω  σε  τρία  μοντέλα  υποδειγμάτων  των  Thomas και Zhang  (2010),  που 

σχετίζονται με τις μεταβολές των συνολικών κερδών, των κερδών προ φόρων καθώς και του 

τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου, σε σχέση με την απόδοση της χρηματιστηριακής 

τιμής.  Επιχειρήθηκε  λοιπόν  να  εξεταστεί  εάν  υπάρχει  θετική  ή  αρνητική  συσχέτιση  στη 

μεταβολή  της  τρέχουσας  και  της  αναβαλλόμενης  φορολογίας  με  την  απόδοση  της 

χρηματιστηριακής τιμής. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι ενώ 

η  μεταβολή  της  τρέχουσας  φορολογίας  είναι  σε  θετική  συσχέτιση  με  την  απόδοση  της 

χρηματιστηριακής τιμής, δεν παρέχει ιδιαίτερα ουσιαστική πληροφόρηση διότι δε θεωρείται 

στατιστικά σημαντική. Σε αντίθεση με την αναβαλλόμενη φορολογία, που ενώ συσχετίζεται 

αρνητικά,  θεωρείται  στατιστικά  σημαντική  σε  επίπεδο  πληροφόρησης  με  ποσοστό 

σημαντικότητας  5%.  Η  αρνητική  συσχέτιση  στην  προκειμένη  περίπτωση  σημαίνει  ότι  η 

μείωση  του  αναβαλλόμενου  φόρου  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  αύξηση  της  απόδοσης  της 

χρηματιστηριακής τιμής, η οποία και περιέχει σημαντική πληροφόρηση για τους επενδυτές. 

Συνοψίζοντας, το Δ.Λ.Π. 12 θα πρέπει να αποτελεί μια σημαντική πηγή ενημέρωσης για τους 

επενδυτές, έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογούν θετικά ή αρνητικά, μια ενδεχόμενη αύξηση ή 

μείωση του τρέχοντος ή του αναβαλλόμενου φόρου, σε σχέση πάντοτε με την απόδοση της 

χρηματιστηριακής τιμής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα πλαίσια διεξαγωγής της παρούσας διπλωματικής εργασίας εξετάζεται η αναβαλλόμενη 

φορολογία  μέσα  από  το  διεθνές  λογιστικό  πρότυπο  12  «Φόροι  Εισοδήματος»,  το  οποίο 

αποτελεί ένα από τα σαράντα ένα σε σύνολο διεθνή λογιστικά πρότυπα. Ενώ η ανάγκη για 

χρηματοοικονομική πληροφορία αυξανόταν συνεχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποιήθηκε 

παράλληλα για την εύρεση των κατάλληλων προτύπων παγκόσμιας αποδοχής. Αποτέλεσμα 

αυτής της κινητοποίησης ήτανε η υιοθέτηση των Διεθνών λογιστικών προτύπων από όλες τις 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρίες με πρώτο έτος εφαρμογής το 2005. 

Επακόλουθο αυτής, αποτελεί και η υποχρεωτική εφαρμογή της αναβαλλόμενης φορολογίας 

με  σκοπό  την  καλύτερη  απεικόνιση  της  συνολικής  οικονομικής  θέσης  των  εισηγμένων 

επιχειρήσεων μέσα από τις οικονομικές τους καταστάσεις.

Σκοπός  της  παρούσας  διπλωματικής  εργασίας  είναι  η  εξέταση  του  διεθνούς 

λογιστικού  προτύπου  12  και  της  εφαρμογής  του  από  τις  εισηγμένες  εταιρίες  στο 

Χρηματιστήριο  Αξιών Αθηνών.  Ενώ ερευνητικό ερώτημα επίσης  αποτελεί  η  εξέταση της 

συνάφειας της πληροφόρησης που περιέχεται στην τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία 

με  σκοπό  τη  χρήση  της  κατά  τη  διαδικασία  λήψεως  των  επενδυτικών  αποφάσεων.  Ως 

αναβαλλόμενη φορολογία νοείται στην ουσία η οικονομική επιβάρυνση ή και ελάφρυνση, η 

οποία  καταχωρείται  ως  έσοδο  ή  έξοδο  και  συμπεριλαμβάνεται  στο  κέρδος  ή  ζημία  της 

περιόδου,  εκτός  εάν  η  φορολογία  πηγάζει  από  μία  συναλλαγή  ή  ένα  γεγονός  το  οποίο 

καταχωρείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια ή από εξαγορά σε συνένωση επιχειρήσεων, ενώ 

τρέχων φόρος είναι ο φόρος της χρήσης.

Στο σύνολό της η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια, το καθένα από τα οποία 

έχει ένα διαφορετικό ρόλο προσέγγισης της αναβαλλόμενης φορολογίας και την εξετάζει από 

μία διαφορετική σκοπιά. Το παρόν κεφάλαιο της εισαγωγής αποτελεί και το πρώτο κεφάλαιο, 

στη συνέχεια εξετάζεται το δεύτερο κεφάλαιο της επισκόπησης  της βιβλιογραφίας, ενώ το 

τρίτο  κεφάλαιο  ασχολείται  περισσότερο  με  το  θεωρητικό  μέρος  του  συγκεκριμένου 

προτύπου.  Στο  τέταρτο  κεφάλαιο  επίσης  ακολουθεί  το  κομμάτι  της  έρευνας  και  τέλος 

ολοκληρώνεται η διπλωματική εργασία με τη διεξαγωγή των συμπερασμάτων στο πέμπτο και 

τελευταίο κεφάλαιο.   

Σύμφωνα με μια πιο λεπτομερή προσέγγιση πάνω στα κεφαλαία, στο παρόν πρώτο 
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κεφάλαιο της εισαγωγής, γίνεται μια αναφορά πάνω στο θέμα της διπλωματικής εργασίας, 

στον ερευνητικό της στόχο, και στα κεφάλαια επίσης που θα ακολουθήσουν καθώς και στο 

περιεχόμενό  τους.  Στη  συνέχεια  εξετάζεται  το  δεύτερο  κεφάλαιο  μέσα  από  το  οποίο 

αναλύεται μια επισκόπηση βιβλιογραφίας όσον αφορά τη σύνοψη των χαρακτηριστικών της 

αναβαλλόμενης φορολογίας και τοποθετούνται οι απόψεις διαφόρων συγγραφέων πάνω στο 

θέμα,  που πηγάζουν μέσα από ένα  πλήθος  διαφόρων ξένων επιστημονικών ακαδημαϊκών 

άρθρων που έχουν γραφτεί για τους φόρους γενικότερα και ειδικότερα για την αναβαλλόμενη 

φορολογία και την επίδρασή της, στις οικονομικές καταστάσεις. Ενώ τέλος σε κάποια άρθρα 

διαπιστώνεται  μια  σύγκλιση  απόψεων,  σε  άλλα  αντίθετα,  αντιμετωπίζουν  το  αντικείμενο 

μέσα από ένα διαφορετικό μοντέλο προσέγγισης, μια καινοτόμα μέθοδο μέσα από την οποία 

πηγάζουν διαφορετικά αποτελέσματα και συμπεράσματα πάνω στο θέμα.

Το  τρίτο  κεφάλαιο  παράλληλα  εξετάζει  το  διεθνές  λογιστικό  πρότυπο  12  ''Φόροι 

Εισοδήματος''  και  την  έννοια  της  αναβαλλόμενης  φορολογίας.  Το  κεφάλαιο  ξεκινάει 

κάνοντας μια εισαγωγή γύρω από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, παρουσιάζοντας γενικότερα 

μια σφαιρική εικόνα γύρω από το παρόν πρότυπο. Εστιάζοντας στα βασικότερα σημεία του 

κεφαλαίου όπου αναλύονται οι νόμοι 2190/20 καθώς και ο Νόμος 3842/10, ακολουθούν οι 

διαφορές μεταξύ ελληνικών και διεθνών λογιστικών προτύπων γενικότερα ενώ παρακάτω σε 

επόμενη ενότητα αναλύονται ειδικότερα οι διαφορές των ελληνικών λογιστικών προτύπων 

συγκεκριμένα με το διεθνές λογιστικό πρότυπο 12 και εξετάζονται μία προς μία οι αλλαγές 

που φέρνει το πρότυπο. Αναφέρεται ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής του προτύπου ενώ 

δίνονται  και  οι  ορισμοί   κάποιων  εννοιών  που  αναφέρονται  συχνά  μέσα  στην  εργασία. 

Διακρίνεται επίσης ο φόρος εισοδήματος σε τρέχων και αναβαλλόμενο, που αποτελούν το 

διεθνές λογιστικό πρότυπο 12, ενώ δίνεται και ένας πίνακας με τα αναθεωρημένα πρότυπα, 

από την έναρξη ισχύος του πρώτου εώς και το τελευταίο αναθεωρημένο σήμερα. Γίνεται η 

διάκριση μεταξύ εκπεστέων και φορολογητέων προσωρινών διαφορών, ενώ προς το τέλος 

του κεφαλαίου αναφέρονται οι γνωστοποιήσεις, καθώς και παραδείγματα για την καλύτερη 

κατανόηση της τρέχουσας και της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Στο  τέταρτο  κεφάλαιο  ακολουθεί  η  έρευνά  αποτελώντας  και  το  πιο  σημαντικό 

κομμάτι  της  εργασίας,  δεδομένου  ότι  μετά  από  την  τεκμηρίωσή  της  θα  είναι  εφικτό  να 

απαντηθεί και ο ερευνητικός στόχος αυτής της εργασίας. Να αναφερθεί ότι για τη διεξαγωγή 

της  έρευνας  συλλέχθηκαν  στοιχεία  ενός  δείγματος  από  εκατόν  τριάντα  τέσσερις  (134) 

εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, για περίοδο που αφορά από το 2005 

λόγω  της  υποχρεωτικής  εφαρμογής  των  Δ.Λ.Π.  εώς  και  το  2010  όπου  και  υπάρχουν 

δημοσιευμένες  ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις  των  Ομίλων  εώς  και  σήμερα.  Η έρευνα 
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στηρίχθηκε  σε  δύο  στοιχεία  μέσα  από  τα  οποία  πηγάζουν  και  τα  αποτελέσματα  και 

συμπεράσματα της έρευνας, στον τρέχων και αναβαλλόμενο φόρο της χρήσης.

Το πέμπτο κεφάλαιο που αποτελεί και το τελευταίο κεφάλαιο αυτής της διπλωματικής 

εργασίας, αναλύει τα τελικά συμπεράσματα τα οποία πηγάζουν κυρίως από τη διεξαγωγή της 

έρευνας μέσω της συλλογής δεδομένων, των στατιστικών στοιχείων και των   αποτελεσμάτων 

που προέκυψαν, και μέσα από την επισκόπηση βιβλιογραφίας και την ανάλυση των απόψεων 

των διαφόρων συγγραφέων.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε προσπάθεια να απεικονιστεί η τρέχουσα και 

κυρίως η αναβαλλόμενη φορολογία που εντάσονται στο διεθνές λογιστικό πρότυπο 12, μέσα 

από τη θεωρία και  επισκόπηση της  βιβλιογραφίας,  καθώς και  μέσω της έρευνας  και  των 

συμπερασμάτων της. Να σημειωθεί τέλος, ότι τα συμπεράσματα κάθε μελέτης και έρευνας 

μπορεί να συγκλίνουν, αλλά μπορεί και να διαφέρουν, αν αναλογιστεί κανείς ότι συλλέγεται 

διαφορετικό δείγμα, για διαφορετικές χρονικές περιόδους, από διαφορετικές χώρες, με κοινή 

μεν  την  εφαρμογή  των  διεθνών  λογιστικών  προτύπων,  αλλά  με  διαφορετική  φορολογική 

μεταρρύθμιση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

2.1  Εισαγωγή

Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας  παρουσιάζεται η επισκόπηση 

βιβλιογραφίας,  η  οποία  και  στηρίζεται  πάνω  σε  ξένα  επιστημονικά  ακαδημαϊκά  άρθρα 

(journals), περιλαμβάνοντας μια γκάμα απόψεων από διάφορους επιστημονικούς συγγραφείς 

στην προσπάθειά τους να μελετήσουν το ίδιο αντικείμενο. Κάποιες έρευνες οδηγούνται στα 

ίδια  συμπεράσματα,  ωστόσο άλλες  χρησιμοποιούν μια δικιά  τους  καινοτόμα μέθοδο,  ένα 

διαφορετικό μοντέλο πάνω στο οποίο στηρίζεται η έρευνα τους  και  τα συμπεράσματα τα 

οποία  διεξάγονται  συνήθως  ποικίλουν.  Το αντικείμενο  πάνω  στο  οποίο  αναφέρονται  τα 

περισσότερα  άρθρα  ειναι  οι  φόροι  εισοδήματος  και  κυρίως  η  αναβαλλόμενη  φορολογία 

καθώς και οι επιπτώσεις της, θετικές ή αρνητικές, από την εφαρμογή της πάνω σε εταιρίες 

που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και ήδη από το 2005 και μετά είναι 

υποχρεωμένες να εφαρμόζουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Αρχικά γίνεται μια ανασκόπηση γύρω από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) για 

το βαθμό δυσκολίας και προσαρμογής των επιχειρήσεων από την εφαρμογή τους, ενώ στη 

συνέχεια  ακολουθούν  προγενέστερες  έρευνες  πάνω  στο  αντικείμενο  της  έρευνας  και 

αναλύονται  διάφορες  απόψεις  περί  της  αναβαλλόμενης  φορολογίας  καθώς  και  της 

πληροφόρησης  που  παρέχεται  από την εφαρμογή  της  στους  επενδυτές.  Η αναβαλλόμενη 

φορολογία μπορεί να εξεταστεί ως ένα αυτούσιο αντικείμενο, ενώ  μπορεί να αναλυθεί και σε 

διάφορα κομμάτια, όπως είναι το κομμάτι της αποτίμησης της πρόβλεψης των επισφαλών 

απαιτήσεων, της απόσβεσης και της συνταξιοδότησης, καθώς και άλλα, τα οποία αναλύουν 

διάφοροι συγγραφείς στα άρθρα τους και αναφέρονται παρακάτω σε ξεχωριστές ενότητες. 

Τέλος, αναφέρονται τα κύρια συμπεράσματα όσον αφορά την αναβαλλόμενη φορολογία με 

βάση την επισκόπηση βιβλιογραφίας που προηγήθηκε.
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2.2 Γενικότερα περί φορολογίας

Πριν εστιάσουμε στο κομμάτι που αφορά την αναβαλλόμενη φορολογία θα ήτανε πρόσφορο 

να δινόταν η άποψη του Maydew (2001) περί των φόρων γενικότερα, ο οποίος τονίζει την 

ανάγκη για τους φορολογικούς ερευνητές στον τομέα της λογιστικής να σκέφτονται ευρύτερα 

και να ενσωματώσουν στις έρευνές τους, περισσότερο θεωρία και αποδεικτικά στοιχεία μέσα 

από την οικονομία και τη χρηματοδότηση. Γενικότερα όμως, οι Hanlon και Heitzman (2010) 

διεξάγουν μια φορολογική έρευνα  η οποία και φαίνεται να  έχει μακρά ιστορία σε πολλούς 

κλάδους.  Αναφέρουν  λοιπόν,  ότι  το  γεγονός  αυτό  δεν  μπορεί  να  αγνοηθεί,  εξάλλου  μια 

σημαντική  εστίαση  της  μελέτης  σχετίζεται  με  το  ρόλο  των  φόρων  στις  επιχειρηματικές 

αποφάσεις.  Οι  επενδύσεις  και  η  χρηματοδοτική  πολιτική,  η  οργανωτική  μορφή,  οι  τιμές 

μεταβίβασης,  οι  συγχωνεύσεις,  όπως  και  οι  αποφάσεις  αποζημίωσης  είναι  τομείς  που 

επηρεάζονται σημαντικά από τους φόρους.

Το σημαντικό σημείο εδώ είναι ότι οι φόροι είναι ένας παράγοντας που εισέρχεται στη 

σχέση εμπορικού κόστους-οφέλους όσον αφορά την απόφαση των διευθυντών, αλλά δεν είναι 

συχνά και ο πιο σημαντικός παράγοντας. Οι φόροι παρέχουν στοιχεία χρήσιμα για τη λήψη 

πολιτικών  αποφάσεων.  Ωστόσο,  υπάρχει  αυξανόμενη  εξάρτηση  από  τις  οικονομικές 

καταστάσεις για τη μέτρηση αυτών των επιδράσεων, καθώς και αυξανόμενο ενδιαφέρον για 

την αλληλεπίδραση μεταξύ φορολογικών και λογιστικών εξόδων.

Οι  ερευνητές  της  λογιστικής  έχουν  πολλά  να  προσφέρουν  με  την  προώθηση  των 

κατάλληλων κινήτρων και με  την κατανόηση της χρηματοοικονομικής αναφοράς μέσω των 

οικονομικών καταστάσεων, όσον αφορά το πλαίσιο της διαδικασίας συγγραφής  και  των εν 

λόγω αλλά κυρίως των μεταγενέστερων ερευνών.

2.3 Προγενέστερες έρευνες για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Αρχικά,  και  πριν  εισαχθεί  το  αντικείμενο  της  παρούσας  μελέτης  θα  ξεκινήσει  η 

βιβλιογραφική  επισκόπηση  με  μια  ιστορική  ανασκόπηση  στα  διεθνή  λογιστικά  πρότυπα 

(Δ.Λ.Π.), σχετικά με το βαθμό αποδοχής τους από τις εισηγμένες επιχειρήσεις, καθώς και τις 

τυχόν δυσκολίες που ξεδιπλώνονταν κατά την πορεία της εφαρμογής τους και η αντιμετώπισή 
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τους  από  τις  εισηγμένες  επιχειρήσεις  μέχρι  και  την  επιτυχή  μετάβασή  τους  στα  Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα.

Η  μελέτη  αρχικά  των  Gray  et  al.  (1999),  σχετίζεται  με  μια  εμπειρική  μελέτη 

λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεων, ενός δείγματος των μεγαλύτερων εταιρειών από 

όλο τον κόσμο που ισχυρίζονται ότι συμμορφώνονται με τα ΔΛΠ το 1996. Κύριος σκοπός της 

έρευνας  ήταν  να  εξεταστεί  ο  βαθμός  συμμόρφωσης  των  εταιριών  σύμφωνα  με  το 

αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. όπου κατά τη διάρκεια της συγκρισιμότητας του έργου αποδείχτηκε 

τελικά  ότι  η  πλειονότητα  των  επιχειρήσεων  δεν  ακολουθούσαν  τη  συμμόρφωση  που 

απαιτούνταν,  για  ζητήματα  όπως  για  παράδειγμα  η  αδυναμία  να  παρέχουν  όλες  τις 

απαιτούμενες γνωστοποιήσεις και να κεφαλαιοποιηθούν ορισμένα έξοδα ανάπτυξης καθώς 

και άλλα, γεγονός που δημιουργούσε τον έντονο προβληματισμό της Ι.Α.S.C. (International 

Accounting Standards Committee),  καθώς  προσπαθούσε  να  επιτύχει  την  έγκριση  της 

I.O.S.C.O. (International Organization of Securities Commissions) ώστε να τίθονταν σε ισχύ 

το 1999 στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.

Στο ίδιο έτος επίσης με την έρευνα των Gray et al. (1999), μια άλλη έρευνα των  El-

Gazzar  et  al.  (1999)  μελετάει  το  ίδιο  αντικείμενο,  αλλά  όσον  αφορά  τις  πολυεθνικές 

επιχειρήσεις.  Εξετάζονται  λοιπόν,  τα  σχετικά  κίνητρα  και  τα  χαρακτηριστικά  των 

επιχειρήσεων  που  συμμορφώνονται  με  τα  ΔΛΠ.  Επίσης,  βοηθά  τους  ερευνητές  της 

λογιστικής  για  την  κατανόηση  της  συμπεριφοράς   των   πολυεθνικών  επιχειρήσεων  που 

συνεπάγονται  τα  υποχρεωτικά  Δ.Λ.Π.  .  Τα  αποτελέσματα δείχνουν  ότι  το  μέγεθος  των 

πράξεων μιας επιχείρησης, η πολιτική χρηματοδότησης της ιδιότητας του μέλους ορισμένων 

γεωγραφικών και εμπορικών μπλοκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και των πολλαπλών αξιών 

σε  χρηματιστήρια  του  εξωτερικού  συνδέονται  σημαντικά  με  τη  συμμόρφωση  των 

πολυεθνικών με τα Δ.Λ.Π.

Ενώ παράλληλη με των Gray et al. (1999), είναι και η άποψη του Sellani (2005), έξι 

χρόνια μετά καταλήγοντας στο ίδιο συμπέρασμα με τους παραπάνω ερευνητές,  ότι ενώ οι 

τρέχουσες  τάσεις  δείχνουν  συνέχιση της  κινητοποίησης  προς  την  εναρμόνιση στα  διεθνή 

λογιστικά πρότυπα,  παρουσιάζονται  ταυτόχρονα δυσκολίες  ως  προς  την προσαρμογή των 

επιχειρήσεων στις αλλαγές, σύμφωνα και με συγκεκριμένες αναφορές αρκετών χωρών.

Στο  ίδιο  έτος  σε  μία  άλλη  έρευνα  της  Schipper  (2005), της  οποίας  το  άρθρο 

αναφέρεται  περισσότερο  στη  σχέση  μεταξύ  (IASB και  FASB)  που  περιγράφεται  και  ως 

διεθνή σύγκλιση των US GAAP και ΔΠΧΠ Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 

Σκοπός του παρόντος εγγράφου εργασίας είναι να διερευνήσει τις διάφορες συνέπειες αυτής 

της  μεγάλης  αλλαγής  στις  οικονομικές  καταστάσεις  των  επιχειρήσεων  καθώς  και  να 
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προσδιορίσει  ορισμένες  πιθανές  επιπτώσεις  για  τη  διεθνή  σύγκλιση  των  ιδιαίτερα 

σημαντικών ρυθμιστικών αλλαγών όπως αποτελεί δηλαδή η  εντολή υιοθέτησης των ΔΠΧΠ 

από τις εισηγμένες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αρχίζει το 2005. Καταλήγει 

αναφέροντας ότι η προσπάθεια σύγκλισης των IASB-FASB οδήγησε στην επίτευξη δύο ειδών 

έργων.  Τα  βραχυπρόθεσμα  προγράμματα  που  έχουν  ως  στόχο  να  άρουν  πολλές  από  τις 

πολυάριθμες  ατομικές  διαφορές  μεταξύ  των Διεθνών  Προτύπων  Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), οι οποίες περιλαμβάνουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) 

και τα US GAAP. Και τέλος τα μακροπρόθεσμα κοινά IASB-FASB έργα και συντονισμένα 

έργα που σκοπό έχουν να προσφέρουν σημαντικά κομμάτια της βελτίωσης της καθοδήγησης 

της λογιστικής πρακτικής.

Ενώ τέλος και σύμφωνα με τους Barth  et al.  (2008)  σε μια μεταγενέστερη έρευνα 

τους, σε σχέση με τους προηγούμενους ερευνητές στην παρούσα μελέτη, αποδεικνύεται ότι 

τα διεθνή λογιστικά πρότυπα αποτελούν πλέον ένα χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις. 

Εξετάστηκε λοιπόν, αν η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) σχετίζεται 

με την υψηλότερη ποιότητα της  λογιστικής  απόδοσης.  Σε  έρευνα που διεξήγαγαν λοιπόν 

διαπιστώθηκε ότι επιχειρήσεις από 21 χώρες που εφάρμοζαν τα ΔΛΠ ενώ εμφάνιζαν λιγότερα 

κέρδη, αναγνώριζαν  πιο έγκαιρα  τις ζημιές. Ενώ παράλληλα διαφαινόταν μια ποιότητα της 

λογιστικής  απεικόνισης  με  αποτέλεσμα  να  αποκτάει  μεγαλύτερο  ενδιαφέρον  η  αξία  των 

ποσών της  λογιστικής  για τις  εταιρίες  που εφαρμόζουν τα  διεθνή  λογιστικά πρότυπα,  σε 

σύγκριση με την περίοδο προ εφαρμογής τους και σε σύγκριση επίσης με αυτές που δεν τα 

εφαρμόζουν.

2.4 Προγενέστερες έρευνες περί αναβαλλόμενης φορολογίας

Τα επόμενα άρθρα εστιάζουν κυρίως πάνω στο αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας 

που σχετίζεται με την αναβαλλόμενη φορολογία μέσω του διεθνούς λογιστικού προτύπου 12. 

Στη συνέχεια αναλύονται και οι διάφορες πτυχές της σε συνδυασμό με ένα πλήθος ερευνών, 

μέσα από τις  οποίες πηγάζουν διάφορα ερευνητικά ερωτήματα και ερευνητικοί  στόχοι  με 

σκοπό  να  απαντηθούν  αυτά  τα  ερωτήματα  καθώς  και  να  προκύψουν  τα  τελικά 

συμπεράσματα. Πριν την τοποθέτηση των άρθρων, θα ήταν πιο επεξηγηματικό να εισάγουμε 

την έννοια της αναβαλλόμενης φορολογίας ως την οικονομική επιβάρυνση ή και ελάφρυνση, 
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η οποία  καταχωρείται  ως έσοδο ή έξοδο και  συμπεριλαμβάνεται  στο κέρδος  ή ζημία της 

περιόδου,  εκτός  εάν  η  φορολογία  πηγάζει  από  μία  συναλλαγή  ή  ένα  γεγονός  το  οποίο 

καταχωρείται (είτε στην ίδια ή σε διαφορετική περίοδο χρήσης) απευθείας στα ίδια κεφάλαια 

ή από εξαγορά σε συνένωση επιχειρήσεων.

Η  αναβαλλόμενη  φορολογία  όπως  αναφέρθηκε  μπορεί  να  χωριστεί  σε  κάποια 

κομμάτια με σκοπό να γίνει μια πιο λεπτομερής ανάλυση πάνω στο αντικείμενο του θέματος. 

Ένα  σχετικό  σημαντικό  άρθρο  που  πηγάζει  από  την  έρευνα  των  Amir et  al.  (1997) 

επιχειρήθηκε να εξεταστεί η συνάφεια της αξίας των αναβαλλόμενων φορολογικών στοιχείων 

που  εμφανίζονται  υπό  το  SFAS Αριθ.  109.  Ταξινόμησαν  λοιπόν  τα  αναβαλλόμενα 

φορολογικά  στοιχεία  σε  επτά  κατηγορίες:  1.στις  αποσβέσεις,  2.στις  απώλειες  και  τις 

πιστώσεις  που  μεταφέρονται  εις  νέον,  3.στις  δαπάνες  αναδιοργάνωσης  4.στις 

περιβαλλοντικές  επιβαρύνσεις,  5.στις  παροχές  των  εργαζομένων,  6.  στην  αποτίμηση  της 

πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων που απαιτείται από το SFAS αριθ. 109  και 7.από όλα 

τα  άλλα  εξαρτήματα.  Βρέθηκε  ότι  διαχωρίζοντας  τους  αναβαλλόμενους  φόρους  σε 

συνιστώσες  παρέχεται  μεγαλύτερη  σχετικά  πληροφόρηση.  Ειδικότερα,  ο  συντελεστής 

αποτίμησης των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων των αποσβέσεων είναι κοντά 

στο μηδέν, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες των επενδυτών ότι οι επιχειρήσεις θα 

συνεχίσουν  να  επενδύουν  σε  αποσπάσιμα  περιουσιακά  στοιχεία,  μειώνοντας  έτσι  την 

πιθανότητα για κάτι αντίστροφο μελλοντικά. Επίσης, οι αναβαλλόμενοι φόροι των δαπανών 

αναδιοργάνωσης έχουν συντελεστές  αποτίμησης μεγαλύτερους  από άλλες συνιστώσες της 

αναβαλλόμενης  φορολογίας,  αντανακλώντας  μεγαλύτερη  πιθανότητα  για  μελλοντική 

αντιστροφή σε βραχυχρόνια  περίοδο.  Τέλος,  διαπιστώνεται  ότι  η  καθαρή ρευστοποιήσιμη 

αξία των αναβαλλόμενων φόρων σχετικά με τις απώλειες και τις πιστώσεις που μεταφέρονται 

εις νέον, συνδέονται αρνητικά με τις τιμές των μετοχών. Αυτό σαν αποτέλεσμα υποδηλώνει 

ότι  οι  επενδυτές  δεν  αναμένουν  μέρος  αυτών  των  μεταφερόμενων  εις  νέον  να 

χρησιμοποιηθεί,  αν  και  δεν  μπορεί  να  αποκλειστεί  το  ενδεχόμενο  ότι αυτό  το 

προδιαγεγραμμένο μοντέλο είναι η κινητήρια δύναμη αυτού του αποτελέσματος.

Στις παρακάτω ενότητες θα αναλυθούν παλαιότερες έρευνες,  όπου οι περισσότερες 

αναφέρονται  συνήθως  σε  τρία  κομμάτια  της  αναβαλλόμενης  φορολογίας  όπως  είναι  η 

αποτίμηση  της  πρόβλεψης  των  επισφαλών  απαιτήσεων,  οι  αποσβέσεις  και  οι  παροχές 

συνταξιοδότησης,  καθώς και άλλα. Θεωρείται ότι παρέχεται ουσιαστικότερη πληροφόρηση 

μελετώντας το κάθε κομμάτι ξεχωριστά και πιο αναλυτικά. Σε κάθε ενότητα αναφέρονται οι  

απόψεις  διαφόρων  συγγραφέων  που  μελετούν  το  ίδιο  κομμάτι  της  αναβαλλόμενης 

φορολογίας.
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2.4.1 Αποτίμηση της πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων

Στην  παρούσα  ενότητα  αναφέρονται  τα  άρθρα  διαφόρων  συγγραφέων  που  εστιάζουν  το 

ενδιαφέρον τους σχετικά με την αποτίμηση της πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων όπως 

αποτελεί το άρθρο των Behn et al. (1998). Σε αυτή τη μελέτη λοιπόν, εξετάζεται εμπειρικά η 

σχέση  μεταξύ  των  αναγνωρισμένων  φορολογικών  απαιτήσεων  της  αποτίμησης  της 

πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων και  ορισμένων μεταβλητών που αποτελούν πηγές 

των  αποδεικτικών  στοιχείων  (1992)  στην  κατάσταση  του  FASB  (1992)  του 

Χρηματοοικονομικού  Λογιστικού  Προτύπου  (SFAS)  No.109.  Αυτή  η  μελέτη  ουσιαστικά 

παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές παρέχοντας ένα σημαντικό πρώτο βήμα στην εκμάθηση 

πώς  οι  εταιρείες  να εφαρμόζουν τις  (SFAS) No.109.  Βρέθηκε λοιπόν ότι  εξετάζοντας  τη 

σχέση μεταξύ δημοσιευμένων διαθέσιμων πληρεξουσίων και της αποτίμησης της πρόβλεψης 

των επισφαλών απαιτήσεων, βρίσκουμε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ορισμένες μεταβλητές 

που συνάδουν με τα παραδείγματα του S.F.A.S. No.109 είναι ιδιαίτερα υψηλά συσχετισμένες 

με τις  διασταυρωμένες  διαφορές  σε  ποσοστό που η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 

θεωρείται ως αποτίμηση.

Το  άρθρο  των  Petree  και  Vitray  (1995)  προσφέρει  καθοδήγηση  σχετικά  με  τον 

προσδιορισμό της αποτίμησης της πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων, συνοψίζοντας τη 

συσχετισμένη φορολογική απαίτηση με την πληροφόρηση που περιέχεται στις οικονομικές 

καταστάσεις των εταιρειών που έχουν υιοθετήσει το πρότυπο S.F.A.S. ( Standards Financial 

Accounting Board Statement)  No.109  που  αναφέρεται  στη  λογιστική  των  φόρων 

εισοδήματος. Η αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης θεωρείται ότι είναι η 

πιο  σύνθετη  και  υποκειμενική  έκταση  των  Προτύπων  Χρηματοοικονομικής  Λογιστικής 

σύμφωνα με αυτό το πρότυπο. Σύμφωνα λοιπόν με το σκεπτικό των ερευνητών οι εταιρείες 

θα πρέπει να μειώσουν τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις με μια αποτίμηση  της 

πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων  με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία,  γιατί είναι "πολύ 

πιθανό" (πιθανότητα άνω του 50%) το σύνολο ή μέρος των αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων να μην μπορέσει να πραγματοποιηθεί.

Η αποτίμηση της πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων, Jung και Pulliam (2006) για 

τις  αναβαλλόμενες  φορολογικές  απαιτήσεις  είναι  μια  εκτίμηση  της  ποσότητας  του 

αναβαλλόμενου  φόρου  των  περιουσιακών στοιχείων, που  δεν  είναι  εφικτή λόγω  του 

ανεπαρκούς μελλοντικού φορολογητέου εισόδηματος. Ο  λογαριασμός  της αποτίμησης της 
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πρόβλεψης  των  επισφαλών απαιτήσεων  μπορεί  να  περιέχει  προς  το  μέλλον πληροφορίες 

σχετικά με τις  εκτιμήσεις  της διοίκησης για το  μελλοντικό εισόδημα μιας επιχείρησης. Η 

μελέτη  επίσης  διαπιστώνει ότι μια αλλαγή στην αποτίμηση  της πρόβλεψης των επισφαλών 

απαιτήσεων  παρέχει  στοιχειώδη  πληροφορίες  πέρα  από  τις  δημοσιευμένες διαθέσιμες 

πληροφορίες για την πρόβλεψη των εσόδων, ενός ή και δύο ετών μπροστά καθώς και για τις 

ταμειακές  ροές.  Η  ικανότητα  λοιπόν,  της  αποτίμησης  της  πρόβλεψης  των  επισφαλών 

απαιτήσεων  να προβλέπει τη μελλοντική πληροφόρηση  στις οικονομικές καταστάσεις  δίνει 

τη δυνατότητα σε αυτές τις καταστάσεις να γίνονται πιο κατατοπιστικές.

Η μελέτη αυτή των  Wu and Lin  (2003),  αφορά το Χρηματιστήριο της Taiwan και 

διερευνά τους  καθοριστικούς  παράγοντες  της  αποτίμησης  της  πρόβλεψης  των επισφαλών 

απαιτήσεων  των  αναβαλλόμενων  φορολογικών  απαιτήσεων  (Deferred Tax Assets-DTA 

εφεξής) στο πλαίσιο του νέου λογιστικού προτύπου της Ταϊβάν, υπό το πρότυπο S.F.A.S. 

Νο.22 (1994) για τους φόρους εισοδήματος, και εξετάζει την καταλληλότητα της αξίας της 

παρουσίασης  των αναβαλλόμενων φόρων. Διερευνάται επίσης ο αντίκτυπος της εφαρμογής 

του ολοκληρωμένου συστήματος φόρων στην Ταϊβάν το 1998, όπου τα εμπειρικά στοιχεία 

δείχνουν ότι (1)  η  αποτίμηση της  πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων της  DTA είναι 

μεγαλύτερη  για  τις  επιχειρήσεις  που  εμφανίζουν  πιο  καθαρή  αναβαλλόμενη  φορολογική 

απαίτηση  και  με  χαμηλότερα  επίπεδα  στα  αναμενόμενα  μελλοντικά  φορολογητέα 

εισοδήματα, (2)  οι  πιο  σημαντικές  επεξηγηματικές  μεταβλητές  για  την  αποτίμηση  της 

πρόβλεψης  των  επισφαλών  απαιτήσεων  της  DTA είναι  το  επίπεδο  των  μεταφερόμενων 

ζημιών των επιχειρήσεων (3) χρησιμοποιεί η διοίκηση την αποτίμηση  της πρόβλεψης των 

επισφαλών απαιτήσεων της DTA για τα κέρδη της διοίκησης (4) η αποτίμηση της πρόβλεψης 

των  επισφαλών  απαιτήσεων  του  DTA έχει  σημαντικά  αρνητική  επίδραση  στην  τιμή  της 

μετοχής  και (5)  ο  αρνητικός  αντίκτυπος  της  αποτίμησης  της  πρόβλεψης  των  επισφαλών 

απαιτήσεων  της DTA για τη σταθερή αξία αναφέρεται ότι τελειώσε μετά την ψήφιση του 

ολοκληρωμένου συστήματος των φόρων στην Ταϊβάν το 1998. Τα αποτελέσματά δείχνουν 

τέλος  ότι  η  αποτίμηση  της  πρόβλεψης  των  επισφαλών  απαιτήσεων  της  DTA οδηγεί  σε 

οικονομικές  επιπτώσεις  για  τη  λειτουργία  των  επιχειρήσεων  και  τις  επενδυτικές  τους 

αποφάσεις.

Μία ακόμη ενδιαφέρουσα έρευνα από τους Christensen et  al.  (2007) που εξετάζει 

επίσης το πρότυπο S.F.A.S. No.109, το οποίο επιτρέπει στις εταιρίες την αύξηση των κερδών 

τους μέσω της αποτίμησης  της πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων. Ισχυρίζονται ότι η 

αναγνώριση των αναβαλλόμενων περιουσιακών στοιχείων μετριάζει τον αρνητικό αντίκτυπο 

των  κερδών  στον  ειδικό  φόρο,  εάν  βέβαια  υπάρχει  ένδειξη  ότι  θα  υπάρξει  επαρκές 
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μελλοντικό φορολογητέο εισόδημα.  Για αυτόν το λόγο και  εάν  αυτό δεν  είναι  εφικτό  το 

S.F.A.S.  No.109 προτείνει  να  χρησιμοποιήσουν  καλύτερα την αναβαλλόμενη  φορολογική 

αποτίμηση της πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων, εξαλείφοντας την αναγνώριση των 

αναβαλλόμενων  φορολογικών  περιουσιακών  στοιχείων.  Το  αποτέλεσμα  όμως  δεν  ήταν 

ενθαρρυντικό καθώς πολλές εταιρίες που το χρησιμοποίησαν πληροφορήθηκαν ότι θα είχαν 

χαμηλότερες αποδόσεις σε επόμενες περιόδους. Αξιοσημείωτο είναι ωστόσο, καθώς βρέθηκε 

επίσης  ότι  κάποιες  εταιρίες  κατάφεραν  σε  μια  επόμενη  μείωση  της  αποτίμησης  της 

πρόβλεψης  των  επισφαλών  απαιτήσεων  να  αλλάξουν  μία  καταγεγραμμένη  ζημιά, 

μετατρέποντάς την σε καταγεγραμμένο κέρδος.

2.4.2 Αποσβέσεις

Η μέθοδος αυτή  σύμφωνα με τον Voss (1968) ο οποίος στηρίζεται σε έναν αναβαλλόμενο 

πιστωτικό λογαριασμό του οποίου η διαφορά μεταξύ του φορολογικού εξόδου (υπολογίζεται 

με  βάση  τη  γραμμική  απόσβεση)  με  τον  πραγματικό  καταβληθέν  φόρο,  είναι 

καταγεγραμμένη.  Παρατηρείται  μια  σπανιότητα  στη  χρήση  της  αποπληρωμής  και  αυτό 

εντοπίζεται  κυρίως στις  εταιρίες  στις  οποίες το δολάριο σημειώνει  σημαντική αύξηση. Η 

έρευνα αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι εάν κάποια στιγμή το επίπεδο της τιμής του 

δολαρίου μειωθεί, πολλές εταιρίες θα εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στην αποπληρωμή, η 

οποία θα μοιάζει τότε να φαίνεται μια λογική πορεία δράσης.   

Η μελέτη  του  Livingstone  (1967), η οποία αποτελεί όπως και του  Dyckman (1967) 

παρακάτω, ίσως μία από τις παλαιότερες στην παρούσα επισκόπηση, και η οποία αναφέρεται 

στην κύρια διαμάχη που δημιουργείται για την κατανομή των φόρων από τη χρησιμότητα της 

επιταχυνόμενης  απόσβεσης  για  φορολογικούς  σκοπούς  και  της  σταθερής  απόσβεσης  για 

χρηματοοικονομικές  αναφορές.  Το  ερώτημα  είναι  πότε  μια  υποχρέωση  λογίζεται  ως 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση. Ένα τμήμα του ενεργητικού του κύκλου των εξόδων 

εμφανίζει  την  πηγή  για  το  πώς  προκύπτει  μια  αναβαλλομένη  φορολογική  υποχρέωση. 

Αποδείχτηκε  λοιπόν  ότι  κρίσιμος  παράγοντας  που  καθορίζει  την  ύπαρξή  της,  είναι  η 

αναλογία της τάσης του κυκλικού εύρους των εξόδων του ενεργητικού.    

Στο  ίδιο  έτος  παράλληλα παρουσιάζεται  επίσης  η μελέτη του Dyckman (1967),  ο 

οποίος αναφέρεται στην προηγούμενη μελέτη, λέγοντας ότι ο Livingstone (1967) μιλώντας 
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για το ίδιο θέμα συμπεραίνει ότι η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους προκύπτει από το 

S.Y.D (sum-of-the-years-digits-depreciation) που σημαίνει το άθροισμα από τα χρόνια των 

ποσών της απόσβεσης. Ο Dyckman (1967) καταλήγει για το ίδιο θέμα αναφέροντας ότι σε 

σχέση  με  τον  Livingstone  (1967)  που  ασχολήθηκε  με  την  εμπειρική  έρευνα,  είναι 

προτιμότερη μια θεωρητική προσέγγιση πάνω στο θέμα.

2.4.3 Συνταξιοδότηση

Πολλοί  ερευνητές  προσπάθησαν  στη  συνέχεια  να  ερμηνεύσουν  το  αντικείμενο  της 

αναβαλλόμενης φορολογίας μέσα από ένα ακόμα στοιχείο από το οποίο δομείται, και είναι 

γνωστή  ως  αποταμίευση  της  συνταξιοδότησης.  Οι  Venti  και  Wise  (1986)  αναλύουν  την 

επίδραση των ατομικών αναβαλλόμενων φορολογικών συνταξιοδοτικών λογαριασμών (IRA- 

Individual Retirement Account)  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  για  την  καθαρή  αποταμίευση 

χρημάτων ανά άτομο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να 

αποταμιεύουν τις φορολογικές εκπτώσεις των εισφορών τους σε ατομικούς συνταξιοδοτικούς 

λογαριασμούς  (IRA-  Individual Retirement Account)  1982  -  1986.  Τα  αποτελέσματα  της 

έρευνας βασίζονται σε ένα μοντέλο περιορισμένης βελτιστοποίησης, με βάση ως περιορισμό 

ένα συγκεκριμένο όριο της αναβαλλόμενης φορολογικής εξοικονόμησης που επέτρεπε ένα 10 

με 20% της προκύπτουσας αύξησης των εισφορών  IRA ενώ η υπόλοιπη αποταμίευση θα 

έπρεπε να λαμβάνεται από άλλες οικονομίες. Οι Venti και Wise (1986) υποστήριξαν μέσα από 

τη μελέτη τους λοιπόν, ότι το μεγαλύτερο τμήμα των εισφορών στους λογαριασμούς IRA 

κατά τη διάρκεια αυτής  της  περιόδου αντιπροσώπευαν καθαρές προσθήκες  στη συνολική 

αποταμίευση. Η αποταμίευση της IRA τέλος, έρχεται κατά κύριο λόγο πρώτη σε σχέση με 

άλλες πηγές αποταμίευσης.

H έρευνα αυτή των  Joulfaian και Richardson  (2001), προσφέρει μια εικόνα για τα 

χαρακτηριστικά  των  μισθωτών  των  νοικοκυριών  που  συμμετέχουν  στα  αναβαλλόμενα 

φορολογικά  συνταξιοδοτικά  σχέδια  αποταμίευσης.  Εξετάζοντας  τα  στοιχεία  από  τις 

επιστροφές ομοσπονδιακού φόρου, διαπιστώνουμε ότι σχεδόν το 52 τοις εκατό των ατόμων 

και  το  55  τοις  εκατό  των  νοικοκυριών  συμμετείχαν  σε  ένα  πρόγραμμα  συνταξιοδοτικής 

αποταμίευσης το 1996. βρέθηκε λοιπόν ότι τα νοικοκυριά με ένα μόνο μισθωτό ή έχοντας 

εξαρτώμενα άτομα είναι λιγότερο πιθανό να συμμετέχουν σε ένα σχέδιο αποταμίευσης. Ενώ 
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οι υψηλότερες μισθολογικές αποδοχές, και οι οριακοί φορολογικοί συντελεστές τείνουν να 

αυξήσουν την πιθανότητα αυτής της συμμετοχής.

Μια ποικιλία από πρόσφατες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες 

αντιμετωπίζει  ένα  σημαντικό  δημοσιονομικό  έλλειμμα,  μεταξύ  των  προβλεπόμενων 

ομοσπονδιακών δαπανών και των εσόδων. Οι Auerbach et al. (2003) μελετούν μια πρόσφατη 

μελέτη του Boskin (2003) που ερμηνεύει ότι τα αποτελέσματα των ερευνών υπερεκτιμώνται ,  

επειδή  σε  μεγάλο  βαθμό  ή  εξ  ολοκλήρου  παραλείπεται  να  δρομολογήσουν  σωστά  τα 

προβλεπόμενα έσοδα από τους αναβαλλόμενους φόρους για την εξοικονόμηση χρημάτων. 

Αυτή  η  μελέτη  ουσιαστικά  των  Auerbach  et  al.  (2003)  επανεξετάζει  τις  εκτιμήσεις  της 

μακροπρόθεσμης δημοσιονομικής  κατάστασης των Ηνωμένων Πολιτειών υπό το φως της 

ανάλυσης  του  Boskin  (2003)  και  αντλεί  τρία  κύρια  συμπεράσματα.  Πρώτον,  η  χώρα 

εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ένα σημαντικό μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό έλλειμμα, όπως 

εκτιμάται. Δεύτερον, οι προβλέψεις του Boskin (2003) για τα έσοδα από τους λογαριασμούς 

της αναβαλλόμενης φορολογίας, έχουν μόνο μια πολύ μικρή επίδραση στη μακροπρόθεσμη 

δημοσιονομική προοπτική, επειδή σχεδόν όλα τα σχετικά έσοδα ήδη ενσωματώθηκαν στα 

σχέδια  των  εσόδων  που  παράγουν  μεγενθυμένο  το  δημοσιονομικό  έλλειμμα  και  οι 

προβλέψεις των εσόδων συνεχίζουν να παράγουν μεγάλα δημοσιονομικά κενά. Ενώ τρίτον, 

το πρωταρχικό επίκεντρο της ανάλυσης του Boskin (2003) είναι το συνολικό αποτέλεσμα του 

προϋπολογισμού από τους λογαριασμούς της συνταξιοδότησης, διαπιστώνοντας τέλος, ότι η 

εκτιμώμενη συνολική δημοσιονομική επίπτωση είναι σημαντικά υπερτιμημένη.

Η μελέτη των Shoven και Sialm (2004) ερευνά τη βέλτιστη θέση των περιουσιακών 

στοιχείων και των πιστώσεων σε αντιδιαστολή με ένα περιβάλλον απροθυμίας της ανάληψης 

των επενδυτών για αποταμίευση της συνταξιοδότησης. Επιβεβαιώνεται ότι είναι επιθυμητό 

να συσσωρεύουν περιουσιακά στοιχεία σε αναβαλλόμενους φορολογικούς λογαριασμούς και 

φαίνεται ότι ορισμένα περιουσιακά στοιχεία ανταποκρίνονται καλύτερα, είτε φορολογούνται, 

είτε  πηγαίνουν  σε  αναβαλλόμενους  φορολογικούς  λογαριασμούς.  Ο  πιο  καθοριστικός 

παράγοντας για τη θέση του περιουσιακού στοιχείου είναι το ποσοστό των αποδόσεων που 

διανέμεται ως έσοδα και τα κέρδη του  κεφαλαίου. Αποδεικνύεται επίσης, ότι τα εταιρικά 

ομόλογα  και  οι  μετοχές  με  υψηλές  διανομές  έχουν  μια  προνομιακή  τοποθεσία  στο 

αναβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον, και ότι τα αφορολόγητα δημοτικά ομόλογα και τα 

αποθέματα  με  χαμηλές  διανομές  έχουν  μια  προνομιακή  τοποθεσία  στους  συμβατικούς 

λογαριασμούς του ταμιευτηρίου. Η έρευνα καταλήγει σε ένα από τα βασικότερα ευρήματα 

αυτής της μελέτης που είναι η επιλογή της τοποθεσίας των περιουσιακών στοιχείων η οποία 

μπορεί να επηρεάσει την καλή διαβίωση των συνταξιούχων με σημαντικά ποσά.
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Oι Amromin  et  al.  (2007)  στην  έρευνά  τους  ασχολήθηκαν  με  το  δίλλημα  των 

νοικοκυριών σχετικά με την προοπτική να πληρώσουν το υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων 

τους ή να καταθέσουν τα χρήματα αυτά, σε αναβαλλόμενους φορολογικούς λογαριασμούς 

(TDA's) για τη μελλοντική συνταξιοδότησή τους. Σύμφωνα με δεδομένα που συλλέχθηκαν 

από τα οικονομικά του καταναλωτή, το αποτέλεσμα έδειξε ότι τα νοικοκυριά χάσανε ένα 

πραγματοποιήσιμο  κέρδος  γιατί  κατά  την  πλειοψηφία  επέλεξαν  την  πρώτη  προοπτική 

οδηγούμενη  από  τη  ρευστότητα  αλλά  και  λόγω  της  απροθυμίας  των  νοικοκυριών  να 

συμμετέχουν σε χρηματοδοτικές αγορές, είτε ως δανειστές είτε ως δανειολήπτες.

Οι Gomes et al. (2008) μελέτησαν το επόμενο έτος έναν κύκλο-ζωής για ένα μοντέλο 

σχετισμένο με τον κίνδυνο των κερδών και τους περιορισμούς της ρευστότητας  στην ύπαρξη 

των αναβαλλόμενων φορολογικών λογαριασμών της συνταξιοδότησης (TDAs -Tax-Deferred 

Retirement Accounts).  Θεωρήθηκαν  για  τις  ανάγκες  της  έρευνας  δύο  τύποι  νοικοκυριών 

TDAs,  οι  άμεσοι  και  οι  έμμεσοι  μέτοχοι. Βρέθηκε  ότι  το  TDAs προάγει  μεγαλύτερη 

συσσώρευση  πλούτου  αλλά  μόνο  οριακά  υψηλότερη  καθαρή  εξοικονόμηση  πόρων.  Το 

συμπέρασμα είναι δηλαδή ότι η κατανάλωση αυξάνει ως επί το πλείστον κατά τη διάρκεια 

της  συνταξιοδότησης,  ενώ  αυξάνει  και  περισσότερο  για  τα  νοικοκυριά  που  έχουν  ήδη 

υψηλότερα ποσοστά αποταμίευσης.

Ο  Nishiyama  (2009)  στη  μελέτη  του  αναλύει  το  δημοσιονομικό  κόστος  και  τις 

επιπτώσεις  των  λογαριασμών  της  αποταμίευσης  της  συνταξιοδότησης  μέσω  της 

αναβαλλόμενης φορολογίας. Η ανάλυσή του συσχετίζεται με την ανάλυση των προτύπων των 

ΗΠΑ (Πρότυπο 401 k), σε μια ισορροπημένη δυναμική οικονομία με ετερογενή νοικοκυριά. 

Λόγω της  αρχικής  αναβολής  της  καταβολής  των  φόρων,  το  βραχυχρόνια  δημοσιονομικό 

κόστος  των  λογαριασμών  της  αναβαλλόμενης  φορολογίας,  αποδείχθηκε  σημαντικά 

υψηλότερο από το μακροπρόθεσμο κόστος. Ισχυρίστηκε επίσης, ότι έχει λυθεί το μοντέλο για 

το ισορροπημένο μεταβατικό μονοπάτι που δείχνει τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες 

επιδράσεις κάτω από διαφορετικές παραδοχές. Στην περίπτωση που το δημοσιονομικό κόστος 

δεν είχε ληφθεί υπόψη, οι λογαριασμοί της αναβαλλόμενης φορολογίας θα αύξαναν σίγουρα 

το μετοχικό κεφάλαιο και το συνολικό προϊόν της οικονομίας με αποτέλεσμα τα πρόσκαιρα 

και παλαιότερα νοικοκυριά να κατέληγαν σε μια καλύτερη κατάσταση. Ωστόσο, τα οφέλη 

από τους αναβαλλόμενους φορολογικούς λογαριασμούς δεν είναι δωρεάν. Εάν οι περικοπές 

εμβάσματος  ή  οριακές  αυξήσεις  στο  φορολογικό  συντελεστή  για  την  εξισορρόπηση  του 

προϋπολογισμού της κυβέρνησης, τίθονταν σε εφαρμογή με την εισαγωγή αναβαλλόμενων 

φορολογικών  λογαριασμών,  θα  ήταν  πιο  πιθανό  να  βλάψει  τα  νοικοκυριά  από  το  να  τα 

ωφελήσει. Τα παρόντα και μελλοντικά σχεδόν νοικοκυριά θα ήταν πιθανόν να βρίσκονται σε 
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χειρότερη  θέση  από  τα  μελλοντικά  νοικοκυριά,  επειδή  το  δημοσιονομικό  κόστος  των 

αναβαλλόμενων φορολογικών λογαριασμών είναι πολύ υψηλότερο στη βραχυχρόνια περίοδο 

σε σχέση με τη μακροπρόθεσμη περίοδο.

2.4.4 Σχέση αναβαλλόμενου φόρου με την απόδοση της χρηματιστηριακής

         τιμής

Οι  Chandra  και  Ro  (1997)  εξετάζουν  πως  το  Χρηματιστήριο  αντιλαμβάνεται  τους 

αναβαλλόμενους  φόρους κατά την εκτίμηση του κινδύνου των κοινών μετοχών.  Βρέθηκε 

βάση πολλών αποδεικτικών στοιχείων, η αρνητική σχέση μεταξύ των αναβαλλόμενων φόρων 

και δύο μέτρων του ασφαλιστικού κινδύνου, που αποτελούν το beta της αγοράς και η τυπική 

απόκλιση  των  αποδόσεων  ασφαλείας,  όταν  ο  δείκτης  δανειακής  επιβάρυνσης  είναι 

προσαρμοσμένος  σύμφωνα  με  τους  αναβαλλόμενους  φόρους.  Τα  ευρήματα  αυτής  της 

μελέτης  εκτιμώντας τον κίνδυνο των κοινών μετοχών, συμφωνούν με την υπόθεση ότι οι 

απόψεις της αγοράς για τους αναβαλλόμενους φόρους ως   μορφή των ιδίων κεφαλαίων ως 

χαρακτηριστικό μιας εταιρίας, είναι αντιστρόφως ανάλογη του κινδύνου. Αναφέρουν επίσης, 

ότι  η  υποχρέωση  των  αναβαλλόμενων  φόρων  είναι  υποχρεωτική,  βάση  του  Financial 

Accounting Standards Board (FASB) Statement Nos. 96 (FASB 1987) και 109 (FASB 1992) 

τα οποία πρότυπα όμως μπορεί να αποτελέσουν μία ακατάλληλη βάση για τη διατύπωση 

λογιστικών κανόνων για την αναβαλλόμενη φορολογία.

Οι Cordon και Joos (2004), εξετάζουν στην έρευνά τους αν οι διαχειριστές του 

Ηνωμένου Βασιλείου χρησιμοποιούν την ευελιξία που παρέχεται στο πλαίσιο της μερικής 

μεθόδου  των  αναβαλλόμενων  φόρων  για  τη  μέτρηση  των  μη  αναγνωρισμένων 

αναβαλλόμενων φόρων καιροσκοπικά. Παράλληλα ερευνήθηκε εάν οι μη αναγνωρισμένοι 

αναβαλλόμενοι φόροι σχετίζονται με αναβαλλόμενες φορολογικές ανατροπές και ενδείξεις 

για τη μελλοντική κερδοφορία των επιχειρήσεων.  Αυτές οι δοκιμές δείχνουν ότι τα στοιχεία 

των αναβαλλόμενων φόρων προβλέπουν μελλοντικές αναβαλλόμενες φορολογικές ανατροπές 

και δείκτες μελλοντικής κερδοφορίας της επιχείρησης, όπως αναμενόταν. Στο σύνολό τους, 

τα  αποτελέσματά  μας  δείχνουν  ότι,  κατά  μέσο  όρο,  η  ύπαρξη  της  διαχείρισης  του 

ισολογισμού, δεν εξαλείφει την προφητική δύναμη (μη αναγνωρισμένη) των αναβαλλόμενων 

φόρων  για  τις  μελλοντικές  ανατροπές  της  αναβαλλόμενης  φορολογίας  για  τα  μέτρα 
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κερδοφορίας.  Μια συνέπεια των αποτελεσμάτων είναι η πρόσφατη αλλαγή προτύπου του 

Ηνωμένου Βασιλείου,  εξαλείφοντας  τη  μερική  μέθοδο πρόβλεψης  για την  αναβαλλόμενη 

φορολογία  και  μειώνοντας  τη  χρησιμότητα  των  αναβαλλόμενων  φορολογικών 

γνωστοποιήσεων.

Εξετάζεται εμπειρικά σύμφωνα με τους Lynn et al. (2008) κατά πόσον η χρήση 

της  μερικής  μεθόδου  των  αναβαλλόμενων  φόρων  παρέχει  στοιχειώδεις  πληροφορίες  που 

είναι χρήσιμες για τους επενδυτές.  Συγκεκριμένα, εξετάζεται αν οι αγορές κεφαλαίου της 

Βρετανίας αποτιμούν μη αναγνωρισμένα αναβαλλόμενα φορολογικά ποσά που αναφέρονται 

στις υποσημειώσεις των ετήσιων εκθέσεων του  Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με τις γενικά 

αποδεκτές λογιστικές πρακτικές (SSAP) Αρ. 15 (ASB 1985). Σύμφωνα με αυτήν την έρευνα 

βρέθηκαν  θετικές  οι  συσχετίσεις  των  τιμών  των  καθαρά  αναβαλλόμενων  περιουσιακών 

στοιχείων,  μαζί  και  των  αναγνωρισμένων  και  των  μη  αναγνωρισμένων  αναβαλλόμενων 

φορολογικών  ποσών.  Επιπλέον  απορρίπτεται  η  υπόθεσις  ότι  και  τα  δύο  μέρη  των 

αναβαλλόμενων  φόρων  έχουν  παρόμοιες  εφαρμογές  στις  τιμές  των  παλινδρομήσεων.  Τα 

αποτελέσματα των παραπάνω ερευνητών  υποστηρίζουν ορισμένες  θεωρητικές  προβλέψεις 

των Amir et al. (2001), και των Sansing (1998), Guenther και Sansing (2000, 2004), όπου στη 

συνέχεια παρουσιάζεται η δική τους μελέτη πάνω στο θέμα.

Οι  Guenther  και  Sansing  (2000),  στη  μελέτη  τους  χρησιμοποιούν  ένα  αναλυτικό 

μοντέλο για τη διερεύνηση της αξίας της επιχείρησης όταν υπάρχουν προσωρινές διαφορές 

μεταξύ  των  εσόδων  και  των  εξόδων  που  αναγνωρίζονται  για  φορολογικούς  και 

χρηματοοικονομικούς  σκοπούς.  Το  μοντέλο  δείχνει  ότι  οι  αναβαλλόμενες  φορολογικές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις μετατρέπουν τις  λογιστικές αξίες των υποκείμενων στοιχείων 

του ενεργητικού και παθητικού σε εκτιμήσεις όσον αφορά τις ταμειακές ροές μετά φόρων 

στις  οποίες  βασίζεται  και  η  αγοραία  αξία  της  επιχείρησης.  Η ανάλυση δείχνει  ότι  αν  οι 

φοροαπαλλαγές λαμβάνονται σε ταμειακή βάση, και αν τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού 

και  παθητικού  καταγράφονται  στην  παρούσα  αξία  των  σχετικών  μελλοντικών  ταμειακών 

ροών τους, τότε η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλόμενων 

φορολογικών  υποχρεώσεων  καταγράφει  το  ύψος  τους,  ανεξάρτητα  από  το  πότε  το 

περιουσιακό στοιχείο θα πραγματοποιηθεί και από το εάν η υποχρέωση ανατραπεί. Εάν οι 

φορολογικές  εκπτώσεις  δε  λαμβάνονται  όταν  οι  δαπάνες  πραγματοποιούνται  (π.χ. 

αποσβέσεις) ή εάν τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις καταγράφονται περισσότερο 

από την παρούσα αξία των σχετικών μελλοντικών ταμειακών ροών τους (π.χ., του παθητικού 

εγγύηση), τότε η αγοραία αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων 

και  των  αναβαλλόμενων  φορολογικών  υποχρεώσεων  είναι  μικρότερη  από  τις 
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καταγεγραμμένες  τιμές  τους.  Η  αξία  του  λογαριασμού  του  αναβαλλόμενου  φόρου  είναι 

ανεξάρτητη από αυτόν το λογαριασμό, όταν θα αντιστραφούν.

Οι ισχύοντες κανόνες παροχής στοιχείων των Givoly και Hayn (1992)  απαιτούν μια 

περίοδο  κατανομής  των  φόρων,  στην  οποία  ο  φόρος  εισοδήματος  στην  κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης προσδιορίζεται με βάση το προ φόρων εισόδημα των βιβλίων της 

λογιστικής,  προσαρμοσμένο για μόνιμες  διαφορές  μεταξύ φορολογητέου εισοδήματος  της 

περιόδου  και  του  βιβλίου  εισοδήματος.  Οι  προσωρινές  διαφορές  συσσωρεύονται  ως 

αναβαλλόμενη  φορολογική  υποχρέωση  και  υποτίθεται  ότι  αντιστρέφονται  στα  επόμενα 

χρόνια, με σταδιακή μείωση της ευθύνης. Σε αυτή τη μελέτη έχουνε εκτελέσει αναλύσεις με 

τις σχετικά απρόσμενες αποδόσεις των μετοχών γύρω από τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με 

την πράξη της φορολογικής μεταρρύθμισης του 1986, σε μια προσπάθεια να εκτιμηθεί αν η 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση θεωρείται  ως  υποχρέωση.  Τα κύρια ευρήματα της 

μελέτης  συμφωνούν  με  την  υπόθεση  ότι  οι  επενδυτές  βλέπουν  την  αναβαλλόμενη 

φορολογική υποχρέωση να θεωρείται ως υποχρέωση. Φαίνεται τέλος ότι αυτή προεξοφλείται, 

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και την πιθανότητα να διευθετηθεί αυτή η υποχρέωση.

Και η διαίσθηση και τα αποδεικτικά στοιχεία μαζί δείχνουν ότι τα υψηλότερα έσοδα 

αυξάνουν  την  αξία  εκτιμώντας  αντίθετα  ότι  τα  αυξημένα  χρηματοοικονομικά  έξοδα, 

συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων φορολογικών εξόδων, τη μειώνουν. Προγενέστερες 

έρευνες ωστόσο, δείχνουν ότι τα υψηλότερα φορολογικά έξοδα μπορεί να αποτελούν μια 

καλή είδηση, ακόμη κι αν τα κέρδη μετά φόρων είναι χαμηλότερα. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας που διεξήχθηκε από τους Thomas and Zhang (2010) αποτελούν μια έκπληξη για τα 

μέχρι τώρα δεδομένα όσον αφορά τόσο τα τρέχοντα, όσο και τα αναβαλλόμενα φορολογικά 

έξοδα,  τα  οποία  εμφανίζονται  να  είναι  ιδιαίτερα  θετικά σε  σχέση  με  τις  αποδόσεις  των 

μετοχών και τα  μελλοντικά κέρδη. Πολύ περισσότερο και από ό, τι οι ανατροπές στα προ-

φόρου κέρδη του εισοδήματος. Διότι το φορολογικό έξοδο αποδείχτηκε τελικά ότι περιέχει 

σημαντικές πληροφορίες για την υποκείμενη κερδοφορία η οποία όμως δεν αντικατοπτρίζεται 

στα προ φόρων κέρδη και  στα συστατικά του.  Διαπιστώθηκε επίσης  ότι  αυτός  ο θετικός 

συντελεστής κλήσης, ο οποίος μάλιστα αποβαίνει και αρνητικός, αυξάνει το περιεχόμενο των 

πληροφοριών για τις αποδοχές των κερδών.

Οι  Chang et  al.  (2009),  στη  μελέτη  τους  ερευνούν  το  σταδιακό  αυξητικό 

πληροφοριακό των αναβαλλόμενων φορολογικών δεδουλευμένων που αναφέρονται σύμφωνα 

με τη «μέθοδο κατάστασης του λογαριασμού αποτελεσμάτων» (AASB 1020 λογιστική των 

φόρων  εισοδήματος)  κατά  την  περίοδο  2001-2004.  Τα  ευρήματά  υποδηλώνουν  ότι  τα 

αναβαλλόμενα φορολογικά δεδουλευμένα θεωρούνται ως στοιχεία του ενεργητικού και του 
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παθητικού.  Υπάρχει  επίσης,  θετική  σχέση  μεταξύ  των  αναγνωρισμένων  αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων και στην αξία της εταιρίας, ενώ τα αποτελέσματα σύμφωνα με τα 

μοντέλα υποδείγματος που χρησιμοποιήθηκαν δείχνουν ότι οι αναβαλλόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις  αντανακλούν  μελλοντικές  πληρωμές  φόρων.  Το  υπόλοιπο  των  μη 

αναγνωρισμένων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων παρέχει ένα αρνητικό μήνυμα 

στην  αγορά  σχετικά  με  τη  μελλοντική  κερδοφορία,  ιδιαίτερα  για  τις  επιχειρήσεις  που 

σχετίζονται με υλικά και τομείς της ενέργειας και καθώς και με ζημιογόνες επιχειρήσεις.

Οι Bauman και Das (2004) χρησιμοποιώντας τις διατάξεις του SFAS αριθ. 109, για τη 

λογιστική των φόρων εισοδήματος, εξετάζουν το βαθμό με τον οποίο οι τιμές των μετοχών 

των εταιριών του Διαδικτύου, συσχετίζονται με τις προσδοκίες της μελλοντικής κερδοφορίας 

σε σχέση με πριν, και μετά τη «διόρθωση της αγοράς» στις αρχές του 2000. Θεωρείται ότι η 

αποτίμηση  των  αναβαλλόμενων  φορολογικών  απαιτήσεων  των  επιχειρήσεων  με 

επιχειρηματικά μοντέλα που εξαρτώνται από το επίπεδο της κυκλοφορίας της ιστοσελίδας 

του διαδικτύου ήταν σημαντικά μεγαλύτερη μετά τη διόρθωση της αγοράς. Κατά την άποψη 

των ερευνητών αυτά τα στοιχεία είναι συνεπές με την κακή εκτίμηση πριν από τη διόρθωση.

Ο  Citron  (2001),  ανέφερε  στο  άρθρο  του  ότι  το  Ηνωμένο  Βασίλειο  παρέχει  ένα 

σχεδόν μοναδικό περιβάλλον στο οποίο εξετάζεται  το περιεχόμενο των πληροφοριών της 

μερικής προσεγγίσιμης πρόβλεψης για την αναβαλλόμενη φορολογική λογιστική. Εξετάζει 

επίσης  την  οικονομική  αναλογία  για  το  δυναμικό  τμήμα.  Η  μελέτη  βασίζεται  σε  1.512 

εταιρείες  από  την  περίοδο  1989-1991.  Διαπιστώνει  ότι,  ενώ  το  σύνολο  του  ποσού  της 

αναβαλλόμενης  φορολογίας  δεν  αποτιμάται  από  την  αγορά  ως  υποχρέωση,  υπάρχουν 

ενδείξεις για τη μερική παροχή του ισολογισμού ότι είναι αρκετά αξιόλογη. Υπάρχουν επίσης 

στοιχεία ότι  το δυναμικό τμήμα συνδέεται  θετικά με την αγοραία αξία,  σύμφωνα με την 

παροχή  πληροφοριών  σχετικά  με  τη  μελλοντική  ανάπτυξη.  Το  αποτέλεσμα  αυτό 

υποστηρίζεται  από  τη  θετική  σχέση  ανάμεσα  στα  δυνητικά  μερίδια  και  τα  μέτρα  των 

μελλοντικών δαπανών κεφαλαίου, ενδεικτική μιας υποκείμενης οικονομικής λογικής για αυτό 

το συστατικό της αναβαλλόμενης φορολογίας. Από κανονιστική άποψη, η μελέτη καταλήγει 

στο συμπέρασμα ότι το κύριο όφελος της μερικής προσέγγισης της διάταξης που προκύπτει 

είναι ότι το ποσό του Ισολογισμού αποτελεί ένα αρκετά αξιόπιστο μέτρο του τμήματος που 

ενδέχεται να αποκρυσταλλωθεί ως στοιχείο του παθητικού, καθώς και οι πληροφορίες μπορεί 

να χαθούν και μόνο το πλήρες ποσό να αποκαλυφθεί.
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2.4.5 Διαχείριση κερδών

Η μελέτη  των  Phillips et  al.  (2003),  παρέχει  αποδεικτικά  στοιχεία  για  τους  τύπους  των 

λογαριασμών  που  σχετίζονται  με  τις  δραστηριότητες  της  διαχείρισης  των  κερδών.  Η 

αναβαλλόμενη  φορολογική  υποχρέωση  διασπάστηκε  σε  οκτώ  συνιστώσες.  Σκοπός  της 

αλλαγής αυτής ήτανε να βρεθεί η συνιστώσα που σχετίζεται με τη διαχείριση των κερδών. 

Βρέθηκε με το πέρας της έρευνας ότι οι αλλαγές μέσω των συνιστωσών των αναβαλλόμενων 

φορολογικών υποχρεώσεων σε συνάρτηση μαζί με τα δεδουλευμένα έσοδα και έξοδα και την 

εκτίμηση των άλλων δεδουλευμένων του ενεργητικού, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

να ανιχνευτούν τα κέρδη της διαχείρισης ώστε να αποφευχθεί  μια πτώση των κερδών.

Σε μια άλλη επίσης έρευνα των παραπάνω ερευνητών το ίδιο έτος, οι  Phillips et al. 

(2003), εστιάζουν την προσοχή τους στην αξιολόγηση της χρησιμότητας των αναβαλλόμενων 

φορολογικών εξόδων στην ανίχνευση των κερδών της διαχείρισης. Υποθέτοντας μεγαλύτερη 

ευχέρεια στο πλαίσιο GAAP από ότι κάτω από φορολογικούς κανόνες, και υποθέτοντας ότι οι 

διαχειριστές θα εκμεταλλευθούν αυτή τη διακριτική ευχέρεια να διαχειρίζονται έσοδα προς 

τα πάνω κατά κύριο λόγο με τρόπους που δεν επηρεάζουν το παρόν φορολογητέο εισόδημα, 

τότε η διαχείριση των κερδών θα δημιουργήσει το βιβλίο των φορολογικών διαφορών που 

αυξάνουν το αναβαλλόμενο έξοδο φόρου. Τα αποτελέσματά μας παρέχουν στοιχεία σύμφωνα 

με το αναβαλλόμενο έξοδο φόρου που γενικά είναι βαθμιαία χρήσιμο πέρα από το σύνολο 

των δεδουλευμένων και  από τα μη φυσιολογικά δεδουλευμένα που προέρχονται  από δύο 

μοντέλα τύπου Jones, για την ανίχνευση της διαχείρισης των κερδών ώστε να αποφευχθεί η 

μείωση των αποδοχών και να αποφευχθεί η απώλεια. Μόνο το σύνολο των δεδουλευμένων 

είναι σταδιακά χρήσιμο στην ανίχνευση των κερδών διαχείρισης για την επίτευξη κερδών σε 

σχέση και με τις προβλέψεις των αναλυτών. Το αναβαλλόμενο φορολογικό έξοδο είναι πιο 

ακριβές από ότι αφορά τη σώρευση των μέτρων για το χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως 

χρόνια αποφεύγοντας με επιτυχία μια απώλεια, όπως είναι μια πτώση των κερδών σύμφωνα 

με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Αυτή η μελέτη των Holland και Jackson (2002) αναλύει τις παροχές που δίνονται προς 

τις επιχειρήσεις μέσω της  αναβαλλόμενης φορολογίας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου κατά 

την οποία το κίνητρο των επιχειρήσεων ήτανε η διαχείριση των κερδών με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. Χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 58 εταιρειών για τα έτη 1991 και 1992, και μέσω 

των  γνωστοποιήσεων  σε  σχέση  με  τις  επιμέρους  προβλέψεις  για  την  αναβαλλόμενη 
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φορολογία διαπιστώθηκε τελικά εύκολα μέσα από την έρευνα το ερώτημα για το επίπεδο της 

κατά  ή  υπέρ  παροχής  της  αναβαλλόμενης  φορολογίας.  Τα  ευρήματα  αυτά  της  έρευνας 

υποστηρίζουν  ένα  γενικό  κέρδος  εξομάλυνσης  της  υπόθεσης,  και  η  διαπίστωση  αυτή  σε 

σχέση με την ACT (advanced corporation act) υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις λαμβάνουν μια 

γενική άποψη για τον προσδιορισμό του απαιτούμενου επιπέδου της διάταξης, προκειμένου 

να  διαχειριστούν  τα  κέρδη  τους,  αντί  να  επικεντρώνονται  κατά  ορισμένα  συγκεκριμένα 

κονδύλια. Υπάρχουν επίσης ασθενέστερα στοιχεία της σχέσης μεταξύ του επιπέδου των κατά 

ή υπέρ παροχών και του επιπέδου των επιχειρήσεων της μόχλευσης και των αποτελεσματικών 

φορολογικών συντελεστών.

Ο  στόχος  της  παρούσας  εργασίας  των  Ettredge et  al.  (2008),  είναι  να  δώσει 

προκαταρκτικά στοιχεία για το εάν τα φορολογικά στοιχεία του SFAS αριθ. 109 μπορεί να 

αποβούν χρήσιμα για τη διάκριση μεταξύ των επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε σχέση με 

αυτές  που  δεν  εμπλέκονται  σε  απάτες  υπέρογκων  κερδών.  Εξετάζουμε  τις  ενώσεις  των 

διαφόρων  εκδοχών  των  μεταβλητών  των  αναβαλλόμενων  φορολογικών  εξόδων  (DTE-

Deffered Tax Expense)  και  το  βιβλίο  εσόδων  μείον  τις  μεταβλητές  του  φορολογητέου 

εισοδήματος της απάτης (BMT), κατά το έτος έναρξης της απάτης εξετάζοντας παράλληλα 

και το έτος πριν από την απάτη. Η ανάλυση βασίστηκε σε δείγμα 65 εταιρειών με θετικά προ 

φόρων κέρδη του εισοδήματος. Τα αποτελέσματά δείχνουν ότι, για τις επιχειρήσεις με θετικά 

προ  φόρων  εισοδήματος,  οι  DTE  μεταβλητές  έχουν  ισχυρές  αυξητικές  ενώσεις  με 

περιστατικά  απάτης,  πέρα  από  τα  διακριτικά  δεδουλευμένα  και  άλλες  επιλεγμένες 

επεξηγηματικές μεταβλητές,  στο έτος έναρξης της απάτης.  Οι μεταβλητές του DTE όμως 

δείχνουν και μέτρια αυξητική δύναμη ώστε να εξηγήσει την εμφάνιση μελλοντικής απάτης 

(το επόμενο έτος), ενώ οι μεταβλητές του BMT έδειξαν ότι στερούνται γενικά ερμηνευτικής 

δύναμης.  Εν  κατακλείδι,  αυτή  η  μελέτη  παρέχει  νέα  στοιχεία  για  τη  καταγεγραμμένη 

φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων σχετικά με την παρουσία της απάτης, και δείχνει 

ότι οι μεταβλητές DTE με βάση τις μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν είναι πιθανό να είναι 

χρήσιμες στην ανίχνευση της απάτης.
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2.4.6 Προσέγγιση αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης και

         αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης

Η μελέτη των Guenther και Sansing (2004),  συγκρίνει δυο γνωρίσματα της αναβαλλόμενης 

φορολογικής  υποχρέωσης  (Deferred Tax  Liability-D.T.L.),  τα  οποία  προκύπτουν  από 

διαφορές στα βιβλία και από φορολογικές αποσβέσιμες μεθόδους. Το πρώτο γνώρισμα είναι η 

επίδραση  της  (D.T.L.)  στην  τιμή  αγοράς  της  επιχείρησης.  Το  δεύτερο  γνώρισμα  είναι  η 

διάρκεια του χρόνου ανάμεσα στο ενεργητικό που τίθεται σε λειτουργία και σε αυτό που 

αρχίζει να αντιστρέφεται. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια μείωση στο χρόνο 

χρειάζεται για να αρχίσει να αντιστρέφεται η (D.T.L.), αλλά τελικά δεν είναι ούτε απαραίτητη 

αλλά ούτε και επαρκής, για να αυξηθεί η (D.T.L.). Φαίνεται επίσης ότι η αξία της  (D.T.L.) 

δεν  είναι  ισοδύναμη  με  την  παρούσα  αξία  της  μελλοντικής  φορολογικής  δαπάνης.  Η 

επίδραση  ενός  δολαρίου  στην  αξία  της  επιχείρησης  εξαρτάται  μόνο  από  το  ποσοστό 

φορολογικής απόσβεσης και από το ποσοστό έκπτωσης.

Η  έρευνα  του Sidhu (1996),  εκτυλίσσεται  γύρω  από  τη  λογιστική  του  φόρου 

εισοδήματος No.22, που εκδίδεται από το Αυστραλιανό Ίδρυμα Ερευνών της Λογιστικής και 

διευκρινίζει τις διαφορές μεταξύ του Ισολογισμού και της κατάστασης των αποτελεσμάτων 

για  την  προσέγγιση  των  αναβαλλόμενων  φορολογικών  απαιτήσεων  και  υποχρεώσεων, 

απεικονίζοντας τις επιπτώσεις τους στις οικονομικές καταστάσεις. Αξιολογεί τα επιχειρήματα 

του  προτύπου  Νο.22  που  τίθεται  υπέρ  της  προσέγγισης  του  ισολογισμού  και  παρέχει 

χρήσιμες  οδηγίες  για  τη  «χρησιμότητα» των  αναβαλλόμενων φορολογικών λογαριασμών. 

Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι λογικές ανακολουθίες στο πρότυπο, σε συνδυασμό με τα 

διαθέσιμα στοιχεία και σχετικά με την κατανομή του φόρου εισοδήματος, δείχνουν ότι πρέπει 

να  είμαστε  πιο  προσεκτικοί  όταν  επιχειρούνται  να  γίνονται  αλλαγές  στις  τρέχουσες 

απαιτήσεις υποβολής των εκθέσεων.

Ο  Ayers (1998),  αποκαλύπτει  στην  έρευνά  του  τη  σημαντική  πληροφόρηση  που 

παρέχεται  για  την  καθαρή  αναβαλλόμενη  φορολογική  υποχρέωση  μέσω  του  προτύπου 

S.F.A.S.109 , πέρα από το εγχειρίδιο πρότυπο  APB No.11. Η έρευνα έδειξε ότι οι αλλαγές 

που  έγιναν  μέσα  από  το  S.F.A.S.  No.109,  όπως  η  διαχωρισμένη  αναγνώριση  της 

αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης, η δημιουργία της αποτίμησης της πρόβλεψης των 

επισφαλών απαιτήσεων,  των αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων και η 

τακτοποίηση των λογαριασμών της αναβαλλόμενης φορολογίας, θεσπίζοντας την αλλαγή των 
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φορολογικών συντελεστών,  έχουν σημαντική αξία μέσω των δεδομένων που παρέχουν. Αυτή 

η μελέτη ερευνά αν η καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση γνωστοποιείται στο 

πλαίσιο της Δήλωσης των Οικονομικών Λογιστικών Προτύπων Αρ. 109, καταμέτρηση για 

τους  φόρους  εισοδήματος  (SFAS  αρ.  109)  παρέχοντας  πρόσθετη  αξία  μέσω  της 

πληροφόρησης για τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τις Λογιστικές αρχές αριθ. 11, 

λογιστική των φόρων εισοδήματος (APB αρ. 11). Μέσω του SFAS αριθ. 109 τα στοιχεία 

έδειξαν  ότι  αυξάνουν  τη  συνάφεια  της  αξίας,  μέσω  των  αναβαλλόμενων  ποσών  στις 

οικονομικές καταστάσεις.

Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο εμπορικών επενδύσεων Sansing (1998),   στο οποίο η 

αναβαλλόμενη  φορολογική  υποχρέωση  ποτέ  δεν  αντιστρέφεται,  η  έρευνα  έδειξε  ότι  οι 

αναβαλλόμενοι φόροι είναι ένα πραγματικό οικονομικό βάρος των οποίων η αξία είναι το 

ποσό που αναγνωρίζεται πολλαπλασιάζοντας με ένα κλάσμα του οποίου ο αριθμητής είναι ο 

ρυθμός φορολογικής απόσβεσης προς το κόστος του κεφαλαίου.

2.4.7 Κατανομή χαρτοφυλακίου και συσσώρευση πλούτου

Οι  Dammon  et  al.  (2004)  ερευνούν  τη  βέλτιστη  διαχρονική  κατανομή  των 

περιουσιακών  στοιχείων  με  βάση  τις  αποφάσεις  των  επενδυτών  οι  οποίες  υπόκεινται  σε 

φορολογικές  και  αναβαλλόμενες  φορολογικές  επενδύσεις.  Φαίνεται  επίσης  μια  ισχυρή 

προτίμηση για τα δεσμευμένα φορολογητέα ομόλογα στο λογαριασμό της αναβαλλόμενης 

φορολογίας  και  της  ισότητας  στη  βάση  του  φορολογικού  λογαριασμού,  γεγονός  που 

αντικατοπτρίζει την υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση επί των φορολογητέων ομολόγων σε 

σχέση με τα ίδια κεφάλαια. Για τους περισσότερους επενδυτές, η βέλτιστη θέση πολιτικής 

του περιουσιακού στοιχείου είναι ισχυρή με την εισαγωγή των αφορολόγητων ομολόγων και 

των διαταραχών της ρευστότητας. Τα αριθμητικά αποτελέσματα δείχνουν επίσης βέλτιστες 

αποφάσεις  για  τις  επενδύσεις  χαρτοφυλακίου  ως  συνάρτηση  της  ηλικίας  και  του 

αναβαλλόμενου  φορολογικού  πλούτου.  Είναι  ενδιαφέρον,  το  ποσοστό  του  συνολικού 

πλούτου που διατίθεται στα ίδια κεφάλαια να είναι αντιστρόφως ανάλογο προς το κλάσμα 

του συνολικού πλούτου στους αναβαλλόμενους φορολογικούς λογαριασμούς.

Εξετάζεται μέσα  από  την  έρευνα  των Gomes et  al.  (2004),  ο  κύκλος  ζωής  ενός 

μοντέλου με ένα μη ασφαλισμένο κίνδυνο του εισοδήματος της  εργασίας και περιορισμούς 

δανεισμού για να ταιριάζει με την κατανομή χαρτοφυλακίων και τη συσσώρευση πλούτου 
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του  προφίλ  των  άμεσων  και  έμμεσων  μετόχων  τόσο  σε  υποκείμενους  όσο  και  σε 

αναβαλλόμενους φορολογικούς λογαριασμούς. Οι αναβαλλόμενοι φορολογικοί λογαριασμοί 

δημιουργούν  μια  αύξηση  στη  συσσώρευση  πλούτου  που  είναι  μεγαλύτερη  για  τις 

πλουσιότερες  οικογένειες.  Επιπλέον,  είναι  ένα  πολύ  μικρό  και  σταθερό  ποσοστό  της 

συνεισφοράς  του στο  σύνολο  του κύκλου ζωής,  το  οποίο  μπορεί  να  διαφέρει  σημαντικά 

μεταξύ  των  νοικοκυριών,  ενώ οι  απώλειες  ευημερίας  από την επιλογή του  λανθασμένου 

ποσοστού αποτελεί ένα σημαντικό θέμα. Τέλος, το όφελος ευημερίας από την πρόσβαση σε 

έναν αναβαλλόμενο φορολογικό λογαριασμό κυμαίνεται το λιγότερο από 0,1% έως 11,5%, 

ανάλογα με τις προτιμήσεις των παραμέτρων.

Σύμφωνα με τους  Marekwicay  et al. (2009), μελετάται το πρόβλημα της δυναμικής 

κατανάλωσης-χαρτοφυλάκιου  σε  ολόκληρο  τον  κύκλο  ζωής  μαζί  με  τη  φορολογικά 

αναβαλλόμενη επένδυση των επενδυτών που αποκτούν υπηρεσίες στέγασης,  είτε από την 

ενοικίαση είτε από την κατοχή ενός σπιτιού. Τα αποτελέσματά δείχνουν ότι οι επενδυτές που 

έχουν  πρόσβαση  σε  αναβαλλόμενους  φορολογικούς  λογαριασμούς  και  επενδύσεις  σε 

στεγαστικές υπηρεσίες, κατέχουν ουσιαστικά λιγότερα ίδια κεφάλαια από τους επενδυτές που 

δεν έχουν πρόσβαση σε κανένα από αυτά τα δύο.

2.4.8 Προεξόφληση των αναβαλλόμενων φόρων

Ο Kissinger (2006) εξετάζει στη μελέτη του, εάν οι φορολογικές επιδράσεις των προσωρινών 

διαφορών  μεταξύ  της  λογιστικής  των  προ  φόρων  εισοδήματος  και  του  φορολογητέου 

εισοδήματος θα πρέπει να προεξοφλούνται. Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 

οι εκπτώσεις θεωρούνται οι κατάλληλες για την τρέχουσα πρακτική, εξετάζοντας το βαθμό 

της  φορολογικής  επίδρασης  σε  μια  από  τις  τέσσερις  σημαντικές  μορφές  της  χρονικής 

διαφοράς ώστε να βρεθεί ποιά από αυτές πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις. Το άρθρο καταλήγει 

στο συμπέρασμα ότι η προεξόφληση είναι εννοιολογικά ακατάλληλη, όταν τα έσοδα και οι 

δαπάνες  εμφανίζονται  στη  δήλωση  φορολογίας  εισοδήματος  πριν  να  εμφανιστούν  στις 

οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, συμπεραίνει ότι, εάν η προεξόφληση εννοιολογικά ήταν 

τελικά  η  κατάλληλη  όταν  τα  έσοδα  και  οι  δαπάνες  εμφανίζονται  στις  οικονομικές 

καταστάσεις πριν να εμφανιστούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στις περισσότερες 

περιπτώσεις θα ήταν περιττή, διότι η διαφορά μεταξύ μειωμένων και μη προεξοφλημένων 
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φορολογικών μέτρων είναι συνήθως άυλη.

2.5 Συμπεράσματα Επισκόπησης

Μέσα από ένα πλήθος ερευνών ολοκληρώνεται η βιβλιογραφική επισκόπηση, που σκοπό έχει 

να απεικονίσει διάφορες απόψεις πάνω στο αντικείμενο που σχετίζεται με την αναβαλλόμενη 

φορολογία και την πληροφόρηση που παρέχει μέσα από τις οικονομικές καταστάσεις. Πολλοί 

ερευνητές στην προσπάθειά τους για μια πιο αναλυτική προσέγγιση του θέματος, μελέτησαν 

την  αναβαλλόμενη  φορολογία  χωρίζοντάς  την  σε  διάφορες  συνιστώσες,  όπως  και 

παρουσιάστηκαν  παραπάνω  η  αποτίμηση  της  πρόβλεψης  των  επισφαλών  απατήσεων,  οι 

αποσβέσεις, η συνταξιοδότηση, καθώς και άλλες.

Κάθε συνιστώσα της αναβαλλόμενης φορολογίας κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα, 

εκ των οποίων τα σημαντικότερα είναι τα εξής παρακάτω. Διαπιστώθηκε από πολλές μελέτες 

ότι  η  αναβαλλόμενη  φορολογία  μέσω  της  αποτίμησης  της  πρόβλεψης  των  επισφαλών 

απαιτήσεων  παρέχει  σημαντική  πληροφόρηση  στους  επενδυτές.  Ενώ  όσον  αφορά  τα 

προγράμματα συνταξιοδότησης ως πηγή αποταμίευσης, κοινό πόρισμα γενικότερα είναι ότι 

τα νοικοκυριά  είναι  διστακτικά στο να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης 

αναβαλλόμενων φόρων και περισσότερο τα άτομα με κάποια οικονομική στενότητα. Βρέθηκε 

επίσης ότι  σε αντίθεση με τα φτωχότερα στρώματα, ευκατάστατα άτομα συμμετείχαν πιο 

εύκολα σε τέτοιου είδους προγράμματα. Διαπιστώθηκε επίσης, ότι ο αναβαλλόμενος φόρος 

σε σχέση με τη χρηματιστηριακή αξία συσχετίζεται θετικά σε επίπεδο πληροφόρησης στις 

περισσότερες έρευνες.  Κάθε μελέτη τέλος,  στηρίχτηκε στα πρότυπα της χώρας του, όπως 

αποτέλεσε το S.F.A.S No.109, το A.P.B. No.11, το No.22, που εκδίδεται από το Αυστραλιανό 

Ίδρυμα Ερευνών της Λογιστικής, όπως και το διεθνές λογιστικό πρότυπο 12 στη  δική μας 

χώρα και πολλά άλλα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 12
 «ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ»

3.1 Εισαγωγή

Σε  αυτό  το  κεφάλαιο  θα  επικεντρωθεί  η  προσοχή  περισσότερο  πάνω  στη θεωρητική 

προσέγγιση  του  διεθνούς  λογιστικού  προτύπου  12,  το  οποίο  ασχολείται  με  το  λογιστικό 

χειρισμό των «φόρων εισοδήματος». Στην παρούσα μελέτη θα αναλυθεί το πρότυπο μέσα 

από  την  τρέχουσα  και  κυρίως  μέσα  από  την  έννοια  της  αναβαλλόμενη  φορολογίας. 

Θεωρώντας επίσης ότι  το Δ.Λ.Π.  12 περιλαμβάνεται  στα σαράντα ένα σε σύνολο διεθνή 

λογιστικά πρότυπα, θα ήταν χρήσιμο να αρχίσει το κεφάλαιο εισάγοντας αρχικά την έννοια 

των  Δ.Λ.Π.,  τη  μετάβαση  από  τα  Ε.Λ.Π.  στα  Δ.Λ.Π.,  συνεχίζοντας  στην  πορεία  με  τα 

χαρακτηριστικά του διεθνούς λογιστικού προτύπου 12, καθώς και με τις αλλαγές που επέφερε 

στην οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων γενικότερα, αλλά και στην πληροφόρηση 

των επενδυτών μέσω των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων.

3.2 Το θεσμικό πλαίσιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

Η  αυξανόμενη  ανάγκη  για  χρηματοοικονομική  πληροφορία καθώς  και  διαφορετικών 

λογιστικών  προτύπων  και  λογιστικών  μεθόδων  παγκόσμιας  αποδοχής,  οδήγησε  τις 

παγκόσμιες  κεφαλαιαγορές  να  αναζητήσουν  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις που  να 

συμμορφώνονται με ένα υψηλής ποιότητας σύνολο “παγκόσμιων λογιστικών προτύπων”, τα 

οποία θα εφαρμόζονται με συνέπεια από τις διεθνείς και μεγάλες εθνικές επιχειρήσεις  με 

μετοχές στο Χ.Α.Α.  Σημείο εκκίνησης λοιπόν των οικονομικών αλλαγών που επήρθαν και 

εφαρμόστηκαν στη χώρα μας  επέρχονται  με  τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International 

Accounting Standards –  IAS),  παρουσιάζοντας  έναν  νέον  τρόπο  λογιστικής  σκέψης, 

απορρίπτοντας  παλαιότερες συντηρητικές μεθόδους  όπως είναι  και  το Ε.Γ.Λ.Σ.  (Ελληνικό 
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Γενικό Λογιστικό Σχέδιο) και εισάγοντας πλέον την έννοια της εύλογης αξίας. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο  αποφάσισε  με  τον  κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.  1606/2002  του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 την υιοθέτηση των ΔΛΠ για όσες 

επιχειρήσεις οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στις οργανωμένες αγορές των χωρών που 

αποτελούν μέλη της ένωσης. Ενώ στη συνέχεια κατέστησε υποχρεωτική την εφαρμογή των 

Διεθνών  Λογιστικών  Προτύπων  (Δ.Λ.Π.)  από  01/01/05  από  όλα  τα  κράτη  μέλη  της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (συμπεριλαμβανομένων  των  τραπεζών  και  των  ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων).  Οι αδυναμίες που εμφανίστηκαν κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠ δεν 

ήταν λίγες και οφείλονταν κυρίως, πέρα από την έλλειψη εμπειρίας, στην πολυπλοκότητα των 

απαιτούμενων  αποτιμήσεων  κάποιων  περιουσιακών  στοιχείων,  αλλά  και  ορισμένων 

πληροφοριών που είναι υποχρεωτικό να παρατίθενται κατά τα Δ.Λ.Π. Τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα  (ή  Διεθνή  Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής  Πληροφόρησης)  σαν  ορισμός  θα 

μπορούσε να λεχθεί ότι αποτελούν ''μια επιλεγμένη σειρά γενικά παραδεγμένων λογιστικών 

αρχών  και  μεθόδων  που  αποβλέπουν  στην  κατάρτιση  και  παρουσίαση  των  Οικονομικών 

Καταστάσεων των εταιρειών, με εισηγμένες κυρίως τις μετοχές τους στο Χ.Α.Α., μετά από 

αποτίμηση των επιμέρους  περιουσιακών στοιχείων και  των υποχρεώσεων στην «εύλογη» 

αξία  τους,  ώστε  οι  παρεχόμενες  από  αυτές  χρηματοοικονομικές  πληροφορίες  να  είναι 

ομοιόμορφες και αξιόπιστες σε Διεθνές επίπεδο''.

Βασικός  στόχος  των  Διεθνών  Λογιστικών  Προτύπων  είναι  η  εύλογη  παρουσίαση  των 

οικονομικών  καταστάσεων  παρέχοντας  όσο  το  δυνατόν  καλύτερη  πληροφόρηση  για  την 

οικονομική  θέση,  οικονομική  απόδοση  και  τις  ταμιακές  ροές  μιας  οικονομικής  μονάδας. 

Σημαντικό αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτών είναι η αύξηση του βαθμού συγκρισιμότητας 

των Οικονομικών Καταστάσεων και  κατ’ επέκταση η αξιοπιστία και  η  χρησιμότητά τους 

μέσω  της  βελτίωσης  της  ποιότητας,  της  συγκρισιμότητας  και  της  διαφάνειας  των 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παρέχουν οι επιχειρήσεις και οι οποίες θα πρέπει να 

είναι  κατανοητές  και  να απευθύνονται  στις  πληροφοριακές  ανάγκες  ενός,  ευρέος  κύκλου 

χρηστών  διαφορετικών  χωρών  εφόσον  τοποθετούνται  πάνω  σε  εθνικές  προδιαγραφές, 

προκειμένου να λάβουν οικονομικές αποφάσεις.  

Τα  Δ.Λ.Π.  στη  συνέχεια  εμπλουτίζονται  με  οδηγίες  που  αλλάζουν  τον  αυστηρώς  αρχικό 

λογιστικό  τους  προσανατολισμό  και  είναι  πλέον  γνωστά  ως  Διεθνή  Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής  Πληροφόρησης  (IFRS).  Tα  Διεθνή  Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης  (Δ.Π.Χ.Π.)  είναι  πρότυπα και  Διερμηνείες  τα  οποία  υιοθετούνται  από το 

Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ.Δ.Λ.Π.).
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3.3 Τα όργανα κατάρτισης των διεθνών λογιστικών προτύπων

Παρακάτω αναφέρονται ακριβώς τα όργανα κατάρτισης των  διεθνών λογιστικών προτύπων 

που είναι εξουσιοδοτημένα να παρέχουν υψηλής ποιότητας πρότυπα και να εξαλείφουν τυχόν 

δυσαρμονίες και διαφορές κατά την εφαρμογή τους  και τα οποία είναι :

 Επιτροπή  Διεθνών  λογιστικών  προτύπων  -  International  Accounting  Standards

Committee Foundation (I.A.S.C.)

 Το  Σώμα Διεθνών Λογιστικών προτύπων - International Accounting Standards Board

(I.A.S.B.)

 Συμβουλευτική επιτροπή προτύπων - Standards Advisory Council (S.A.C.)

 Επιτροπή  Διερμηνειών  Διεθνών Προτύπων  Χρηματοοικονομικής  Πληροφόρησης  -

International Financial Reporting Internations Committee (I.F.R.I.C.).

3.4 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 - Παρουσίαση των οικονομικών
      καταστάσεων

Σκοπός  του  προτύπου  είναι  να  περιγράψει  τη  βάση  παρουσίασης  των  οικονομικών 

καταστάσεων ώστε να εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα τόσο με τις προηγούμενες περιόδους 

όσο και με τις οικονομικές καταστάσεις άλλων επιχειρήσεων.  Οι βασικές λογιστικές αρχές 

των Δ.Λ.Π.  είναι:  α)  η  αυτοτέλεια  των χρήσεων και  β)  η  συνέχιση της  δραστηριότητας. 

Ακολουθεί πίνακας με ένα υπόδειγμα Ισολογισμού κατά τα Δ.Λ.Π.

Οι  οικονομικές  καταστάσεις  όπως  τονίστηκε  και  παραπάνω  θα  πρέπει  να 

παρουσιάζουν  εύλογα  την  οικονομική  θέση,  την  χρηματοοικονομική  απόδοση  και  τις 

ταμιακές  ροές  μιας  επιχείρησης.  Στο  πλαίσιο  αυτό  θα  πρέπει  η  πληροφόρηση  που 

περιλαμβάνει και τις λογιστικές αρχές και μεθόδους να είναι δομημένη κατά τρόπο που να 

παρέχει συναφή, αξιόπιστη σύγκριση και κατανοητή πληροφόρηση ώστε να είναι χρήσιμη για 

τις οικονομικές αποφάσεις κάθε ενδιαφερόμενου. Να σημειωθεί τέλος, ότι το πλήρες σετ των 

οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει: α) Ισολογισμό, β) Κατάσταση αποτελεσμάτων, γ) 

Κατάσταση μεταβολής ιδίων κεφαλαίων, δ) Κατάσταση ταμειακών ροών, ε) σημειώσεις. 

Παρακάτω δίνεται ένας πίνακας που απεικονίζει το υπόδειγμα ενός Ισολογισμού κατά 

τα  Διεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα,  όπου  εμφανίζεται  και  η  εφαρμογή  της  αναβαλλόμενης 

φορολογίας μέσα από το Δ.Λ.Π. 12.
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Πίνακας 3.1 : Ισολογισμός ή Κατάσταση της Οικονομικής Θέσης κατά τα Δ.Λ.Π.

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ι) ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α) ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
~ Γήπεδα, Οικόπεδα 
~ Κτίρια & λοιπές εγκαταστάσεις
~ Μηχανήματα
~ Μεταφορικά Μέσα 
~ Έπιπλα λοιπός εξοπλισμός
Β) ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
~ Δικαιώματα ευρεσιτεχνίας
~ Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 
Γ) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
~ Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
~ Επενδύσεις σε ακίνητα
~ Μακροχρόνιες απαιτήσεις 
~ Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Δ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΙ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
~ Πρώτες & βοηθητικές ύλες, 
~ Ημιτελή – ημικατεργασμένα προϊόντα
~ Ολοκληρωμένα προϊόντα, εμπορεύματα
Β) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
~ Πελάτες
~ Γραμμάτια εισπρακτέα
~ Επιταγές εισπρακτέες 
~ Χρεώστες
~ Λοιποί λογαριασμοί εισπρακτέοι
~ Χρεώγραφα
~ Προπληρωμένα έξοδα επόμενων χρήσεων
Γ) ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δ) ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΤΑΜΙΑΚΑ 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
~ Ταμείο 
~ Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Ι) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Α) Μετοχικό Κεφάλαιο
Β) Λοιπά Αποθεματικά 
Γ) Αναπροσαρμογές παγίων – 
Επιχορηγήσεις επενδύσεων
Δ) Αποτελέσματα εις νέο 
Ε) Δικαιώματα μειοψηφίας

ΙΙ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Α) ΜΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

~Μακροπρόθεσμος δανεισμός
~ Μακροπρόθεσμες 
προβλέψεις 
~ Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις

Β) ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
1) Εμπορικοί & άλλοι 
πληρωτέοι λογαριασμοί

~ Προμηθευτές
~ Γραμμάτια πληρωτέα
~ Επιταγές πληρωτέες
~ Πιστωτές 
~ Λοιποί λογαριασμοί 
πληρωτέοι
~ Υποχρεώσεις σε φόρους – 
τέλη
~ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
~ Προεισπραγμένα έσοδα 
επόμενων χρήσεων

2) Βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις

3) Βραχυπρόθεσμες 
προβλέψεις

Σημείωση :  Στο ενεργητικό εμφανίζεται  η  αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση,  ενώ στο 
παθητικό η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση.
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3.5  Ο Νόμος του 2190/20 για τους φόρους εισοδήματος - Φορολογία και

       Ελληνική Νομοθεσία

Η προσέγγιση της  φορολογικής  νομοθεσίας  είναι  να  εισπράξει  φόρους,  χρησιμοποιώντας 

παράλληλα  σαν  εργαλείο  ανάπτυξης  ή  άλλων  επιλογών  τις  φορολογικές  ρυθμίσεις,  ενώ 

αντίθετα γίνεται και ο διαχωρισμός με την προσέγγιση της λογιστικής στην οποία εμφανίζεται 

η πραγματική οικονομική θέση και τα πραγματικά αποτελέσματα που αφορούν μια περίοδο 

για μια εταιρία. Κατά συνέπεια οι οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το Νόμο 2190/20 

ήταν  κυρίως  φορολογικές  οικονομικές  καταστάσεις,  των  οποίων  το  αποτέλεσμα  που 

προέκυπτε δεν  ήταν  το  αποτέλεσμα  που  αποτελούσε  αντικείμενο  φορολογίας.  Αυτό  το 

αποτέλεσμα  έπρεπε  να  αναμορφωθεί  πάλι,  με  ένα  πλήθος  λογιστικών  διαφορών,  δηλαδή 

ποσών  που  το  αύξαναν  ή  το  μείωναν,  ανάλογα  με  ένα  πλήθος  άλλων  φορολογικών 

ρυθμίσεων.

Τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα αποτελούνται κυρίως από το Νόμο 2190/20 και από 

το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ.1123/1980), ενώ περιλαμβάνουν επίσης 

και  τον  Κώδικα  Βιβλίων  και  Στοιχείων  (π.δ.186/1992),  τη  Φορολογία  Εισοδήματος 

(Ν.2238/1994), καθώς και τις λοιπές φορολογίες (Φ.Π.Α., ακίνητα, κ.λπ.)

Τα  ελληνικά  λογιστικά  πρότυπα,  μέσω  του  ΚΝ  2190/20  επιβάλλουν  να 

δημιουργήσουν  προβλέψεις,  οι  οποίες  όμως  δεν  αναγνωρίζονται  φορολογικά,  ενώ 

περιλαμβάνουν  επίσης  ένα  μηχανισμό  οριοθέτησης  της  χρήσης,  μέσω  των  μεταβατικών 

λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων από την 

άλλη πλευρά, επιβάλλει να έχει τιμολογηθεί κάθε έσοδο το οποίο έχει εκτελεσθεί μέσα στη 

χρήση.  Ένα άλλο επίσης χαρακτηριστικό των Ε.Λ.Π. ήτανε η υποχρέωση γνωστοποίησης 

των πρόσθετων και επιταχυνόμενων αποσβέσεων στα πάγια, τα οποία αποσβένονταν πολύ 

νωρίτερα  από  τη  διάρκεια  ζωής  τους  και  τα  αποτελέσματα  χρήσης  εμφανίζονταν 

επιβαρυμένα. Την πλήρη αποδοχή των Ε.Λ.Π. είχαν επίσης τα αφορολόγητα αποθεματικά, η 

εμφάνιση επιχορηγήσεων στην καθαρή θέση, και οι χειρισμοί για τα κίνητρα συγχώνευσης 

και μεγέθυνσης των επιχειρήσεων.

Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο αποτέλεσε το βασικό άξονα της λογιστικής εξέλιξης 

της  χώρας  μας,  της  ανάπτυξης  της  λογιστικής  τυποποίησης  που  διαδέχθηκε  ομαλά  και 

σταδιακά ένα παλαιό και απαρχαιωμένο λογιστικό σύστημα και αποτέλεσε την κοινή γλώσσα 

των λογιστών , οικονομολόγων και φοροτεχνικών. Οι λογαριασμοί επίσης που σχετίζονται με 
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το Δ.Λ.Π. 12 στο Ε.Γ.Λ.Σ. είναι ο 54.07 Φόρος Εισοδήματος φορολογητέων κερδών, 54.08 

Λογαριασμός εκκαθάρισης φόρων, 88.08 Φόρος Εισοδήματος. Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Γ. 

Γρηγοράκο  στο  βιβλίο  του  «Ανάλυση  –  Ερμηνεία  του  Ελληνικού  Γενικού  Λογιστικού 

Σχεδίου» ανέφερε ότι για  την εξυπηρέτηση των λογιστικών χειρισμών που προβλέπονται 

από τα ΔΛΠ επιβάλλεται, να προστεθούν και ορισμένοι νέοι λογαριασμοί στο ΕΓΛΣ καθώς 

και στα Κλαδικά του ιδιωτικού Τομέα και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και οι οποίοι είναι οι 

ακόλουθοι:

      

Πίνακας 3.2 : Προτεινόμενοι Λογαριασμοί για το Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι εισοδήματος»

Λογαριασμοί Περιγραφή
18.60 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
18.80 Συμψηφιστέος φόρος εισοδήματος από φορολογικές ζημίες
45.60 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
86.60 Έξοδο φόρου εισοδήματος

Τέλος, ένα άλλο ελληνικό ζήτημα, είναι αυτό των διαφορών φορολογικού ελέγχου. 

Όλες οι εταιρίες ελέγχονται κάποια στιγμή από τις φορολογικές αρχές για την αλήθεια των 

δηλώσεων τους. Σε κάθε περίπτωση είτε έγιναν σύμφωνα με τον επιτρεπτό τρόπο είτε έγιναν 

κάποια  λάθη,  επιβάλλονται  πρόσθετοι  φόροι,  οι  γνωστές  διαφορές  φορολογικού ελέγχου, 

όπου στην ουσία αποτελούν έναν μηχανισμό πρόσθετης φορολόγησης των εταιριών. Τέλος να 

αναφερθεί ότι οι αναφορές του Νόμου 2190/20 σε ζητήματα φορολογίας, είναι στην ουσία 

ελάχιστες και αναφέρονται κυρίως σε πληροφόρηση στο προσάρτημα.

3.6 Ο νέος φορολογικός Νόμος του 3842/2010 ΦΕΚ 58/Α

Ο  νέος  νόμος  3842/23.04.2010  ΦΕΚ  58/Α,  αναφέρεται  κυρίως  σε  αλλαγές  για  τις 

επιχειρήσεις όπου σχετίζονται με αλλαγές πάνω  στη Φορολογία Εισοδήματος, στο Φ.Π.Α., 

στο Φόρο Ακινήτων και στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Μερικές από τις αλλαγές αυτές 

που  επέρχονται  στη  φορολογική  νομοθεσία  είχαν,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  92  του  Ν. 

3842/2010,  έναρξη ισχύος την 01/01/2011.  Αξίζει να εστιάσουμε περισσότερο σε κάποιες 

συγκεκριμένες  αλλαγές  του  Ν.3842/2010,  όπου  είναι  και  οι  κυριότερες και είναι οι 

παρακάτω:
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 Μεταβάλλεται από 01/01/2011 ο χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από ελευθέριο 

επάγγελμα. Ορίζεται πλέον ο χρόνος κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από 

τον ελεύθερο επαγγελματία και όχι ο χρόνος είσπραξης της αμοιβής που ίσχυε, ενώ 

όταν  πρόκειται  για  παροχή  υπηρεσίας  διάρκειας,  ο  χρόνος  απόκτησης  του 

εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε επί μέρους τμήμα της 

αμοιβής για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε.

 Δεν  υπόκεινται  σε  παρακράτηση  φόρου  20%  οι  ελεύθεροι  επαγγελματίες  για  

συναλλαγές μέχρι 300,00 ευρώ (ανά συναλλαγή χωρίς να λαμβάνεται υπόψη Φ.Π.Α.)  

(άρθρο 6 § 11).

 Επεκτείνεται η υποχρέωση για υποβολή οριστικής δήλωσης και στους υπόχρεους σε 

παρακράτηση  φόρου  επί  των  αμοιβών  από  ελευθέρια  επαγγέλματα  και  επί  του  

εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις με βάση τις διατάξεις των άρθρων 58 και 55

του Ν. 2238/94 (Κ.Φ.Ε.), εκτός από τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου επί του

εισοδήματος  από  μισθωτές  υπηρεσίες  που  η  οριστική  δήλωση  εξακολουθεί  να

υποβάλλεται  μέχρι  την  τελευταία  εργάσιμη για τις  δημόσιες  υπηρεσίες  ημέρα του

Μαρτίου κάθε έτους. Η υποχρέωση των νέων οριστικών δηλώσεων αρχίζει από το

οικονομικό έτος 2011 και μετά, δηλαδή για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν μέσα

στο έτος (χρήση) 2010 και μετά.

 Μειώνεται σε 23% (από 24%) ο φόρος στα αδιανέμητα κέρδη των νομικών προσώπων

            σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3842/2010.

 Φορολογούνται με συντελεστή 40% τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που διανέμονται

            ή κεφαλαιοποιούνται από 01/01/2011.

 Για τις εισηγμένες στο Χ.Α.Α.μετοχές που αποκτώνται από 01/01/2011 και πωλούνται

            με κέρδος, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 20% εάν η πώληση των μετοχών

γίνει σε διάστημα τριών (3) μηνών από την κτήση τους και 10% εάν η πώληση γίνει

εντός δωδεκαμήνου (12) (βραχυπρόθεσμες επενδύσεις) (άρθρο 16).

 Καθιερώνεται η διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων που αφορούν συναλλαγές άνω

            των 3.000,00 ευρώ μεταξύ επιτηδευματιών και προσώπων της § 3 του άρθρου 2 του

            Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.) μέσω ηλεκτρονικού συστήματος σε Υπηρεσίες του

            Υπουργείου Οικονομικών. Ισχύει από 01/01/2011 (άρθρο 20 § 1)

 Καθιερώνεται η εξόφληση όλων των φορολογικών στοιχείων καθώς και των λοιπών

εγγράφων που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των

3.000,00  ευρώ  μέσω  επαγγελματικών  τραπεζικών  λογαριασμών  ή  επιταγών  που

εξοφλούνται μέσω των ιδίων λογαριασμών (άρθρο 20 § 2). 

31



 Καθιερώνεται η εξόφληση των φορολογικών στοιχείων αξίας 1.500,00 ευρώ και άνω

που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε  ιδιώτες αποκλειστικά

μέσω  Τράπεζας,  με  χρεωστικές  ή  πιστωτικές  κάρτες  και  με  επιταγές  για  την

εξασφάλιση της γνησιότητας των σχετικών συναλλαγών και παραστατικών.

 Καθιερώνεται η ευθύνη και η διαδικασία επαλήθευσης των στοιχείων των εκδοτών

φορολογικών στοιχείων και από τους λήπτες αυτών. 

 Ο  φορολογικός  έλεγχος  (Δ.Ο.Υ.,  Δ.Ε.Κ.,  Π.Ε.Κ.)  δεν  περιορίζεται  πλέον  στη  μη

αναγνώριση της  δαπάνης μισθοδοσίας  όταν διαπιστώσει  ότι  δεν  έχουν καταβληθεί

από  την  επιχείρηση  οι  ασφαλιστικές  εισφορές,  αλλά  υποχρεούται  μετά  την

ολοκλήρωση του ελέγχου, τακτικού ή προσωρινού, να ενημερώσει τον αρμόδιο κατά

            περίπτωση ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ κ.λπ.) εάν η ελεγχθείσα εταιρεία έχει αποδώσει ή

            όχι τις ασφαλιστικές εισφορές, για να επιληφθεί για την είσπραξή τους (άρθρο 11 § 2).

 Οι  δαπάνες  μισθοδοσίας  (μισθοί-αμοιβές)  θα  αναγνωρίζονται  μόνο  εάν  έχουν

εξοφληθεί μέσω επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης ή επιταγής

            που εξοφλείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

 Καθιερώνεται  η  υποχρέωση  στους  ελεγκτές  και  στα  ελεγκτικά  γραφεία  που  είναι

εγγεγραμμένοι  στο  Δημόσιο  Μητρώο  του  Ν.  3693/2008  για  έκδοση  ετήσιου

πιστοποιητικού. Θα διενεργούν παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης

και έλεγχο σε φορολογικά αντικείμενα με βάση πρόγραμμα που θα καθορίζεται από

το ΥΠ.ΟΙΚ. και την ΕΛΤΕ (άρθρο 17 § 3). 

 Καθιερώνεται η υποχρέωση απόκτησης από τους λογιστές φοροτεχνικούς, κατόχους

άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Ν. 2515/1997 πιστοποιητικού που θα εκδίδεται

από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

 Προβλέπεται  ότι  οι  λογιστές φοροτεχνικοί  υποχρεούνται  στην απόκτηση ψηφιακής

υπογραφής  για  την  επικοινωνία  τους  με  τη  Γενική  Γραμματεία  Πληροφοριακών

Συστημάτων του ΥΠ.ΟΙΚ. 

 Προβλέπεται ότι οι λογιστές φοροτεχνικοί είναι υπεύθυνοι πέρα από την ακρίβεια και

την ειλικρίνεια των δηλώσεων που υποβάλλουν, ως προς τη συμφωνία αυτών με τα

φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν κατά τη μεταφορά τους από τα

            στοιχεία στα βιβλία και από τα βιβλία στις κατά περίπτωση δηλώσεις και για την ορθή

φορολογική  αναμόρφωση  των  αποτελεσμάτων  με  τις  δαπάνες  που  δεν

αναγνωρίζονται,  καθώς  και  για  την  ορθή  υποβολή  όλων  των  δηλώσεων  

παρακρατούμενου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων.

 Καθιερώνεται  η  υποχρέωση των λογιστών-φοροτεχνικών για υπογραφή πέραν των
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δηλώσεων  της  §  2  του  άρθρου  38  του  Ν.  2873/2000  (δηλώσεων  φορολογίας

εισοδήματος,  αρχικών,  συμπληρωματικών,  τροποποιητικών  κ.λπ.)  και  των

συνυποβαλλόμενων εντύπων ή καταστάσεων, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά με 

τις οικείες αποφάσεις του ΥΠ.ΟΙΚ, με υποχρεωτική αναγραφή όλων των στοιχείων

του  λογιστή-φοροτεχνικού  καθώς  και  του  αριθμού  μητρώου  της  άδειας  άσκησης

επαγγέλματός του.

3.7 Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Αρχικά, για να εφαρμοστούν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα σε μια επιχείρηση θα πρέπει να 

γίνει πρώτα η μετάβαση από τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα όπως ορίζει το Διεθνές Πρότυπο 

Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης Νο 1, το οποίο αφορά στην πρώτη εφαρμογή των Δ.Λ.Π. 

και αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα. Οι βασικές εργασίες, που πρέπει να διενεργούνται 

για την προσαρμογή των συνταχθέντων, κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, οικονομικών 

καταστάσεων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., 

συνοψίζονται στις εξής τέσσερες κατηγορίες και ακολουθούν τη σειρά των βημάτων : 

♦ 1ο Βήμα : Καταχώρηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

♦ 2ο Βήμα : Διαγραφή των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

♦ 3ο Βήμα : Επαναταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

♦ 4ο Βήμα : Αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

Προκειμένου  λοιπόν  να  κατανοηθεί  καλύτερα  ο  ρόλος  των  Διεθνών  Λογιστικών 

Προτύπων καθώς και οι αλλαγές που επέφερε στη λογιστική και την οικονομική ζωή των 

επιχειρήσεων,  θα  ήταν  απαραίτητο  να  σημειώσουμε  επιγραμματικά  τις  σημαντικότερες 

διαφορές των Δ.Λ.Π. σε σχέση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.).  Οι διαφορές 

αυτές εστιάζονται κυρίως στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, στα ενσώματα και 

άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία και καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος στις οικονομικές 

καταστάσεις  των  επιχειρήσεων,  στις  επιχορηγήσεις-χρηματοδοτήσεις,  τις  αποσβέσεις  και 

αποτιμήσεις, στην υπεραξία καθώς και σε λοιπές προβλέψεις.
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3.8 Οι βασικές ρυθμίσεις του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12

3.8.1 Σκοπός, Πεδίο εφαρμογής και Βασικές έννοιες

 Σκοπός του προτύπου

Σκοπός του Προτύπου είναι να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Το 

προέχον  θέμα  στη  λογιστική  των  φόρων  εισοδήματος  είναι  το  πώς  θα  πρέπει  να 

λογιστικοποιηθούν οι τρέχουσες και μελλοντικές φορολογικές συνέπειες από:

 Τη  μελλοντική  ανάκτηση  (τακτοποίηση)  της  λογιστικής  αξίας  περιουσιακών

στοιχείων  (υποχρεώσεων)  που  είναι  καταχωρημένα  στον  Ισολογισμό  μιας

επιχείρησης, και

 Συναλλαγές και άλλα γεγονότα της τρέχουσας περιόδου που είναι καταχωρημένα στις

οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης.

 Πεδίο Εφαρμογής

Αυτό  το  Πρότυπο  πρέπει  να  εφαρμόζεται  για  τη  λογιστική  παρακολούθηση των  φόρων 

εισοδήματος. Για τους σκοπούς αυτού του Προτύπου, οι φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν 

όλους τους φόρους που επιβάλλονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και βασίζονται στο 

φορολογητέο  εισόδημα.  Οι  φόροι  εισοδήματος  περιλαμβάνουν  επίσης  φόρους,  όπως  οι 

παρακρατούμενοι  φόροι,  οι  οποίοι  είναι  πληρωτέοι  από  μία  θυγατρική,  συγγενή  ή 

κοινοπραξία  κατά  τη  διανομή  κερδών  προς  την  επιχείρηση  που  συντάσσει  οικονομικές 

καταστάσεις.

Αυτό το Πρότυπο δεν ασχολείται με τις μεθόδους της λογιστικής για τις Κρατικές 

επιχορηγήσεις ( Δ.Λ.Π. 20 "λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της 

κρατικής  υποστήριξης")  ή  για  τα  φορολογικά  κίνητρα  των  επενδύσεων.  Όμως,  αυτό  το 

Πρότυπο καλύπτει τη λογιστική των προσωρινών διαφορών που μπορεί να προκύψουν από 

τέτοιες επιχορηγήσεις ή κίνητρα επενδύσεων.
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 Βασικές έννοιες

Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται στο Πρότυπο με τις έννοιες που καθορίζονται:

 Λογιστικό αποτέλεσμα είναι το καθαρό κέρδος ή ζημία μιας περιόδου, πριν από την

αφαίρεση του εξόδου του φόρου. Φορολογητέο εισόδημα (φορολογική ζημία) είναι το

ποσό του κέρδους (ή ζημίας) μιας περιόδου, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τους

κανόνες που έχουν τεθεί από τις φορολογικές αρχές, επί του οποίου είναι πληρωτέοι

(επιστρεπτέοι) οι φόροι εισοδήματος.

 Έξοδο φόρου (έσοδο φόρου) είναι το συγκεντρωτικό ποσό που περιλαμβάνεται στον

προσδιορισμό του καθαρού κέρδους ή ζημίας της περιόδου και  αφορά τον τρέχοντα

και τον αναβαλλόμενο φόρο.

 Τρέχων φόρος είναι το ποσό των πληρωτέων (επιστρεπτέων) φόρων εισοδήματος που

            αφορά στο φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζημία) μιας περιόδου.

 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις είναι τα ποσά των  φόρων εισοδήματος

που  θα  καταβληθούν  σε  μελλοντικές  περιόδους,  που  αφορούν  σε  φορολογητέες

προσωρινές διαφορές.

 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις είναι τα ποσά των φόρων εισοδήματος που

είναι επιστρεπτέα σε μελλοντικές περιόδους και αφορούν σε:

            (α) εκπεστέες προσωρινές διαφορές,

            (β) μεταφερόμενες αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές, και

            (γ) μεταφερόμενους αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους

 Προσωρινές  διαφορές είναι  οι  διαφορές  μεταξύ  της  λογιστικής  αξίας  ενός

περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης στον ισολογισμό και της φορολογικής βάσης

του. Οι προσωρινές διαφορές μπορεί να είναι είτε φορολογητέες προσωρινές διαφορές

είτε εκπεστέες προσωρινές διαφορές

 Η φορολογική βάση  περιουσιακού  στοιχείου  ή  υποχρέωσης  είναι  το  ποσό  που

αποδίδεται σε αυτό το περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση για φορολογικούς σκοπούς.

 Το έξοδο φόρου (έσοδο φόρου) περιλαμβάνει το τρέχον έξοδο φόρου (τρέχον έσοδο 

φόρου) και το αναβαλλόμενο έξοδο φόρου (αναβαλλόμενο έσοδο φόρου).
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3.8.2 Φορολογική βάση

Η  φορολογική  βάση  ενός  περιουσιακού  στοιχείου  είναι  το  ποσό  που  θα  είναι  εκπεστέο 

φορολογικά από φορολογητέα οικονομικά οφέλη που θα εισρεύσουν σε μια επιχείρηση, όταν 

αυτή ανακτά τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου. Αν αυτά τα οικονομικά οφέλη δε 

θα είναι φορολογητέα, η φορολογική βάση του περιουσιακού στοιχείου ενεργητικού είναι ίση 

με τη λογιστική αξία του.

 Φορολογική Βάση για Στοιχεία Ενεργητικού

Η  φορολογική  βάση  ενός  στοιχείου  ενεργητικού  είναι  το  ποσό  που  θα  αφαιρεθεί  (για 

φορολογικούς  σκοπούς)  από  οποιαδήποτε  μελλοντικά  φορολογητέα  εισοδήματα  όταν  η 

εταιρεία ανακτήσει τη λογιστική του αξία από τη χρήση/πώλησή του. Εάν τα εισοδήματα που 

θα αποκτήσει η εταιρεία από τη χρήση/πώληση του στοιχείου δεν είναι φορολογητέα, τότε η 

φορολογική βάση του στοιχείου ισούται με τη λογιστική του αξία.

 Φορολογική Βάση για Υποχρεώσεις

Η φορολογική βάση μίας υποχρέωσης είναι  η λογιστική της αξία μείον οποιοδήποτε ποσό 

που θα αφαιρεθεί από τα φορολογητέα κέρδη σε μελλοντικές περιόδους.  Για αναβαλλόμενα 

εισοδήματα που προεισπράττονται (deferred income) η φορολογική βάση είναι η  λογιστική 

τους αξία μείον οποιοδήποτε ποσό των εισοδημάτων που δεν φορολογείται  σε  μελλοντικές 

περιόδους.   

3.8.3 Προσωρινές διαφορές

Προσωρινές διαφορές προκύπτουν όταν η λογιστική αξία της  επένδυσης σε μία θυγατρική, 

συνδεδεμένη,  υποκατάστημα  ή  κοινοπραξία  (το  συμφέρον  της  οντότητας  στα  καθαρά 

στοιχεία ενεργητικού  – συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) διαφέρει από τη φορολογική 

της βάση (η οποία συχνά είναι το κόστος της επένδυσης). Προσωρινές διαφορές προκύπτουν 
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επίσης  και  όταν οι  φορολογικές  βάσεις  των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων που 

αποκτήθηκαν  και  υποχρεώσεων  που  αναλήφθηκαν  δεν  επηρεάζονται  από  τη  συνένωση 

επιχειρήσεων ή επηρεάζονται με διαφορετικό τρόπο.

Οι προσωρινές διαφορές μπορεί να είναι είτε :

 Φορολογητέες προσωρινές διαφορές οι οποίες είναι προσωρινές διαφορές που θα 

καταλήξουν  σε  φορολογητέα  ποσά  κατά  τον  προσδιορισμό  του  φορολογητέου  κέρδους 

(φορολογικής ζημίας) των μελλοντικών περιόδων, όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου ή υποχρέωσης ανακτάται ή τακτοποιείται.

 Εκπεστέες προσωρινές διαφορές  οι οποίες είναι διαφορές που θα καταλήξουν σε 

ποσά που είναι εκπεστέα 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.  Έχουν  ως  συνέπεια  να  καταβάλλεται 

μεγαλύτερος  φόρος  στην  τρέχουσα  χρήση  και  χαμηλότερος  σε  μελλοντικές  χρήσεις, 

αναγνωρίζοντας έτσι αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

3.9 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 «Φόροι εισοδήματος»

Το πρότυπο αυτό ασχολείται με το λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Σκοπός του 

προτύπου είναι, κάθε χρήση να επιβαρύνεται πάντοτε με το φόρο εισοδήματος που αναλογεί 

στα  λογιστικά  αποτελέσματα  αυτής  σύμφωνα  με  τη  βασική  αρχή  της  αυτοτέλειας  των 

χρήσεων.  Ο  φόρος  αποτελεί   λειτουργικό  έξοδο  και  καταχωρείται  σε  βάρος  των 

αποτελεσμάτων χρήσης.  Οι διαφορές μεταξύ της φορολογητέας και της λογιστικής βάσης 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Πίνακας 3.3 : Μόνιμες και Προσωρινές διαφορές

ΜΟΝΙΜΕΣ Δεν πρόκειται να διακανονιστούν στο μέλλον
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Πρόκειται να διακανονιστούν στο μέλλον.

 Φορολογητέες (υποχρεώσεις).
 Εκπεστέες (απαιτήσεις).

Αναβαλλόμενη υποχρέωση ή απαίτηση = Προσωρινή διαφορά x συντελεστής 
φορολογίας
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Αρχικά οι Οικονομικές Καταστάσεις μιας επιχείρησης συντάσσονται σύμφωνα με τα 

Δ.Λ.Π.  Από  την  Κατάσταση  Αποτελεσμάτων  χρήσεως  προσδιορίζεται  το  λογιστικό 

αποτέλεσμα.  Εν  συνεχεία  καταρτίζεται  μια  κατάσταση  αναμόρφωσης  του  λογιστικού 

αποτελέσματος στο φορολογητέο, βάσει των κανόνων που ορίζονται από τις φορολογικές 

αρχές.  Σε  αυτή  την  κατάσταση  αναφέρονται  όλες  οι  διαφορές  μεταξύ  λογιστικού  και 

φορολογητέου αποτελέσματος.  Οι  μόνιμες  διαφορές  αγνοούνται.  Οι  προσωρινές  διαφορές 

είναι οι διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης 

στον  ισολογισμό  και  της  φορολογικής  του  βάσης.  Παράλληλα,  χρησιμοποιείται  ο 

φορολογικός συντελεστής ο οποίος πιθανολογείται ότι θα ισχύει κατά την πραγματοποίηση 

της χρονικής διαφοράς. Εάν οι χρονικές διαφορές αφορούν στοιχεία καθαρής θέσης, τότε και 

ο αναβαλλόμενος φόρος επ’ αυτών θα λογισθεί απευθείας στην καθαρή θέση και όχι στα 

αποτελέσματα.  Αν διαφέρει ο συντελεστής για διανεμόμενα και αδιανέμητα, υπολογίζεται με 

βάση το συντελεστή των αδιανέμητων.

Όσον  αφορά  τις  χρονικές  και  προσωρινές  διαφορές,  η μέθοδος  υποχρέωσης  της 

κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων εστιάζεται στις χρονικές διαφορές, ενώ η μέθοδος 

υπολογισμού με βάση τον ισολογισμό εστιάζεται στις προσωρινές διαφορές.  Θα μπορούσε 

λοιπόν να λεχθεί ότι χρονικές διαφορές είναι οι διαφορές μεταξύ φορολογητέου εισοδήματος 

και λογιστικού αποτελέσματος, που δημιουργούνται σε μία περίοδο και αναστρέφονται σε 

μία  ή  περισσότερες  επόμενες  περιόδους  ενώ  οι  προσωρινές  διαφορές  είναι  οι  διαφορές 

μεταξύ  της  φορολογικής  βάσης  ενός  περιουσιακού  στοιχείου  ή  υποχρέωσης  και  της 

λογιστικής  αξίας  του  στον  ισολογισμό.  Η  φορολογική  βάση  περιουσιακού  στοιχείου  ή 

υποχρέωσης επίσης, λογίζεται ως το ποσό που αποδίδεται σε αυτό το περιουσιακό στοιχείο ή 

υποχρέωση για φορολογικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12, για όλες σχεδόν τις προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής 

αξίας  και  φορολογικής  βάσης  των  περιουσιακών  στοιχείων  και  των  υποχρεώσεων, 

αναγνωρίζεται καταβαλλόμενος φόρος εισοδήματος. Ο αναβαλλόμενος φόρος και ως έσοδο 

και ως έξοδο αναγνωρίζεται είτε στην καθαρή θέση είτε στα αποτελέσματα, συμπληρωματικά 

της αναγνώρισης του κέρδους ή της ζημίας από τα οποία (κέρδος ή ζημία) και προέκυψε. Το 

Δ.Λ.Π. 12 διακρίνεται στον τρέχων που αφορά το φόρο εισοδήματος της χρήσης και στον 

αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος. Ο αναβαλλόμενος φόρος, χωρίζεται στις αναβαλλόμενες 

φορολογικές  απαιτήσεις  που  εμφανίζονται  στο  ενεργητικό  και  στις  αναβαλλόμενες 

φορολογικές  υποχρεώσεις  στο  παθητικό  αντίστοιχα. Για  τις  αναβαλλόμενες  φορολογικά 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις ισχύουν τα εξής:
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 Δεν προεξοφλούνται.  

 Αποτιμώνται με το φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει όταν  θα διακανονισθούν.

 Η αποτίμηση πρέπει  να  αντανακλά τις  φορολογικές  συνέπειες  του  τρόπου με  τον

οποίο θα ανακτηθεί η αξία του στοιχείου

 Όταν  πρόκειται  να  μην  αξιοποιηθούν  τότε  διαγράφονται  σε  βάρος  των

αποτελεσμάτων.

Πίνακας 3.4 : Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Λογιστική Αξία > Φορολογική Αξία = Αναβαλλόμενη Φορολογική 
Υποχρέωση

Λογιστική Αξία < Φορολογική Αξία = Αναβαλλόμενη Φορολογική 
Απαίτηση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Λογιστική Αξία < Φορολογική Αξία = Αναβαλλόμενη 
Φορολογική Υποχρέωση

Λογιστική Αξία > Φορολογική Αξία = Αναβαλλόμενη 
Φορολογική Απαίτηση

✔ Παράδειγμα

Αγορά μηχανήματος τη 2.1.2003 με αξία κτήσεως 10.000. Η ωφέλιμη ζωή του στοιχείου 

προσδιορίσθηκε  σε  4  έτη,  ενώ  κατά  το  φορολογικό  νόμο  αποσβένεται  σε  2  έτη.  Την 

ημερομηνία αγοράς, η λογιστική αξία του στοιχείου ταυτίζεται με τη φορολογική του βάση 

(10.000)  και  συνεπώς  δεν  υπάρχει  διαφορά.  Μεταγενέστερα  όμως,  με  δεδομένη  τη 

διαφοροποίηση  των  αποσβέσεων,  δημιουργούνται  διαφορές  οι  οποίες  προοδευτικά 

μεγαλώνουν  και  κορυφώνονται  με  την  ολοκλήρωση  της  φορολογικής  απόσβεσης.  Στη 

συνέχεια  οι  διαφορές  αρχίζουν  να  μειώνονται  και  μηδενίζονται  με  την  ολοκλήρωση  της 

λογιστικής απόσβεσης. Δηλαδή:
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Πίνακας 3.5 : Παράδειγμα αναβαλλόμενου φόρου και αποσβέσεων

Λογιστική 
αξία

Φορολογική 
βάση

Προσωρινή 
διαφορά

Αναβαλλόμενος 
φόρος (έστω 40%)

02.01.2003 10.000 10.000 0 0
Αξία κτήσης 10.000 10.000
Αποσβεσθέντα -2.500 -5.000
31.12.2003 7.500 5.000 2.500 1.000
Αξία κτήσης 10.000 10.000
Αποσβεσθέντα -5.000 -10.000
31.12.2004 5.000 0 5.000 2.000
Αξία κτήσης 10.000 10.000
Αποσβεσθέντα -7.500 -10.000
31.12.2005 2.500 0 2.500 1.000
Αξία κτήσης 10.000 10.000
Αποσβεσθέντα -10.000 -10.000
31.12.2006 0 0 0 0

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, προκύπτει αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, 

αφού πληρώνεται μικρός φόρος στα δύο πρώτη έτη λόγω των μεγάλων φορολογικών 

αποσβέσεων και μεγάλος φόρος στα δύο τελευταία έτη, λόγω μη ύπαρξης αποσβέσεων προς 

έκπτωση. Οι λογιστικές εγγραφές επομένως θα έχουν ως εξής :

                                               ΧΡΕΩΣΗ                                                                 ΠΙΣΤΩΣΗ

31.12.2003  
Φόρος Εισοδήματος (έξοδο)     1.000
                                                                                    Αναβ/νη φορ/κή υποχρέωση     1.000
        ------------------------------------------               ------------------------------------------

31.12.2004  
Φόρος Εισοδήματος (έξοδο)     1.000
                                                                                    Αναβ/νη φορ/κή υποχρέωση     1.000
        ------------------------------------------               -----------------------------------------

31.12.2005  
Αναβ/νη φορ/κή υποχρέωση     1.000
                                                                                    Φόρος Εισοδήματος (έξοδο)     1.000 
        ------------------------------------------               ------------------------------------------

31.12.2006  
Αναβ/νη φορ/κή υποχρέωση     1.000
                                                                                    Φόρος Εισοδήματος (έξοδο)     1.000
        ------------------------------------------              -----------------------------------------
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3.10 Οι απαιτήσεις και απαγορεύσεις του Δ.Λ.Π. 12 (αναθεωρημένο)

Το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 12 καθιέρωσε μεγάλες και σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το 

αρχικό  Δ.Λ.Π.  12  λογιστική  φόρου  εισοδήματος  που  αντικαταστάθηκε  από  το  παρόν 

πρότυπο, καθώς άλλαξε σχεδόν όλο το εύρος της λογιστικής τακτικής και μεθοδολογίας. Σαν 

ένα  μικρό  δείγμα  των  αλλαγών  όπου  φαίνεται  ότι  αλλάζουν  ολοκληρωτικά  κάποιοι 

παράμετροι.

Παρακάτω αναφέρονται  οι  απαιτήσεις  και  απαγορεύσεις  που  έθεσε  το  καινούργιο 

αναθεωρημένο πρότυπο. Οι απαιτήσεις  και απαγορεύσεις του αναθεωρημένου  Δ.Λ.Π. 12 

εστιάζονται στα εξής σημεία :

Απαιτήσεις του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 12 :

• Την καταχωρηση μίας  αναβαλλόμενης  φορολογικής  υποχρέωσης ή  απαίτησης,  για 

όλες τις προσωρινές διαφορές, με ορισμένες εξαιρέσεις.

• Την καταχώρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, όταν αναμένεται ότι 

θα υπάρχουν φορολογητέα κέρδη από τα οποία θα καταστεί δυνατή η αξιοποίηση της 

αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. 

• Μία  άλλη  μέθοδο  υποχρέωσης,  η  οποία  είναι  μερικές  φορές  γνωστή  ως  μέθοδος 

υπολογισμού με βάση τον ισολογισμό.

• Να  αναγνωρίζει  την  προκύπτουσα  αναβαλλόμενη  φορολογική  υποχρέωση  ή  την 

απαίτηση,  από  προσαρμογές  της  εύλογης  αξίας  που  γίνονται  σε  μία  συνένωση 

επιχειρήσεων με μία αντίστοιχη επίπτωση στον καθορισμό του ποσού της υπεραξίας ή 

οποιασδήποτε υπέρβασης της συμμετοχής του αποκτώντος στην καθαρή εύλογη αξία 

των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων.

• Να  καταχωρεί  μία  αναβαλλόμενη  φορολογική  υποχρέωση  σε  σχέση  με  τις 

αναπροσαρμογές περιουσιακών στοιχείων.

• Να μην κατατάσσει τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις ως 

κυκλοφορούντα στοιχεία και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

• Μία εξήγηση των μεταβολών στον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή ή συντελεστές, 

σε σύγκριση με την προηγούμενη λογιστική περίοδο.

• Να γνωστοποιεί το συγκεντρωτικό ποσό των σχετικών προσωρινών διαφορών καθώς 
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και αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές και αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους.

Επίσης σε σχέση με διακοπείσες δραστηριότητες, το έξοδο φόρου που αφορά: i) στο 

κέρδος  ή  ζημία  από  τη  διακοπή  και  (ii)  στο  οργανικό  κέρδος  ή  ζημία  από  τις 

διακοπείσες  δραστηριότητες  και  τέλος  το  ποσό  της  τυχόν  αναβαλλόμενης 

φορολογικής απαίτησης και τη φύση των δεδομένων που στηρίζουν την καταχώρησή 

της.

Απαγορεύσεις του αναθεωρημένου προτύπου Δ.Λ.Π. 12 :

• Την  καταχώρηση  τέτοιων  αναβαλλόμενων  φορολογικών  υποχρεώσεων (και  αυτών 

που προκύπτουν από κάθε σχετική σωρευμένη προσαρμογή μετατροπής) κατά την 

έκταση που: (α) η μητρική εταιρία, ο επενδυτής ή ο κοινοπρακτών είναι σε θέση να 

ελέγξουν  το  χρονικό  σημείο  της  αναστροφής  της  προσωρινής  διαφοράς,  και  (β) 

αναμένεται ότι η προσωρινή διαφορά δε θα αναστραφεί στο ορατό μέλλον.

• Την  καταχώρηση  των  αναβαλλόμενων  φορολογικών  υποχρεώσεων  και 

αναβαλλόμενων  φορολογικών  απαιτήσεων  που  προκύπτουν  από  ορισμένα 

περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, των οποίων η λογιστική αξία διαφέρει κατά την 

αρχική καταχώρηση από την αρχική φορολογική βάση τους.

• Τη μέθοδο αναβολής.

• Την αναγνώριση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν 

από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας (ΔΠΧΠ 3).

• Την προεξόφληση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων που 

αναλήφθηκαν σε μία συνένωση επιχειρήσεων (ΔΠΧΠ 3).
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3.11 Αναθεωρημένα πρότυπα του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12

Το Μάρτιο του 1979 εγκρίθηκε αρχικά το Δ.Λ.Π. 12 Λογιστική Φόρων Εισοδήματος. Στη 

συνέχεια το Συμβούλιο της  IASC από το Νοέμβριο του 1994  μέχρι και τον Οκτώβριο του 

2000  διενήργησε  μια  σειρά  από  τροποποιήσεις  πάνω  στο  αρχικό  Δ.Λ.Π.  12.  Παρακάτω 

απεικονίζονται διαγραμματικά όλα τα αναθεωρημένα πρότυπα κατά χρονολογική σειρά, το 

είδος της τροποποίησης καθώς και η έναρξη της ισχύος τους.

Πίνακας 3.6 : Παρουσίαση των αναθεωρημένων προτύπων με χρονολογική σειρά

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Μάρτιος 1979

Δ.Λ.Π. 12 ''Λογιστική 
Φόρων Εισοδήματος'' 
(εγκρίθηκε το αρχικό 

Δ.Λ.Π.)

- -

Νοέμβριος 1994

ΔΛΠ 12
(αναμορφωμένο 1994) 

''Λογιστική Φόρων 
Εισοδήματος''

Συγκρισιμότητα και 
βελτίωση των 

οικονομικών καταστάσεων
-

Οκτώβριος 1996
ΔΛΠ 12

(αναθεωρημένο 1996) 
''Φόροι Εισοδήματος''

-
Χρήσεις που αρχίζουν 
την ή μετά από την 1η 

Ιανουαρίου 1998

Μάιος 1999 ΔΛΠ 12
(αναθεωρημένο 1999)

Τροποποίηση
 παραγράφου 88

Χρήσεις που αρχίζουν 
την ή μετά από την 1η 

Ιανουαρίου 2000

Απρίλιος 2000 ΔΛΠ 12
(αναθεωρημένο 2000)

Τροποποιήθηκαν οι 
παράγραφοι 20, 62(α), 64 

και Προσάρτημα Α, 
παράγραφοι Α10, Α11 και 
Β8, για να αναθεωρήσουν 
τις διάφορες παραπομπές 

και την ορολογία σαν 
αποτέλεσμα της έκδοσης 
του ΔΛΠ 40, "Επενδύσεις 

σε Ακίνητα".

Χρήσεις που αρχίζουν 
την ή μετά από την 1η 

Ιανουαρίου 2001. 
Νωρίτερη εφαρμογή 

επιτρέπεται.

Οκτώβριος 2000 ΔΛΠ 12
(αναθεωρημένο 2000)

Προστέθηκαν οι 
παράγραφοι 52Α, 52Β, 
65Α, 81(ι), 82Α, 87Α, 

87Β, 87Γ, 91
Διαγράφηκαν οι 

παράγραφοι 3, 50

Χρήσεις που αρχίζουν 
την ή μετά από την 1η 

Ιανουαρίου 2001. 
Νωρίτερη εφαρμογή 

επιτρέπεται.

Σημείωση : Αν η νωρίτερη εφαρμογή επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις, μία επιχείρηση 
πρέπει  να  γνωστοποιεί  αυτό  το  γεγονός. Το  Δ.Λ.Π.  12  (αναθεωρημένο  1996)  πλέον 
απαλείφεται και σκιαγραφείται το Δ.Λ.Π. 12 (αναθεωρημένο 2000).
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3.12 Διερμηνείες Μ.Ε.Δ. 21 και Μ.Ε.Δ. 25

Η Διαρκής Επιτροπή Διερμηνειών περιέχει δυο διερμηνείες που σχετίζονται με το Δ.Λ.Π. 12 

και οι οποίες αναλυτικότερα είναι οι παρακάτω :

Πίνακας 3.7 : Διερμηνείες του Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος»

Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Π. Τελευταία μεταβολή Διερμηνείες σε Ισχύ

ΔΛΠ 12 – Φόροι Εισοδήματος Αναθεωρημένο – ισχύς 21 & 25
από 1/1/2009 21 & 25

 Μ.Ε.Δ. Διερμηνεία 21 (SIC-21)  ''Φόροι εισοδήματος''  –  Ανάκτηση 

αναπροσαρμοσμένων μη αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων

Οι  σχετικές  παραπομπές  σε  αυτήν  τη  διερμηνεία  υπάρχουν  στο  Δ.Λ.Π.  8  Λογιστικές 

πολιτικές,  μεταβολές  των  λογιστικών  εκτιμήσεων  και  λάθη,  στο  Δ.Λ.Π.  12  Φόροι 

Εισοδήματος,  στο  Δ.Λ.Π.  16  Ενσώματα  πάγια  ,  στο  ΔΛΠ  40  Επενδύσεις  σε  ακίνητα. 

Σύμφωνα με την ομόφωνη αποδοχή η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ή περιουσιακό 

στοιχείο  που  ανακύπτει  από  την  αναπροσαρμογή  ενός  μη  αποσβέσιμου  περιουσιακού 

στοιχείου  σύμφωνα  με  το  ΔΛΠ 16  παράγραφος  31  επιμετράται  βάσει  των  φορολογικών 

συνεπειών  που  θα  επακολουθούσαν  από  την  ανάκτηση  της  λογιστικής  αξίας  του  υπόψη 

περιουσιακού στοιχείου μέσω πώλησης, ανεξάρτητα από τη βάση επιμέτρησης της λογιστικής 

αξίας του περιουσιακού στοιχείου. Κατά συνέπεια,  αν η φορολογική νομοθεσία καθορίζει 

φορολογικό συντελεστή εφαρμοστέο στο φορολογητέο ποσό που προέρχεται από την πώληση 

ενός  περιουσιακού  στοιχείου,  ο  οποίος  διαφέρει  από  το  φορολογικό  συντελεστή  που 

εφαρμόζεται  στο  φορολογητέο  ποσό  που  προέρχεται  από  τη  χρησιμοποίηση  ενός 

περιουσιακού  στοιχείου,  ο  πρώτος  συντελεστής  εφαρμόζεται  στην  επιμέτρηση  της 

αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης ή περιουσιακού στοιχείου που συνδέεται με ένα μη 

αποσβέσιμο περιουσιακό στοιχείο.  Η ημερομηνία  ομόφωνης  αποδοχής  η  οποία  έγινε  τον 

Αύγουστο του 1999, ενώ η ημερομηνία έναρξης ισχύος σύμφωνα με την παρούσα Διερμηνεία 

τίθεται  σε  ισχύ  από  την  15η  Ιουλίου  2000.  Οι  μεταβολές  των  λογιστικών  πολιτικών 

λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 8.
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 ΜΕΔ Διερμηνεία 25 (SIC-25) ''Φόροι εισοδήματος'' - Μεταβολές στο φορολογικό 

καθεστώς μιας οικονομικής οντότητας ή των μετόχων της

Οι σχετικές παραπομπές για αυτήν τη διερμηνεία υπάρχουν στο ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, 

μεταβολές  των  λογιστικών  εκτιμήσεων  και  λάθη  και  στο  ΔΛΠ  12  Φόροι  Εισοδήματος. 

Σύμφωνα  με  την  ομόφωνη  αποδοχή,  μια  μεταβολή  στο  φορολογικό  καθεστώς  μιας 

οικονομικής οντότητας ή των μετόχων της, δεν καταλήγει σε αύξηση ή μείωση των ποσών 

που  αναγνωρίζονται  απευθείας  στην  καθαρή  θέση.  Οι  τρέχουσες  και  αναβαλλόμενες 

φορολογικές συνέπειες μιας μεταβολής στο φορολογικό καθεστώς θα περιλαμβάνονται στα 

αποτελέσματα της  περιόδου,  εκτός  αν  αυτές  οι  συνέπειες  σχετίζονται  με  συναλλαγές  και 

γεγονότα  που  καταλήγουν,  στην  ίδια  ή  σε  διαφορετική  περίοδο,  σε  πίστωση  ή  χρέωση 

απευθείας  στο  αναγνωρισμένο  ποσό  της  καθαρής  θέσης.  Οι  φορολογικές  συνέπειες  που 

σχετίζονται  με  μεταβολές  στο  αναγνωρισμένο  ποσό  της  καθαρής  θέσης,  στην  ίδια  ή  σε 

διαφορετική  περίοδο  (που  δε  συμπεριλαμβάνονται  στα  αποτελέσματα),  χρεώνονται  ή 

πιστώνονται απευθείας στην καθαρή θέση.  Η ημερομηνία ομόφωνης αποδοχής έγινε  τον 

Αύγουστο του 1999, ενώ η ημερομηνία έναρξης ισχύος σύμφωνα με την παρούσα Διερμηνεία 

τίθεται  σε  ισχύ  από  την  15η  Ιουλίου  2000.  Οι  μεταβολές  των  λογιστικών  πολιτικών 

λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 8.   

 Μια μεταβολή στο φορολογικό καθεστώς μιας οικονομικής οντότητας ή των μετόχων της 

μπορεί  να  έχει  συνέπειες  για  μια  οικονομική  οντότητα  αυξάνοντας  ή  μειώνοντας  τις 

φορολογικές  υποχρεώσεις  ή  περιουσιακά  στοιχεία  της.  Αυτό  μπορεί,  για  παράδειγμα,  να 

συμβαίνει κατά την εισαγωγή των μετοχών μιας οικονομικής οντότητας στο χρηματιστήριο ή 

κατά την ανασυγκρότηση της καθαρής θέσης μιας οικονομικής οντότητας. Μπορεί επίσης να 

συμβεί κατά τη μετακίνηση του ελέγχοντος μετόχου σε άλλη χώρα. Ως αποτέλεσμα ενός 

τέτοιου γεγονότος, μια οικονομική οντότητα μπορεί να φορολογηθεί διαφορετικά. Μπορεί για 

παράδειγμα να κερδίσει  ή  να χάσει  φορολογικά κίνητρα ή να υποβληθεί  σε  διαφορετικό 

φορολογικό συντελεστή στο μέλλον.
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3.13 Η έννοια της αναβαλλόμενης φορολογίας

Η αναβαλλόμενη φορολογία εφαρμόζεται  όταν μία οντότητα αναγνωρίσει ένα στοιχείο  του 

ενεργητικού (υποχρέωση),  και  αναμένει να ανακτήσει (διακανονίσει) τη λογιστική του αξία 

στο μέλλον. Η ανάκτηση του στοιχείου του ενεργητικού θα γίνει όταν η οντότητα πωλήσει ή 

χρησιμοποιήσει το στοιχείο του ενεργητικού, ενώ ο διακανονισμός της υποχρέωσης θα γίνει 

όταν αυτή αποπληρωθεί.  Εάν το ΔΛΠ 12 εφαρμόζεται στη χώρα αυτή  η διαφορά μεταξύ 

λογιστικού και φορολογητέου κέρδους μπορεί να: Αγνοηθεί ή να τύχει χειρισμού σύμφωνα με 

το ΔΛΠ 12. Η αναβαλλόμενη φορολογία στην ουσία αποτελεί την οικονομική επιβάρυνση ή 

και ελάφρυνση, η οποία καταχωρείται ως έσοδο ή έξοδο και συμπεριλαμβάνεται στο κέρδος ή 

ζημία της περιόδου, εκτός εάν η φορολογία πηγάζει από μία συναλλαγή ή ένα γεγονός το 

οποίο καταχωρείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια ή από εξαγορά σε συνένωση επιχειρήσεων, 

ενώ τρέχων φόρος είναι ο φόρος της χρήσης. Επίσης, στο ΔΛΠ 12 αναπτύσσονται οι έννοιες 

της  τρέχουσας  και  της  αναβαλλόμενης  φορολογίας  και  οι  κανόνες  υπολογισμού  και 

αναγνώρισής τους.

3.13.1 Τρέχων φόρος εισοδήµατος

Ο  τρέχων  φόρος  υπολογίζεται  βάσει  των  φορολογικών  ισολογισµών  κάθε  µιας  εκ  των 

εταιρειών που περιλαµβάνονται  στις  ενοποιηµένες  οικονοµικές  καταστάσεις  σύµφωνα  µε 

τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα ή άλλα φορολογικά πλαίσια εντός των 

οποίων  λειτουργούν  οι  θυγατρικές  εξωτερικού  και  υπολογίστηκε  με  βάση  τον  ισχύοντα 

φορολογικό συντελεστή.  Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει το φόρο 

εισοδήµατος  που  προκύπτει  βάσει  των  κερδών  της  κάθε  ενοποιούµενης  εταιρείας  όπως 

αναµορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και 

προσαυξήσεις  για  ανέλεγκτες  φορολογικά  χρήσεις,  και  υπολογίζεται  σύµφωνα  µε  τους 

θεσµοθετηµένους ή ουσιαστικά θεσµοθετηµένους φορολογικούς συντελεστές.

46



 Παράδειγμα σχετικά με το  λογαριασμό «Φόρος εισοδήματος»

Ο υπολογισμός του τρέχοντος φόρου της χρήσεως έγινε ως ακολούθως :

Πίνακας 3.8 :Υπολογισμός τρέχοντος φόρου

Περιγραφή Ποσό σε €
Κέρδος πρό φόρου (λογιστικά αποτελέσματα)      180
Πλέον : Προβλέψεις για παροχές εργαζομένων (φορολογικά 
αναγνωρίζονται όταν καταβληθούν) 15

Μείον : Έσοδο από χρήση πρόβλεψης για  παροχές εργαζομένων 
(δε λογίζεται φόρος διότι όταν σχηματίσθηκε είχε δηλωθεί 
φορολογικά ως λογιστική διαφορά)

-5

Κέρδος προ φόρου (φορολογικά αποτελέσματα) 190

Τρέχων φόρος εισοδήματος =  φορολογικά αποτελέσματα Χ 30 % 57

Υποτίθεται  για  λόγους  απλοποίησης  του  παραδείγματος  ότι  τα  κονδύλια  των 

προβλέψεων τόσο για επισφαλείς απαιτήσεις όσο και για υποτίμηση βραδέως κινουμένων 

αποθεμάτων αναγνωρίζονται φορολογικά ως έξοδο κατά το σχηματισμό τους και επιπρόσθετα 

δεν υπάρχουν μόνιμες φορολογικές διαφορές.    

Ο υπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος της χρήσεως έγινε ως ακολούθως :

Πίνακας 3.9 : Υπολογισμός διαφοράς του αναβαλλόμενου φόρου

Περιγραφή Ποσό σε €
Κέρδος προ φόρου (λογιστικά αποτελέσματα)      180

Κέρδος προ φόρου (φορολογικά αποτελέσματα) 190

Διαφορά λογιστικών – φορολογικών αποτελεσμάτων -10
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (πιστωτικός) = 
Διαφορά λογιστικών – φορολογικών αποτελεσμάτων x 30 %  -3
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Ανακεφαλαιωτικά έχουμε παρακάτω :

Πίνακας 3.10 : Ανακεφαλαιωτικός πίνακας αποτελεσμάτων

Περιγραφή Ποσό σε €
Τρέχων φόρος εισοδήματος ποσό 57

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος -3

3.13.2 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

Ο  αναβαλλόµενος  φόρος  εισοδήµατος  υπολογίζεται  χρησιµοποιώντας  τη  µέθοδο  της 

υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταξύ 

της  φορολογικής  βάσης  και  της  λογιστικής  αξίας  των  περιουσιακών  στοιχείων  και 

υποχρεώσεων.  Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις  προσωρινές φορολογικές 

διαφορές  προσδιορίζονται  και  εμφανίζονται  είτε  ως  μελλοντικές  (αναβαλλόμενες) 

φορολογικές  υποχρεώσεις,  είτε  ως  αναβαλλόμενες  φορολογικές  απαιτήσεις. Οι 

αναβαλλόµενες  φορολογικές  υποχρεώσεις  αναγνωρίζονται  για  όλες  τις  φορολογητέες 

προσωρινές διαφορές:

 Εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος προκύπτει από την 

αρχική αναγνώριση υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή 

παθητικού σε µία συναλλαγή, η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά την στιγµή της 

συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζηµία,

 Αναφορικά  µε τις προσωρινές φορολογικές διαφορές που σχετίζονται  µε επενδύσεις 

σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και συµµετοχές σε κοινοπραξίες εκτός από την περίπτωση 

όπου ο χρόνος αντιστροφής των προσωρινών διαφορών µπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό 

ότι οι προσωρινές διαφορές δε θα αντιστραφούν στο προβλεπόµενο µέλλον.

  Ενώ  για  αναβαλλόµενες  φορολογικές  απαιτήσεις  των  οποίων  η  λογιστική  τους  αξία 

αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.  αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόµενες 

προσωρινές διαφορές και  µεταφερόµενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζηµίες, 

στο βαθµό που είναι  πιθανό ότι  θα υπάρχει  διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος  το  οποίο θα 

χρησιµοποιηθεί  έναντι  των εκπιπτόµενων προσωρινών διαφορών και  των  µεταφερόµενων 

αχρησιµοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών.
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 Εκτός της περίπτωσης όπου η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση προκύπτει από 

την αρχική  αναγνώριση στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού σε  µια συναλλαγή που 

δεν  αποτελεί  συνένωση εταιρειών  και  τη  στιγµή  της  συναλλαγής  δεν  επηρεάζει ούτε  το 

λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζηµία, και

 Αναφορικά µε τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις 

σε  θυγατρικές,  συγγενείς  και  συµµετοχές  σε  κοινοπραξίες,  αναγνωρίζεται  απαίτηση  από 

αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος στο βαθµό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές θα 

αντιστραφούν στο προβλεπόµενο µέλλον και θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το 

οποίο θα χρησιµοποιηθεί έναντι των προσωρινών διαφορών.

Τέλος, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα 

και  τις  προηγούμενες  χρήσεις  αποτιμώνται  στο  ποσό  που  αναμένεται  να  πληρωθεί  στις 

φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές) με τη χρήση φορολογικών συντελεστών και 

φορολογικών νόμων που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του 

Ισολογισμού.

 Παράδειγμα σχετικά με το λογαριασμό «Αναβαλλόμενος φόρος  

εισοδήματος»

Έστω  συντελεστής  φόρου  εισοδήματος  30%.  Ο  αναβαλλόμενος  φόρος  εισοδήματος 

προκύπτει από τις παρακάτω προσωρινές διαφορές:

1. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις από αξία  οικοπέδου που έχει αποκτηθεί 

σε προηγούμενες χρήσεις και εμπεριέχεται στο λογαριασμό «Ενσώματα Πάγια». Ο 

λογαριασμός δεν παρουσίασε καμία κίνηση στη χρήση 2005.

Πίνακας 3.11 : Υπολογισμός Αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης

Περιγραφή Λογιστική 
αξία

Φορολογική 
βάση Διαφορά Αναβαλλόμενη φορολογική 

υποχρέωση (90 x 30%)

Οικόπεδο 140 50 90 -27
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2. Αναβαλλόμενες φορολογικές  απαιτήσεις εξ’αιτίας των σχηματισμένων προβλέψεων 

για  παροχές  στους  εργαζόμενους.  Η  κίνηση  του  λογαριασμού  «Προβλέψεις  για 

παροχές στους εργαζομένους» έχει ως εξής :

Πίνακας 3.12 : Υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης

Αιτιολογία Λογιστική
αξία

Φορολογική 
βάση

Αναβαλλόμενη 
φορολογική

απαίτηση (30%)

Υπόλοιπα 31.12.2004 60 0 18

Καταβληθείσες αποζημιώσεις 
στη χρήση σε βάρος της 

σχηματισμένης πρόβλεψης
-5 5 -1,5

Πρόβλεψη για παροχές σε 
εργαζόμενους  σε βάρος των 

αποτ/των χρήσεως
15 0 4,5

Υπόλοιπα 31.12.2005 70 0 21

Υποτίθεται  για  λόγους  απλοποίησης  του  παραδείγματος  ότι  τα  κονδύλια  των 

προβλέψεων τόσο για επισφαλείς απαιτήσεις όσο και για υποτίμηση  βραδέως κινουμένων 

αποθεμάτων αναγνωρίζονται φορολογικά ως έξοδο κατά το σχηματισμό τους.  

 

Ανακεφαλαιωτικά έχουμε παρακάτω :

Πίνακας 3.13 : Συνολικά αποτελέσματα αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος

Αιτιολογία
Αναβαλλόμενες 

φορολογικές 
απαιτήσεις

Αναβαλλόμενες 
φορολογικές 
υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενος 
φόρος εισοδήματος

Υπόλοιπα 31.12.2004 18 (27) (9)

Υπόλοιπα 31.12.2005 21 (27) (6)
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3.14 Καταχώρηση τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και τρεχουσών

        φορολογικών απαιτήσεων

Ο τρέχων φόρος για την τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις πρέπει να καταχωρείται ως 

υποχρέωση, κατά την έκταση που δεν έχει καταβληθεί. Αν το ποσό που ήδη καταβλήθηκε για 

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

χρήσεις, το επιπλέον πρέπει να καταχωρείται ως απαίτηση. Το όφελος που σχετίζεται με μία 

φορολογική ζημία η οποία μπορεί να μεταφερθεί αναδρομικά για ανάκτηση του τρέχοντα 

φόρου της προηγούμενης χρήσεως, πρέπει να καταχωρείται ως απαίτηση. 

3.15 Καταχώρηση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και   

        αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων

3.15.1  Φορολογητέες Προσωρινές διαφορές

Για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές πρέπει να καταχωρείται μία αναβαλλόμενη 

φορολογική υποχρέωση, εκτός αν η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει από: 

α)  υπεραξία  της  οποίας  η  απόσβεση  δεν  είναι  εκπεστέα  φορολογικά,  ή  β)  την  αρχική 

καταχώρηση ενός περιουσιακού στοιχείου της υποχρεώσεως από συναλλαγή η οποία: (ι) δε 

συνίσταται σε ενοποίηση επιχειρήσεων, και (ιι) κατά το χρόνο της συναλλαγής, αυτή δεν 

επηρεάζει  ούτε  το  λογιστικό  κέρδος  ούτε  το  φορολογητέο  κέρδος  (φορολογική  ζημία). 

Ομοίως,  για  φορολογητέες  προσωρινές  διαφορές  που  σχετίζονται  με  επενδύσεις  σε 

θυγατρικές, υποκαταστήματα και συγγενείς και με δικαιώματα σε κοινοπραξίες, πρέπει να 

καταχωρείται μια αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση.
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3.15.1.1  Ενοποιήσεις επιχειρήσεων

Σε  μια  ενοποίηση  επιχειρήσεων  που  συνίσταται  σε  εξαγορά,  το  κόστος  της  εξαγοράς 

κατανέμεται  στα  επιμέρους  περιουσιακά  στοιχεία  και  υποχρεώσεις  που  αποκτήθηκαν,  με 

βάση την ακριβοδίκαιη (εύλογη) αξία τους κατά την ημερομηνία της πράξεως ανταλλαγής. 

Προσωρινές διαφορές προκύπτουν, όταν οι φορολογικές βάσεις των επιμέρους περιουσιακών 

στοιχείων  και  υποχρεώσεων  που  αποκτήθηκαν  δεν  επηρεάζονται  από  την  ενοποίηση 

επιχειρήσεων ή επηρεάζονται διαφορετικά.

3.15.1.2 Περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη αξία

Τα ΔΠΧΑ επιτρέπουν ή απαιτούν ορισμένα περιουσιακά στοιχεία να τηρούνται λογιστικά 

στην  (ακριβοδίκαιη) εύλογη αξία ή να αναπροσαρμόζονται.  Σε ορισμένες δικαιοδοσίες,  η 

αναπροσαρμογή ή άλλου είδους επαναδιατύπωση ενός περιουσιακού στοιχείου στην εύλογη 

αξία επηρεάζει το φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζημία) για την τρέχουσα περίοδο. Ως 

αποτέλεσμα,  η  φορολογική  βάση  του  περιουσιακού  στοιχείου  προσαρμόζεται  και  καμία 

προσωρινή  διαφορά  δεν  προκύπτει.  Σε  άλλες  δικαιοδοσίες,  η  αναπροσαρμογή,  η 

επαναδιατύπωση ενός περιουσιακού στοιχείου δεν επηρεάζει το φορολογητέο κέρδος στην 

περίοδο  της  αναπροσαρμογής  ή  επαναδιατύπωσης  και  συνεπώς,  η φορολογική  βάση  του 

περιουσιακού στοιχείου δεν προσαρμόζεται.  Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας ενός 

αναπροσαρμοσμένου  περιουσιακού  στοιχείου  και  της  φορολογικής  βάσης  του  είναι  μια 

προσωρινή διαφορά και δημιουργεί μια αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση.

3.15.1.3 Υπεραξία

Η  υπεραξία  που  προκύπτει  σε  μια  συνένωση  επιχειρήσεων  επιμετράται  ως  το  επιπλέον 

κόστος της συνένωσης, πέραν της συμμετοχής του αποκτώντος στην καθαρή εύλογη αξία των 

επιμέρους  περιουσιακών  στοιχείων,  και  των  υποχρεώσεων  που  αποκτήθηκαν.  Πολλές 
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φορολογικές αρχές δεν επιτρέπουν μειώσεις στη λογιστική αξία της υπεραξίας (απόσβεση) ως 

μιας εκπεστέας δαπάνης, κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους. Περαιτέρω, σε 

τέτοιες δικαιοδοσίες, το κόστος της υπεραξίας συχνά δεν είναι εκπεστέο, όταν μία θυγατρική 

πωλεί την υποκείμενη επιχείρησή της.  Σε αυτές τις δικαιοδοσίες, η υπεραξία έχει μηδενική 

φορολογική βάση. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της υπεραξίας και της 

μηδενικής φορολογικής βάσης της είναι μία φορολογητέα προσωρινή διαφορά. Όμως, αυτό 

το πρότυπο δεν επιτρέπει την αναγνώριση της προκύπτουσας αναβαλλόμενης φορολογικής 

υποχρέωσης, επειδή η υπεραξία επιμετράται ως υπολειμματική αξία και η αναγνώριση της 

αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης θα αύξανε τη λογιστική αξία της υπεραξίας.

3.15.1.4 Αρχική καταχώρηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεως

Μία  προσωρινή  διαφορά  μπορεί  να  προκύπτει  κατά  την  αρχική  αναγνώριση  ενός 

περιουσιακού  στοιχείου  ή  υποχρέωσης,  για  παράδειγμα  αν  μέρος  ή  όλο  το  κόστος  ενός 

περιουσιακού  στοιχείου  δε  θα  είναι  εκπεστέο  φορολογικά.  Η  μέθοδος  της  λογιστικής 

παρακολούθησης μιας τέτοιας προσωρινής διαφοράς εξαρτάται από τη φύση της συναλλαγής 

που οδήγησε στην αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης:

α)  σε  μια  συνένωση  επιχειρήσεων,  η οικονομική  οντότητα  αναγνωρίζει  οποιαδήποτε 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ή περιουσιακό στοιχείο και αυτό επηρεάζει το ποσό 

της υπεραξίας ή το ποσό οποιασδήποτε υπέρβασης πέραν του κόστους της συνένωσης της 

συμμετοχής του αποκτώντος στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών 

στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του αποκτώμενου.

β)  αν  η  συναλλαγή  επηρεάζει  είτε  το  λογιστικό  κέρδος  είτε  το  φορολογητέο  κέρδος,  η 

οικονομική οντότητα αναγνωρίζει κάθε προκύπτουσα φορολογική υποχρέωση ή περιουσιακό 

στοιχείο και αναγνωρίζει το προκύπτον αναβαλλόμενο έξοδο ή έσοδο φόρου στην κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων.

γ) αν η συναλλαγή δεν είναι μία συνένωση επιχειρήσεων και δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό 

ούτε  το  φορολογητέο  κέρδος,  η  οικονομική  οντότητα  θα  αναγνώριζε  την  προκύπτουσα 

αναβαλλόμενη  φορολογική  υποχρέωση  ή  περιουσιακό  στοιχείο  και  θα  προσάρμοζε  τη 

λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης κατά το ίδιο ποσό. Τέτοιες 

προσαρμογές  θα  καθιστούσαν  τις  οικονομικές  καταστάσεις  λιγότερο  διαφανείς.  Συνεπώς, 
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αυτό το Πρότυπο δεν επιτρέπει στην οικονομική οντότητα να αναγνωρίζει την προκύπτουσα 

αναβαλλόμενη  φορολογική  υποχρέωση  ή  περιουσιακό  στοιχείο,  είτε  κατά  την  αρχική 

αναγνώριση  είτε  μεταγενέστερα.  Περαιτέρω,  η  οικονομική  οντότητα  δεν  αναγνωρίζει 

μεταγενέστερες μεταβολές στη μη αναγνωρισμένη αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ή 

περιουσιακό στοιχείο, καθώς το περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται.

3.15.2 Εκπεστέες προσωρινές διαφορές

Για  όλες  τις  εκπεστέες  προσωρινές  διαφορές  πρέπει  να  καταχωρείται  μια  αναβαλλόμενη 

φορολογική  απαίτηση,  κατά  την  έκταση  που  πιθανολογείται  ότι  θα  υπάρχει  διαθέσιμο 

φορολογητέο  κέρδος  έναντι  του  οποίου  η  εκπεστέα  προσωρινή  διαφορά  μπορεί  να 

αξιοποιηθεί, εκτός αν η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση προκύπτει από: α) αρνητική 

υπεραξία, η οποία αντιμετωπίζεται ως αναβαλλόμενο έσοδο σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. αριθμός 

22 ''Ενοποιήσεις επιχειρήσεων'', ή β) την αρχική καταχώρηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή 

υποχρεώσεως σε μία συναλλαγή που: (ι) δεν είναι ενοποίηση επιχειρήσεων, και (ιι) κατά το 

χρόνο  της  συναλλαγής,  αυτή  δεν  επηρεάζει  είτε  το  λογιστικό  αποτέλεσμα  είτε  το 

φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζημία).

3.15.2.1 Αρνητική Υπεραξία

Αυτό  το  Πρότυπο  δεν  επιτρέπει  την  καταχώρηση  μιας  αναβαλλόμενης  φορολογικής 

απαίτησης από εκπεστέες  προσωρινές διαφορές που σχετίζονται  με αρνητική υπεραξία,  η 

οποία  αντιμετωπίζεται  ως  αναβαλλόμενο  έσοδο  σύμφωνα  με  το  ΔΛΠ  22  "Ενοποιήσεις 

Επιχειρήσεων",  δεδομένου ότι  η  αρνητική  υπεραξία  είναι  ένα υπολειμματικό ποσό και  η 

καταχώρηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης θα αύξανε το ποσό αυτό.
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3.15.2.2 Αρχική καταχώρηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεως

Μια περίπτωση, κατά την οποία δημιουργείται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά 

την  αρχική  καταχώρηση  ενός  περιουσιακού  στοιχείου,  είναι  όταν  μια  μη  φορολογητέα 

κρατική  επιχορήγηση  που  συνδεέται  με  το  περιουσιακό  στοιχείο,  εκπίπτεται  κατά  τον 

προσδιορισμό  της  λογιστικής  αξίας  του  περιουσιακού  στοιχείου,  αλλά  για  φορολογικούς 

σκοπούς,  δεν  εκπίπτεται  από  το  αποσβεστέο  ποσό  του  στοιχείου  αυτού,  δηλαδή  από  τη 

φορολογική βάση του. Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι μικρότερη από τη 

φορολογική βάση του και αυτό συνεπάγεται μια εκπεστέα προσωρινή διαφορά.

3.15.2.3 Αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές και αχρησιμοποίητοι

              πιστωτικοί φόροι

Για  τη  μεταφορά  αχρησιμοποίητων  φορολογικών  ζημιών  και  πιστωτικών  φόρων  θα 

αναγνωρίζεται ένα αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο, κατά την έκταση που 

αναμένεται  ότι  θα  υπάρξει  μελλοντικό  φορολογητέο  κέρδος  έναντι  του  οποίου  οι 

αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες και πιστωτικοί φόροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν.

3.15.2.4 Επανεκτίμηση των ακαταχώρητων αναβαλλόμενων φορολογικών   

              απαιτήσεων

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, η οικονομική οντότητα επανεκτιμά τα μη αναγνωρισμένα 

αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία. Η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ένα 

προηγουμένως μη αναγνωρισμένο αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο κατά την 

έκταση που είναι πιθανό ότι μελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει την ανάκτηση του 

αναβαλλόμενου φορολογικού περιουσιακού στοιχείου.  Για παράδειγμα, μία βελτίωση στις 

εμπορικές συνθήκες μπορεί να καταστήσει περισσότερο πιθανό για την οικονομική οντότητα 

ότι θα είναι σε θέση να δημιουργήσει επαρκές  φορολογητέο κέρδος στο μέλλον, ώστε το 
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αναβαλλόμενο  φορολογικό  περιουσιακό  στοιχείο  να  ανταποκρίνεται  στα  κριτήρια 

αναγνώρισης.

3.15.2.5 Επενδύσεις σε θυγατρικές, υποκαταστήματα, συγγενείς και

              συμμετοχές σε κοινοπραξίες από κοινού         

Η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί μια αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση για όλες τις 

φορολογητέες  προσωρινές  διαφορές  που  σχετίζονται  με  επενδύσεις  σε  θυγατρικές, 

υποκαταστήματα, συγγενείς και με δικαιώματα σε κοινοπραξίες, πλην κατά την έκταση που 

αμφότεροι οι ακόλουθοι όροι πληρούνται :

α) Η μητρική, ο επενδυτής ή ο κοινοπρακτών είναι σε θέση να ελέγξουν το χρονικό σημείο 

της αναστροφής τη προσωρινής διαφοράς, και

β) Πιθανολογείται ότι η προσωρινή διαφορά δε θα αναστραφεί στο ορατό μέλλον.

Ενώ η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση για όλες τις 

εκπεστέες  προσωρινές  διαφορές  που  ανακύπτουν  από  επενδύσεις  σε  θυγατρικές, 

υποκαταστήματα, συγγενείς και από δικαιώματα σε κοινοπραξίες, κατά την έκταση και μόνο 

κατά την έκταση, που πιθανολογείται ότι :

α) Η προσωρινή διαφορά θα αναστραφεί στο ορατό μέλλον, και

β)  Θα υπάρξει  φορολογητέο  κέρδος  έναντι  του  οποίου  η  προσωρινή  διαφορά  μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί.

3.16 Αποτίμηση

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (απαιτήσεις) για την τρέχουσα και τις προηγούμενες 

περιόδους πρέπει να αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές 

αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών 

νόμων) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις πρέπει να αποτιμώνται 

με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την 
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οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς 

συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, μέχρι 

την ημερομηνία του ισολογισμού.  Η αποτίμηση αυτή θα  πρέπει  επίσης,  να αντανακλά τις 

επακόλουθες φορολογικές συνέπειες του τρόπου με τον οποίο η επιχείρηση αναμένει, κατά 

την ημερομηνία του ισολογισμού, να ανακτήσει ή να τακτοποιήσει τη λογιστική αξία των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεών της.

3.17  Κατάσταση αποτελεσμάτων

Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος πρέπει να καταχωρείται στα έσοδα ή στα έξοδα και να 

περιλαμβάνεται στο καθαρό κέρδος ή ζημία της χρήσεως, πλην κατά την έκταση που ο φόρος 

προκύπτει από: α) συναλλαγή ή γεγονός καταχωρούμενο κατ' ευθείαν στα ίδια κεφάλαια κατά 

την ίδια ή διαφορετική χρήση, ή β) ενοποίηση επιχειρήσεων που συνίσταται σε εξαγορά.

  Στοιχεία πιστούμενα ή χρεούμενα απ'ευθείας στα ίδια κεφάλαια

Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος πρέπει να χρεώνεται ή να πιστώνεται κατ' ευθείαν στα 

ίδια κεφάλαια, αν ο φόρος αφορά σε στοιχεία που έχουν πιστωθεί ή χρεωθεί απ' ευθείας στα 

ίδια κεφάλαια, στην ίδια ή σε διαφορετική χρήση.

 Αναβαλλόμενος φόρος που προκύπτει από ενοποίηση επιχειρήσεων

Οι  προσωρινές  διαφορές  μπορεί  να  προκύψουν  σε  μία  ενοποίηση  επιχειρήσεων  που 

συνίσταται σε εξαγορά. Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π αριθμός 22 ''Ενοποιήσεις επιχειρήσεων'',  η 

επιχείρηση  καταχωρεί  κάθε  προκύπτουσα  αναβαλλόμενη  φορολογική  απαίτηση  ή 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, ως επί μέρους περουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

κατά  την  ημερομηνία  της  αποκτήσεως.  Συνεπώς,  αυτές  οι  αναβαλλόμενες  φορολογικές 

απαιτήσεις  και  υποχρεώσεις  επηρεάζουν  τη  θετική  ή  αρνητική  υπεραξία.  Όμως,  μία 

επιχείρηση δεν καταχωρεί αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  που προκύπτουν από 

την ίδια την υπεραξία (αν η απόσβεση της υπεραξίας δεν είναι εκπεστέα φορολογικά) και 

αναβαλλόμενες  φορολογικές  απαιτήσεις  που  προκύπτουν  από  μη  φορολογητέα  αρνητική 
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υπεραξία, η οποία αντιμετωπίζεται ως αναβαλλόμενο έσοδο.

3.18 Παρουσίαση φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων

Οι  φορολογικές  απαιτήσεις  και  οι  φορολογικές  υποχρεώσεις  πρέπει  να  παρουσιάζονται 

ξεχωριστά από τις λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις στον Ισολογισμό. Οι αναβαλλόμενες 

φορολογικές  απαιτήσεις  και  υποχρεώσεις  πρέπει  να  διακρίνονται  από  τις  τρέχουσες 

φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις .

Όταν μία επιχείρηση κάνει διάκριση μεταξύ τρεχουσών και μη τρεχουσών απαιτήσεων 

και  υποχρεώσεων  στις  οικονομικές  καταστάσεις  της,  δεν  πρέπει  να  εντάσσει  τις 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (υποχρεώσεις), στην κατηγορία των τρεχουσών.

3.19 Συμψηφισμός

Η επιχείρηση πρέπει να συμψηφίζει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και τις τρέχουσες 

φορολογικές υποχρεώσεις αν, και μόνο αν, η επιχείρηση: α) έχει ένα νομικά ισχυρό δικαίωμα 

να  συμψηφίσει  τα  καταχωρημένα  ποσά,  και  β)  προτίθεται  είτε  να  διακανονίσει 

συμψηφιστικά,  είτε  να  εισπράξει  την  απαίτηση  και  αν  διακανονίσει  την  υποχρέωση 

συγχρόνως.

Η επιχείρηση πρέπει να συμψηφίζει τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και 

τις  αναβαλλόμενες  φορολογικές  υποχρεώσεις  αν,  και  μόνο  αν:  α)  η  επιχείρηση  έχει  ένα 

νομικώς ισχυρό δικαίωμα να συμψηφίσει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των 

τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων, και β) οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

αφορούν  σε  φόρους  εισοδήματος  εισπραττόμενους  από  την  ίδια  φορολογική  αρχή  και 

σχετιζόμενους: (ι) είτε με την ίδια φορολογητέα οικονομική μονάδα, (ιι) είτε με διαφορετικές 

φορολογητέες οικονομικές μονάδες, οι οποίες προτίθενται να διακανονίσουν τις τρέχουσες 

φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις και να διακανονίσουν τις υποχρεώσεις συγχρόνως, 

σε  κάθε  μελλοντική  χρήση  στην  οποία  σημαντικά  ποσά  αναβαλλόμενων  φορολογικών 

υποχρεώσεων ή απαιτήσεων αναμένονται να διακανονιστούν ή να ανακτηθούν.
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3.20 Δαπάνη φόρου

 Χρεωστικός (ή Πιστωτικός) φόρος

Όταν αφορά σε κέρδος ή ζημία από συνήθεις δραστηριότητες, πρέπει να παρουσιάζεται στον 

πίνακα της Καταστάσεως Αποτελεσμάτων.

 Συναλλαγματικές διαφορές των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων ή 

            απαιτήσεων εξωτερικού

Το Δ.Λ.Π.  αριθμός 21 ''Οι  επιδράσεις  των μεταβολών στις  τιμές  συναλλάγματος''  απαιτεί 

ορισμένες συναλλαγματικές διαφορές να καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα, αλλά δεν ορίζει 

πώς πρέπει να παρουσιάζονται οι διαφορές αυτές στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Κατόπιν 

τούτου, όταν στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων καταχωρούνται συναλλαγματικές διαφορές 

από αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις εξωτερικού, οι διαφορές αυτές 

μπορεί να κατατάσσονται ως αναβαλλόμενες δαπάνες (έσοδα) φόρου, αν αυτή η παρουσίαση 

θεωρείται ότι είναι η πλέον χρήσιμη για τους χρήστες των Οικονομικών καταστάσεων.

3.21 Βασικές αρχές του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12

Το Δ.Λ.Π. 12 διέπεται από τις παρακάτω βασικές αρχές :

➢ Με  την  αναγνώριση  ενός  στοιχείου  του  ενεργητικού  (ή  μιας  υποχρέωσης)  η 

επιχείρηση  αναμένει  να  ανακτήσει  (ή  να  διακανονίσει)  την  λογιστική  αξία  του 

στοιχείου αυτού. 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 

καμιά  φορολογική  επίδραση),  τότε  η  επιχείρηση,  με  λίγες  εξαιρέσεις,  πρέπει  να 

αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση.

➢ Ο  φόρος  εισοδήματος  αποτελεί  έξοδο  το  οποίο  αναγνωρίζεται  στην  Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων Χρήσης, αν οι συναλλαγές και τα οικονομικά γεγονότα που αφορούν 
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αυτή  τη  φορολογική  επίδραση  αναγνωρίζονται  επίσης  στην  Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων Χρήσης.

➢ 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. 

3.22 Γνωστοποιήσεις σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12

Υπάρχουν  πολλά  ζητήματα  που  αφορούν  το  Δ.Λ.Π.  12,  τα  πιο  δύσκολα εκ  των  οποίων 

αναφέρονται  στη  σύνδεση  αναβαλλόμενων  φορολογικών  απαιτήσεων  και  υποχρεώσεων 

καθώς και η συμφωνία του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, με τους φόρους που τελικά 

λογίστηκαν.  Πιο  συγκεκριμένα  όσον  αφορά  τις  υποχρεώσεις  γνωστοποιήσεων  οι  οποίες 

αφορούν δέκα ενότητες, όπως :

 Την ανάλυση ποσού φόρου εισοδήματος χρήσης, αφορά δηλαδή την ανάλυση στις 

σημειώσεις  για  το  πώς  διαμορφώθηκε  το  υπόλοιπο  του  φόρου  εισοδήματος  στα 

αποτελέσματα χρήσης, για τα σημαντικά ποσά.

 Φόρος  στην  καθαρή θέση,  θα  πρέπει  δηλαδή  να  γνωστοποιείται  το  σύνολο  του 

τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου που μεταφέρθηκαν κατευθείαν στην καθαρή 

θέση.

 Συμφωνία  φόρου  με  συντελεστές,  θα  πρέπει  να  γνωστοποιείται  η  συμφωνία 

αποτελέσματος προ φόρων και φόρου, με το φόρο που θα προέκυπτε αν εφαρμοζόταν 

στα προ φόρων, ο ισχύων ή οι ισχύοντες συντελεστές.

 Μεταβολές συντελεστή, γνωστοποιείται κάθε συναλλαγή σε σχέση με προηγούμενες 

χρήσεις. Για αλλαγή συντελεστή φόρου εισοδήματος ανατρέχουμε στο Δ.Λ.Π. 10.

 Λογαριασμοί Ισολογισμού και Αναβαλλόμενοι Φόροι, γνωστοποιείται ένας πίνακας 

με ανάλυση μεταβολών αναβαλλόμενων φόρων έναρξης, μεταβολών της χρήσης και 

λήξης.

 Διακοπτόμενες,  γνωστοποιείται  το  έξοδο  ή  έσοδο  φόρου  εισοδήματος  από  τη 

διακοπή, ο φόρος εισοδήματος από τη διακοπείσα δραστηριότητα της χρήσης καθώς 

και της συγκρίσιμης χρήσης.
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 Μερίσματα, θα πρέπει να γνωστοποιείται ο φόρος εισοδήματος που αντιστοιχεί σε 

αυτά και δεν έχουν λογιστεί ακόμα, είναι δηλαδή στην καθαρή θέση.

 Αιτιολογία  συμψηφισμού  αναβαλλόμενων  υποχρεώσεων  με  απαιτήσεις, 

γνωστοποιείται αν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες από 

τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, το ποσό της διαφοράς και αιτιολογία 

γιατί εκτιμάται ότι θα συμψηφιστούν.

 Αιτιολογία απαίτησης για ζημιές, γνωστοποιείται αν έχουν γίνει ζημιές στη χρήση 

και λογιστεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, το ποσό που λογίστηκε και γιατί 

πιστεύεται ότι θα συμψηφιστούν.

 Λοιπά, όπως ο φόρος για συμψηφισμό από ζημίες εκπεστέες που δεν έχουν λογιστεί, 

ή τυχόν αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση που δε λογίστηκε για συμμετοχές και 

τέλος ότι διαφορές φορολογικού ελέγχου γνωστοποιούνται κανονικά, σαν ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις.

3.23 Οι διαφορές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με το Διεθνές

        Λογιστικό Πρότυπο 12

 Σχετικά με το φόρο εισοδήματος :

Σύμφωνα  με  τα  Ελληνικά  Λογιστικά  Πρότυπα,  ο  φόρος  εισοδήματος  αντλείται  από  τη 

διάθεση των κερδών και  δε συνιστά έξοδα, συνεπώς, δε διαμορφώνει  το αποτέλεσμα της 

χρήσεως αλλά αποτελεί συμμετοχή του κράτους στο αποτέλεσμα αυτό. Καταχωρείται στο 

λογαριασμό  «αποτελέσματα χρήσεως»,  ενώ σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ο 

φόρος εισοδήματος συνιστά δαπάνη και  είναι το συνολικό ποσό του φόρου που βαρύνει τα 

αποτελέσματα  της  χρήσεως  (καταχωρείται  ως  δαπάνη  στο  λογαριασμό  «αποτελέσματα 

χρήσεως».

 Σχετικά με τη διάκριση του φόρου εισοδήματος :

Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δε γίνεται διάκριση του φόρου εισοδήματος σε 

τρέχοντα και σε αναβαλλόμενο. Το ποσό του φόρου εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τα 

61



φορολογητέα κέρδη που προκύπτουν ως εξής: Λογιστικά κέρδη χρήσεως α, (+ ή -) Λογιστικές 

διαφορές β, Φορολογητέο εισόδημα γ, (Φορολογητέο εισόδημα  Χ Φορολ. Συντελ. (30%)). 

Ενώ  σύμφωνα  με  τα  Διεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα   ο  φόρος  εισοδήματος  διακρίνεται  σε 

τρέχοντα και αναβαλλόμενο φόρο. Τρέχων φόρος εισοδήματος είναι το ποσό του φόρου που 

αφορά το φορολογούμενο κέρδος της χρήσης.

 Σχετικά με τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος :

Σύμφωνα  με  τα  Ε.Λ.Π.  δεν  εξετάζεται  ούτε  λογιστικά  καταγράφεται  το  φορολογικό 

πλεονέκτημα που εγκλείουν οι μεταφερόμενες εις νέο ζημιές. Ενώ σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. η 

ζημιά χρήσεως, που μεταφέρεται  σε επόμενη 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.

 Σχετικά με την αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς της εταιρίας : 

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. δε γίνεται κάποια σχετική αναφορά, ενώ σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. οι 

καταχωρημένες  στα  βιβλία  φορολογικές  υποχρεώσεις  και  απαιτήσεις  προσαρμόζονται 

ανάλογα. Οι διαφορές προσαρμογής καταχωρούνται στα αποτελέσματα ή, κατά  περίπτωση, 

στην καθαρή θέση.

 Σχετικά με τις γνωστοποιήσεις :

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. απαιτούνται ελάχιστες γνωστοποιήσεις, ενώ σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 

απαιτούνται ελάχιστες γνωστοποιήσεις.
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3.24 Παράδειγμα υπολογισμού αναβαλλόμενης φορολογίας λόγω

        προσαρμογής στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Η εταιρεία υπολογίζει αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων με βάση τους κανόνες των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΠΔ.299/2003) συνολικής αξίας 110.000 ευρώ. Τα καθαρά 

αποτελέσματα προ φόρων της  χρήσης  ανήλθαν στο ποσό των  500.000 ευρώ.  Η εταιρεία 

φορολογείται  με  συντελεστή  25%.  Για  τις  ανάγκες  των  Διεθνών  Λογιστικών  Προτύπων 

υπολόγισε αποσβέσεις ύψους 140.000 ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα που προσδιορίσθηκαν 

με βάση τους κανόνες των ΔΛΠ ανήλθαν στο ποσό των 450.000 ευρώ. Το ζητούμενο είναι να 

υπολογιστεί ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος.

Πίνακας 3.14 : Διαφορά αποτελέσματος Ε.Λ.Π. με Δ.Λ.Π.

Αποτελέσματα Ε.Λ.Π. Αποτελέσματα Δ.Λ.Π. Διαφορά
500.000 450.000 50.000

 Εφόσον τα Αποτελέσματα με βάση τα Ε.Λ.Π. είναι μεγαλύτερα (>) από τα 

            αποτελέσματα με βάση τα Δ.Λ.Π. τότε έχουμε μία περίπτωση αναβαλλόμενης 

            φορολογικής απαίτησης.

Πίνακας 3.15 : Λογιστική Εγγραφή με βάση τα Δ.Λ.Π.

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση

18.90
Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις/ 12.500,00
Απαίτηση από αναβαλλόμενη φορολογία

(50.000 Χ 25% = 12.500)
12.500,00

54.08 Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη / 12.500,00
Φόρος κερδών χρήσης 12.500,00
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 Εάν η διαφορά ήταν αντίθετη, δηλαδή τα αποτελέσματα των Δ.Λ.Π. ήταν μεγαλύτερα:

            Η κατάλληλη λογιστική εγγραφή που γίνεται στα βιβλία των Δ.Λ.Π. έχει ως εξής :

Πίνακας 3.16 : Λογιστική Εγγραφή με βάση τα Δ.Λ.Π.

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση

45.90

Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις/ Απαίτηση από αναβαλλόμενη 

φορολογία
(50.000 Χ 25% = 12.500)

12.500,00

54.08 Υποχρεώσεις από φόρους –τέλη / 12.500
Φόρος κερδών χρήσης 12.500,00

3.25 Συμπεράσματα αναβαλλόμενης φορολογίας του Διεθνούς Λογιστικού  

        Προτύπου 12

Το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 12 καθιέρωσε μεγάλες και σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το 

αρχικό  Δ.Λ.Π.  12  λογιστική  φόρου  εισοδήματος  που  αντικαταστάθηκε  από  το  παρόν 

πρότυπο, καθώς άλλαξε σχεδόν όλο το εύρος της λογιστικής τακτικής και μεθοδολογίας και 

αποτέλεσε  ένα  σημαντικό  εργαλείο  ουσιαστικής  πληροφόρησης  για  τους  επενδυτές.  

Γενικότερα συμπεραίνεται ότι η αναβαλλόμενη φορολογία, η οποία εμφανίζεται στις 

οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών, μέσα από τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, έχει κάποιες απαιτήσεις από κάθε οικονομική οντότητα, όπως και θέτει 

αντίστοιχα  και  κάποιες  απαγορεύσεις  προκειμένου  να  εφαρμοστούν  οι  κανόνες  και  να 

επιτευχτεί κυρίως ο σκοπός που εμπερικλείεται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 ''Φόροι 

Εισοδήματος''.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

4.1 Αντικείμενο της έρευνας

Η έρευνα εξετάζει το πληροφοριακό περιεχόμενο (information content)  της αναβαλλόμενης 

φορολογίας που εντάσσεται στο διεθνές λογιστικό πρότυπο 12 ''Φόροι Εισοδήματος'' σε ένα 

δείγμα εταιριών στο Χρηματιστήριο  Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α) για την περίοδο 2005-2010. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει αν η πληροφόρηση που περιέχεται στις 

οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιριών του εμπορικού και βιομηχανικού κλάδου, 

σχετικά  με  το  διεθνές  λογιστικό  πρότυπο  12,  αποτελεί  ένα  χρήσιμο  εργαλείο  για  τους 

επενδυτές κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεών τους, σε σχέση πάντοτε με την απόδοση 

της χρηματιστηριακής τιμής.

4.2 Στόχος της έρευνας

Οι  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  από το  2005,  καταρτίζονται  σύμφωνα  με  τα  Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, αντικαθιστώντας τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Σύμφωνα λοιπόν με 

τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα εφαρμόζεται  υποχρεωτικά στις  οικονομικές  καταστάσεις  η 

αναβαλλόμενη φορολογία ή αλλιώς αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος.  Ως αναβαλλόμενη 

φορολογία (απαίτηση ή απόκτηση) ορίζεται εκείνο το μέγεθος που συσχετίζει στην τρέχουσα 

περίοδο, μελλοντικές φορολογικές συνέπειες ορισμένων τρεχουσών συναλλαγών.   

Στα  πλαίσια  της  παρούσας  έρευνας  ο  κύριος  ερευνητικός  στόχος  της  έρευνας 

εστιάζεται  κυρίως  στο  αν  η  πληροφόρηση  που  παρέχεται  μέσα  από  τις  οικονομικές 

καταστάσεις καλύπτει τις ανάγκες ενημέρωσης των επενδυτών καθώς και στην αρνητική ή 

θετική αξιολόγηση των επενδυτών σε μια αύξηση ή μείωση αντίστοιχα του τρέχοντος ή του 

αναβαλλόμενου φόρου σχετικά με τις χρηματιστηριακές αποδόσεις. Πιο αναλυτικά γίνεται η 
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διάκριση μεταξύ του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου, και εκτιμάται κυρίως κατά 

πόσον  οι  επενδυτές  χρησιμοποιούν  την  αναβαλλόμενη  φορολογία  υποχρεώσεων  και 

περιουσιακών στοιχείων ως πηγή πληροφόρησης για τις μελλοντικές τους αποφάσεις και ως 

έγκυρη  ενημέρωση  για  την  οικονομική  κατάσταση  οικονομικών  οντοτήτων  του 

ενδιαφέροντός τους ή χρησιμοποιούν την τρέχουσα φορολογία.

4.3 Επιλογή δείγματος – Συλλογή δεδομένων

Η  διεξαγωγή  της  συγκεκριμένης  έρευνας  εξελίσσεται  πάνω  στις  εισηγμένες  στο  Χ.Α.Α. 

εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις του κλάδου, από τις οποίες αντλήθηκαν στοιχεία για 

ένα δείγμα 134 εταιριών, που αντιπροσωπεύουν το 50% + από κάθε κλάδο. Από τις ετήσιες 

οικονομικές τους καταστάσεις έχουν εξεταστεί συγκεκριμένα στοιχεία με τα οποία διεξήχθει 

η  έρευνα  και  αναρτήθηκαν  τα  σχετικά  αποτελέσματα.  Επισημαίνεται  ότι  οι  συνημμένες 

Οικονομικές Καταστάσεις τους έχουν δημοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο και στοχεύουν στο να 

παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την 

ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του 

Ομίλου, με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Πιο αναλυτικά και όσον αφορά  το πως επιλέχθηκαν τα στοιχεία και σε ποια δεδομένα 

στηρίχθηκε η έρευνα θα ήτανε βάσιμο να αναφερθούν οι πηγές άντλησης των στοιχείων και 

δεδομένων αυτής της μελέτης. Η παρούσα μελέτη λοιπόν, συνέλεξε κυρίως στοιχεία από το 

διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του 

www.ase.gr και τη βάση δεδομένων της Hellastat. H έρευνα διεξήχθει συλλέγοντας από κάθε 

κλάδο του έναν επιλεγμένο αριθμό εταιριών, ενώ στη συνέχεια από κάθε εταιρία πάρθηκαν 

στοιχεία από τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της, για τα έτη που αφορούν 

περίοδο  από  το  2005  που  άρχισε  η  υποχρεωτική  εφαρμογή  των  Διεθνών  Λογιστικών 

Προτύπων από τις εισηγμένες εταιρίες στο Χ.Α.Α.  εώς και το 2010.  Από την κάθε ετήσια 

οικονομική κατάσταση το ενδιαφέρον εστιάστηκε κυρίως σε δύο μεταβλητές με βάση τις 

οποίες  στηρίχθηκαν  όλα  τα  αποτελέσματα  που  ακολουθούν  καθώς  και  τα  κύρια 

συμπεράσματα της παρούσας έρευνας.

Τις  δύο  αυτές  μεταβλητές  αποτελούν  ο  τρέχων  και  ο  αναβαλλόμενος  φόρος 

εισοδήματος. Βασικός στόχος αποτελεί να αξιολογηθεί εάν ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος 
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φόρος συσχετίζονται θετικά ή αρνητικά σε σχέση με τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής 

και εάν παρέχουν την απαραίτητη και έγκυρη πληροφόρηση που βοηθάει τον κάθε επενδυτή 

κατά τη διαδικασία λήψεως επενδυτικών αποφάσεων. Ο παρακάτω πίνακας που ακολουθεί, 

αποτελεί  την  ανάλυση  κλάδων  εταιριών  του  δείγματος  με  βάση  τις  εμπορικές  και 

βιομηχανικές επιχειρήσεις του κλάδου.

Πίνακας 4.1: Ανάλυση κλάδων εταιριών του δείγματος

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

1 Πετρέλαιο και Αέριο 3 3 100%
2 Χημικά 9 6 67%
3 Πρώτες Ύλες 18 9 50%
4 Κατασκευές και Υλικά Κατασκευών 31 16 52%
5 Βιομηχανικά Προιόντα και Υπηρεσίες 29 19 66%
6 Τρόφιμα και Ποτά 28 16 57%
7 Προσωπικά και Οικιακά αγαθά 44 22 50%
8 Υγεία 9 6 67%
9 Εμπόριο 13 7 54%
10 Μέσα Ενημέρωσης 13 7 54%
11 Ταξίδια Αναψυχής 14 7 50%
12 Τηλεπικοινωνίες 3 2 67%
13 Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 4 2 50%
14 Τεχνολογία 23 12 52%

ΣΥΝΟΛΟ 241 134 56%
Σημειώσεις: Το δείγμα προέρχεται από το ΧΑΑ και καλύπτει την περίοδο 2005-2010

Όπως φαίνεται και στον πίνακα το σύνολο των κλάδων είναι δεκατέσσερις (14) και οι 

εταιρίες στο σύνολό τους είναι διακόσιες σαράντα μία (241), εκ των οποίων ερευνήθηκαν οι 

εκατόν τριάντα τέσσερις (134) εταιρίες των παραπάνω κλάδων. Από κάθε κλάδο πάρθηκε 

ποσοστό 50% +,  ποσοστό που θεωρείται  εν  μέρει  αντιπροσωπευτικό  για  κάθε  κλάδο αν 

λάβουμε υπόψη και το τελικό συνολικό ποσοστό της τάξεως του 56%.

Σύμφωνα  με  τη  λίστα  πινάκων  των  κλάδων  που  αναφέρονται  στην  επίσημη 

ιστοσελίδα του Χ.Α.Α. δε χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη οι κλάδοι των τραπεζών, 

των ασφαλειών, της ακίνητης περιουσίας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ο λόγος για 

τον  οποίον  δεν  ερευνήθηκαν  οι  τέσσερις  αυτοί  κλάδοι  αποτελεί  ο  διαφορετικός  τρόπος 

χρηματοοικονομικής  αναφοράς,  ή  με  άλλα  λόγια  λόγω  του  διαφορετικού  κλαδικού  τους 

λογιστικού σχεδίου.

Στον  παρακάτω  πίνακα  παρατίθεται  ο  πίνακας  1.  με  τα  περιγραφικά  στατιστικά 
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στοιχεία  και  στον  οποίο  γίνονται  οι  συγκρίσεις  μεταξύ  του  μέσου,  διάμεσου,  μέγιστου, 

ελάχιστου και τέλος αναφέρεται και η τυπική απόκλιση που υπάρχει.

Πίνακας 4.2: Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία

Χρηματιστηριακή 
τιμή

Μεταβολή 
Συνολικών 

κερδών

Μεταβολή 
τρέχοντος 

φόρου

Μεταβολή 
Αναβαλλόμενου 

Φόρου
Μέσος -0,03 -0,02   0,00  0,00
Διάμεσος -0,09  0,00   0,00  0,00
Μέγιστο  2,59  1,06   0,35  0,18
Ελάχιστο -0,84 -1,18 -0,33 -0,74
Τυπική Απόκλιση  0,52   0,21  0,04  0,06

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα φαίνεται  ότι  υπάρχει  μεγάλη τυπική  απόκλιση 

διότι  διαφαίνεται  μεγάλη  μεταβλητότητα,  αυτό  σημαίνει  ότι  το  Rett  που  αποτελεί  τη 

χρηματιστηριακή απόδοση είναι αρνητική για την περίοδο από το 2005-2010, για την οποία 

και διεξήχθει η έρευνα.

Πίνακας 4.3: Συσχετίσεις μεταξύ των Μεταβλητών

Χρηματιστηριακή 
τιμή

Μεταβολή 
Συνολικών 

κερδών

Μεταβολή 
τρέχοντος 

φόρου

Μεταβολή 
Αναβαλλόμενου 

Φόρου
Χρηματιστηριακή

τιμή  1,00  0,26  0,08 -0,06

Μεταβολή Συνολικών 
κερδών  0,26  1,00  0,22 -0,29

Μεταβολή τρέχοντος 
φόρου  0,08  0,22  1,00 -0,03

Μεταβολή 
Αναβαλλόμενου Φόρου  -0,06  -0,29 -0,03  1,00

Ενώ στον τρίτο πίνακα οι τιμές εκτός από αυτές που βρίσκονται στις ακριανές και 

μεσαίες τιμές του πίνακα που είναι στο 1, οι υπόλοιπες τιμές δε θα πρέπει να πλησιάζουν το 1 

ή -1 για το λόγο ότι θα υπάρξει πρόβλημα πολυσυγγραμικότητας. Και όπως φαίνεται και στον 

πίνακα δεν εμφανίζονται προβλήματα πολυσυγγραμικότητας διότι τα αποτελέσματα δείχνουν 
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ότι οι τιμές είναι ευνοϊκές διότι όλες είναι κάτω από το 1 ή τουλάχιστον οι αρνητικές δεν 

αγγίζουν το -1.

4.4 Μεθοδολογία της έρευνας

Η  μεθοδολογία  που  ακολουθήθηκε  στηρίζεται  πάνω  σε  τρία  μοντέλα  υποδείγματος  των 

Thomas και Zhang (2010) που χρησιμοποίησαν σε παρόμοια προγενέστερη έρευνα τους και η 

οποία συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με την έρευνα της παρούσας διπλωματικής εργασίας, 

δεδομένου  ότι  τίθονται  τα  ίδια  ερευνητικά  ερωτήματα  καθώς  και  ερευνώνται  παρόμοιοι 

ερευνητικοί  στόχοι.   Η  έρευνα  εξελίσσεται  γύρω από  δύο  μεταβλητές  που  αποτελούν  ο 

τρέχων  και  ο  αναβαλλόμενος  φόρος,  καθώς  κύριος  ερευνητικός  στόχος  αποτελεί  η 

αποτελεσματική και έγκυρη πληροφόρησή τους στο επενδυτικό κοινό σε σχέση πάντα με τη 

χρηματιστηριακή τιμή, εκτιμάται δηλαδή εάν οι επενδυτές αξιολογούν θετικά (ή αρνητικά) 

μια αύξηση (ή μείωση) αντίστοιχα, των τρεχόντων ή αναβαλλόμενων φόρων. Εξετάζεται πιο 

συγκεκριμένα εάν οι μεταβολές τόσο στον τρέχων φόρο όσο και στον αναβαλλόμενο φόρο 

εισοδήματος είναι συσχετισμένες με τις χρηματιστηριακές αποδόσεις.

Παρακάτω αναφέρονται τα τρία μοντέλα υποδείγματος των Thomas και Zhang (2010) 

τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση και τεκμηρίωση της παρούσας έρευνας και 

των αποτελεσμάτων της  και  μέσα από τα  οποία πηγάζουν τα κύρια  συμπεράσματα στην 

τελευταία ενότητα αυτού του κεφαλαίου.

Τα τρία υποδείγματα έχουν ως εξής :

Rett = α0 + α1ΔΕt + ωt ( Α )

Rett = β0 + β1Δ Pre_Tax_Et + β2Δ Tax ( Β )

Rett = β0 + β1Δ Pre_Tax_Et + β2Δ Def_Tax   ( Γ )
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Τα τρία υποδείγματα όπως αναφέρονται παραπάνω εστιάζονται γενικότερα στη σχέση 

κέρδους και χρηματιστηριακής απόδοσης και ειδικότερα αναφέρονται :

 Υπόδειγμα Α : Στη σχέση μεταξύ συνολικών κερδών και χρηματιστηριακής

                                     απόδοσης.

 Υπόδειγμα Β : Στη σχέση μεταξύ κερδών προ φόρων, τρέχοντος φόρου και

                                     χρηματιστηριακής απόδοσης.

 Υπόδειγμα Γ : Στη σχέση μεταξύ κερδών προ φόρων, αναβαλλόμενου

                                     φόρου και χρηματιστηριακής απόδοσης.

Μελετώντας  τα  υποδείγματα  πιο  προσεκτικά  θα  ήταν  βάσιμο  να  αναφερθεί  η 

χρησιμότητα  της κάθε μεταβλητής και τι προσδιορίζει μέσα από το υπόδειγμα της εξίσωσης. 

Να αναφερθεί ότι  όλες οι παραπάνω μεταβλητές διαιρούνται με τη χρηματιστηριακή τιμή 

στην αρχή του προηγούμενου έτους για να αποφευχθούν προβλήματα ετεροσκεδαστικότητας. 

➢ Rett = χρηματιστηριακή τιμή

➢ α0 , β0 = σταθεροί όροι

➢ α1Δεt = μεταβολή των συνολικών κερδών

➢ ωt = κατάλοιπα της παλινδρόμησης

➢ β1Δ Pre_Tax_Et = μεταβολή των κερδών προ φόρων

➢ β2Δ Tax = μεταβολή του τρέχοντος φόρου

➢ β2Δ Def_Tax = μεταβολή του αναβαλλόμενου φόρου

Ξεκινώντας λοιπόν από τη μεταβλητή Rett που είναι κοινή και στα τρία υποδείγματα 

και  απεικονίζει  το  μέγεθος  της  χρηματιστηριακής  τιμής.  Στη  συνέχεια  το  α0  στην  πρώτη 

σχέση καθώς και τα  β0 στη δεύτερη και τρίτη αποτελούν απλά τους σταθερούς όρους, ενώ 

ιδιαίτερη προσοχή δίνεται περισσότερο στο δεύτερο και τρίτο σκέλος των εξισώσεων όπου 

και διαφοροποιείται το μέγεθος με το οποίο και συσχετίζεται η χρηματιστηριακή τιμή. Στο 

πρώτο  υπόδειγμα  το  α1 είναι  ο  συντελεστής  παλινδρόμησης  και  το  Δεt αναφέρεται  στη 

μεταβολή των συνολικών κερδών με βάση το οποίο προσδιορίζεται και ως υπόδειγμα σχέσης 

των συνολικών κερδών με τη χρηματιστηριακή τιμή, ενώ τέλος το ωt αποτελεί τα κατάλοιπα 

της παλινδρόμησης. Στη συνέχεια στο δεύτερο υπόδειγμα του κέρδους προ τρέχοντος φόρου 
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και τρέχοντος φόρου, αυτό που αλλάζει εκτός από το σταθερό όρο είναι το β1 που είναι ο 

συντελεστής  παλινδρόμησης  των  κερδών  προ  φόρων  και  το  Δ  Pre_Tax_Et που  είναι  η 

μεταβολή κερδών προ φόρων τρέχοντος φόρου, ενώ το β2 είναι ο τρέχων φόρος και το  β2 Δ 

Tax η μεταβολή του τρέχοντος φόρου. Και τέλος στο τρίτο υπόδειγμα αυτό που κάνει τη 

διαφοροποίηση ουσιαστικά από το δεύτερο μοντέλο υποδείγματος είναι το β2Δ Def_Tax  που 

αναφέρεται στη μεταβολή κερδών προ αναβαλλόμενου και αναβαλλόμενου φόρου.

Η παρούσα έρευνα διεξήχθει στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας και σχετίζεται 

κυρίως με το ερώτημα αν ο τρέχων ή ο αναβαλλόμενος φόρος είναι άμεσα συσχετισμένος με 

τη χρηματιστηριακή απόδοση της μετοχής και με επιπλέον στόχο να προσφέρονται επιπλέον 

στοιχεία  για  ένα  αντικείμενο  έρευνας  όπως  αποτελεί   η  εφαρμογή  της  αναβαλλόμενης 

φορολογίας και οι φορολογικές της επιπτώσεις, από μια χώρα διαφορετική. Οι παραπάνω 

μεταβλητές των τριών υποδειγμάτων έχουν προσδιοριστεί και αναλυθεί για 134 εισηγμένες 

εταιρίες  στο  Χ.Α.Α.  του  εμπορικού  και  βιομηχανικού  κλάδου  μέσα  από  τις  ετήσιες 

δημοσιοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις  τους.  Παρακάτω  σε  επόμενη  ενότητα  έχουν 

απεικονιστεί τα επίσημα αποτελέσματα με βάση τα τρία μοντέλα υποδείγματος και έχουν βγει 

τα σχετικά πορίσματα, συγκρίνοντάς τα με τα συμπεράσματα των Thomas και Zhang (2010) 

για να παρατηρηθούν τυχόν ομοιότητες ή διαφορές. Διότι αν και οι δύο έρευνές αφορούν 

κοινούς ερευνητικούς στόχους διαπιστώνεται τελικά ότι τα αποτελέσματα διαφέρουν αρκετά 

μεταξύ  τους  εάν  βέβαια  ληφθεί  υπόψη  και  το  σκεπτικό  ότι  οι  έρευνες  εξελίχτηκαν  σε 

διαφορετικές χώρες και με διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα.  

 Μεθοδολογία έρευνας των Thomas και Zhang (2010)

Η παρούσα έρευνα θα γινόταν πιο κατανοητή απεικονίζοντας και τη μεθοδολογία έρευνας 

των  Thomas και Zhang  (2010)  πάνω  στην  οποία  και  στηρίζεται  και  η  μεθοδολογία  της 

προκειμένης  έρευνας καθώς  και  τα  αποτελέσματα  που  προέκυψαν  με  βάση  τα  ίδια 

υποδείγματα. Η έρευνα τους λοιπόν διεξάγεται γύρω από την εκτίμηση των συντελεστών για 

τριάντα ετήσιες παλινδρομήσεις της χρηματιστηριακής αποδόσεως σε σχέση με τα κέρδη προ 

φόρων,  με  ελέγχους  όσον  αφορά  τις  αναμενόμενες  αποδόσεις  και  τις  αλλαγές  στη 

φορολογική  δαπάνη  αλλά  και  χωρίς. Η έρευνα  διεξάγεται  με  βάση  τα  τρία  υποδείγματα 

εξισώσεων που αναλύθηκαν στην παραπάνω ενότητα και αναφέρονται στη σχέση κέρδους 
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και  χρηματιστηριακής  απόδοσης  τα  αποτελέσματα  των  οποίων  θα  παρατεθούν  στην 

παρακάτω ενότητα. Η συλλογή δεδομένων στηρίζεται σε ένα επιμέρους δείγμα 367 εταιρειών 

και για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις μεταβλητές στις παραπάνω εξισώσεις 

για ένα διάστημα διάρκειας 30 ετών, μεταξύ δηλαδή του έτους 1978 και του 2007.

Έχουν ληφθεί  στοιχεία για  το πρωταρχικό δείγμα τους  από δύο πηγές:  α)  από τα 

αρχεία  Compustat  των  κερδών  και  άλλων  φορολογικών  και  χρηματοοικονομικών 

μεταβλητών,  και  β)  CRSP  μηνιαία  αρχεία  των  αποδόσεων  σχετικά  με  τα  δεδομένα 

αποδόσεων  των  μετοχών.  Κύρια  εξαρτημένη  μεταβλητή  τους  είναι  η  απόδοση  της 

χρηματιστηριακής τιμής σε μια περίοδο 12 μηνών εκμετάλλευσης (Rett), ξεκινώντας από το 

τέλος του τρίτου μήνα του τρέχοντος οικονομικού έτους (έτος t) μέχρι και το τέλος του τρίτου 

μήνα του επόμενου έτους. Το τρίμηνο αντιστάθμισμα μεταξύ των χρήσεων καθώς και των 

περιόδων  των  αποδόσεων  έχει  σχεδιαστεί  για  να  δοθεί  ο  απαραίτητος  χρόνος  για  τη 

δημοσιοποίηση των οικονομικών μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν.

Κύριος ερευνητικός στόχος των Thomas και Zhang (2010) ήτανε να επανεξετάσει τις 

συνέπειες στην αξία των φορολογικών εξόδων και κατά πόσο επηρεάζεται θετικά η αρνητικά 

η  έγκυρη  ενημέρωση  των  επενδυτών  γύρω  από  την  απόδοση  της χρηματιστηριακής 

απόδοσης.   Οι παραπάνω ερευνητές αναφέρονται και  στα αποτελέσματα του  Λίπε (1986) 

όπου  με  βάση  την  έρευνά  του  αποδείχτηκε  ότι  οι  απροσδόκητες  μεταβολές  στα  έσοδα 

συσχετίζονται  θετικά  με  τις  μεταβολές  της  αξίας  της  χρηματιστηριακής  απόδοσης,  ενώ 

απρόσμενες  αλλαγές  στα  έξοδα,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  φορολογικών  εξόδων, 

συσχετίζονται  αρνητικά  με  τις  αλλαγές  στην  αξία.  Ενώ  αντίθετα  σύμφωνα  με  μια  άλλη 

προγενέστερη έρευνα των Ohlson και Penman (1992) οι φορολογικές εκπλήξεις στις δαπάνες 

μπορεί να είναι καλή είδηση, κρατώντας σταθερά τις εκπλήξεις όσον αφορά τα έσοδα και 

άλλα έξοδα.

Ενώ λοιπόν προγενέστερες μελέτες αποδείκνυαν ότι τα υψηλότερα έσοδα αυξάνουν 

την αξία, ενώ τα υψηλότερα έξοδα περιλαμβανομένων και των φόρων, μειώνουν την αξία, 

σύμφωνα με  τη  μεθοδολογία  που  ακολουθήθηκε  από τους  Thomas και Zhang (2010)  σε 

μεταγενέστερη δική τους έρευνα, βρέθηκε ότι τα υψηλότερα έξοδα φόρων μπορεί να αποτελεί 

τελικά μια καλή είδηση, ακόμη κι αν τα κέρδη μετά φόρων μπορεί να είναι χαμηλότερα. 

Διεξάγεται λοιπόν σύμφωνα με τους παραπάνω ερευνητές μια ολοκληρωμένη έρευνα μέσα 

από  την  οποία  συναντώνται  συνέχεια  εκπλήξεις  τόσο  στις  τρέχουσες  όσο  και  στις 

αναβαλλόμενες  μερίδες  των  φόρων,  οι  οποίες  είναι  έντονα  θετικές  ταυτόχρονως  με  τις 

αποδόσεις των μετοχών και τα μελλοντικά κέρδη, περισσότερο από τις εκπλήξεις στα προ-

φόρων κέρδη του εισοδήματος.  Το φορολογικό έξοδο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για 
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την κερδοφορία η οποία και δεν αντικατοπτρίζεται στα προ φόρων κέρδη ή στα συστατικά 

του.  Βρέθηκε  επίσης  ότι  αυτός  ο  θετικός  συντελεστής  κλήσης  που  γίνεται  ακόμα  πιο 

αρνητικός, αυξάνει τις πληροφορίες που περιέχονται στα κέρδη.

Σύμφωνα λοιπόν με  τους  Thomas και  Zhang  (2010) οι  οποίοι  και  εξερευνούν  τις 

απόψεις  προγενέστερων  ερευνών  με  σκοπό  να  ερευνήσουν  ποιό  συμπέρασμα  είναι 

περισσότερο αντιπροσωπευτικό, όπου με βάση τα δικά τους δεδομένα και αποτελέσματα να 

καταλήξουν στο δικό τους τελικό πόρισμα.

4.5 Εμπειρικά αποτελέσματα

Στην παρούσα ενότητα εναποτίθενται τα αποτελέσματα από τα στοιχεία και δεδομένα της 

παρούσας έρευνας που διεξάχθηκε μέσα από 134 επιλεγμένες εταιρίες του εμπορικού και 

βιομηχανικού κλάδου για  την  περίοδο από το  2005 εώς  και  για  το 2010 που υπάρχουνε 

δημοσιευμένα στοιχεία στο διαδίκτυο, όσον αφορά τον τρέχοντα και τον αναβαλλόμενο φόρο 

εισοδήματος και κατά πόσο επηρεάζουν τα κέρδη των μετοχών. Το αντικείμενο δηλαδή της 

έρευνας εστιάζεται στο κομμάτι της αναβαλλόμενης φορολογίας και πιο εξειδικευμένα στο 

εάν ο αναβαλλόμενος ή τρέχων φόρος ή και τα δύο μαζί έχουν θετική ή αρνητική συσχέτιση 

με τη χρηματιστηριακή απόδοση.

Στόχος επιπρόσθετα αποτελεί αν παρέχεται επαρκής πληροφόρηση και να συγκριθούν 

τα αποτελέσματα με μια παρόμοια έρευνα που πραγματοποίησε ο Thomas και Zhang (2010). 

Όπως αναλύθηκε και στη μεθοδολογία της έρευνας για τη συγκεκριμένη έρευνα θεωρήθηκε 

σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε τα τρία μοντέλα υποδείγματος που εφάρμοσαν οι  Thomas 

και Zhang (2010) και να ερευνήσουμε στην ουσία τα αποτελέσματα από μια άλλη σκοπιά και 

να αναφερθούν ομοιότητες ή και διαφορές πάνω στα αποτελέσματα από μια χώρα σε άλλη.

Παρακάτω  για  την  καλύτερη  διασαφήνιση  των  αποτελεσμάτων  απεικονίζεται 

διαγραμματικά ο πίνακας μέσα από τον οποίον παρουσιάζονται τα τρία υποδείγματα με τις 

διάφορες μεταβλητές και τα οποία αναφέρονται στη σχέση με βάση το Rett που αποτελεί τη 

χρηματιστηριακή απόδοση με το κέρδος :
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      Πίνακας 4.4 : Παρουσίαση Υποδειγμάτων

Υπόδειγμα Α Rett = α0 +α1ΔΕt + ωt Συνολικά κέρδη

Υπόδειγμα Β Rett = β0 + β1Δ Pre_Tax_Et  + β2Δ Tax Κερδών προ φόρων και 
τρέχοντος φόρου

Υπόδειγμα Γ Rett = β0 + β1Δ Pre_Tax_ Et + β2Δ Def_Tax Κερδών προ φόρων και 
αναβαλλόμενου φόρου

Παρακάτω  φαίνεται  ο  πίνακας  που  σχετίζεται  με  την  εκτίμηση  των  τελικών 

αποτελεσμάτων των τριών υποδειγμάτων που αναφέρθηκαν στον παραπάνω πίνακα και τα 

οποία απεικονίζονται ως εξής :

Πίνακας 4.5: Εκτίμηση Υποδειγμάτων

Υπόδειγμα Α
α0 tstat α1 tstat Adj.R2

-0,02 -0,64 0,56 3,98 0,05
Υπόδειγμα Β

β0 tstat β1 tstat β2 tstat Adj.R2
-0,02 -0,65 0,59 3,85 0,18 0,19 0,05

Υπόδειγμα Γ
γ0 tstat γ1 tstat γ2 tstat Adj.R2

-0,03 -1,11 0,55 4,24 -1,66 -2,04 0,06

Ο  πίνακας  εκτίμησης  των  υποδειγμάτων  αναλύεται  με  τη  χρήση  του  ελέγχου 

σημαντικότητας  (t-stats),  και  μέσω  του  adjusted R2  που  αποτελεί  το  συντελεστή 

προσδιορισμού  της  παλινδρόμησης,  για  τις  μεταβολές  των  συνολικών  κερδών  (α1),  των 

κερδών προ φόρων (β1) και (γ1), καθώς και για τη μεταβολή του τρέχοντος φόρου (β2) και 

μεταβολής του αναβαλλόμενου φόρου (γ2).

➢ Τα  t-stats (ελέγχος  σημαντικότητας)  πρέπει  να  είναι  θετικά  ή  αρνητικά  αλλά 

μεγαλύτερα από το 1,65.

➢ Το  adjusted R2  (συντελεστής  προσδιορισμού  της  παλινδρόμησης)  εξετάζει  τι 

ποσοστό της μεταβολής της εξαρτημένης ερμηνεύουν οι ανεξάρτητες και αναφέρεται 

ότι πρέπει να είναι μεγαλυτερο του μηδενός. 
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 Αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  και  τα  τρία  υποδείγματα είναι  στατιστικά  σημαντικά  σε 

επίπεδο σημαντικότητας 1%, που σημαίνει ότι τα συνολικά κέρδη, τα κέρδη πρό και μετά 

φόρων καθώς και τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου περιέχουν σημαντική πληροφόρηση 

για  την  τιμή  της  μετοχής.  Και  στα  τρία  υποδείγματα  παρατηρούμε  ότι  η  μεταβολή  των 

συνολικών κέρδών (α1) και των κερδών πρό φόρων (β1, γ1) είναι και στα τρία θετική, όπως 

θετικά και μεγαλύτερα από το 1,65 είναι και τα  t-stats (μέτρηση ελέγχου σημαντικότητας) 

που θεωρούνται στατιστικά πολύ σημαντικά για την πληροφόρηση σχετικά με την απόδοση 

της  χρηματιστηριακής  τιμής.  Δηλαδή  υπάρχει θετική συσχέτιση  μεταξύ  των  συνολικών 

κέρδών και  των κερδών πρό φόρων με τη χρηματιστηριακή τιμή,  που σημαίνει  ότι  όταν 

αυξάνεται το ένα, σημαίνει παράλληλα και ταυτόχρονη αύξηση και στο άλλο.

Οσον αφορά όμως το β2, γ2 που αναφέρονται στη μεταβολή του τρέχοντος και του 

αναβαλλόμενου  φόρου  καθώς  και  στα  t-stats  διαπιστώνεται  ότι  ενώ  η  μεταβολή  του 

τρέχοντος φόρου είναι θετική με βάση το  t-stat,  αλλά μικρότερη του 1,65 που σημαίνει ότι 

στατιστικά  είναι  ασήμαντη.  Ενώ  σχετικά  με  τη  μεταβολή  του  αναβαλλόμενου  φόρου, 

παρατηρείται ότι ενώ είναι αρνητική, το  t-stat  δείχνει ότι είναι στατιστικά σημαντικό διότι 

είναι αρνητικό και κυριώς μεγαλύτερο του 1,65. Αυτή η αρνητική συσχέτιση σημαίνει ότι όσο 

θα αυξάνεται η μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο, τόσο θα μειώνεται η χρηματιστηριακή 

τιμή και το αντίστροφο. Ενώ να αναφέρθεί ότι οι  Thomas και  Zhang (2010) ανακάλυψαν 

ακριβώς το αντίθετο και βρήκαν θετική συσχέτιση, δηλαδή ότι όσο θα αυξάνεται η μεταβολή 

στον  τρέχων  και  στον  αναβαλλόμενο  φόρο,   τόσο  θα  αυξάνεται  παράλληλα  και  η 

χρηματιστηριακή  αξία  και  ισχύει  και  το  αντίστροφο.  Ενώ  σχετικά  με  το  συντελεστή 

παλιδρόμησης  adjusted R2 παρατηρείται ότι και τα τρία υποδείγματα είναι μεγαλύτερα του 

μηδενός, που σημαίνει ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούν να ερμηνεύσουν τη μεταβολή 

της εξαρτημένης μεταβλητής, το καθένα κατά τη δικιά του αναλογία.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με την έρευνα των Thomas και Zhang (2010) παρατηρείται 

ότι στο αποτέλεσμα της εξίσωσης ο συντελεστής κλίσης Δet, είναι ουσιαστικά χαμηλότερος 

από το συντελεστή ανταπόκρισης των κερδών. Ενώ στην εξίσωση (2) δεδομένου ότι τα κέρδη 

μετά φόρων ισούνται με τα προ φόρου εισοδήματος μείον το φόρο, μια αφελής μηχανική 

πρόβλεψη βρέθηκε ότι τα β1 και β2 πρέπει να είναι θετικά και αρνητικά, αντίστοιχα.  Έχουν 

βρεθεί  επίσης  σύμφωνα  με  τους  Thomas και Zhang  (2010)  δύο  εκπληκτικά  ευρήματα. 

Πρώτον, ακόμη και αν φόρος αφαιρείται κατά τον υπολογισμό του καθαρού εισοδήματος, ο 

συντελεστής του (β2) είναι σημαντικά θετικός. Δηλαδή, εάν δύο επιχειρήσεις δηλώνουν την 

ίδια αλλαγή σε προ-φόρου εισοδήματος, η εταιρεία αναφέρει μια μεγαλύτερη αλλαγή του 

φόρου και θεωρείται ότι έχουν αναφερθεί καλύτερα νέα, αν και αναφέρει χαμηλότερη αλλαγή 
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μετά τους φόρους εισοδήματος. Δεύτερον, όχι μόνο είναι ο συντελεστής για το φόρο δαπάνης 

φέρνει θετικές αλλαγές, αλλά και ο συντελεστής των συνδεδεμένων t-statistics είναι πολλές 

φορές  μεγαλύτερος  από  ό,  τι  τα  αντίστοιχα  ποσά  για  τις  προ-φόρου  μεταβολές  του 

εισοδήματος (β1).  Ο υψηλότερος σε μέγεθος συντελεστής προς έκπληξη των φόρων είναι 

συνεπείς με δύο μη αλληλοαναιρούμενες προϋποθέσεις: α) Το πληρεξούσιο έξοδο φόρου για 

την κερδοφορία περιέχει μικρότερο σφάλμα μέτρησης από ό, τι του προ-φόρου εισοδήματος, 

και  β)  ο  συντελεστής  για  το  έξοδο  φόρου  θα  πρέπει  να  αναγάγει  τους  φορολογικούς 

συντελεστές, στο βαθμό που ο φόρος συλλαμβάνει ένα εναλλακτικό μέτρο στην προ φόρων 

κερδοφορία.

Τέλος, τα αποτελέσματα στη μελέτη αυτή επιβεβαιώνουν τη διαφορά των πορισμάτων 

μεταξύ  των  δύο  ερευνών,  όπου  η  μεν  προγενέστερη  των  Thomas και Zhang  (2010) 

συμπεραίνει ότι τα φορολογικά έξοδα αποτελούν καλές ειδήσεις για τους επενδυτές, διότι 

υπάρχει  θετική  συσχέτιση  με  τη  χρηματιστηριακή  τιμή,  ενώ  στην  παρούσα  έρευνα  τα 

αναλυτικά  συμπεράσματα  της  οποίας  απεικονίζονται  στην  παρακάτω  ενότητα  βγαίνει  το 

πόρισμα  ότι  η  μεταβολή  της  αύξησης  των  φορολογικών  εξόδων  και  συγκεκριμένα  της 

αναβαλλόμενης φορολογίας ενδέχεται να αποτελέσει τελικά κακές ειδήσεις, γιατί μειώνει τη 

χρηματιστηριακή τιμή. Ενώ μια ενδεχόμενη μείωση της αναβαλλόμενης φορολογίας μπορεί 

να φέρει καλές ειδήσεις στο επενδυτικό κοινό γιατί αυξάνει τη χρηματιστηριακή αξία. Να 

αναφερθεί τέλος ότι, όταν τα κέρδη διαχωρίζονται σε μεταβολές κερδών προ αναβαλλόμενων 

και  μεταβολές  αναβαλλόμενων φόρων,  τότε  το συνολικό επεξηγηματικό περιεχόμενο των 

ανεξάρτητων μεταβλητών για την εξαρτημένη μεταβλητή αυξάνεται.

4.6 Συμπεράσματα

Όπως  έχει  αναφερθεί  η  έρευνα  εκτυλίσσεται  γενικότερα  γύρω  από  την  αναβαλλόμενη 

φορολογία, παίρνοντας δείγμα για 134 εισηγμένες εταιρίες του εμπορικού και βιομηχανικού 

κλάδου,  πηγές  των οποίων αποτελούν οι  δημοσιοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις  που 

υπάρχουν στο διαδίκτυο για την περίοδο 2005-2010, εξετάζοντας με αυτόν τον τρόπο την 

τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία σε σχέση με την χρηματιστηριακή απόδοση και κατά 

επέκταση  με  την  έγκυρη  πληροφόρηση  των  επενδυτών  μέσα  από  τις  οικονομικές 

καταστάσεις, μέσω της εφαρμογής τους. Με βάση το παραπάνω ερώτημα και τα δεδομένα 
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και οικονομικά στοιχειά τα οποία περισυλλέχθηκαν διεξάχθηκε η παρούσα έρευνα με σκοπό 

να  διερευνηθεί  ο  παραπάνω  ερευνητικός  στόχος  και  να  παρουσιαστούν  τα  παραπάνω 

εμπειρικά αποτελέσματα .

Όπως προκύπτει λοιπόν από τα εμπειρικά αποτελέσματα και με την ολοκλήρωση της 

παρούσας έρευνας συνάγεται το συμπέρασμα ότι παρόλο ότι ο τρέχων φόρος εισοδήματος 

είναι  θετικός,  είναι  στατιστικά  ασήμαντος.  Ενώ  ο  αναβαλλόμενος  φόρος  εισοδήματος 

συσχετίζεται  αρνητικά  και  είναι  σημαντικός  σε  επίπεδο  σημαντικότητας  5%.   Άρα  όσο 

μεγαλύτερη η μεταβολή αύξησης του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος, τόσο μεγαλύτερη 

η μείωση στη χρηματιστηριακή τιμή. Αυτό σημαίνει ότι η αναβαλλόμενη φορολογία παρέχει 

στον επενδυτή στατιστικά σημαντική πληροφόρηση κατά τη λήψη των αποφάσεων διότι είναι 

αρνητική αλλά με έλεγχο σημαντικότητας (t-stats) μεγαλύτερη από το 1,65 και απεικονίζει 

γενικότερα μια συνολική εικόνα της φορολογικής επιβάρυνσης της επιχείρησης μέσα από τις 

δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, ενώ η τρέχουσα φορολογία δεν παρέχει αντίθετα 

κάποια στοιχειώδη πληροφόρηση και θεωρείται ανεπαρκής στον τομέα της ενημέρωσης των 

επενδυτών με έλεγχο σημαντικότητας μικρότερο του 1,65.

 Η παρούσα έρευνα στηρίχθηκε στη μεθοδολογία έρευνας που εφάρμοσαν οι Thomas 

και Zhang  (2010),  οι  οποίοι  και  χρησιμοποίησαν  τρία  μοντέλα  υποδειγμάτων  στα  οποία 

βασίστηκε και η συγκεκριμένη έρευνα για να βγουν τα αποτελέσματα και πορίσματα και τα 

οποία αναφέρονται στη σχέση χρηματιστηριακής απόδοσης με τη μεταβολή των συνολικών 

κερδών και των κερδών πρό φόρων καθώς και του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου . 

Ωστόσο η κοινή διαίσθηση καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία από κοινού επιβεβαίωναν ότι 

η απροσδόκητη αύξηση των εσόδων αποτελούσε καλές ειδήσεις για την πληροφόρηση των 

επενδυτών,  ενώ  η  απροσδόκητη  αύξηση  σε  όλα  έξοδα,  συμπεριλαμβανομένων  και  των 

φορολογικών εξόδων, αποτελούσε κακές ειδήσεις. Αντίθετα με το παραπάνω πόρισμα καθώς 

και με προγενέστερες μελέτες βασίστηκε το συμπέρασμα της μελέτης των Thomas και Zhang 

(2010) το οποίο και έδειξε ότι τα υψηλότερα φορολογικά έξοδα μπορεί να αποτελούν τελικά 

μια καλή είδηση, ακόμη κι αν τα κέρδη μετά φόρων είναι χαμηλότερα. Μέσα από τη μελέτη 

τους εξετάστηκε το πιθανότερο αντιπροσωπευτικό συμπέρασμα με βάση το δικό τους δείγμα 

και τα συμπεράσματα, μέσα από την τεκμηρίωση της δικιάς τους έρευνας, τα πορίσματα της 

οποίας διαφέρουν σε κάποιο βαθμό με τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας. 

Εξετάζοντας λοιπόν παράλληλα τα πορίσματα της μελέτης των  Thomas και Zhang 

(2010) με τα πορίσματα της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας διαπιστώνεται με βάση τα 

ευρήματα των παραπάνω ερευνητών, ότι  τόσο ο τρέχων φόρος όσο και ο αναβαλλόμενος 

φόρος εισοδήματος θεωρούνται στατιστικά σημαντικοί παράγοντες στην πληροφόρηση των 
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επενδυτών κατά τη διαδικασία λήψης  των αποφάσεων τους  και  συσχετίζονται  ιδιαιτέρως 

θετικά με την απόδοση της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, με σκοπό να αποφέρουν 

μελλοντικά  κέρδη  σε  αντίθεση  με  τα  προ  φόρων  κέρδη.  Τα  φορολογικά  έξοδα  επίσης, 

περιέχουν  σημαντικές  πληροφορίες  για  τα  επίπεδα  κερδοφορίας  τα  οποία  δεν 

αντικατοπτρίζονται στα προ φόρων κέρδη ή στα συστατικά του. Διαπιστώνεται επίσης, ότι ο 

θετικός αυτός συντελεστής κλήσης γίνεται ακόμα πιο αρνητικός όταν οι εμπειρικές επιλογές 

αυξάνουν την πληροφόρηση που εμπεριέχεται στα κέρδη. Το συμπέρασμα των παραπάνω 

ερευνητών έρχεται σε αντίθεση με το πόρισμα της παρούσας έρευνας όπου συνάγεται ότι 

μόνο η μεταβολή του αρνητικού αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος εμπεριέχει σημαντική 

πληροφόρηση  για  τη  συνολική  οικονομική  κατάσταση  των  επιχειρήσεων,  μέσα  από  την 

ταυτόχρονη αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας, σε περίπτωση που κάποιος επενδυτής έχει 

την ανάγκη της πλήρους ενημέρωσης και φορολογικής επιβάρυνσης και όχι των βασικών 

στοιχείων ενημέρωσης, λόγως της αρνητικής συσχέτισης με τη χρηματιστηριακή αξία. 

Διεξάγεται  τέλος,  ως  συμπέρασμα  όλων  των  παραπάνω  ότι  όσο  θα  αυξάνεται  ο 

αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος, τόσο θα μειώνεται η χρηματιστηριακή τιμή, επειδή η 

μεταξύ τους συσχέτιση ειναι αρνητική και το αντίστροφο. Ο τρέχων φόρος στην παρούσα 

έρευνα είναι στατιστικά σημαντικός. Ενώ ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει στη μελέτη των 

Thomas και Zhang (2010), όπου επειδή ακριβώς η μεταξύ τους συσχέτιση είναι θετική, όσο 

θα  αυξάνεται  ο  τρέχων  και  αναβαλλόμενος  φόρος,  τόσο  θα  αυξάνεται  παράλληλα  και  η 

χρηματιστηριακή τιμή και το αντίστροφο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα γενικότερα, εκτός από μία διαφορετική λογιστική πρακτική, 

εισάγουν μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία για το είδος των πληροφοριών που πρέπει να 

παρέχει  μια  εισηγμένη εταιρία  σε  μια  αναγνωρισμένη χρηματιστηριακή αγορά.  Πλέον οι 

οικονομικές μονάδες καλούνται  να ανταποκριθούν στις  διαφορετικές απαιτήσεις  του νέου 

οικονομικού γίγνεσθαι το οποίο διαμορφώνεται εκτός εθνικών συνόρων και τοπικών αγορών. 

Στο πλαίσιο της νέας αυτής πραγματικότητας εντάσσονται και το διεθνές λογιστικό πρότυπο 

12, ως εργαλείο ουσιαστικής πληροφόρησης.

Σκοπός και ερευνητικός στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 

είναι να καταδείξει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, την πληροφόρηση που παρέχεται μέσα 

από την τρέχουσα και την αναβαλλόμενη φορολογία στον κάθε επενδυτή κατά τη διαδικασία 

λήψης  των  αποφάσεών  του,  σε  σχέση  με  την  απόδοση  της  χρηματιστηριακής  τιμής.  Το 

διεθνές  λογιστικό  πρότυπο  12  διακρίνεται  από  τον  τρέχων  και  τον  αναβαλλόμενο  φόρο 

εισοδήματος.  Ο  αναβαλλόμενος  φόρος  στη  συνέχεια  εμφανίζεται  στον  Ισολογισμό  ως 

αναβαλλόμενη  φορολογική  απαίτηση  στο  Ενεργητικό  και  ως  αναβαλλόμενη  φορολογική 

υποχρέωση στο Παθητικό. Ο τρέχων φόρος είναι ο φόρος της χρήσης, ενώ ο αναβαλλόμενος 

φόρος  αποτελεί  ουσιαστικά  την  οικονομική  επιβάρυνση  ή  και  ελάφρυνση,  η  οποία 

καταχωρείται ως έσοδο ή έξοδο και συμπεριλαμβάνεται στο κέρδος ή ζημία της περιόδου, 

εκτός εάν η φορολογία πηγάζει από μία συναλλαγή ή ένα γεγονός το οποίο καταχωρείται 

απευθείας στα ίδια κεφάλαια ή από εξαγορά σε συνένωση επιχειρήσεων.

Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  που  διεξάχθηκε  για  τον  εμπορικό  και 

βιομηχανικό κλάδο διαπιστώνεται ότι τελικά ότι τα φορολογικά έξοδα και κυρίως η μείωση 

της  αναβαλλόμενης  φορολογίας,  αποτελούν  καλές  ειδήσεις  για  την  παρούσα  έρευνα. 

Συμπεραίνεται λοιπόν ότι ο αναβαλλόμενος φόρος έχει αρνητική συσχέτιση με την απόδοση 

της χρηματιστηριακής τιμής, ενώ ο τρέχων φόρος είναι μεν θετικός αλλά μικρής σημασίας σε 

επίπεδο πληροφόρησης. Όσον αφορά δηλαδή τον αναβαλλόμενο φόρο ο οποίος και βρέθηκε 

στατιστικά σημαντικός με 5%, αρνητική συσχέτιση σημαίνει ότι όσο θα μειώνεται, τόσο θα 

αυξάνεται  η  χρηματιστηριακή  αξία  και  κατά  επέκταση  παράλληλα  θα  αυξάνεται  και  η 

πληροφόρηση που θα παρέχεται στους επενδυτές και το αντίστροφο.

Η πορεία της προσπάθειας αυτής θα μπορούσε καλύτερα να εκτιμηθεί συγκρίνοντας 
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τα  πορίσματα  της  έρευνας  αυτής,  με  τα  πορίσματα  μιας  αντίστοιχης  έρευνας  που  θα 

μελετούσε τον τρόπο παρουσίασης και διαμόρφωσης του Δ.Λ.Π. 12, και γι αυτό το λόγο η 

εργασία χρησιμοποίησε τη μεθοδολογία έρευνας των Thomas και Zhang (2010),  μέσω της 

εφαρμογής  των  τριών  υποδειγμάτων  τους.  Αντίστροφο  κοινό  συμπέρασμα  αποτέλεσε  ο 

αυξημένος αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος που παρέχει και υψηλή πληροφόρηση στους 

επενδυτές με βάση ταυτόχρονα και την αύξηση στην απόδοση της χρηματιστηριακής τιμής 

σύμφωνα με τους Thomas and Zhang (2010).  Ενώ στην παρούσα μελέτη όπως αναφέρθηκε 

και  παραπάνω,  ύψηλός  αναβαλλόμενος  φόρος,  σημαίνει  μειωμένη  απόδοση  της 

χρηματιστηριακής τιμής. Βέβαια τα αντίθετα αποτελέσματα σηματοδοτούν ανατροπές στις 

δύο  έρευνες.  Δηλαδή  όσον  αφορά  τη  μελέτη  των  Thomas και Zhang  (2010)  χαμηλός 

αναβαλλόμενος  φόρος μειώνει  ταυτόχρονα τη χρηματιστηριακή τιμή.  Ενώ στην παρούσα 

σχετική  έρευνα  χαμηλός  αναβαλλόμενος  φόρος  προσδίδει  καλά  νέα  στους  επενδυτές, 

αυξάνοντας ταυτόχρονα τη χρηματιστηριακή αξία. Σχετικά τέλος, με τη μελέτη των Thomas 

και Zhang (2010)   τόσο ο τρέχων όσο και  ο  αναβαλλόμενος  φόρος αποφέρει  υψηλή και 

επαρκής  ενημέρωση  λόγω  της  θετικής  συσχέτισης,  ενώ  σύμφωνα  με  τα  πορίσματα  της 

παρούσας έρευνας, ο τρέχων φόρος θεωρείται στατιστικά ασήμαντος και η ενημέρωσή του 

θεωρείται ανεπαρκής. Τα αποτελέσματα και πορίσματα των δύο ερευνών ήτανε διαφορετικά 

αν αναλογιστεί κανείς ότι αφορούν διαφορετικό δείγμα, διαφορετικά οικονομικά στοιχεία και 

διαφορετική αντιμετώπιση της φορολογικής μεταρρύθμισης από τη μια χώρα στην άλλη.

Στη  συνέχεια  και  μέσα  από μια  πολύπλευρη  βιβλιογραφική  επισκόπηση γίνεται  η 

παρουσίαση  του  τρόπου  με  τον  οποίο  οι  ερευνητές  αντιμετωπίζουν  και  μελετούν  την 

αναβαλλόμενη  φορολογία  σε  παγκόσμιο  επίπεδο.  Παρουσιάζονται  οι  μέθοδοι  που 

χρησιμοποιούνται διεθνώς για το σκοπό αυτό και γίνεται μια εκτενής αναφορά στην αξία της, 

τόσο σε σχέση με την απόδοση της χρηματιστηριακής τιμής όσο και σε σύγκριση με άλλες 

συνιστώσες μέσα από τις οποίες δομείται η αναβαλλόμενη φορολογία. Οι ερευνητές στην 

προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν πιο αναλυτικά την αναβαλλόμενη φορολογία, τη χώρισαν 

σε κάποια κομμάτια όπως είναι η αποτίμηση της πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων, οι 

αποσβέσεις,  η  συνταξιοδότηση  ως  μελλοντική  αποταμίευση  καθώς  και  άλλα.  Κάθε 

συνιστώσα αναλύθηκε ξεχωριστά και σύμφωνα με τα πρότυπα της κάθε χώρας, όπως στη 

χώρα μας υπάρχει το διεθνές λογιστικό πρότυπο 12.

Να αναφερθεί  ότι  κατά τη διαδικασία διεξαγωγής αυτής  της  έρευνας υπήρχαν και 

κάποιοι περιορισμοί, με βάση τους οποίους δε δόθηκε η συνολική εικόνα του αποτελέσματος. 

Η  έρευνα  χρησιμοποίησε  δεδομένα  και  οικονομικά  στοιχεία  για  ένα  δείγμα  από  εκατόν 

τριάντα τέσσερις (134) εισηγμένες εταιρίες στο Χ.Α.Α. που περιορίστηκε σε ένα ποσοστό της 
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τάξης του 56%, σε σχέση με τις διακόσες σαράντα μία (241) εταιρίες που είναι στο σύνολό 

τους και αντιπροσωπεύουν το 100%. Για κάθε κλάδο συλλέχθηκαν στοιχεία για ποσοστό 50%

+, γεγονός που αντιπροσωπεύει ένα σχετικά ικανοποιητικό δείγμα. Σαν περιορισμός επίσης 

μπορεί  να  θεωρηθεί  ότι  η  έρευνα  διεξάχθηκε  μόνο  όσον  αφορά εισηγμένες  εταιρίες  του 

εμπορικού και βιομηχανικού κλάδου.

Αξίζει να τονιστεί ότι υπάρχουν περιθώρια για μελλοντική έρευνα για την επίτευξη 

του μεγαλύτερου δυνατού αποτελέσματος, δεδομένου ότι το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας 

αφορά το 56% των εισηγμένων εταιριών και  όχι  το 100%. Θα μπορούσε δηλαδή κάποια 

στιγμή  μελλοντικά  σε  μεταγενέστερη  έρευνα  να  εξεταστεί  το  σύνολο  των  εισηγμένων 

εταιριών  στο  Χ.Α.Α.  για  τον  εμπορικό  και  βιομηχανικό  κλάδο  αλλά  και  για  όλους  τους 

κλάδους ευρύτερα. Ενώ τέλος και όσον αφόρα τη χρονική περίοδο του δείγματος 2005-2010 

να αναφερθεί ότι  καλύφθηκε η μεγαλύτερη δυνατή περίοδος εώς και σήμερα (Αύγουστος 

2011), δηλαδή από το πρώτο έτος εφαρμογής των προτύπων το 2005 εώς και το 2010, μέχρι  

και για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία στο διαδύκτυο. Με 

το πέρας των χρόνων οι έρευνες που θα ακολουθούν, θα μπορούν να προσθέτουν νεότερα 

στοιχεία και πληροφορίες μετά το τέλος κάθε καινούργιας χρήσης. 

Συνοψίζοντας λοιπόν, θα μπορούσε να λεχθεί ότι, κατά τη διαδικασία εξέτασης των 

σχετικών  πληροφοριών  από  τα  ετήσια  δελτία  κάθε  εταιρίας,  θα  πρέπει  να  δίνεται  η 

δυνατότητα  στον  κάθε  αναγνώστη,  να  επαληθεύσει  τα  δημοσιευμένα  στοιχεία  και  το 

κυριότερο να  αποκτήσει  μια  σαφή εικόνα  της  τρέχουσας,  καθώς  και  της  αναβαλλόμενης 

φορολογικής  κατάστασης  της  εταιρίας.  Συγκεκριμένα,  παρέχονται  πληροφορίες  για  τις 

μεταβολές  εκείνων  των  μεγεθών  που  ουσιαστικά  διαμορφώνουν  τόσο τις  αναβαλλόμενες 

φορολογικές  απαιτήσεις  όσο  και  τις  αναβαλλόμενες  φορολογικές  υποχρεώσεις  που 

αποτελούν τον αναβαλλόμενο φόρο, που η οικονομική μονάδα είτε καλείται να αποδώσει 

μελλοντικά είτε να συμψηφίσει. Ο κάθε επενδυτής δηλαδή θα πρέπει ενήμερος επαρκώς και 

σωστά τόσο για τον τρέχων όσο και για τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που αποτελούν 

το  παρόν  πρότυπο,  σε  σχέση  πάντοτε  με  τη  θετική  ή  αρνητική  τους  συσχέτιση  με  την 

απόδοσης  της  χρηματιστηριακής  τιμής,  απεικονίζοντας  στην  ουσία  τη  συνολική 

πληροφόρηση και τη συνολική οικονομική επιβάρυνση που θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά 

υπόψη του, κατά τη διαδικασία λήψεως των αποφάσεών του.
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