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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία παρουσιάζεται αναλυτικά το ∆ιεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 12 - “Φόροι Εισοδήµατος” και οι επιπτώσεις υιοθέτησής του αλλά και οι 

καινοτοµίες που επέφερε στο Ελληνικό φορολογικό καθεστώς. Πρόκειται, για ένα από τα πιο 

σηµαντικά πρότυπα που υιοθετήθηκαν στα πλαίσια της δηµιουργίας κοινά αποδεκτών 

λογιστικών αρχών που είναι αναγνωρίσιµες και αναγνώσιµες από πλήθος επενδυτών 

διαφορετικών εθνοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η συγκρισιµότητα µεταξύ των 

λογιστικών καταστάσεων που συντάσσονται από διάφορες επιχειρήσεις. Εξαιτίας των 

διαφορών των φορολογικών αρχών που συναντάει κανείς από χώρα σε χώρα, οφείλονται οι 

λανθασµένες εντυπώσεις που δηµιουργούνται για µια οικονοµική µονάδα. Η απαγκίστρωση 

των οικονοµικών καταστάσεων από τις κατά τόπους φορολογικές αρχές µπορεί να επιτευχθεί 

µέσω της αναβαλλόµενης φορολογίας, η οποία αποτελεί και το αντικείµενο µελέτης της 

παρούσας διπλωµατικής εργασίας.  

 Μέσα από την εκτενή διεθνή αρθρογραφία, επιχειρείται να προσδιοριστεί η επίδραση 

της αναβαλλόµενης φορολογίας, που εισάγει το πρότυπο αυτό, γενικά στις οικονοµικές 

καταστάσεις που δηµοσιεύουν οι εταιρίες και ειδικότερα στον Ισολογισµό και στην 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. Εισάγεται η έννοια της χειραγώγησης των 

αποτελεσµάτων µέσω της δηµιουργίας αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και 

απαιτήσεων και εκτιµάται κατά πόσο οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις τροφοδοτούν µε 

αληθή και διαφανή πληροφορία τα ενδιαφερόµενα µέρη. Τα συµπεράσµατα που εξάγονται 

τονίζουν τον διπλό χαρακτήρα που φαίνεται να έχει η αναβαλλόµενη φορολογία. Από τη µία 

χρησιµοποιείται ως µέσο για την εµφάνιση αποτελεσµάτων ανάλογων των απαιτήσεων των 

καταστάσεων και από την άλλη αυτή η χειραγώγηση οδηγεί σε παραποίηση των οικονοµικών 

στοιχείων µε αποτέλεσµα οι οικονοµικές καταστάσεις να µην αντικατοπτρίζουν την 

πραγµατική εικόνα της εταιρίας.  

 

 

Λέξεις κλειδιά: ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12, Αναβαλλόµενη Φορολογία, ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα τελευταία έτη τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π.) και τα νέα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα 

θέµατα στη διεθνή λογιστική και επιχειρηµατική κοινότητα. Για το λόγο αυτό, έχουν γίνει 

πολλές έρευνες σχετικά µε την ποιότητα και την επιπλέον ποσότητα των πληροφοριών που 

παρέχεται µέσω της υιοθέτησης των διεθνών προτύπων αλλά και για τις επιπτώσεις που 

έχουν στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων που τα υιοθετούν. Η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα θεώρησε επιτακτική ανάγκη να προβεί στη σταδιακή υιοθέτηση των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) προκειµένου να επιτευχθεί 

συγκρισιµότητα µεταξύ των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο 

καθώς και εξαιτίας της ανάγκης για παροχή περαιτέρω πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό. 

Αυτή η απόφαση, κατ’επέκταση αναµένεται να οδηγήσει σε µεγαλύτερη διαφάνεια του 

διαχειριστικού ελέγχου των εταιριών και άρα να προσελκύσει περισσότερα κεφάλαια από 

επενδυτές του εξωτερικού. Η ανάγκη αυτή, ουσιαστικά δηµιουργήθηκε από µία συνεχώς 

παγκοσµιοποιούµενη αγορά η οποία προϋποθέτει τη συγκρισιµότητα µεταξύ των 

οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο προκειµένου να επιτευχθεί η 

ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων (Taylor & Jones, 1999). 

        Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π.), αποτελούν λογιστικές πρακτικές των οποίων 

η υποχρεωτική υιοθέτηση στην Ελλάδα, επήλθε τελικά στις οικονοµικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων από το 2005. Η πρώτη αναφορά στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα από την 

ελληνική νοµοθεσία έγινε στον Ν. 2992/2002 (άρθρο 1) σχετικά µε τα µέτρα ενίσχυσης της 

Κεφαλαιαγοράς. Στη συνέχεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3229/2004, 

προστέθηκε στον Ν.2190/1920 το 15ο 
κεφάλαιο που ορίζει τα σχετικά µε την εφαρµογή των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στις ελληνικές επιχειρήσεις ενώ οι διατάξεις αυτές 

συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 11 του Ν.3301/2004. Βάσει των προαναφερθέντων νόµων, 

υποχρεούνται στην κατάρτιση των οικονοµικών τους καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. οι 

ανώνυµες εταιρίες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή 

αγορά και οι θυγατρικές τους (οι µητρικές εταιρίες υποχρεούνται στην εφαρµογή των ∆.Λ.Π. 

και κατά τη σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων).  
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        Προαιρετικά δίνεται η δυνατότητα εφαρµογής των ∆.Λ.Π. σε ανώνυµες εταιρίες µη 

εισηγµένες ή εταιρίες περιορισµένης ευθύνης εφόσον έχει αποφασιστεί από τη Γενική 

Συνέλευση των µετόχων ή εταίρων της εταιρίας.  

        Η Ελλάδα, υπήρξε µία από τις χώρες στην οποία έως την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. η 

φορολογική νοµοθεσία ήταν στενά συνδεδεµένη µε την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων των  επιχειρήσεων.  Η  βάση  των  λογιστικών χειρισµών σε µία επιχείρηση 

έγκειτο στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) και ήταν άµεσα συνυφασµένη µε τους 

φορολογικούς νόµους της χώρας (Ballas 1994). Αυτή η κατάσταση διαφοροποιήθηκε µε την 

εισαγωγή των ∆.Λ.Π. καθώς έχουν επίκεντρο την πληροφόρηση των επενδυτών και 

κατάφεραν να αποµονώσουν τη λογιστική αντιµετώπιση ορισµένων θεµάτων από την 

αντίστοιχη φορολογική (Spathis & Georgakopoulou, 2007).  

        Η υιοθέτηση των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. στην Ελλάδα, επέφερε µία πραγµατική λογιστική 

και επιχειρηµατική «Eπανάσταση» αναφορικά µε την παρουσίαση και τη γνωστοποίηση των 

χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. ∆ιανύοντας ήδη το έκτο έτος εφαρµογής των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.) και των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) για τις εισηγµένες εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η 

«Eπανάσταση» αυτή οδήγησε σε θεµελιώδεις µεταβολές στην εργασία και τις ευθύνες των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της οικονοµικής διεύθυνσης, του λογιστηρίου και των 

λογιστών-ελεγκτών των εταιρειών. Επιπρόσθετα, τα IFRS αύξησαν κατακόρυφα τον 

λογιστικό, ελεγκτικό και δικαστικό κίνδυνο για τις εταιρείες, τους λογιστές και τους ελεγκτές.  

Τα ∆.Π.Χ.Π. βασίζονται στο Αγγλοσαξονικό µοντέλο λογιστικής, ενώ το λογιστικό σύστηµα 

στην Ελλάδα βασίζονταν στο Φραγκογερµανικό µοντέλο. Οι φιλοσοφικές, εννοιολογικές και 

πρακτικές διαφορές µεταξύ των δύο αυτών µοντέλων λογιστικής είναι θεµελιώδεις (µέχρι και 

ο σκοπός της λογιστικής και των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι διαφορετικός).  Η 

βάση προετοιµασίας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων πριν την υποχρεωτική 

εφαρµογή των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. ήταν αµιγώς, εάν όχι εξ’ ολοκλήρου, φορολογική.  

        Η εκρηκτική ανάπτυξη των διεθνών αγορών, ο ιλιγγιώδης ρυθµός των 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και η επακόλουθη ανάγκη για υψηλού επιπέδου λογιστικά 

πρότυπα έχουν επιφέρει τελευταία ραγδαίες και ριζοσπαστικές µεταβολές στη Λογιστική 

Επιστήµη. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί και το ενδιαφέρον ενασχόλησης µε το ∆ιεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο 12 (∆.Λ.Π. 12) και πιο συγκεκριµένα µε την Αναβαλλόµενη Φορολογία, 

η οποία αποτελεί και το αντικείµενο µελέτης της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. 

Ουσιαστικά, µέσω αυτής αντικατοπτρίζονται οι κύριες διαφορές που προκύπτουν από τη νέα 

λογιστική αντιµετώπιση που επιβάλλουν πλέον τα ∆.Λ.Π. και της αντίστοιχης φορολογικής, 
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εφόσον αυτές οι διαφορές δηµιουργούν µελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις και 

απαιτήσεις. Για να µη δηµιουργηθεί καµία σύγχυση θα πρέπει να γίνει αναφορά στο γεγονός 

ότι µε την εισαγωγή των ∆.Λ.Π. δε µεταβλήθηκε τίποτα σχετικά µε τις φορολογικές 

υποχρεώσεις που ουσιαστικά καλείται να 

καταβάλλει στις φορολογικές αρχές µία επιχείρηση, παρά µόνο άλλαξε ο τρόπος 

παρουσίασής τους στις χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις. 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν σηµειωθεί σηµαντικές εξελίξεις στο οικονοµικό περιβάλλον που 

έχουν οδηγήσει στην αύξηση του ενδιαφέροντος για τα λογιστικά πρότυπα. Η λογιστική 

πληροφορία αποτελεί αντικείµενο µεγίστης σηµασίας και για αυτό το λόγο η τυποποίησή της 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την αποτελεσµατική λειτουργία της 

Κεφαλαιαγοράς. Η σηµερινή εποχή έχει καταστήσει επιτακτική την ανάγκη για εφαρµογή 

προτύπων υψηλής ποιότητας που θα είναι ευρέως αποδεκτά, κατανοητά και εφαρµόσιµα σε 

διεθνές επίπεδο. Η παγκοσµιοποίηση των χρηµατιστηριακών αγορών οδήγησε στο να 

δηµιουργηθεί η ανάγκη υιοθέτησης ενός ενιαίου λογιστικού πλαισίου. Τη δεκαετία του 1990, 

µε αποκορύφωµα το έτος 1999 όπου συνέβη σε παγκόσµιο επίπεδο η µεγάλη χρηµατιστηριακή 

κρίση, η συµµετοχή ιδιωτών και θεσµικών επενδυτών στο κεφάλαιο επιχειρήσεων έλαβε 

εκρηκτικές διαστάσεις. Επίσης, το γεγονός ότι οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

διαφορές από χώρα σε χώρα λόγω των διαφορετικών οικονοµικών, φορολογικών, νοµικών, 

κοινωνικών και άλλων παραγόντων οδήγησε προς την ίδια κατεύθυνση. Τέλος, και η 

διαφορετικότητα των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων συµβάλλει στην εµφάνιση 

διαφορών. Εποµένως, αυτό που η σύγχρονη τάση επιβάλλει στις παγκόσµιες χρηµαταγορές 

είναι η σύνταξη χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων οι οποίες θα βασίζονται σε ένα υψηλής 

ποιότητας σύνολο διεθνών λογιστικών προτύπων. Όλες οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να 

εφαρµόζουν µε απόλυτη συνέπεια τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που ισχύουν. Η αύξηση της 

χρησιµότητας και της συγκρισιµότητας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων από τους 

παγκόσµιους επενδυτές θα επέλθει µέσω της παγκόσµιας σύγκλισης και της εναρµόνισης των 

οικονοµικών καταστάσεων µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Τέλος, η ποσότητα και η 
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ποιότητα των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους οι επενδυτές επηρεάζει σε µεγάλο 

βαθµό την αποτελεσµατικότητα και τη σταθερότητα των κεφαλαιαγορών. 

 Με όσα έχουν ήδη αναφερθεί είναι εµφανές το ενδιαφέρον που προκύπτει για την 

αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Το ενδιαφέρον όµως είναι ακόµη 

µεγαλύτερο λόγω της στενής σχέσης που υπάρχει ανάµεσα στην παραποίηση των οικονοµικών 

καταστάσεων και της φοροδιαφυγής καθώς οι εταιρίες προσπαθούν να βρουν τρόπους να 

µειώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις για να αυξήσουν τα λογιστικά τους κέρδη. Ένας 

από αυτούς τους τρόπους είναι µέσω του ∆.Λ.Π. 12, δηλαδή της αναβαλλόµενης φορολογίας. 

 Η παρούσα εργασία εξετάζει την επίδραση που έχει η εφαρµογή του ∆ιεθνούς 

Λογιστικού Πρότυπου 12 µε την εισαγωγή της αναβαλλόµενης φορολογίας στη φορολογία 

των εταιριών που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Επιχειρεί να 

προσδιορίσει αν η υιοθέτηση της αναβαλλόµενης φορολογίας  από τις εταιρίες αυτές, έχει ως 

αποτέλεσµα την εµφάνιση αποτελεσµάτων (κερδών ή ζηµιών) αναλόγων των αναγκών για 

υψηλή ή χαµηλή φορολόγηση. Μέσα από την µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, τίθεται το 

ερώτηµα αν η υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις ελληνικές επιχειρήσεις 

θα συνδράµει ουσιαστικά στην ακριβέστερη πληροφόρηση των ελλήνων επενδυτών ή όσων 

επιθυµούν να επενδύσουν στην ελληνική κεφαλαιαγορά καθώς επίσης και αν οι ελληνικές 

επιχειρήσεις θα επιτύχουν να ανταγωνίζονται σε ισότιµη βάση για την εξεύρεση πόρων τόσο 

στις κοινοτικές όσο και στις διεθνείς αγορές. Στις ενότητες που ακολουθούν, απαντώνται τα 

παραπάνω ερευνητικά ερωτήµατα. 

 

  

ΣΚΟΠΟΣ - ∆ΟΜΗ 

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία εστιάζεται στην εφαρµογή του ∆ιεθνούς Λογιστικού 

Προτύπου 12 –“Φόροι Εισοδήµατος”, ενός από τα πιο σηµαντικά πρότυπα που υιοθετήθηκαν 

στα πλαίσια της δηµιουργίας κοινά αποδεκτών λογιστικών αρχών και κανόνων µεταξύ των 

κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την σύνταξη της παρούσας διπλωµατικής 

εργασίας επιδιώκεται η εισαγωγή του αναγνώστη στο θέµα της αναβαλλόµενης φορολογίας 

µε τη χρήση του ∆ΛΠ 12. Σκοπός της είναι η αναλυτική παρουσίαση του περιεχοµένου της 

αναβαλλόµενης φορολογίας και των επιπτώσεων που έχει στις οικονοµικές καταστάσεις των 

εταιριών.   
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 Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια συνοπτική αναφορά στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

και τους λόγους που οδήγησαν στη δηµιουργία και την υποχρεωτική υιοθέτησή τους από τις 

εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρίες για όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελείται από µία διεθνή βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνών 

σχετικές µε την αναβαλλόµενη φορολογία και το πώς αυτή έχει συµβάλει στη χειραγώγηση 

των αποτελεσµάτων από την πλευρά των επιχειρήσεων προς την ωραιοποίηση των 

χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσης διπλωµατικής εργασίας γίνεται αναφορά στο 

ισχύον νοµοθετικό-φορολογικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα και στις καινοτοµίες που 

εισήχθησαν µε το ∆ΛΠ 12. 

 Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί µία εισαγωγή στο ∆ΛΠ 12, στην έννοια της 

αναβαλλόµενης φορολογίας και τη λογιστική της αντιµετώπιση αλλά και στα προβλήµατα 

που έχουν δηµιουργηθεί και αναµένεται να επιλυθούν. 

 Τέλος,  στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται µια σύνοψη των σηµαντικότερων αλλαγών που 

εισάγουν τα πρότυπα και θα παρατεθούν χρήσιµα συµπεράσµατα, τα οποία θα εξαχθούν από 

την ανάλυση που έχει προηγηθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

2.1 Επιπτώσεις Από Την Εφαρµογή Των ∆.Π.Χ.Π. 

 

Η  Ελληνική οικονοµία βιώνει την µεγαλύτερη χρηµατοπιστωτική και δηµοσιονοµική κρίση 

από την ίδρυση του νεώτερου ελληνικού κράτους. Σε αυτό το δυσµενές οικονοµικό 

περιβάλλον µε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας να έχει υποχωρήσει σε 

µεγάλο βαθµό και τις δυνατότητες για χρηµατοδότηση να περιορίζονται σηµαντικά, το 

σύνολο των εισηγµένων στο ΧΑ εταιρειών προχώρησε σε σηµαντικό περιορισµό δαπανών 

προκειµένου να µπορέσει να διαχειριστεί τις επιπτώσεις της κρίσης. 
 Με την εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. και την ευρύτητα των γνωστοποιήσεων που 

απαιτούν, είναι δυνατή µια πιο ουσιαστική ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης των 

εισηγµένων στο ΧΑ εταιρειών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέταση της 

επάρκειας των γνωστοποιήσεων που πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις σχετικές 

απαιτήσεις των Προτύπων. Η εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. από τις ελληνικές επιχειρήσεις έχει ως 

στόχο την παροχή πληρέστερης πληροφόρησης στους επενδυτές και την ενίσχυση της 

κεφαλαιαγοράς. Ωστόσο, αποτελέσµατα από διεθνείς έρευνες προκαλούν αµφιβολίες για το 

πόσο τα ∆.Π.Χ.Π. συνέβαλαν στη διαφάνεια και την αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. Κάποιες από αυτές τις έρευνες αναφέρονται στη συνέχεια.  
 Σύµφωνα µε έρευνα που διενεργήθηκε από την Grant Thornton σε συνεργασία µε το 

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (2003)1, οι ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται να είναι 

ευαισθητοποιηµένες στα θέµατα εφαρµογής των ∆.Λ.Π. καθώς η πλειοψηφία αυτών 

παρουσιάζει θετική στάση στα νέα πρότυπα (έξι στις δέκα επιχειρήσεις προτιµούν τα διεθνή 

από τα ισχύοντα πρότυπα). Συγκεκριµένα, αναµένουν ότι η εφαρµογή των ∆.Λ.Π. θα 

οδηγήσει στην αναβάθµιση της επάρκειας και της ποιότητας των παρεχόµενων 

χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών, σε περισσότερο διαφανείς και αξιόπιστες οικονοµικές 

καταστάσεις καθώς και σε αναβάθµιση της ποιότητας της εργασίας. Ως προς τις προσδοκίες 

από την εφαρµογή των ∆.Λ.Π., µία στις δύο επιχειρήσεις αναµένει θετική επίδραση στην 

                                                 
1 Έρευνα της Grant Thornton και του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (2003), «Πόσο έτοιµες είναι οι 
ελληνικές επιχειρήσεις να εφαρµόσουν τα ∆.Π.Χ.Π.».  
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εικόνα της, ενώ το σύνολο των επιχειρήσεων προσδοκά βελτίωση της θέσης του στην αγορά 

και διευκόλυνση στην προσέλκυση ξένων επενδυτών. Βέβαια από την έρευνα προκύπτει ότι ο 

σχεδιασµός της διαδικασίας µετάβασης στα ∆.Λ.Π. βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο για την 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων, καθώς µόνο το 17% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι έχει 

καταρτίσει πρόγραµµα δράσης, ενώ το 44% αυτών βρίσκονται ακόµη σε στάδιο 

διερευνητικών συζητήσεων. 
 Οι Athianos S., Vazakidis A., και Drisakis N. (2004)2 µε έρευνά τους την οποία 

πραγµατοποίησαν σε δείγµα 40 ελληνικών επιχειρήσεων την χρονική περίοδο 2003 – 2004, 

εξέτασαν τις επιπτώσεις από την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π.. Χρησιµοποιώντας ένα ανεπτυγµένο 

µοντέλο το οποίο συγκρίνει ταυτόχρονα πληροφορίες από τα Ελληνικά και τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα για την ίδια χρονική περίοδο, διαπίστωσαν ότι από την εφαρµογή των 

∆.Λ.Π. σηµειώνονται εκτεταµένες και σηµαντικές αλλαγές στα πάγια ενσώµατα περιουσιακά 

στοιχεία, στις αποσβέσεις των πάγιων ενσώµατων περιουσιακών στοιχειών, στην αποτίµηση 

των αποθεµάτων, στην αναβαλλόµενη φορολογία, στις συναλλαγµατικές διαφορές και στο 

εµπορικό σήµα και την υπεραξία. 

 Συγκεκριµένα διαπίστωσαν ότι η λογιστική αξία του κεφαλαίου εµφανίζεται 

µεγαλύτερη µε την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π., καθώς τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

αποτελούν ένα πιο συντηρητικό λογιστικό µοντέλο,  το καθαρό κέρδος και οι επιπτώσεις 

γενικά κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση µε τις επιπτώσεις στη λογιστική αξία, µε εξαίρεση 

τις προβλέψεις και την αναβαλλόµενη φορολογία. Αναφορικά µε τον Ισολογισµό, 

παρατήρησαν ότι το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού εµφανίζεται υψηλότερο µετά 

την εφαρµογή των ∆.Λ.Π., καθώς µε βάση τα ∆.Λ.Π. αναγνωρίζονται περισσότερα στοιχεία 

στον Ισολογισµό όπως επίσης και η αποτίµηση γίνεται σε υψηλότερες τιµές όταν 

αποτιµώνται σε υψηλότερες τιµές δεδοµένης της υιοθέτησης της αρχής της εύλογης αξίας και 

όχι αυτής του ιστορικού κόστους. 

Τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξαν είναι τα ακόλουθα: 

1. Το σύνολο του ενεργητικού, η λογιστική αξία του κεφαλαίου καθώς και η 

µεταβλητότητα της λογιστικής αξίας του καθαρού κέρδους εµφανίζονται 

                                                 
2 Athianos S., Vazakidis A., Drisakis N., “Financial Stαtement Effects of Adopting International Accounting 
Standards: The case of Greece”, 4th Annual Conference of Hellenic Finance and Accounting Association. 
University of Piraeus, 16-17 December 2004. 
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σηµαντικά υψηλότερα µε βάση τα ∆.Λ.Π. από ότι µε βάση τα Ελληνικά 

Πρότυπα. 

2. Η λογιστική αξία παίζει µεγαλύτερο ρόλο στην αποτίµηση σύµφωνα µε τα 

∆.Λ.Π. σε αντίθεση µε το καθαρό κέρδος που παίζει µικρότερο ρόλο, αν και δεν 

υπάρχουν αποδείξεις ότι τα ∆.Λ.Π. βελτίωσαν την σχετική τους αξία.  

3. Οι προσαρµογές στην λογιστική αξία µε βάση τα ∆.Λ.Π. αυξάνουν τη συνάφεια 

ενώ οι προσαρµογές στο καθαρό κέρδος γενικά µειώνουν τη συνάφεια.  

 Οι Hung M. και Sybramanyam K.R. (2004)3, µε έρευνά τους εξέτασαν την επίδραση 

από την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ευρωπαϊκών χωρών 

στις οποίες εφαρµόζεται ένα λογιστικό σύστηµα προσαρµοσµένο και προσανατολισµένο τους 

µετόχους. Για την  έρευνα χρησιµοποιήθηκε δείγµα 80 γερµανικών εταιριών οι οποίες 

υιοθέτησαν τα ∆.Λ.Π. για πρώτη φορά κατά το χρονικό διάστηµα 1998 - 2002. Οι Hung M. 

και Sybramanyam K.R. (2004) συγκρίνανε τις λογιστικές πληροφορίες που παρουσιάζονται 

σύµφωνα µε τους γερµανικούς λογιστικούς κανόνες, οι οποίοι είναι συντηρητικοί και 

προσαρµοσµένοι στην οµαλοποίηση των κερδών, µε τις πληροφορίες που παρουσιάζονται 

σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π., τα οποία είναι προσαρµοσµένα στον ισολογισµό και στην εφαρµογή 

της αρχής της εύλογης αξίας και κατέληξαν στα ίδια συµπεράσµατα που κατέληξαν οι 

Athianos S., Vazakidis A.,  Drisakis N. (2004), τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 Οι Vincent O’Connell and Katie Sullivan (2008)4, µε έρευνά τους αναφορικά µε την 

επίδραση της υποχρεωτικής υιοθέτησης των ∆.Λ.Π. η οποία πραγµατοποιήθηκε σε 80 

εταιρίες  οι οποίες ανήκουν στον FTSEurofirst, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η υιοθέτηση 

των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων οδήγησε σε µια αύξηση των Καθαρών Εσόδων το 2004 

στο υπό εξέταση δείγµα, µε το 75% περίπου των εταιριών να εµφανίζουν ουσιαστική αύξηση 

σε ποσοστό 5%. 

 Οι Barth, Landsman και Lang (2005)5, µε έρευνα που διενήργησαν συγκρίνανε τα 

χαρακτηριστικά των λογιστικών ποσών που εµφανίζουν εταιρίες οι οποίες έχουν υιοθετήσει 

τα ∆.Λ.Π., µε τα αντίστοιχα λογιστικά ποσά ενός δείγµατος εταιριών που δεν έχουν 

υιοθετήσει τα ∆.Λ.Π., ώστε να διερευνήσουν εάν η χρηµατοοικονοµική έκθεση η οποία 
                                                 
3 Hung M. and Sybramanyam K.R., “Financial Statement Effects of Adopting International Accounting 
Standards: The case of Germany”, Review of Accounting Studies, Jul 2007, Vol. 12, pp. 623-657. 
 
4 Vincent O’Connell and Katie Sullivan, “The Impact of Mandatory Conversion to IFRS on the Net Income of 
FTSEurofirst 80 Firms”, The Journal of Applied Research in Accounting and Finance, Volume 3, Issue 2, 2008. 
 
5 Barth E. M., Landsman R. W. and Lang H. M., “International Accounting Standards and Accounting Quality”, 

Journal of Accounting Research, Vol. 46, No.3, June 2008, pp. 467-498. 
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συντάσσεται σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. σχετίζεται µε προβλέψιµες διαφορές στη λογιστική 

ποιότητα και το κόστος κεφαλαίου. Αναλυτικότερα µε την ερευνά τους διερευνήθηκε κατά 

πόσο η υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. σχετίζεται µε µικρότερη διαχείριση κερδών (earnings 

management), πιο έγκαιρη αναγνώριση των ζηµιών, υψηλότερη σχετική αξία των λογιστικών 

ποσών και χαµηλότερο κόστος κεφαλαίου. Τα αποτελέσµατα της έρευνας οδήγησαν στο 

συµπέρασµα ότι τα ∆.Λ.Π. βελτιώνουν τη λογιστική ποιότητα και µειώνουν το κόστος 

κεφαλαίου. Συγκεκριµένα, οι εταιρίες που υιοθετούν τα ∆.Λ.Π. έχουν λιγότερες ενδείξεις 

εξοµάλυνσης των κερδών, λιγότερες ενδείξεις διαχείρισης των κερδών προς ένα 

συγκεκριµένο στόχο, περισσότερο έγκαιρη αναγνώριση των κερδών και υψηλότερη 

συσχέτιση µε τις αποδόσεις. 

 Τον Ιούνιο του 2006 η Grant Thornton6, διεξήγαγε έρευνα για τις επιπτώσεις των 

∆.Π.Χ.Π. κατά την πρώτη εφαρµογή τους από τις εισηγµένες εταιρίες του Χρηµατιστηρίου 

Αξιών Αθηνών. Τα αποτελέσµατα της έρευνας οδήγησαν στις εξής διαπιστώσεις: 

• Τα Ίδια Κεφάλαια των εισηγµένων στο Χ.Α.Α. ωφελήθηκαν κατά ποσό 

€1.869 εκατ. Από την υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Π. (€14.671 εκατ. ήταν οι 

θετικές επιδράσεις και €12.810 εκατ. ήταν οι αρνητικές). Συνολικά τα Ίδια 

Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 4,9%. 

• Τα Αποτελέσµατα Χρήσης ωφελήθηκαν κατά ποσό €182 εκατ. (€2.536 

εκατ. θετικές και €2.353 εκατ. αρνητικές επιδράσεις). Συνολικά τα 

Αποτελέσµατα Χρήσης αυξήθηκαν κατά 4,15%. 

• Η κυριότερη ωφέλεια στα Ίδια Κεφάλαια προέκυψε από την 

αναπροσαρµογή των ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε εύλογες αξίες 

(∆.Λ.Π 16). 

• Η µεγαλύτερη επιβάρυνση στα Ίδια Κεφάλαια προέκυψε από την 

υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. 19 & 26 «Παροχές σε εργαζοµένους» και από τη 

διενέργεια προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων. 

• Την υψηλότερη θετική επίδραση στα Αποτελέσµατα Χρήσης επέφερε η 

προσαρµογή των αποσβέσεων µε βάση την ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων. 

• Τη µεγαλύτερη επιβάρυνση στα Αποτελέσµατα Χρήσης επέφερε η 

αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και προβλέψεων 

για ενδεχόµενους φόρους εισοδήµατος. 
                                                 
6 Grant Thornton (2006), «Οι επιπτώσεις των I.F.R.S. κατά την πρώτη εφαρµογή τους στις εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρίες». 
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 Η Grant Thornton τον Ιούλιο του 20077, δηµοσίευσε άλλη µία έρευνα για τις 

επιπτώσεις από την εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. στις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών 

Αθηνών για τη χρήση 2006. Το συµπέρασµα που προέκυψε από την έρευνα είναι, ότι τα 

∆.Π.Χ.Π. επέφεραν σηµαντικές µεταβολές στα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη των ελληνικών 

εισηγµένων επιχειρήσεων, οι οποίες µε τη σειρά τους φαίνεται ότι στην πλειονότητά τους 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις πληροφόρησης των ∆.Π.Χ.Π.. Προβλήµατα εµφανίζονται 

στην επάρκεια γνωστοποιήσεων κάποιων προτύπων χωρίς όµως αυτά να είναι ικανά να 

αλλοιώσουν τη συνολικά θετική εικόνα. Παρόλα αυτά µόνο στο 50,5 % των εταιριών η 

έκθεση ελέγχου χορηγείται µε τη σύµφωνη γνώµη του Ορκωτού Ελεγκτή, χωρίς θέµατα 

έµφασης ή εξαίρεσης. Το γεγονός αυτό είναι ανησυχητικό, καθώς οι υπόλοιπες εταιρίες δεν 

ενσωµατώνουν στις οικονοµικές καταστάσεις τους τις παρατηρήσεις των ελεγκτών. 

Ανησυχητική είναι και η διαπίστωση, ότι τυχόν ελλείψεις γνωστοποιήσεων δεν θεωρούνται 

αρκετά σηµαντικές ώστε να οδηγούν σε έκθεση ελέγχου, µε εξαίρεση λόγω µη εφαρµογής 

κάποιου ∆.Π.Χ.Π. 

 Από την ανάλυση εφαρµογής των απαιτήσεων των ∆.Π.Χ.Π. που εξετάστηκε στην 

έρευνα και από τη γενικότερη επισκόπηση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που 

χρησιµοποιήθηκαν, προκύπτουν τα παρακάτω χρήσιµα συµπεράσµατα: 

• Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν την έµµεση 

µέθοδο παρουσίασης των ταµειακών τους ροών. 

• Παρατηρούνται περιπτώσεις στον πίνακα µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, απ’ 

ευθείας µεταβολών στα ίδια κεφάλαια χωρίς να συνοδεύονται από απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. 

• Επισηµαίνεται ότι στην πλειονότητά τους οι εταιρίες δε γνωστοποιούν ποια από τα 

αποθεµατικά που περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια (ειδικότερα στα 

αποτελέσµατα εις νέο) δεν είναι πραγµατοποιηµένα και σχετίζονται µε 

αποτιµήσεις σε εύλογες αξίες. 

• Στο σύνολό τους δε γνωστοποιούν επαρκώς σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π 2 τις 

παροχές που βασίζονται στην αξία των συµµετοχικών τους τίτλων. Η επίδραση 

στα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του προτύπου δεν φαίνεται να είναι 

                                                 
7 Grant Thornton (2007), «Επιπτώσεις εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Π. στις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 
εταιρίες για τη χρήση 2006». 
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σηµαντική, ενώ ερωτήµατα υπάρχουν σχετικά µε τον τρόπο µέτρησης της 

δαπάνης. 

• ∆ιαµορφώνεται σταδιακά η τάση να αναγνωρίζονται άυλα περιουσιακά στοιχεία 

κατά τη διαδικασία κατανοµής του κόστους αγοράς θυγατρικών και συγγενών, 

εφαρµόζοντας τις απαιτήσεις του ∆.Π.Χ.Π. 3. Με τον τρόπο αυτό, µειώνεται η 

αναγνωριζόµενη υπεραξία η οποία πρέπει να σηµειώσουµε ότι δεν αποσβένεται. 

• Βελτιώνεται ο βαθµός επάρκειας των παρεχόµενων πληροφοριών που έχουν να 

κάνουν µε γνωστοποιήσεις σχετικές µε την υπεραξία που προκύπτει από εξαγορές 

επιχειρήσεων, χωρίς όµως να έχει φτάσει σε ικανοποιητικό βαθµό. 

• Προβλήµατα εµφανίζονται στην παράθεση γνωστοποιήσεων σχετικά µε ελέγχους 

µείωσης της αξίας της υπεραξίας. Πολλές εταιρίες αναφέρουν ότι διενεργούν 

ελέγχους χωρίς όµως να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες. Ακόµα λιγότερες είναι 

οι εταιρίες οι οποίες τελικά επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα µε ζηµίες µείωσης της 

αξίας της υπεραξίας. 

• Ικανοποιητική είναι η επάρκεια των γνωστοποιήσεων που σχετίζονται µε 

διακοπείσες εκµεταλλεύσεις και κατεχόµενα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία 

(∆.Π.Χ.Π. 5). Θετική διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι όλο και περισσότερο οι 

εταιρίες εφαρµόζουν τις απαιτήσεις του προτύπου (σε σχέση µε την προηγούµενη 

χρήση). 

• Θετική διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι αρκετές εταιρίες προχώρησαν σε 

αναµορφώσεις και αναταξινοµήσεις σε κονδύλια προηγούµενων χρήσεων 

γνωστοποιώντας τις µεταβολές. 

• Προβλήµατα παρουσιάζονται σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις σηµαντικών 

παραδοχών και εκτιµήσεων της διοίκησης. Οι γνωστοποιήσεις που παρέχονται 

πολλές φορές δεν είναι αναλυτικές, χωρίς όµως να µπορούµε να εκτιµήσουµε σε 

όλες τις περιπτώσεις τη σηµαντικότητα της παράλειψης. Αντίθετα, οι 

περισσότερες εταιρίες παρέχουν επαρκείς παραποµπές σε σηµειώσεις των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

• Ανεπάρκειες παρουσιάζονται στις γνωστοποιήσεις προβλέψεων φόρων. Πολλές 

εταιρίες  δεν σχηµατίζουν προβλέψεις (γεγονός που επισηµαίνεται και από τις 

παρατηρήσεις των ελεγκτών), ενώ υπάρχουν αρκετές εταιρίες οι οποίες 

διενεργούν προβλέψεις τις οποίες δε γνωστοποιούν διακριτά (περιλαµβάνονται 

στις λοιπές προβλέψεις). Συγκεκριµένα, το 13% των εταιριών γνωστοποιούν 
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αναλυτικά ότι έχουν διενεργήσει προβλέψεις για πρόσθετους φόρους, 

αναφέροντας τα ποσά των προβλέψεων (∆.Λ.Π. 12), ενώ η επιβάρυνση των 

αποτελεσµάτων από φόρους εισοδήµατος το 2006 στην κατηγορία των εταιριών 

Καταναλωτικών Προϊόντων του Χ.Α. αυξήθηκε κατά 1% σε σχέση µε την 

αντίστοιχη για το 2005.  

• Παρατηρούνται  παραλείψεις στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις όπου πολλές φορές παρατηρείται το γεγονός να µην 

γνωστοποιούνται οι ακινητοποιήσεις και οι επενδύσεις σε ακίνητα που κατέχονται 

µέσω χρηµατοδοτικών µισθώσεων. 

• ∆ιαπιστώνεται ότι οι επιχειρήσεις διενεργούν προβλέψεις για διάφορους 

κινδύνους και απεικονίζουν βάσει αναλογιστικών µελετών τις υποχρεώσεις προς 

το προσωπικό τους. 

• Ανησυχίες προκαλεί το γεγονός ότι σε αρκετές κατηγορίες επιχειρήσεων έχουν 

σχηµατιστεί αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις υψηλότερες των 

αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων. Το ερώτηµα που εύλογα ανακύπτει, 

είναι εάν όντως θα µπορέσουν οι εταιρίες να ανακτήσουν αυτές τις απαιτήσεις. 

Συγκεκριµένα, η κατηγορία των εταιριών Χρηµατοοικονοµικών του Χ.Α. 

παρουσιάζει αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις υψηλότερες κατά 28% σε 

σχέση µε τις αντίστοιχες αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις. Στις 

κατηγορίες των εταιριών Βασικών Υλικών, των εταιριών Βιοµηχανιών, των 

εταιριών Τηλεπικοινωνιών, των εταιριών Υπηρεσιών Καταναλωτικών Αγαθών και 

των εταιριών Κοινής Ωφέλειας του Χ.Α. η σχέση αναβαλλόµενων φορολογικών 

υποχρεώσεων µε αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις διαµορφώνεται σε 

1:4.3, 1:3.2, 1:1.4, 1:1.1 και 1:1.9  αντίστοιχα. Αντίθετα, η σχέση αναβαλλόµενων 

φορολογικών απαιτήσεων µε αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις για τις 

κατηγορίες των εταιριών Πετρελαίων και Αερίων και  των εταιριών Τεχνολογίας 

του Χ.Α. διαµορφώνεται σε 1:4 και 1:2.3 αντίστοιχα. Για την κατηγορία των 

εταιριών Υγείας διαπιστώθηκε ότι οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις µε 

τις περισσότερες εταιρίες σε αυτόν τον κλάδο να γνωστοποιούν αναλυτικά τη 

διενέργεια προβλέψεων σχετικά µε φορολογικές διαφορές, οι οποίες ενδέχεται να 

προκύψουν µελλοντικά από το φορολογικό έλεγχο ανέλεγκτων χρήσεων.  
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• Επισηµαίνεται, ότι στην πλειονότητα τους οι εταιρίες δεν κεφαλαιοποιούν το 

κόστος δανεισµού ακολουθώντας τη βασική µέθοδο του ∆.Λ.Π. 23. Το γεγονός 

αυτό ενδεχοµένως να δηµιουργήσει προβλήµατα στο µέλλον, καθώς µε την 

αναθεώρηση του προτύπου αυτή η πολιτική καταργείται (καθιστώντας 

υποχρεωτική την κεφαλαιοποίηση). 

• Επαρκώς γνωστοποιεί η πλειονότητα των εταιρών τις σχέσεις µεταξύ των 

συνδεόµενων µερών σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 24, χωρίς να µπορούµε να 

εκτιµήσουµε τυχόν περιπτώσεις στις οποίες δεν αναγνωρίζονται συνδεδεµένα 

µέρη. Τυχόν ανεπάρκειες εντοπίζονται σε γνωστοποιήσεις σχετικές µε αποδοχές 

βασικών διοικητικών στελεχών. 

• Προβλήµατα παρουσιάζονται στην εφαρµογή των ∆.Λ.Π. 32 και ∆.Λ.Π. 39 για 

χρηµατοοικονοµικά εργαλεία. Παρατηρούνται προβλήµατα σχετικά µε την 

διακριτή γνωστοποίηση τυχόν κερδών η ζηµιών σε εύλογη αξία. Ειδικότερα,  

αρκετές εταιρίες δεν γνωστοποιούν διακριτά την επίδραση στο αποτέλεσµα από 

την αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων στην εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων. 

• Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ένας αριθµός εταιριών δεν αποτιµά τα 

διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογες αξίες λόγω 

αδυναµίας προσδιορισµού της εύλογης αξίας τους. 

• Σηµαντικές προβλέψεις παρατηρούνται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις των 

χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Η 

πλειονότητα των επιχειρήσεων δεν παρουσιάζει τις απαραίτητες αριθµητικές 

αναλύσεις και επεξηγήσεις και περιορίζεται σε απλή αναφορά των κινδύνων. 

• Επισηµαίνεται ότι καµία εταιρεία δεν προχώρησε σε πρόωρη υιοθέτηση του 

∆.Π.Χ.Π. 7 (εφαρµογή 1/1/2007). Το γεγονός αυτό δηµιουργεί ερωτηµατικά ως 

προς το βαθµό ετοιµότητας των εταιριών να υιοθετήσουν το καινούργιο πρότυπο. 

• Παρατηρούµε ότι οι επιχειρήσεις δεν εµφανίζουν τάσεις κεφαλαιοποίησης 

δαπανών ανάπτυξης (∆.Λ.Π. 38). 

• Σηµαντική είναι η επίδραση από την εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 40 τόσο στον 

Ισολογισµό όσο και στα αποτελέσµατα χρήσης από την αναγνώριση επενδύσεων 

σε ακίνητα. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι αρκετές εταιρίες κατέχουν 

επενδύσεις σε ακίνητα τις οποίες αποτιµούν σε αξίες κτήσεις. Επιπλέον, σε 

αρκετές επιχειρήσεις που κατέχουν επενδύσεις σε ακίνητα το αποτέλεσµα της 
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αποτίµησης σε εύλογες αξίες των επενδύσεων διαµορφώνει σε σηµαντικό βαθµό 

το αποτέλεσµα της χρήσης. 

• Καθοριστική είναι η επίδραση εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 41 και η αναγνώριση των 

βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογες αξίες. Η αποτίµηση σε εύλογες 

αξίες αυτών των στοιχειών καθορίζει κατά κύριο λόγω τα αποτελέσµατα της 

χρήσης των εταιριών που κατέχουν τέτοια στοιχεία. 

 Η εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. από τις ελληνικές επιχειρήσεις έχει ως στόχο της παροχή 

πληρέστερης πληροφόρησης στους επενδυτές και την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς. Ωστόσο 

αποτελέσµατα από διεθνείς έρευνες εγείρουν αµφιβολίες για το πόσο τα ∆.Π.Χ.Π. συνέβαλαν 

στη διαφάνεια και την αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Κάποιες από 

αυτές τις έρευνες αναφέρονται στη συνέχεια. 

 Σύµφωνα µε τους Mills L., Newberry K., Trautman W., (2002)8 , η εφαρµογή των 

∆.Λ.Π. δίνει µεγάλη ευελιξία στα διοικητικά στελέχη για την αποτίµηση των περιουσιακών 

στοιχείων, ώστε αντί να έχουµε διασφάλιση της παροχής αξιόπιστων πληροφοριών στο 

επενδυτικό κοινό, να αποτελούν εργαλείο παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων για 

να επιτευχθούν οι στόχοι από τα διοικητικά στελέχη. 

 Η παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων αναφέρεται στον σκόπιµο «χειρισµό» 

στοιχείων τους, π.χ. υπερτίµηση στοιχείων ενεργητικού, πωλήσεων και κερδών ή υποτίµηση 

των υποχρεώσεων, εξόδων ή ζηµιών µε σκοπό να επιτευχθεί το επιθυµητό ύψος τους. Όλοι 

αυτοί οι χειρισµοί οδηγούν σε αλλοίωση της ορθής εικόνας των οικονοµικών καταστάσεων. 

Ως µέσα για την πραγµατοποίηση των παραποιήσεων χρησιµοποιούνται διάφοροι µέθοδοι 

που περιλαµβάνονται στον όρο δηµιουργική ή επινοητική λογιστική (creative accounting). 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εφαρµογή της δηµιουργικής λογιστικής δεν αποτελεί κατ’ 

ανάγκη και παρανοµία ή απόκλιση από τα ∆.Π.Χ.Π. Η δηµιουργική λογιστική 

επικεντρώνεται στην εκµετάλλευση της απουσίας κάποιου κανονισµού ή την επιλογή 

επιτρεπτών λογιστικών µεθόδων, που ίσως να µην είναι κατάλληλες στη συγκεκριµένη 

περίπτωση για να δείξουν µία συγκεκριµένη επιθυµητή εικόνα των χρηµατοοικονοµικών 

αποτελεσµάτων και της χρηµατοοικονοµικής θέσης µίας επιχείρησης.9  

                                                 
8 Mills, L., Newberry, K. and Trautman, W., “Trends in Book-Tax Income and Balance Sheet Differences”, 
Proceedings of the IFRS Research Conference (2002). 
 
9 Βλάχος Χ., Λουκά Λ. (2009), ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Εκδόσεις Παπαζήση-Globaltraining, Αθήνα. 
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 O Baralexis S. (2004)10, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι µεγάλες επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα µέσω της υποτιθέµενης υιοθέτησης της "δηµιουργικής λογιστικής"11, η οποία 

στοχεύει στη βελτίωση την παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων, καταλήγουν σε 

υπερεκτίµηση των κερδών τους µε κίνητρο την εξωτερική χρηµατοδότηση. Σε αντίθεση, οι 

µικρές εταιρίες υποεκτιµούν τα κέρδη τους προκειµένου να πληρώσουν λιγότερο φόρο 

εισοδήµατος. Αποτέλεσµα αυτών είναι η παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων και η 

λανθασµένη πληροφόρηση των επενδυτών, των ελεγκτών και των ρυθµιστικών αρχών. 

 Ένα άρθρο που δηµοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική εφηµερίδα economics.gr12 αναφέρει 

ότι στην Ελλάδα έχουν εµφανιστεί περιπτώσεις παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού όπως 

αναφέρει ο Spathis µέσω δηµοσίευσης ανακριβών στοιχείων από εταιρείες εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών, όπου τέθηκαν «υπό επιτήρηση». Στόχος τους ήταν κυρίως η µείωση 

των κερδών και της αντίστοιχης φορολογίας, µέσω διόγκωσης των εξόδων ή της αύξησης των 

εσόδων η οποία θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της τιµής της µετοχής. 

 Αποκαλύψεις περιπτώσεων παραποίησης λογιστικών καταστάσεων εµφανίζονται 

συνεχώς αν αναλογιστούµε και την εισαγωγή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για τις 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις. Σε άρθρο της Ελευθεροτυπίας (2005) 

αναφέρεται ότι δύο στις τρεις εισηγµένες εµφανίζουν πλασµατικούς ισολογισµούς. 

 Το θέµα της παραποίησης των λογιστικών καταστάσεων είναι σοβαρό και οι 

προσεγγίσεις που θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν είναι αρκετές, τόσο από πλευράς 

επιχειρηµατικής –λογιστικής προσέγγισης, αλλά και από µακροοικονοµικής και κοινωνικής 

άποψης, όσον αφορά τα αίτια και τις επιπτώσεις τους. Η παραποίηση χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων πέραν του γεγονότος ότι αποτελεί µια παράνοµη επιχειρηµατική συµπεριφορά, 

απειλεί και την αξιοπιστία της οικονοµικής πληροφόρησης στοιχίζοντας στις επιχειρήσεις 

σηµαντικότατα ποσά. 

                                                 
 
10 Baralexis, S. (2004), “Creative accounting in small advancing countries: The Greek case”, Research paper 
University of Macedonia. 
 
11
∆ηµιουργική λογιστική είναι µία µέθοδος λογιστικής κατά την οποία οι οικονοµικές καταστάσεις  

συντάσσονται για ένα συγκεκριµένο σκοπό κα όχι για να δείξουν στην πραγµατικότητα τα αληθή και ακριβή 
στοιχεία. Μερικές φορές ένας λογιστής µπορεί να θέλει να εµφανίσει στις καταστάσεις υψηλά κέρδη ( π.χ. όταν 
θέλει να κερδίσει ένα πριµ) και σε άλλες περιπτώσεις να θέλει να εµφανίσει ζηµίες (π.χ. όταν θέλει να 
πληρώσεις λιγότερη φορολογία). Επίσης µερικές φορές ο λογιστής µπορεί να θέλει να εµφανίσει έναν υγιή 
ισολογισµό ( π.χ. όταν αναµένει να υπογράψει ένα τραπεζικό δάνειο) και άλλες φορές να θέλει να εµφανίσει  
έναν µη υγιή ισολογισµό (π.χ. όταν η διοίκηση της εταιρίας θέλει να προχωρήσει σε συµφωνία εξαγοράς). 
 
12 http://simatoros.wordpress.com 2010/01/28 «∆ηµιουργική Λογιστική: H Μεγαλύτερη Απάτη µετά τον  
"∆ούρειο Ίππο"». 
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 Η πιθανότητα να εµπλακεί η επιχείρηση σε παραποίηση των λογιστικών καταστάσεών 

της αυξάνεται όταν ο έλεγχος (εσωτερικό και εξωτερικό) είναι χαλαρός. Στην αύξηση του 

φαινοµένου της παραποίησης λογιστικών καταστάσεων σηµαντικό ρόλο έπαιξε και η 

αδυναµία εντοπισµού των παραποιηµένων οικονοµικών στοιχείων από τις ελεγκτικές 

εταιρίες.  

 Βέβαια µε την ερευνά τους οι Spathis, C. και  Georgakopoulou, E. (2007)13 κατέληξαν 

στο συµπέρασµα ότι η εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. στην Ελλάδα, επέφερε θετικές αλλαγές για 

τις επιχειρήσεις. Η πιο σηµαντική αλλαγή είναι ότι οι οικονοµικές καταστάσεις έπαψαν να 

είναι φορολογικές καταστάσεις, γεγονός που επιτεύχθηκε µε την εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 12 

«Φόροι Εισοδήµατος» και συγκεκριµένα µε την δηµιουργία της αναβαλλόµενης φορολογίας, 

µε την οποία αντικατοπτρίζονται οι διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων και 

της αντίστοιχης φορολογικής τους αξίας, µε την προϋπόθεση ότι αυτές οι διαφορές 

δηµιουργούν µελλοντικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις. 

 

 

2.2 Επιπτώσεις Από Την Εφαρµογή Του ∆.Λ.Π 12 Στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις 

 

Έρευνα της Grant Thornton το 200614 
αναφέρει ότι η επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια των 

εισηγµένων εταιριών στην Ελλάδα, κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π, εκτιµήθηκε 

µικρή αλλά θετική και παράλληλα η µέση επίδραση των αναβαλλόµενων φόρων στα Ίδια 

Κεφάλαια εµφανίζεται σχετικά µικρή εξαιτίας του συµψηφισµού των αναβαλλόµενων 

φορολογικών απαιτήσεων µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις.  

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επίδραση της αναβαλλόµενης φορολογίας στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχει δείξει και η διεθνής αρθογραφία. Στη συνέχεια θα 

ακολουθήσει µια εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση αναφορικά µε τις αλλαγές που επέφερε 

το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12: Φόροι Εισοδήµατος και πιο συγκεκριµένα η 

αναβαλλόµενη φορολογία γενικά στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων των 

εταιριών και ειδικότερα στην διαµόρφωση των αποτελεσµάτων. 

                                                 
13 Spathis, C. and Georgakopoulou, E. (2007), “The adoption of IFRS in South Eastern Europe: the case of 
Greece”, International Journal of Financial Services Management. 
 
14 Grant Thornton (2006), «Οι επιπτώσεις των I.F.R.S. κατά την πρώτη εφαρµογή τους στις εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρίες». 
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 Σύµφωνα µε τον Sansing R. (1998)15, οι αναβαλλόµενοι φόροι είναι µια πραγµατική 

οικονοµική επιβάρυνση ακόµη και στην περίπτωση που οι δηλωθείσες αναβαλλόµενες 

υποχρεώσεις δεν αντιστρέφονται ποτέ και η αξία τους είναι ίση µε το ποσό που 

αναγνωρίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις πολλαπλασιαζόµενο µε ένα κλάσµα, του οποίου 

ο αριθµητής είναι το ποσοστό απόσβεσης του φόρου και ο παρονοµαστής το άθροισµα του 

ποσοστού απόσβεσης του φόρου και του κόστους κεφαλαίου. Ακόµα και στην περίπτωση 

που οι αναβαλλόµενες υποχρεώσεις δεν αντιστρέφονται ποτέ λόγω της στρατηγικής 

επανεπένδυσης που εφαρµόζει η επιχείρηση, η διαφορά µεταξύ φορολογικής και λογιστικής 

απόσβεσης µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου, καθώς η φορολογική βάση του στοιχείου 

σταδιακά αποκλίνει από το κόστος αντικατάστασής του. 

 Οι David A. Guenther και  Richard C. Sansing (2000)16 υποστηρικτές της παραπάνω 

θεωρίας, χρησιµοποιούν ένα αναλυτικό µοντέλο για να εξετάσουν την αξία µια επιχείρησης 

στην περίπτωση που υπάρχουν προσωρινές διαφορές όταν τα έσοδα και τα έξοδα 

αναγνωρίζονται για φορολογικούς ή για λογιστικούς σκοπούς. Από την έρευνα προκύπτει, ότι 

οι αναβαλλόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις µετατρέπουν τη λογιστική αξία των 

υποκείµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε εκτιµήσεις των µετά φόρων ταµειακών ροών, 

στις οποίες βασίζεται η αξία της εταιρίας όπως αυτή προσδιορίζεται από την αγορά. Η 

ανάλυση του παραπάνω µοντέλου οδηγεί στα συµπεράσµατα ότι η αξία των αναβαλλόµενων 

φορολογικών απαιτήσεων που σχετίζεται µε τα κόστη, τα οποία λογίζονται για λογιστικούς 

και όχι για φορολογικούς σκοπούς, εξισώνεται µε τη λογιστική τους αξία. Η τυχόν διαφορά 

που προκύπτει µεταξύ της λογιστικής και της αγοραίας αξίας των αναβαλλόµενων 

φορολογικών απαιτήσεων αντανακλά και τη διαφορά ανάµεσα στη λογιστική και στην 

αγοραία αξία των αντίστοιχων υποχρεώσεων. Τέλος, συµπέραναν ότι η αξία της εταιρίας δεν 

επηρεάζεται καθόλου από τον αναµενόµενο χρόνο αναστροφής των αναβαλλόµενων 

φορολογικών υποχρεώσεων και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος προεξόφλησής τους βάσει του 

χρόνου στον οποίο θα αντιστραφούν. 

 Με µια άλλη έρευνά τους οι  David A. Guenther και  Richard C. Sansing (2004)17 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση αναστρέφεται µε 

                                                 
15Sansing R., (1998), “Valuing the deferred tax liability”, Journal of Accounting Research, Vol. 36, pp. 357-364. 
 
16 Guenther D. and Sansing R., “Valuation of the firm in the presence of temporary book-tax differences: The 
role of deferred tax assets and liabilities”, The Accounting Review, Vol. 75, No. 1, 2000, pp. 1-12. 
 
17 David A. Guenther and Richard C. Sansing, “The Valuation Relevance of Reversing Deferred Tax 
Liabilities”, the Accounting Review, Vol. 79, No. 2, (Apr., 2004), pp. 437-451. 
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πιο γρήγορους ρυθµούς όταν το ποσοστό απόσβεσης (λογιστικό ή φορολογικό) ακολουθεί 

αύξουσα πορεία. Συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα της έρευνας τους οδηγούν στη διατύπωση 

της εξής πρότασης: "Όταν αυξάνει το ποσοστό της φορολογικής απόσβεσης, αυξάνεται και η 

αξία της αναβαλλόµενης φορολογικής απόσβεσης, ενώ όταν αυξάνει το ποσοστό της 

λογιστικής απόσβεσης, η αξία της αναβαλλόµενης φορολογικής απόσβεσης µειώνεται". 

Επιπρόσθετα, συµπέραναν ότι µια αύξηση στο ποσοστό προεξόφλησης οδηγεί στη µείωση 

της αξίας της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης, ενώ η αύξηση αυτή δεν έχει καµία 

επίδραση στο ποσοστό αναστροφής, καθώς επίσης και  µια αύξηση στο ποσοστό 

αναστροφής, δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε ικανή να αυξήσει την αξία της αναβαλλόµενης 

φορολογικής απαίτησης. 

 Σύµφωνα µε τους Jung D. και Pulhiam D. (2006)18, οι αλλαγές που έχουν επέλθει 

αναφορικά µε την εκτίµηση των αναβαλλόµενων φόρων και συγκεκριµένα των 

αναβαλλόµενων απαιτήσεων περιέχουν χρήσιµη εσωτερική πληροφόρηση για τις µελλοντικές 

ροές της εταιρίας, στην περίπτωση που η διοίκηση εφαρµόζει τις διατάξεις της 

αναβαλλόµενης φορολογίας χωρίς µεροληψία. Η ερµηνευτική δύναµη των αλλαγών αυτών 

στις εκτιµήσεις περιορίζεται στον χρονικό ορίζοντα του ενός ή των δύο ετών. Τα 

συµπεράσµατα στα οποία καταλήγουν όµως είναι διφορούµενα καθώς από τη µία οι 

οικονοµικές καταστάσεις µπορούν να γίνουν περισσότερο πληροφοριακές για τους επενδυτές 

ενσωµατώνοντας τις µελλοντικές εκτιµήσεις, από την άλλη όµως µπορεί να γίνουν και 

λιγότερο πληροφοριακές στην περίπτωση που οι διοικήσεις χρησιµοποιούν αυτές τις 

εκτιµήσεις για να διαµορφώσουν το αποτέλεσµα. 

 Σύµφωνα µε την έρευνα των Badertscher B.A., Phillips J.D., Pincus M., και Rego S. 

(2009)19, οι εταιρίες χρησιµοποιούν τους αναβαλλόµενους φόρους µε στόχο την παραποίηση 

των χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων. Συγκεκριµένα, οι εταιρίες εµφανίζουν υψηλή 

αναβαλλόµενη φορολογία έτσι ώστε να εµφανίζουν αυξηµένα λογιστικά κέρδη και εποµένως 

µειωµένο τον φόρο εισοδήµατος. Αποτέλεσµα αυτών των χειρισµών, είναι το επενδυτικό 

κοινό να µην έχει σαφή εικόνα για τα λογιστικά κέρδη των εταιριών καθώς τα αποτελέσµατα 

που εµφανίζουν οι εταιρίες αυτές είναι παραποιηµένα. 

                                                 
18 Jung D. and Pulliam D., “Predictive Ability of the Valuation Allowance for Deferred Tax Assets” Academy of 
Accounting and Financial Studies Journal, Vol. 10, No 2, 2006, pp. 49-70. 
 
19 Badertscher, B.A. and Phillips, J. D. and Pincus, M. and Rego, S. (2009), “Earnings Management Strategies 
and the Trade-Off between Tax Benefits and Detection Risk: To Conform or Not to Conform?” , Accounting 
Review, Vol. 84, Issue 1, pp. 63-97. 
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 Επίσης, σύµφωνα µε τους Dunbar A. and Phillips, J. D. και Rego, S. (2004)20, η 

χειραγώγηση των αποτελεσµάτων των εταιριών µπορεί να γίνει µε τη δηµιουργία µόνιµων 

διαφορών και όχι προσωρινών διαφορών όπως συµβαίνει στην περίπτωση που µια επιχείρηση 

µεταβάλλει το ύψος των αποσβέσεών της ώστε να επηρεάσει τα αποτελέσµατα που θα 

εµφανίσει. Συγκεκριµένα, αν µια εταιρία από λογιστική άποψη ακλουθεί τη σταθερά µέθοδο 

απόσβεσης για να αποσβέσει τον µηχανολογικό της εξοπλισµό, ενώ από άποψη φορολογίας 

τη συµφέρει να ακολουθήσει τη φθίνουσα µέθοδο, τότε προκύπτει µια διαφορά µεταξύ 

λογιστικού και φορολογητέου εισοδήµατος η οποία οδηγεί στην αναγνώριση αναβαλλόµενης 

φορολογικής υποχρέωσης η οποία µε τη σειρά της επηρεάζει τα αποτελέσµατα χρήσης.  

 Οι Christensen, E. T. and Paik, H. G. and Stice, K. E. (2008)21, µελέτησαν την 

περίπτωση παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων µέσω της αποµείωσης της 

αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για να είναι εφικτό µια 

επιχείρηση να αναγνωρίσει ένα ποσό ως αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση θα πρέπει να 

υπάρχουν επαρκείς αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις ή να αναµένεται εισροή 

µελλοντικών οφελών στην εταιρία, τέτοιων ώστε να δηµιουργήσουν υποχρεώσεις οι οποίες 

θα συµψηφιστούν µε τις απαιτήσεις (big bath and deferred taxes). Για να µπορέσει να 

καλύψει αυτό το πιθανό ενδεχόµενο, η εταιρία προβαίνει στη µέθοδο χειραγώγησης «big 

bath», σύµφωνα µε την οποία αναγνωρίζει ένα µεγαλύτερο ποσό εσόδων από ότι αναµένεται 

να εισρεύσει µελλοντικά στην επιχείρηση, έτσι ώστε να έχει το περιθώριο να καλύψει ίσως 

και µεγαλύτερο ποσό αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης από αυτό που µπορεί να 

καλυφθεί. Συνεπώς, ο συνδυασµός αυτής της µεθόδου µε τη µέθοδο της αποµείωσης των 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων κατά τον έλεγχο πιθανής πραγµατοποίησής τους 

στο τέλος κάθε χρήσης, κάνουν φανερή την ύπαρξη χειραγώγησης των αποτελεσµάτων. 

 Στα ίδια αποτελέσµατα κατέληξαν και οι Chao et all (2004), σηµειώνοντας ότι η 

αποµείωση των µη πιθανών προς πραγµατοποίηση αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων χρησιµοποιείται µε τη λογική της “big bath” µεθόδου και όχι για να εξοµαλυνθεί 

η διακύµανση των αποτελεσµάτων. 

                                                 
20 Dunbar, A. and Phillips, J. D. and Rego, S. (2004), “The impact of the bonus depreciation rules on the ability 
of deferred tax expense and accrual-based measures to detect earnings management activities”, Proceedings of 
the Annual Conference on Taxation, pp. 358-365. 
 
21 Christensen, E. T. and Paik, H. G. and Stice, K. E. (2008), “Creating a Bigger Bath Using the Deferred Tax 
Valuation Allowance”, Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 35, pp. 601-625. 
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 Όµως, σύµφωνα µε τους Noor, R. and Mastuki, N. και Aziz, Z. (2007)22, η 

αναβαλλόµενη φορολογία έχει διττό ρόλο. Από τη µία αποτελεί έναν τρόπο παραποίησης των 

αποτελεσµάτων και από την άλλη ένα εργαλείο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

αναγνώριση τυχόν ενδείξεων χειραγώγησης. Στην έρευνά τους, η οποία διεξήχθη σε ένα 

δείγµα εταιρών τη χρονική περίοδο 1990-2004, παρατηρήθηκε ότι οι εταιρίες αυτές 

εµφάνιζαν όλο και µεγαλύτερες διαφορές µεταξύ λογιστικού και φορολογητέου εισοδήµατος 

έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν όλο και µεγαλύτερα ποσά 

αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ∆.Λ.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

3.1 Νοµοθετικό - Φορολογικό Πλαίσιο Στην Ελλάδα (Σύµφωνα Με Τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ε.Λ.Π.) 

 

Όταν γίνεται αναφορά στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) εννοείται ο Ν.2190/1920 

περί Ανωνύµων Εταιριών, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) και ο Κώδικας 

Βιβλίων και Στοιχείων. Παράλληλα, η φορολογία εισοδήµατος επιβάλλεται βάσει των 

διατάξεων του Ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος – Κ.Φ.Ε.). Οι ελληνικές 

επιχειρήσεις κατά την κατάρτιση των οικονοµικών τους καταστάσεων ακολουθούν µία 

διαδικασία στενά συνδεδεµένη µε τις φορολογικές διατάξεις τέτοια ώστε µε το τέλος των 

εργασιών κλεισίµατος της χρήσης να καταλήγουν στον προσδιορισµό του λογιστικού 

αποτελέσµατος και κατ’ επέκταση στο φορολογητέο. 

       Η διαδικασία που ακολουθείται στην ελληνική φορολογική νοµοθεσία προκειµένου να 

καταρτίσει η επιχείρηση την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης και να καταλήξει στα 

λογιστικά αποτελέσµατα και έπειτα στα φορολογητέα είναι εν συντοµία η εξής: 

       Αρχικά, λαµβάνονται υπόψη τα έσοδα και έξοδα από τη φυσιολογική δραστηριότητα της 

επιχείρησης καθώς και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα. Όταν υπολογιστεί βάσει 
                                                 
22 Noor, R. and Mastuki, N. and Aziz, Z. (2007), “Earnings management and deferred tax”, Malaysian 
Accounting Review, Vol. 6, pp. 1-17. 
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των λογιστικών κανόνων το καθαρό λογιστικό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία), η επιχείρηση 

καλείται να υπολογίσει τα αντίστοιχα κέρδη (φορολογητέα) επί των οποίων θα υπολογιστεί ο 

φόρος εισοδήµατος.  

       Κατά τη διαδικασία υπολογισµού του φορολογητέου αποτελέσµατος, πρέπει να ληφθούν 

υπόψη οι λογιστικές διαφορές που έχουν δηµιουργηθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι οποίες 

προκύπτουν είτε από τυχόν εκπιπτόµενες δαπάνες (άρθρο 31 Ν. 2238/94) είτε από έσοδα που 

εµπίπτουν σε ειδικές φορολογικές διατάξεις. Πιο αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθείται 

παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 1: Πίνακας υπολογισµού φορολογητέου αποτελέσµατος 

 
Συνολικό Καθαρό Εισόδηµα Βάσει του Ισολογισµού (κέρδη ή ζηµίες) (Α) 

      ∆απάνες που δεν αναγνωρίζονται ως φορολογικά εκπιπτόµενες από τα (συν) 

Ακαθάριστα Έσοδα ή Λογιστικές ∆ιαφορές (Β) 

Σύνολο (Α) + (Β) 

Αφορολόγητα Έσοδα  

Έσοδα που φορολογούνται µε ειδικό τρόπο  

Αφορολόγητα Αποθεµατικά (µείον) 

Αφαιρούµε τις Φορολογικά Αναγνωρίσιµες Ζηµίες  

Τα Μερίσµατα Μετοχών και τα Κέρδη από Συµµετοχές σε άλλες εταιρίες τα  

οποία έχουν φορολογηθεί σε άλλη πηγή  

Φορολογητέο Εισόδηµα (Γ) 

 

 Εφόσον, η επιχείρηση έχει καταλήξει στον υπολογισµό του φορολογητέου 

εισοδήµατος, υπολογίζεται ο φόρος εισοδήµατος εφαρµόζοντας τους ανάλογους 
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φορολογικούς συντελεστές για κάθε εταιρικό τύπο σύµφωνα µε τους νόµους Ν.2579/1998 

(άρθρο 3) και Ν. 2873/2000 (άρθρο 6). Όσον αφορά τις ανώνυµες εταιρίες ο φορολογικός 

συντελεστής ανέρχεται στο 25% για το 2008 και αναµένεται έως και το 2014 να µειώνεται 

κατά 1% µέχρι να διαµορφωθεί στο 20%.  

 Αξίζει να σηµειωθεί το γεγονός ότι πλέον της φορολόγησης επί του συνόλου των 

κερδών επιβάλλεται και ένας συµπληρωµατικός φόρος επί των ακαθάριστων εισοδηµάτων 

από εκµετάλλευση ακινήτων µε συντελεστή 3% (Ν. 2238/1994 άρθρο 109).  

 Στη συνέχεια από το συνολικό ποσό του φόρου (φόρος επί των κερδών και φόρος επί 

του εισοδήµατος ακινήτων) αφαιρούνται η προκαταβολή του φόρου, ο φόρος σχετικός µε 

κονδύλια που φορολογούνται µε ειδικό τρόπο και ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή 

για εισοδήµατα που προέκυψαν εκεί. 

 Ο φόρος εισοδήµατος µίας επιχείρησης µετά από τους ανωτέρω υπολογισµούς, 

διακρίνεται περαιτέρω στον αναλογούν και οφειλόµενο φόρο. Ο µεν αναλογούν φόρος είναι 

το κονδύλι εκείνο, που σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. εµφανίζεται στον Πίνακα ∆ιάθεσης 

Αποτελεσµάτων στο λογαριασµό 54.07 - “Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων κερδών”, το 

οποίο δεν είναι το ποσό το οποίο καλείται η επιχείρηση να καταβάλλει στις φορολογικές 

αρχές. Ο φόρος που τελικά θα καταβάλλει είναι ο οφειλόµενος, ο οποίος εµφανίζεται στο 

λογαριασµό 54.08 - “Λογαριασµός εκκαθαρίσεως φόρων-τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου 

εισοδήµατος”, στον οποίο συγκεντρώνονται κατά τη σύνταξη του ισολογισµού όλα τα ποσά 

των φόρων εισοδήµατος της τρέχουσας χρήσης. 

 Ο αναλογούν φόρος υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το φορολογητέο εισόδηµα επί 

το φορολογικό συντελεστή που αναλογεί σε κάθε εταιρικό τύπο εφόσον έχουν υπολογιστεί 

και οι επιπρόσθετοι φόροι. Στη συνέχεια από το συνολικό ποσό του φόρου εκπίπτει: 

     α) Το ποσό του φόρου που έχει τυχόν προκαταβληθεί 

     β) Ο φόρος που αναλογεί στο µέρος των φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο, µε 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης εισοδηµάτων, που διανέµονται και µε τα οποία 

έχουν προσαυξηθεί τα υποκείµενα σε φορολογία κέρδη του νοµικού προσώπου 

     γ) Ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που προέκυψε σε 

αυτήν και υπόκειται σε φορολογία, µε την προϋπόθεση ότι το ποσό φόρου που εκπίπτει σε 

αυτή την περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί στο 

εισόδηµα από την Ελλάδα.  

 Ουσιαστικά, ο οφειλόµενος φόρος είναι ο φόρος εισοδήµατος προς πληρωµή και η 

προκαταβολή που έχει ήδη καταβληθεί στις φορολογικές αρχές. Σύµφωνα µε την § 1α του 

άρθρου 110 του Ν. 2238/94 ο φόρος εισοδήµατος, η βεβαιούµενη προκαταβολή φόρου 
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εισοδήµατος, τα τέλη χαρτοσήµου κ.λπ., ποσά που οφείλονται µε βάση τη δήλωση, 

καταβάλλονται σε οκτώ (8) ίσες µηνιαίες δόσεις από τις οποίες η µεν πρώτη µε την υποβολή 

της εµπρόθεσµης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες  επτά µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των 

επτά επόµενων µηνών από την υποβολή της δήλωσης. Με την εφάπαξ καταβολή του φόρου 

µέσα στην προθεσµία της πρώτης δόσης δεν παρέχεται πλέον το δικαίωµα έκπτωσης καθώς 

καταργήθηκε σύµφωνα µε την § 12 του άρθρου 4 του Ν. 3522/2006. 

 

 

3.2 Αλλαγές Στη Φορολογία Με Τον Ν. 3697/2008 

 

Ο Φορολογικός Νόµος Ν. 3697/2008 επέφερε ορισµένες σηµαντικές αλλαγές, όπως τη 

σταδιακή µείωση του φορολογικού συντελεστή των ανωνύµων εταιριών από 25% σε 20% 

σταδιακά έως και το 2014, καθώς ανά έτος θα µειώνεται κατά µία ποσοστιαία µονάδα ενώ 

αυξάνεται το ποσοστό προκαταβολής του φόρου από 65% σε 80%. 

       Σύµφωνα µε τον ίδιο νόµο, επιβλήθηκε φορολογία και στα µερίσµατα των ελληνικών 

επιχειρήσεων τα οποία µέχρι πρότινος δεν υπόκειντο σε φορολογία. Ο φόρος µερισµάτων 

είναι 10% και παρακρατείται από τα διανεµόµενα κέρδη των Α.Ε., ανεξάρτητα από τον τρόπο 

µε τον οποίο θα αποδοθούν στους µετόχους, ενώ µετά την παρακράτηση η φορολογική 

υποχρέωση των δικαιούχων εξαντλείται.  

       Επίσης, επιβλήθηκε και φορολόγηση των κερδών από πώληση µετοχών εισηγµένων στο 

ΧΑΑ. Πιο συγκεκριµένα, το άρθρο 16 του Ν.3697/2008 ορίζει διάκριση µεταξύ των κερδών 

που προκύπτουν από κέρδη µετοχών εισηγµένων στο ΧΑΑ που έχουν αποκτηθεί µέχρι τις 

31/12/2008 και µετά τις 1/1/2009. Στην πρώτη περίπτωση, προβλέπεται ότι τα κέρδη που 

αποκτούν οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας από µετοχές που είχαν στην 

κατοχή τους πριν από τις 31/12/2008 απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος υπό την 

προϋπόθεση να µη διανεµηθούν και να διατηρούνται σε ειδικό λογαριασµό. Σε περίπτωση 

διανοµής φορολογούνται µε συντελεστή 10%. Σε περίπτωση ζηµίας από πώληση µετοχών, το 

ποσό δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αλλά διατηρείται σε ειδικό λογαριασµό 

αποθεµατικού. Εάν, δεν επαρκεί ώστε να καλυφθεί ολοσχερώς η ζηµία από αυτό το 

λογαριασµό, το υπόλοιπο µεταφέρεται προς συµψηφισµό στο λογαριασµό τακτικού 

αποθεµατικού. Όσον αφορά, τα κέρδη από µετοχές που αποκτήθηκαν µετά τις 1/1/2009, 

φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή 10% αλλά καταργείται ο φόρος που ίσχυε ως τώρα 

του ποσοστού  1,5% που επιβάλλονταν επί της αξίας των πωλούµενων µετοχών. Αντιθέτως, ο 
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φόρος αυτός διατηρείται για τις µετοχές επιχειρήσεων που αποκτήθηκαν µέχρι τις 

31/12/2008.  

       Με τις αλλαγές που επέφερε ο παρών νόµος στην επιβολή φορολογίας στις Α.Ε., 

ολοκληρώνεται η ανάλυση του ισχύοντος φορολογικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα για 

τα προαναφερθέντα νοµικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από το αν υιοθέτησαν ή όχι τα ∆.Λ.Π., 

εφόσον η εφαρµογή των προτύπων δεν επηρέασε τις φορολογικές υποχρεώσεις των εταιριών. 

Αξίζει βέβαια να σηµειωθεί το γεγονός, ότι αναµένονται φορολογικές εξελίξεις καθώς έχει 

ανακοινωθεί πιθανή κατάργηση της φορολόγησης µερισµάτων, καθώς αυτά θα 

φορολογούνται µε την κλίµακα των φυσικών προσώπων εφόσον έχει αφαιρεθεί ο φόρος του 

ποσού που έχει παρακρατηθεί στην εταιρεία ως φορολογία κερδών. Επίσης, τα αδιανέµητα 

κέρδη των νοµικών προσώπων θα φορολογούνται µε χαµηλό συντελεστή µε απώτερο σκοπό 

την προώθηση των επενδύσεων. Τέλος, αµφίβολο είναι το αν θα επέλθει τελικά η µείωση των 

φορολογικών συντελεστών έως το 2014 στο 20%. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 12 (∆.Λ.Π. 12)- ΦΟΡΟΙ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (INCOME TAXES) 

 

4.1 Εισαγωγή  

 

Οι εισηγµένες επιχειρήσεις στο ΧΑΑ υποχρεούνται στην κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών 

τους καταστάσεων σύµφωνα είτε µε ορισµένες νέες αρχές, οι οποίες αποτέλεσαν καινοτοµία 

για την ελληνική πραγµατικότητα, είτε µε ορισµένες άλλες αρχές, οι οποίες απλώς 

αντιµετώπιζαν ένα λογιστικό γεγονός από διαφορετική οπτική γωνία. Το ενδιαφέρον του 

∆.Λ.Π. 12 υφίσταται στο γεγονός ότι εισήγαγε στα φορολογικά ζητήµατα νέες έννοιες όπως 

αυτή της αναβαλλόµενης φορολογίας, στα πλαίσια µίας ήδη περίπλοκης διαδικασίας για την 

Ελληνική φορολογική νοµοθεσία. 
       Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 (∆.Λ.Π. 12)  – “Φόροι Εισοδήµατος” έχει ως σκοπό 

να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισµό των φόρων εισοδήµατος. Το προέχον όµως θέµα της 
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λογιστικής των φόρων εισοδήµατος είναι ο τρόπος λογιστικής παρακολούθησης των 

τρεχουσών και των µελλοντικών φορολογικών συνεπειών από: 
• την µελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

ενεργητικού ή το µελλοντικό διακανονισµό των υποχρεώσεων που απεικονίζονται στον 

Ισολογισµό µιας επιχειρήσεως  

• συναλλαγές και άλλα γεγονότα της τρέχουσας χρήσεως που απεικονίζονται στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις µιας επιχειρήσεως.   

       Ουσιαστικά, µε αυτό το Πρότυπο εισάγεται η έννοια της αναβαλλόµενης φορολογίας 

στην ελληνική φορολογική νοµοθεσία. ∆ηλαδή, αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο θα 

καταλογιστούν στην τρέχουσα και στις µελλοντικές χρήσεις οι εκάστοτε φορολογικές 

απαιτήσεις ή υποχρεώσεις. Συµπληρωµατικά µε το ∆.Λ.Π. 12 εκδόθηκαν οι διερµηνείες ΜΕ∆ 

21 - “Φόροι εισοδήµατος - Ανάκτηση αναπροσαρµοσµένων µη αποσβεστέων στοιχειών του 

ενεργητικού” και ΜΕ∆ 25 - “Φόροι εισοδήµατος -Μεταβολές στο φορολογικό καθεστώς ή 

στους µετόχους µίας επιχείρησης ” καθώς και το Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 7 - “Εφαρµόζοντας την 

αναδιατύπωση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 29 - Παρουσίαση 

οικονοµικών στοιχείων σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες”. 

 

 

 

4.2 Σηµαντικοί Κανονισµοί  

 

Υπάρχουν 2 σηµαντικοί κανονισµοί που διέπουν το  λογιστικό χειρισµό των φόρων εισοδήµατος, 

οι οποίοι είναι οι εξής: 

i.  Η αναγνώριση ενός στοιχείου ενεργητικού (µίας υποχρέωσης) υποδηλώνει ότι η οντότητα 

αναµένει να ανακτήσει (διακανονίσει) τη λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού (της 

υποχρέωσης). Εάν είναι πιθανό ότι η ανάκτηση ή ο διακανονισµός της λογιστικής αξίας θα αυξήσει 

(µειώσει) τις µελλοντικές φορολογικές πληρωµές που θα υπήρχαν εάν η εν λόγω ανάκτηση ή 

διακανονισµός δεν είχε οποιεσδήποτε φορολογικές επιπτώσεις, το ∆.Λ.Π. 12 απαιτεί, µε 

περιορισµένες εξαιρέσεις, την αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης (στοιχείου 

ενεργητικού). 

ii.  Οι φορολογικές επιπτώσεις των γεγονότων και των συναλλαγών πρέπει να 

αναγνωρίζονται στην ίδια χρηµατοοικονοµική κατάσταση που αναγνωρίζεται και το εν λόγω 

γεγονός ή συναλλαγή. ∆ηλαδή, αν  τα γεγονότα ή οι συναλλαγές  αναγνωρίζονται στο κέρδος 
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ή ζηµία πρέπει και οι φορολογικές επιπτώσεις τους επίσης να αναγνωρίζονται στο κέρδος ή 

ζηµία. Αν τα γεγονότα ή οι συναλλαγές  αναγνωρίζονται εκτός του κέρδους ή ζηµίας (είτε 

στα Άλλα Πλήρη Εισοδήµατα ή απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια) πρέπει και οι φορολογικές 

επιπτώσεις επίσης να αναγνωρίζονται στα Άλλα Πλήρη Εισοδήµατα ή απευθείας στα Ίδια 

Κεφάλαια.  

 

 

4.3 Ορισµοί 

 

Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται στο παρόν πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται: 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: είναι τα ποσά των φόρων εισοδήµατος 

που θα ανακτηθούν σε µελλοντικές περιόδους και αφορούν σε: 

α. Αφαιρετέες προσωρινές διαφορές. 

β. Αχρησιµοποίητες µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες. 

γ. Αχρησιµοποίητες µεταφερόµενες φορολογικές πιστώσεις. 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις: είναι τα ποσά των φόρων εισοδήµατος 

που θα καταβληθούν σε µελλοντικές περιόδους, και αφορούν σε φορολογητέες προσωρινές 

διαφορές. 

Αφαιρετέες προσωρινές διαφορές: είναι οι προσωρινές διαφορές που θα 

δηµιουργήσουν µελλοντικά αφαιρετέα ποσά (από το µελλοντικό φορολογητέο κέρδος), όταν 

η λογιστική τους αξία θα ανακτηθεί/διακανονιστεί. 

∆απάνη φόρου (ή έσοδο φόρου): είναι το συνολικό ποσό που συµπεριλαµβάνεται 

στον υπολογισµό του καθαρού κέρδους ή ζηµίας για τη χρήση, και αποτελείται από την 

τρέχουσα και την αναβαλλόµενη φορολογία. 

Λογιστικό κέρδος: είναι το καθαρό κέρδος ή ζηµία µίας χρήσεως πριν από την 

αφαίρεση του φόρου. 

Οριστικές διαφορές: είναι οι διαφορές, οι οποίες προκύπτουν µεταξύ των λογιστικών 

και φορολογικών εσόδων ή εξόδων, επειδή κάποια έσοδα µπορεί να είναι αφορολόγητα ή 

κάποια έξοδα (π.χ. πρόστιµα) δεν αναγνωρίζονται φορολογικά. 

Οι οριστικές διαφορές δεν αντιστρέφονται στην πορεία του χρόνου και δεν 

προκαλούν αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις. 

Προσωρινές διαφορές: είναι οι διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης στον Ισολογισµό και της φορολογικής βάσης του. 
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Οι προσωρινές διαφορές αντιστρέφονται στην πορεία του χρόνου και διακρίνονται σε 

“Φορολογητέες” και “Εκπεστέες”, ανάλογα αν θα καταλήξουν σε φορολογητέα ή εκπεστέα 

ποσά, κατά τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος µελλοντικών χρήσεων. 

Τρέχουσα φορολογία: είναι το ποσό των πληρωτέων (ή επιστρεπτέων) φόρων 

εισοδήµατος, που αφορούν στο φορολογητέο κέρδος (ή φορολογική ζηµία) µίας χρήσεως. 

Φορολογητέες προσωρινές διαφορές: είναι οι προσωρινές διαφορές που θα 

δηµιουργήσουν µελλοντικό φορολογητέο ποσό όταν η λογιστική τους αξία θα 

ανακτηθεί/διακανονιστεί. 

Φορολογητέο κέρδος (ή φορολογική ζηµία): είναι το ποσό του κέρδους ή ζηµίας 

µίας χρήσεως, που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τους φορολογικούς κανόνες, για τον 

υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος. 

Φορολογική βάση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης: είναι το ποσό που 

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

 

 

4.4 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Και Απαιτήσεις 

 

Ο τρέχων φόρος (ο οποίος αφορά στα φορολογητέα και όχι στα λογιστικά κέρδη µίας 

χρήσεως) για την τρέχουσα και τις προηγούµενες χρήσεις θα πρέπει να καταχωρείται ως 

«Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις», κατά την έκταση που δεν έχει εξοφληθεί. Αν το 

ποσό, που ήδη καταβλήθηκε για την τρέχουσα και τις προηγούµενες χρήσεις, υπερβαίνει το 

οφειλόµενο ποσό για τρέχοντα φόρο αυτών των χρήσεων, το επιπλέον καταβληθέν ποσό θα 

πρέπει να καταχωρείται ως «Τρέχουσες Φορολογικές Απαιτήσεις». 

 

 

4.5 Γενικές Αρχές Στη Λογιστική Αντιµετώπιση Των Επιβαλλόµενων Φόρων 

 

Οι φόροι, που επιβάλλονται από τη Φορολογική Νοµοθεσία κάθε χώρας, µπορούν να 

διακριθούν στις εξής κατηγορίες: 

A. Φόροι που βαρύνουν την επιχείρηση (φόρος εισοδήµατος, φόρος ακίνητης περιουσίας) 

B. Φόροι που δεν βαρύνουν την επιχείρηση και µπορούν να διακριθούν περαιτέρω σε: 
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Β1. Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, ο oποίος είναι ένας γενικός έµµεσος φόρος κατανάλωσης, 

που επιβάλλεται στην προστιθέµενη αξία των αγαθών και των υπηρεσιών, σε όλα τα στάδια 

της παραγωγικής διαδικασίας. 

Β2. Φόρους που παρακρατούνται από την επιχείρηση και αποδίδονται στο δηµόσιο επί 

καταβαλλόµενων Αµοιβών Τρίτων, Φόρος Αµοιβών µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ.λπ.). 

       Σε όλες τις περιπτώσεις των ανωτέρω φόρων, πλην του φόρου εισοδήµατος, ισχύουν 

αναλογικά οι Γενικές Αρχές που εφαρµόζονται στη λογιστική αντιµετώπιση των συναλλαγών 

µίας επιχείρησης και τα ∆.Λ.Π. (I.A.S.) δεν προβαίνουν σε ειδικές αναλύσεις. 

       Το ∆.Λ.Π. (I.A.S.) 12 αναφέρεται αποκλειστικά και µόνο στο φόρο εισοδήµατος, λόγω 

της ιδιοµορφίας που παρουσιάζει. Ο φόρος εισοδήµατος, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 1 2, 

αποτελεί «δαπάνη» της χρήσεως στην οποία πραγµατοποιήθηκε το αντίστοιχο εισόδηµα και 

διαµορφώνει τα «Καθαρά Αποτελέσµατα της Xρήσεως».Έτσι, ο φόρος εισοδήµατος θα 

πρέπει να καταχωρείται ως έξοδο στο λογαριασµό «Αποτελέσµατα Xρήσεως» και µάλιστα 

όχι µε το ποσό πού αντιστοιχεί στην τρέχουσα φορολογική υποχρέωση και προκύπτει από τη 

φορολόγηση των φορολογητέων κερδών της χρήσεως, αλλά µε το ποσό που θα προέκυπτε αν 

υπάγονταν σε φορολόγηση τα κέρδη, όπως προκύπτουν από χρήση σε χρήση, ανεξάρτητα 

από τη χρονική αναγνώριση, που καθορίζεται από τις φορολογικές διατάξεις. 

       Πρέπει να επισηµάνουµε, ότι τα ∆.Λ.Π. δεν υπεισέρχονται επί της ουσίας του αν πρέπει 

ή όχι να αναγνωρισθεί µία δαπάνη ή να φορολογηθεί ένα έσοδο. Το αν θα φορολογείται ένα 

έσοδο και πότε, και αν θα αναγνωρίζεται φορολογικά µία δαπάνη και υπό ποίους όρους, είναι 

έργο των εκάστοτε κυβερνήσεων και για αυτό οι φορολογικοί κανόνες ποικίλουν από εποχή 

σε εποχή και από χώρα σε χώρα.  

       Το ∆.Λ.Π. (I.A.S.) 12 απαιτεί, για την πλήρη εφαρµογή της αυτοτέλειας των χρήσεων, 

να καταχωρείται ο φόρος εισοδήµατος ως «δαπάνη» και να υπολογίζεται µε βάση τους 

ισχύοντες φορολογικούς κανόνες, αλλά µε τον περιορισµό ότι τα έσοδα και τα έξοδα µιας 

χρήσεως θα λαµβάνονται για τον υπολογισµό της δαπάνης του φόρου, όχι όπως χρονικά 

αναγνωρίζονται από τις Φορολογικές Αρχές, αλλά όπως πραγµατικά προκύπτουν από χρήση 

σε χρήση. 
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4.6 Προσωρινές ∆ιαφορές  Και Αντίστοιχες ∆ιαφοροποιήσεις Μεταξύ 

Λογιστικών Και Φορολογικών Εσόδων Και Εξόδων Κάθε Χρήσεως 

 

Προσωρινές ∆ιαφορές  είναι οι διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή υποχρέωσης στον Ισολογισµό και της φορολογικής βάσης του. Οι προσωρινές 

διαφορές διακρίνονται σε: 
α) Φορολογητέες προσωρινές διαφορές, είναι οι προσωρινές διαφορές, οι οποίες θα 

καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (ή 

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

στοιχείου ανακτάται (π.χ. µέσω των αποσβέσεων ή της πώλησης του) ή της υποχρέωσης 

τακτοποιείται (διακανονίζεται). 

β). Εκπεστέες προσωρινές διαφορές,  είναι οι προσωρινές διαφορές, οι οποίες θα 

καταλήξουν σε εκπεστέα ποσά κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (ή 

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

στοιχείου ανακτάται (π.χ. µέσω των αποσβέσεων ή της πώλησης του) ή της υποχρέωσης 

τακτοποιείται (διακανονίζεται). 

 

 

4.6.1 Παράδειγµα 

 

1. Ένα µηχάνηµα αποκτήθηκε την 1/1/20X5 µε κόστος 1.000 και έχει ωφέλιµη ζωή 

πέντε (5) έτη. Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος είναι 30%. Έτσι, η απόσβεση της 

χρήσεως 20X5 θα ανέρχεται σε (1000 x 20% =) 200, ενώ αναγνωρίζεται φορολογικά ποσό 

(1000 x 25% =) 250. Την 31/1 2/20X5 το µηχάνηµα έχει λογιστική αξία (1.000 - 200 =) 800 

και φορολογική βάση (1.000 - 250 =) 750.  

Προκύπτει µία φορολογητέα προσωρινή διαφορά (800 - 750 =) 50, µε την έννοια ότι 

στη χρήση 20X5 δεν φορολογήθηκε εισόδηµα 50, αφού αναγνωρίσθηκαν φορολογικά 

ισόποσες αποσβέσεις, επιπλέον των λογιστικών, αλλά στη χρήση 20X9, που θα έχουν 

εξαντληθεί οι φορολογικές αποσβέσεις, θα φορολογηθεί εισόδηµα επιπλέον του λογιστικού 

κατά 50, αφού ισόποσες λογιστικές αποσβέσεις δεν θα αναγνωρισθούν τότε φορολογικά. 

 

 Έτσι, στη χρήση 20X5 θα γίνει η λογιστική εγγραφή: 

Αποτελέσµατα χρήσεως 15 
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Φόρος εισοδήµατος (δαπάνη) 

         Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (50 x 30% = 15)              15 

 

Στη χρήση 20X9, θα πρέπει να γίνει η αντίστροφη εγγραφή. 

Την 31/1 2/20X6 η διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης του 

µηχανήµατος θα έχει γίνει (1.000 - 400) - (1.000 - 500) = 600 - 500 = 100, αλλά βεβαίως η 

ανωτέρω λογιστική εγγραφή θα επαναληφθεί µε φορολόγηση προς 30%, του ποσού που είναι 

ίσο, µε τη µεταβολή της διαφοράς στη χρήση 20X6, (100 - 50 =) 50, δηλαδή (50 x 30% = 15).  

Κάθε διαφορά ή µεταβολή διαφοράς σε µία χρήση, µεταξύ λογιστικής αξίας και 

φορολογικής βάσης ενός λογαριασµού του Ισολογισµού, προκαλεί ισόποση διαφοροποίηση 

µεταξύ λογιστικών και φορολογικών µεγεθών στα Αποτελέσµατα της χρήσεως. 

Επίσης, είναι φανερό ότι αν ο φορολογικός συντελεστής απόσβεσης, αντί για 25% 

ήταν µικρότερος του λογιστικού συντελεστή 20%, δεν θα προέκυπτε φορολογητέα, αλλά 

εκπεστέα προσωρινή διαφορά, µε αντίθετες επιπτώσεις. 

2. Στο τέλος της χρήσεως 20X5, ο λογαριασµός του Ενεργητικού "Εισπρακτέοι Τόκοι 

" µε λογιστική αξία 500 έχει φορολογική βάση µηδέν (0), αφού όταν σε επόµενη χρήση 

ανακτηθεί η λογιστική αξία θα καταλήξει σε φορολογητέο ποσό 500, κατά τον προσδιορισµό 

του φορολογητέου κέρδους (οι τόκοι αυτοί φορολογούνται σε ταµιακή βάση) και δεν υπάρχει 

αντίστοιχο ποσό προς έκπτωση. 

Έτσι, προκύπτει µία φορολογητέα προσωρινή διαφορά (500 - 0 =) 500.  

3. Στο τέλος της χρήσεως 20X5, ο λογαριασµός του Παθητικού "Οφειλόµενα 

δεδουλευµένα έξοδα" µε λογιστική αξία 300 για αµοιβές τρίτων που θα εκπέσουν σε ταµιακή 

βάση (δηλαδή σε επόµενη χρήση), έχει φορολογική βάση µηδέν (0), αφού όταν θα 

διακανονιστεί η υποχρέωση σε επόµενη χρήση θα καταλήξει σε εκπεστέο ποσό 300 κατά τον 

προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους. Έτσι, προκύπτει µία εκπεστέα προσωρινή διαφορά 

(300 - 0 =) 300. 

4. Την 31/12/20X5, οι λογαριασµοί του Ενεργητικού "Απαιτήσεις από πελάτες" µε λογιστική 

αξία 160 και "Εισπρακτέα µερίσµατα" µε λογιστική αξία 150, καθώς επίσης και οι 

λογαριασµοί του Παθητικού "Προµηθευτή" µε λογιστική αξία 140 και "Υποχρεώσεις από 

ποινές και πρόστιµα" µε λογιστική αξία 130, έχουν ισόποσες φορολογικές βάσεις 

αντιστοίχως, 160, 150, 140 και 130, αφού όταν θα ανακτηθεί η λογιστική αξία των 

λογαριασµών Ενεργητικού ή όταν θα διακανονιστούν οι λογαριασµοί του παθητικού δεν θα 

προκύψουν φορολογητέα ή εκπεστέα ποσά κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου 

κέρδους.  
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4.7 Λογιστικές Αρχές Για Αναβαλλόµενους Φόρους  

4.7.1 Φορολογητέες Προσωρινές ∆ιαφορές 

 

Α. Για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές θα αναγνωρίζεται µία 

«Αναβαλλόµενη Φορολογική Υποχρέωση», µε αντίστοιχη χρέωση των "Αποτελεσµάτων" 

(∆απάνη φόρου εισοδήµατος), εκτός από τις περιπτώσεις ∆(α) και ∆(β), όπου χρεώνονται 

αντίστοιχα η "Υπεραξία" και η "∆ιαφορά αναπροσαρµογής". 

Εξαίρεση του κανόνα αυτού, αποτελούν οι κατωτέρω περιπτώσεις στις οποίες δεν 

λογιστικοποιούνται αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις παρότι διαπιστώνονται 

προσωρινές διαφορές: 

α) Η αρχική αναγνώριση υπεραξίας (Goodwill), σε µία συνένωση επιχειρήσεων 

 β) Η αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε µία 

συναλλαγή, που δεν είναι συνένωση επιχειρήσεων και κατά το χρόνο της  συναλλαγής, δεν 

επηρεάζεται εν όλω ή εν µέρει (κατά το µέρος που δεν επηρεάζεται) ούτε το λογιστικό 

κέρδος, ούτε το φορολογητέο κέρδος (ή η φορολογική ζηµία), από τη διαφορά µεταξύ 

λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης. 

Β. Οι συνήθεις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της λογιστικής αξίας 

των επενδύσεων σε θυγατρικές, υποκαταστήµατα, συγγενείς ή των συµµετοχών σε 

κοινοπραξίες και της αντίστοιχης φορολογικής βάσης, είναι: 

     α) Η ύπαρξη αδιανέµητων κερδών των θυγατρικών, υποκαταστηµάτων, συγγενών 

και κοινοπραξιών, οπότε διαφοροποιείται η λογιστική αξία της επένδυσης για τους σκοπούς 

της ενοποίησης, σε σχέση µε τη φορολογική της βάση που είναι συνήθως το κόστος κτήσεως 

     β) Οι µεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες όταν µία µητρική εταιρεία και η 

θυγατρική της είναι εγκατεστηµένες σε διαφορετικές χώρες 

    γ) Η µείωση της λογιστικής αξίας µίας συµµετοχής σε µία συγγενή, στο 

ανακτήσιµο ποσό της. 

Μία επιχείρηση θα πρέπει να αναγνωρίζει µία «Αναβαλλόµενη Φορολογική 

Υποχρέωση» για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις 

σε θυγατρικές, υποκαταστήµατα, συγγενείς και συµµετοχές σε κοινοπραξίες, εκτός εάν 

πληρούνται και οι δύο ακόλουθοι όροι: 
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     α) Η µητρική εταιρεία, ο επενδυτήs ή ο κοινοπρακτών είναι σε θέση να ελέγξουν 

το χρονικό σηµείο της αναστροφής της προσωρινής διαφοράς. 

     β) Αναµένεται ότι η προσωρινή διαφορά δεν θα αναστραφεί στο ορατό µέλλον. 

∆ιευκρινίζεται ότι για τη περίπτωση των συγγενών εταιρειών, επειδή ο επενδυτής δεν ασκεί 

«έλεγχο» και δεν κατευθύνει συνήθως την µερισµατική πολιτική, δεν µπορεί να γνωρίζει αν 

η προσωρινή διαφορά θα αναστραφεί στο ορατό µέλλον και έτσι, θα αναγνωρίζεται η 

σχετική «Αναβαλλόµενη Φορολογική Υποχρέωση». 

Γ. Ορισµένες φορολογητέες προσωρινές διαφορές προκύπτουν όταν έσοδα ή έξοδα 

διαµορφώνουν το λογιστικό αποτέλεσµα σε µία χρήση, αλλά περιλαµβάνονται στο 

φορολογητέο αποτέλεσµα άλλης χρήσεως. Έτσι, για να µην ευνοούνται τα αποτελέσµατα 

µίας χρήσεως, σε βάρος των αποτελεσµάτων άλλων χρήσεων, µε ορισµένα ποσά φόρων, 

προσαρµόζεται κατάλληλα ο λογαριασµός φόρου εισοδήµατος ως δαπάνης, µε αντίστοιχη 

καταχώρηση σε λογαριασµούς αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων. Ορισµένα ποσά 

εσόδων ή εξόδων, που προκαλούν φορολογητέες προσωρινές διαφορές και αναγνωρίζονται 

"Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις" είναι:  

     α) Έσοδα τόκων, τα οποία καταχωρούνται λογιστικά µε βάση χρονική αναλογία, 

αλλά φορολογούνται στη χρήση, που εισπράττονται. Η φορολογική βάση κάθε λογαριασµού 

απαίτησης που αναγνωρίζεται σε σχέση µε τέτοια έσοδα είναι µηδενική γιατί τα έσοδα αυτά 

δεν επηρεάζουν το φορολογητέο κέρδος, µέχρι να εισπραχθούν. 

      β) Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες υπολογίζονται, σύµφωνα µε το 

φορολογικό νόµο, µε µεγαλύτερα ποσοστά από εκείνα που αντιστοιχούν στην ωφέλιµη ζωή 

τους. Στις περιπτώσει αυτές, προκύπτει µία φορολογητέα προσωρινή διαφορά, µεταξύ 

λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων, και καταλήγει σε µία 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. 

      γ) Κόστη ανάπτυξης, τα οποία φορολογικά εκπίπτονται κατά τη χρήση που 

πραγµατοποιούνται, αλλά λογιστικά επιβαρύνουν περισσότερες χρήσεις µέσω αποσβέσεων. 

Η φορολογική βάση τέτοιων λογαριασµών είναι µηδενική, γιατί τα σχετικά κόστη έχουν ήδη 

εκπέσει φορολογικά.  

Στην πίστωση του λογαριασµού «Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις» 

καταχωρούνται, µε ισόποση χρέωση του φόρου εισοδήµατος ως δαπάνη, τα ποσά των 

φόρων, οι οποίοι αφορούν στην κλεισµένη χρήση αλλά δεν υπολογίζονται επειδή το 

επιτρέπουν σχετικοί φορολογικοί νόµοι (π.χ. φορολογική αναγνώριση επιταχυνόµενων 

αποσβέσεων). 
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Στις µελλοντικές χρήσεις, από το λογαριασµό «Αναβαλλόµενες Φορολογικές 

Υποχρεώσεις» θα µεταφέρονται κατά χρήση, προς συµψηφισµό, τα σχετικά ποσά στο 

λογαριασµό «Φόρος  εισοδήµατος» ως δαπάνη για την ορθή εµφάνιση των αποτελεσµάτων. 

∆. Άλλες φορολογητέες προσωρινές διαφορές που προκαλούν «Αναβαλλόµενες 

Φορολογικές Υποχρεώσεις» προκύπτουν επίσης όταν: 

α) To κόστος µίας συνένωσης επιχειρήσεων κατανέµεται µέσω της αναγνώρισης των 

αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν στις 

εύλογες αξίες τους, αλλά δεν γίνεται καµία ισοδύναµη προσαρµογή για φορολογικούς 

σκοπούς, αφού τα περιουσιακά στοιχεία παραµένουν στο κόστος για τον προηγούµενο 

ιδιοκτήτη. 

Έτσι, αν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται στην εύλογη αξία, 

θα πρέπει να πιστωθεί ανάλογα ο λογαριασµός «Αναβαλλόµενες Φορολογικές 

Υποχρεώσεις», µε αντίστοιχη χρέωση στο λογαριασµό της «Υπεραξίας».  

β) Ορισµένα περιουσιακά στοιχεία αναπροσαρµόζονται χωρίς να γίνει ισοδύναµη 

προσαρµογή για φορολογικούς σκοπούς.  

Επισηµαίνεται ότι, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να πιστωθεί ανάλογα, ο 

λογαριασµός «Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις», µε αντίστοιχη χρέωση στο 

λογαριασµό «∆ιαφορές αναπροσαρµογής» των Ιδίων Κεφαλαίων. 

 

 

4.7.1.1 Παράδειγµα Αναβαλλόµενων Φορολογικών Υποχρεώσεων 

Μία Εταιρεία αγόρασε την 1/1/20X1 ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο αξίας 1.000 για 

το οποίο, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία, αναγνωρίζεται απόσβεση 25% κατά έτος.  

Τα έσοδα που προκύπτουν από το πάγιο αυτό είναι ποσό σταθερό 700 κατά έτος, η 

ωφέλιµη ζωή του είναι 5 έτη (δηλαδή συντελεστής αποσβέσεως 20%) και ο συντελεστής 

φόρου εισοδήµατος είναι 40%. 

 Να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης των αποτελεσµάτων κατά έτος. 

 

 

Πίνακας 2: Θεωρητικός πίνακας κερδών µε βάση τις φορολογικές αποσβέσεις κατά έτος 

 
ΕΤΟΣ 1Ο 2Ο 3Ο 4Ο 5Ο 

ΕΣΟ∆Α 700 700 700 700 700 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ (250) (250) (250) (250) 0 
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ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

(25%) 

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ 

ΦΟΡΩΝ 
450 450 450 450 700 

ΦΟΡΟΣ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
(180) (180) (180) (180) (280) 

ΚΑΘΑΡΟ 

ΚΕΡ∆ΟΣ 
270 270 270 270 420 

 

Ο ανωτέρω πίνακας εµφανίζει σταθερή κερδοφορία για τις 4 πρώτες χρήσεις και 

αύξηση κερδών κατά την πέµπτη χρήση της τάξεως του 55,55%. Είναι φανερό ότι ο χρήστης 

των Οικονοµικών Καταστάσεων, ο οποίος θα θεωρήσει πραγµατική την αύξηση της 

κερδοφορίας, θα έχει εξαπατηθεί. 

  

 

Πίνακας 3: Πίνακας κερδών µε βάση τις λογιστικές αποσβέσεις κατά έτος 

ΕΤΟΣ 1Ο 2Ο 3Ο 4Ο 5Ο 

ΕΣΟ∆Α 700 700 700 700 700 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

(20%) 

(200) (200) (200) (200) 200 

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ 

ΦΟΡΩΝ 
500 500 500 500 500 

ΦΟΡΟΣ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

(40%) 

(200) (200) (200) (200) (200) 

ΚΑΘΑΡΟ 

ΚΕΡ∆ΟΣ 
300 300 300 300 300 

 

Από τη σύγκριση των δύο πινάκων, διαπιστώνουµε ότι στο τέλος κάθε χρήσεως για 

τις τέσσερις πρώτες χρήσεις, διενεργείται λογιστική απόσβεση µικρότερη της αντίστοιχης 

φορολογικής, κατά 50 σε κάθε χρήση, η οποία αντιστρέφεται στο σύνολο της (4 x 50 =) 200, 

κατά την πέµπτη χρήση. 
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Έτσι, από τη σύγκριση της λογιστικής αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου µε 

την αντίστοιχη φορολογική της βάση κατά χρήση, προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας: 

 

Πίνακας 4: Συγκριτικός Πίνακας Λογιστικής αξίας µε Φορολογική βάση και προσδιορισµός 

του Αναβαλλόµενου Φόρου 

ΕΤΟΣ 1Ο 2Ο 3Ο 4Ο 5Ο 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 31/12 

800 600 400 200 0 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΒΑΣΗ ΠΑΓΙΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 31/12 

(750) (500) (250) (0) (0) 

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 50 100 150 200 500 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

ΦΟΡΟΣ (40%) 

ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ 

20 40 60 80 0 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

ΦΟΡΟΣ (40%) ΚΑΤΑ 

ΧΡΗΣΗ 

20 (40-20)=20 (60-40)=20 (80-60)=20 (0-80)= -80 

 

Οι λογιστικές εγγραφές στο τέλος κάθε χρήσεως, θα έχουν ως εξής: 

1ο ΕΤΟΣ 

- Φόρος εισοδήµατος (δαπάνη)                                                              180 

               -Τρέχων (πληρωτέος) φόρος                                                             180 

(Προσδιορισµός του πληρωτέου φόρου) 

- Φόρος εισοδήµατος (δαπάνη)                                                               20 

                - Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις                                      20 

(Προσδιορισµός του πραγµατικού ύψους δαπάνης για φόρο εισοδήµατος)  
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2ο ΕΤΟΣ 

- Φόρος εισοδήµατος                                                               180 

               -Τρέχων (πληρωτέος) φόρος                                                     180 

(Προσδιορισµός του πληρωτέου φόρου) 

- Φόρος εισοδήµατος                                                                 20 

                - Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις                              20 

(Προσδιορισµός του πραγµατικού ύψους δαπάνης για φόρο εισοδήµατος)  

 

3ο ΕΤΟΣ 

- Φόρος εισοδήµατος                                                               180 

               -Τρέχων (πληρωτέος) φόρος                                                     180 

(Προσδιορισµός του πληρωτέου φόρου) 

- Φόρος εισοδήµατος                                                                 20 

                - Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις                              20 

(Προσδιορισµός του πραγµατικού ύψους δαπάνης για φόρο εισοδήµατος)  

 

4ο ΕΤΟΣ 

- Φόρος εισοδήµατος                                                               180 

               -Τρέχων (πληρωτέος) φόρος                                                     180 

(Προσδιορισµός του πληρωτέου φόρου) 

- Φόρος εισοδήµατος                                                                 20 

                - Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις                              20 

(Προσδιορισµός του πραγµατικού ύψους δαπάνης για φόρο εισοδήµατος)  

 

5ο ΕΤΟΣ 

- Φόρος εισοδήµατος (δαπάνη)                                                        280 

               -Τρέχων (πληρωτέος) φόρος                                                              280 

(Προσδιορισµός του πληρωτέου φόρου) 

- Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις                                    80 

                - Φόρος εισοδήµατος (δαπάνη)                                                             80 

(Προσδιορισµός του πραγµατικού ύψους δαπάνης για φόρο εισοδήµατος)  
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4.7.2 Εκπεστέες Προσωρινές ∆ιαφορές 

 

Α. Για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα αναγνωρίζεται µία 

"Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση", στην έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει 

διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος, έναντι του οποίου µπορεί να χρησιµοποιηθεί η εκπεστέα 

προσωρινή διαφορά. 

Όταν αναγνωρίζεται µία "Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση" πιστώνονται 

αντίστοιχα τα "Αποτελέσµατα" (Φόρος εισοδήµατος δαπάνη), εκτός από την κατωτέρω 

περίπτωση Γ(α), κατά την οποία πιστώνεται ο λογαριασµός  της "Υπεραξίας". Εξαίρεση του 

κανόνα αυτού, ως προς την αναγνώριση µίας "Αναβαλλόµενης Φορολογικής Απαίτησης", 

αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν προσωρινές διαφορές από την αρχική 

αναγνώριση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης, σε µία συναλλαγή που δεν είναι 

συνένωση επιχειρήσεων, και κατά το χρόνο της συναλλαγής δεν επηρεάζεται ούτε το 

λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος (ή η φορολογική ζηµία).  

Π.χ. Από µία Κρατική Επιχορήγηση που συνδέεται µε ένα περιουσιακό στοιχείο, 

οπότε η λογιστική αξία του είναι µικρότερη από τη φορολογική βάση, ή η Επιχορήγηση 

λογιστικοποιείται ως αναβαλλόµενο έσοδο, προκύπτει προσωρινή διαφορά µεταξύ του 

αναβαλλόµενου εσόδου και της µηδενικής φορολογικής βάσης του. Είναι φανερό, ότι στην 

περίπτωση της Κρατικής Επιχορήγησης µε οποιοδήποτε λογιστικό χειρισµό, δεν θα 

επηρεάζεται ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό αποτέλεσµα και δεν αναγνωρίζεται 

"Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση". 

Β. Ορισµένες εκπεστέες προσωρινές διαφορές προκύπτουν όταν ορισµένες δαπάνες 

διαµορφώνουν το λογιστικό αποτέλεσµα µίας χρήσεως αλλά περιλαµβάνονται στο 

φορολογικό αποτέλεσµα µίας ή περισσότερων επόµενων χρήσεων. Ορισµένες δαπάνες που 

προκαλούν εκπεστέες προσωρινές διαφορές και αναγνωρίζονται «Αναβαλλόµενες 

Φορολογικές Απαιτήσεις» είναι: 

     α) Οι δαπάνες παροχών αποχωρήσεως, οι οποίες ενώ διαµορφώνουν το λογιστικό 

αποτέλεσµα µίας χρήσεως, φορολογικά εκπίπτονται κατά τη χρήση που καταβάλλονται. Η 

φορολογική βάση κάθε λογαριασµού υποχρέωσης, που αναγνωρίζεται σε σχέση µε τις 

δαπάνες αυτές, είναι συνήθως µηδενική γιατί οι ανωτέρω δαπάνες δεν επηρεάζουν το 

φορολογητέο κέρδος µέχρι να καταβληθούν. 
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     β) Οι δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας για πάγιο εξοπλισµό, οι 

οποίες ενώ καταχωρούνται λογιστικά στη χρήση που πραγµατοποιούνται, δεν εκπίπτονται 

φορολογικά στην ίδια χρήση αλλά ισόποσα σε τρία χρόνια. 

Η διαφορά µεταξύ της φορολογικής βάσης των δαπανών αυτών, δηλαδή του ποσού 

το οποίο οι φορολογικές αρχές θα επιτρέψουν να εκπέσει σε µελλοντικές χρήσεις, και της 

αντίστοιχης λογιστικής αξίας που είναι µηδενική, αποτελεί εκπεστέα προσωρινή διαφορά 

και καταλήγει σε µία «Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση». 

Στη χρέωση του λογαριασµού «Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις» 

καταχωρούνται, µε ισόποση πίστωση του φόρου εισοδήµατος ως δαπάνη, τα ποσά των 

φόρων οι οποίοι προκύπτουν στη χρήση από τη φορολόγηση των επιπλέον λογιστικών 

κερδών, π.χ. λόγω µη φορολογικής αναγνώρισης των προβλέψεων για αποζηµίωση 

προσωπικού. 

Στις µελλοντικές χρήσεις από το λογαριασµό «Αναβαλλόµενες φορολογικές  

Απαιτήσεις» θα µεταφέρονται κατά χρήση, προς συµψηφισµό, τα σχετικά ποσά στο 

λογαριασµό «Φόρος εισοδήµατος» ως δαπάνη για την ορθή εµφάνιση των αποτελεσµάτων. 

Γ. Άλλες εκπεστέες προσωρινές διαφορές που προκαλούν «Αναβαλλόµενες 

Φορολογικές Απαιτήσεις» προκύπτουν επίσης όταν: 

     α) Το κόστος µίας συνένωσης Επιχειρήσεων κατανέµεται µέσω της αναγνώρισης των 

αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν στις 

εύλογες αξίες τους κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης. 

Όταν η εύλογη αξία ενός αναγνωρίσιµου περιουσιακού στοιχείου που αποκτήθηκε 

είναι µικρότερη από τη φορολογική του βάση, προκύπτει «Αναβαλλόµενη Φορολογική 

Απαίτηση», µε αντίστοιχη πίστωση στο λογαριασµό της «Υπεραξίας». 

     β) Ορισµένα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στην εύλογη αξία, χωρίς να 

γίνεται ανάλογη προσαρµογή για φορολογικούς σκοπούς. 

Όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι µικρότερη από τη 

φορολογική του βάση, προκύπτει «Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση». 

 

4.7.2.1 Παράδειγµα Αναβαλλόµενων Φορολογικών Απαιτήσεων 

 

Μία εταιρεία Α παρουσιάζει αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων, για τις χρήσεις 20X1 και 

20X2, ως εξής: 

                                                                           20X1                 20Χ2 

* Σύνολο εσόδων 60.000 70.000 
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* Σύνολο εξόδων 48.000 52.000 

Κέρδη προ φόρων                                             12.000               18.000                    

      

Να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές καταχώρησης του φόρου εισοδήµατος, τρέχοντος 

και αναβαλλόµενου, αφού ληφθούν υπόψη ότι: 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος είναι 40% και στη χρήση 20X1 έχουν 

λογιστικοποιηθεί έξοδα δεδουλευµένα 2.000, µε πίστωση του λογαριασµού «Οφειλόµενα 

δεδουλευµένα έξοδα», τα οποία θα εκπέσουν φορολογικά στη χρήση 20X2, οπότε θα 

εκδοθούν τα παραστατικά και θα καταβληθούν στους δικαιούχους. 

(1) 

 31/12/20X1   Φόρος εισοδήµατος (δαπάνη)                           5600 

                                     Τρέχων (πληρωτέος) φόρος                                  5600 

 [(60000 – 48000 + 2000) x 40% = 5600 ή (12000 + 2000) x 40% = 5600] 

 (Προσδιορισµός του πληρωτέου φόρου)  

 

Την 31/12/20X1 ο λογαριασµός «Οφειλόµενα δεδουλευµένα έξοδα» έχει λογιστική 

αξία (πιστωτικό υπόλοιπο) 2.000 και αντίστοιχη φορολογική βάση µηδέν (0), αφού όταν θα 

διακανονισθεί η υποχρέωση στην επόµενη χρήση, θα καταλήξει σε εκπεστέο ποσό 2.000. 

Έτσι, θα προκύψει µία Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση, ως εξής:  

                                                          

                                                              (2) 

31/12/20X1   Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση                     800 

                                                 Φόρος εισοδήµατος                                      800 

(2000 x 40% = 800) 

(Προσδιορισµός του πραγµατικού ύψους δαπάνης για φόρο εισοδήµατος)                                                   

 

(3) 

31/12/20X2   Φόρος εισοδήµατος (δαπάνη)                               6400 

                                   Τρέχων φόρος (πληρωτέος)                                    6400 

[(70000 – 52000 – 2000) x 40% = 6400 ή (18000 - 2000) x 40% = 6400] 

(Προσδιορισµός του πληρωτέου φόρου)  

 

(4) 
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31/12/20X2   Φόρος εισοδήµατος (δαπάνη)                       800 

                                   Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση                          800 

( 2000 x 40% = 800) 

(Προσδιορισµός του πραγµατικού ύψους δαπάνης για φόρο εισοδήµατος)  

 

 

 

4.8 Οι Απαιτήσεις Του ∆.Λ.Π. (I.A.S.) 12 Σχετικά Με Τους Αναβαλλόµενους 

Φόρους Των Απαιτήσεων Και Των Υποχρεώσεων 

 

Οι «Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις» είναι τα ποσά των πληρωτέων φόρων 

εισοδήµατος σε µελλοντικές χρήσεις, και αφορούν σε φορολογητέες προσωρινές διαφορές. 

          Οι «Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις» είναι τα ποσά των φόρων εισοδήµατος, 

που είναι επιστρεπτέα σε µελλοντικές χρήσεις και αφορούν σε: 

α. Αφαιρετέες προσωρινές διαφορές. 

β. Αχρησιµοποίητες µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες. 

γ. Αχρησιµοποίητες µεταφερόµενες φορολογικές πιστώσεις. 

Α. Μία επιχείρηση θα πρέπει να καταχωρεί «Αναβαλλόµενες Φορολογικές 

Απαιτήσεις» για τη µεταφορά αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών και πιστωτικών φόρων 

µόνο κατά την έκταση που, µε πειστική δικαιολόγηση, πιθανολογείται ότι θα υπάρξει 

επαρκές µελλοντικό φορολογητέο κέρδος, έναντι του οποίου, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες και οι φορολογικές πιστώσεις πριν την εκπνοή τους. 

Στις περιπτώσει αυτές, απαιτείται γνωστοποίηση του ποσού της «Αναβαλλόµενης 

Φορολογικής Απαίτησης» και της φύσεως της απόδειξης που στηρίζει την καταχώρησή της. 

Επισηµαίνεται ότι, η λογιστική αξία µίας Αναβαλλόµενης Φορολογικής Απαίτησης θα 

πρέπει να επανεξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού και να µειώνεται κατά την 

έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό να προκύψει επαρκές φορολογητέο κέρδος, ώστε να 

αξιοποιηθεί η Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση στο σύνολό της. Η ανωτέρω µείωση 

είναι δυνατό να αναστραφεί κατά την έκταση που καθίσταται πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές 

φορολογητέο κέρδος. 

Β. Οι «Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις» και οι «Αναβαλλόµενες 

Φορολογικές Υποχρεώσεις» θα πρέπει να εµφανίζονται ανεξάρτητα στον ισολογισµό µίας 

επιχείρησης. 
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Ο συµψηφισµός µεταξύ «Αναβαλλόµενων Φορολογικών Απαιτήσεων» και 

«Αναβαλλόµενων Φορολογικών Υποχρεώσεων» είναι δυνατός όταν και µόνο όταν: 

     α) Η επιχείρηση έχει ένα νοµικά ισχυρό δικαίωµα να συµψηφίσει τα σχετικά 

καθαρά ποσά. 

     β) Οι Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις αφορούν σε 

φόρους εισοδήµατος που επιβάλλονται από την ίδια Φορολογική Αρχή: 

i. Είτε στην ίδια επιχείρηση. 

ii.  Είτε σε διαφορετικές επιχειρήσεις (περίπτωση οµίλου) που προτίθενται 

να εισπράξουν την απαίτηση και να εξοφλήσουν την υποχρέωση συγχρόνως. 

 

 

 

4.8.1 Αφορολόγητα Αποθεµατικά Και Αναβαλλόµενοι Φόροι 

 

Για τα Αφορολόγητα Αποθεµατικά διευκρινίζονται τα εξής: 

Σε ορισµένες χώρες, οι φορολογικές  διατάξεις προβλέπουν διαφορετικό συντελεστή 

φορολόγησης για τα αδιανέµητα κέρδη και διαφορετικό (υψηλότερο ή χαµηλότερο) 

συντελεστή φορολόγησης για τα κέρδη που διανέµονται ή θα διανεµηθούν σε µελλοντικές 

χρήσεις. 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ∆.Λ.Π. 12: «Όταν ένα µέρος ή το σύνολο των αδιανέµητων 

κερδών πρόκειται να διανεµηθεί ως µέρισµα στους µετόχους σε µελλοντικές χρήσει, οι 

τρέχουσες και αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε το 

φορολογικό συντελεστή που αντιστοιχεί στα αδιανέµητα κέρδη». Έτσι, για την περίπτωση 

των Αφορολόγητων Αποθεµατικών, ο ανωτέρω συντελεστής θεωρείται µηδενικός και δεν 

λογίζονται αναβαλλόµενοι φόροι. 

Είναι αυτονόητο ότι κατά το κλείσιµο του Ισολογισµού θα πρέπει να γίνεται εκτίµηση 

του φόρου που πρόκειται να καταβληθεί κατά τη διανοµή των Αφορολόγητων Αποθεµατικών 

και να γνωστοποιείται στο Προσάρτηµα. 

Περαιτέρω, σηµειώνονται τα εξής: 

     α) Οι φορολογικές συνέπειες των µερισµάτων καταχωρούνται όταν καταχωρείται η 

υποχρέωση πληρωµής µερίσµατος. Αυτό σηµαίνει ότι ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος 

πρέπει να καταχωρούνται στα έξοδα και να περιλαµβάνονται στο καθαρό κέρδος ή στη ζηµία 

της χρήσεως, στην οποία αποφασίζεται η διανοµή του Αποθεµατικού. 
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     β) Όταν έχουν παρακρατηθεί φόροι για τα σχηµατισθέντα Αφορολόγητα 

Αποθεµατικά, οι φόροι αυτοί (Απαιτήσεις) αφαιρούνται από την αξία των Αποθεµατικών. 

 

 

 

4.9 Ποσά Των Αναβαλλόµενων Φόρων Στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

4.9.1 Παρουσίαση Φορολογικών Απαιτήσεων Και Υποχρεώσεων 

 

Οι Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις πρέπει να εµφανίζονται στον 

Ισολογισµό χωριστά από τις λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Επίσης, οι Αναβαλλόµενες 

Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις πρέπει να διακρίνονται από τις «Τρέχουσες 

Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις» και να εµφανίζονται στις κατηγορίες των «Μη 

Κυκλοφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων» και «Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων» 

αντίστοιχα. 

 

 

 

 

4.9.2 Καταχώρηση Του Τρέχοντος Και Του Αναβαλλόµενου Φόρου 

 

Ο Τρέχων και ο Αναβαλλόµενος φόρος πρέπει να καταχωρούνται στα έξοδα (ή στα 

έσοδα) και να περιλαµβάνονται στο καθαρό κέρδος ή ζηµία της χρήσεως, εκτός αν αφορούν, 

εν όλω ή εν µέρει: 

     α) Συναλλαγή ή γεγονός καταχωρηµένο κατ' ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια κατά την 

ίδια ή διαφορετική χρήση (π.χ. Αποθεµατικό αναπροσαρµογής ενσώµατων ακινητοποιήσεων, 

∆ιόρθωση σηµαντικών λαθών προηγούµενων χρήσεων, Συναλλαγµατικές διαφορές που 

προκύπτουν κατά τη µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων µίας εκµετάλλευσης στο 

εξωτερικό, κ.λ.π.), οπότε ο Τρέχων και ο Αναβαλλόµενος φόρος πρέπει να καταχωρούνται σε 

µείωση (ή αύξηση) των «Ιδίων Κεφαλαίων». 

     β) Φορολογικές προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις σε 

θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες, καθώς και µε ∆ικαιώµατα σε κοινοπραξίες (διαφορές µεταξύ 

εύλογων και λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων της αγοραζόµενης εταιρείας), 
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οπότε οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις πρέπει να καταχωρούνται 

σε µείωση ή αύξηση της «Υπεραξίας» αντίστοιχα. 

 

  

4.9.2.1 Αναβαλλόµενοι Φόροι Που Προκύπτουν Από Τις Παρουσιαζόµενες Προσωρινές 

∆ιαφορές Στις Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (Leases) 

 

Στην περίπτωση της Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης για πάγιο εξοπλισµό, κατά την οποία 

παρουσιάζεται διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας του εξοπλισµού και της φορολογικής του 

βάσης, ή µε άλλη διατύπωση, οι δαπάνες που σχετίζονται µε τη µίσθωση και 

λογιστικοποιούνται (Αποσβέσεις + Τόκοι) αναγνωρίζονται φορολογικά κατά ένα µέρος στις 

χρήσεις στις οποίες καταβάλλονται (ως ποσοστό µισθώµατος) και όχι στις χρήσεις στις  

οποίες αφορούν πραγµατικά, οπότε προκύπτει ανάγκη υπολογισµού αναβαλλόµενων φόρων. 

Έτσι, οι αναβαλλόµενοι φόροι θα πρέπει να προσαρµόζονται από χρήση σε χρήση 

λόγω της διαφοροποίησης της προσωρινής διαφοράς µεταξύ της λογιστικής αξίας και της 

φορολογικής βάσης του εξοπλισµού µέχρι την πλήρη απόσβεσή του, οπότε θα εξαλειφθούν. 

 

 

4.9.2.1.1 Παράδειγµα Αναβαλλόµενων Φόρων σε Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 

 

Μία επιχείρηση την 1/1/20X1 συνάπτει χρηµατοδοτική µίσθωση για την απόκτηση 

αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης µε επιτόκιο 6% ετησίως. 

Η διάρκεια της µίσθωσης είναι τρία (3) έτη (λήξη 31/12/20X3) και τα µισθώµατα, 

ανερχόµενα σε ποσό 20.000 κατά έτος, θα καταβάλλονται την 31/12 κάθε χρόνου και θα 

επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α.19%, ο οποίος δεν αναγνωρίζεται από τις σχετικές φορολογικές 

διατάξεις, για συµψηφισµό µε το Φ.Π.Α. των εκροών. 

Η ωφέλιµη ζωή του αυτοκινήτου εκτιµήθηκε σε (5) έτη και η υπολειµµατική του αξία 

σε µηδέν (0). 

Η επιχείρηση φορολογείται µε συντελεστή 30% και τα µισθώµατα αναγνωρίζονται 

φορολογικά, κατά τη χρήση στην οποία καταβάλλονται, σε ποσοστό 60%. 

Να γίνουν οι σχετικές λογιστικές εγγραφές, σε όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής 

του αυτοκινήτου. 
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Η αρχική καταχώρηση του περιουσιακού στοιχείου θα γίνει µε την παρούσα αξία των 

οφειλόµενων µισθωµάτων, περιλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α., αφού δεν αναγνωρίζεται για 

συµψηφισµό. 

Έτσι, τα ετήσια µισθώµατα ανέρχονται στο ποσό (20.000 + 20.000 x 19% = 20.238, 

και η αντίστοιχη φορολογική αναγνώριση στο ποσό (20.238 x 60% = 12.143 κατά έτος, για 

τα τρία πρώτα χρόνια. 

Παρούσα αξία µισθωµάτων: 

    

 20.238  +  20.238    +   20.238      =   20.238   +  20.238    +   20.238    =  54.096 

 1+0,06     (1+0,06)2     (1+0,06)3         1,06          1,1236        1,191016 

 

• Στη διάρκεια της πενταετούς ωφέλιµης ζωής, το αυτοκίνητο θα δέχεται ετήσια 

απόσβεση (54.096 / 5 =) 10.819. 

• Στη διάρκεια της τριετούς µίσθωσης, η επιχείρηση θα επιβαρύνεται κάθε 31/12 µε 

τόκο 6% επί του ανεξόφλητου, κάθε φορά, κεφαλαίου. 

 

Έτσι, η δαπάνη για τόκους κατά έτος και τα αντίστοιχα χρεολύσια υπολογίζονται ως 

ακολούθως: 

 

Τόκοι 1ου έτους: (54.096 x 6% =                                         3.246 

Χρεολύσιο 1ου έτους: (20.238 - 3.246 =)                           16.992 

 

Τόκοι 2ου έτους : (54.096 - 16.992) x 6% =                         2.226 

Χρεολύσιο 2ου έτους : (20.238 - 2.226 =                            18.012 

 

Τόκοι 3ου έτους : (54.096 - 16.992 - 18.012) x 6% =           1.146 

Χρεολύσιο 3ου έτους : (20.238 – 1.146 =)                           19.092 

 

Οι ανωτέρω υπολογισµοί συνοψίζονται για διευκόλυνση στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 5: Συγκεντρωτικός πίνακας υπολογισµού 

 

ΕΤΗ 1Ο 2Ο 3Ο 4Ο 5Ο 6Ο 7Ο 8Ο 9Ο 
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 Ετή- 
σια 
Από-
σβεση 

Λογι- 
στική  
Αξία  
Αυτοκι-
νήτου 

Τόκοι 
Έξοδα    

Εξοφλού- 
µενα 
Χρεολύ- 
σια   

Φορο- 
λογική  
βάση 
Αυτοκι- 
νήτου       

Σωρευ- 
  τική 
∆ιαφορά 
  (2-5) 

Σωρευ- 
  τική 
∆ιαφορά 
(2-5) x      
60% 

∆ιαφορά 
(2-5) x  
  60% 
  κατά 
 χρήση 

Αναβαλ- 
λόµενες 
Φορο- 
λογικές 
Υποχρεώ- 
σεις 
(8) x 30% 

1/1/20Χ1     -    54.096     -        54.096        -    

31/12/Χ1 10.819       43.277    3.246 16.992     37.104      6.173 3.704 3.704 1.111 

31/12/Χ2 10.819       32.458      2.226      18.012     19.092      13.366 8.020 4.316 1.294 

31/12/Χ3 10.819       21.639 1.146 19.092     - 21.639 12.984 4.964 1.489 
31/12/Χ4 10.819            10.819     -     -     - 10.819 6.492 -6.492 -1.947 
31/12/Χ5 10.819                -     -     -     -      -     - -6.492 -1.947 
 54.096  6.618 54.096        0      0 

 

Οι απαιτούµενες λογιστικές εγγραφές, έχουν ως εξής: 

1/1/20X1     Μεταφορικά µέσα                                             54.096 

                                          Υποχρεώσεις                                              54.096 

(Παρούσα αξία οφειλοµένων µισθωµάτων)  

 

 

1ο ΕΤΟΣ 

31/12/20X1     Αποσβέσεις                                                        10.819 

                                       Αποσβεσθέντα Μεταφορικά µέσα                         10.819                        

(54.096 x 20%) 

 

31/12/20X1     Τόκοι                                                                   3.246                                  

                         Υποχρεώσεις                                                     16.992 

                                           ∆ιαθέσιµα                                                            20.238 

(Εξόφληση δόσης 1ου έτους) 

 

31/12/20X1      Φόρος εισοδήµατος (δαπάνη)                             1.111 

                             Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις                           1.111 

(6.173 x 60% x 30% = 1.111) 

 

2ο ΕΤΟΣ 

31/12/20X2     Αποσβέσεις                                                        10.819 
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                                       Αποσβεσθέντα Μεταφορικά µέσα                         10.819                        

(54.096 x 20%) 

 

31/12/20X2     Τόκοι                                                                   2.226                                  

                         Υποχρεώσεις                                                     18.012 

                                           ∆ιαθέσιµα                                                            20.238 

(Εξόφληση δόσης 2ου έτους) 

 

31/12/20X2      Φόρος εισοδήµατος (δαπάνη)                             1.294 

                             Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις                           1.294 

(13.366-6.173) x 60% x 30% = 1.294 

3ο ΕΤΟΣ 

31/12/20X3     Αποσβέσεις                                                        10.819 

                                       Αποσβεσθέντα Μεταφορικά µέσα                         10.819                        

(54.096 x 20%) 

 

31/12/20X3     Τόκοι                                                                   1.146                                  

                         Υποχρεώσεις                                                     19.092 

                                           ∆ιαθέσιµα                                                            20.238 

(Εξόφληση δόσης 3ου έτους) 

 

31/12/20X3      Φόρος εισοδήµατος (δαπάνη)                             1.489 

                             Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις                           1.489 

(21.639 – 13.366) x 60% x 30% = 1.489 

 

 

4ο ΕΤΟΣ 

31/12/20X4     Αποσβέσεις                                                           10.819 

                                       Αποσβεσθέντα Μεταφορικά µέσα                         10.819                        

(54.096 x 20%) 

 

31/12/20X4     Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις            1.947 

                                                    Φόρος εισοδήµατος (δαπάνη)                     1.947    
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(10.819 – 21.639) x 60% x 30% = 1.947 

 

 

5ο ΕΤΟΣ 

31/12/20X5     Αποσβέσεις                                                           10.819 

                                       Αποσβεσθέντα Μεταφορικά µέσα                         10.819                        

(54.096 x 20%) 

 

31/12/20X4     Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις            1.947 

                                                    Φόρος εισοδήµατος (δαπάνη)                     1.947    

(0 - 10.819) x 60% x 30% = -1.947 

 

Αναφέρεται διευκρινιστικά ότι οι Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

προέκυψαν επειδή σχετικά µε τη χρηµατοδοτική µίσθωση το ποσό των αναγνωριζόµενων 

φορολογικά δαπανών (20.238 x 3 x 60% = 36.429) ή [αποσβέσεις + τόκοι (54.096 + 6.618) x 

60% = 36.429], αναγνωρίζεται φορολογικά στη διάρκεια τριών (3) χρήσεων, σύµφωνα µε την 

καταβολή των µισθωµάτων και όχι στη διάρκεια (5) χρήσεων, όπως πραγµατικά προκύπτουν 

(λόγω αποσβέσεων). 

Έτσι, οι «Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις» πιστώνονται στη διάρκεια των 

τριών (3) πρώτων χρήσεων, µε συνολικό ποσό (1.111 + 1.294 + 1.489 = 3.894) και 

χρεώνονται στη διάρκεια των δύο (2) επόµενων χρήσεων, µε το ίδιο συνολικό ποσό (1.947 + 

1.947 = 3.894), οπότε εξαλείφονται. 

 

 

4.9.2.2 Αναβαλλόµενοι Φόροι Που Προκύπτουν Από Αναπροσαρµογή Πάγιων 

Περιουσιακών Στοιχείων 

 

Όταν αναπροσαρµόζεται η αξία ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου, διαφοροποιούνται η 

λογιστική του αξία και η φορολογική του βάση, µε αποτέλεσµα να προκύπτει ανάγκη 

υπολογισµού αναβαλλόµενων φόρων. 

∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση, κατά την οποία η Φορολογική Αρχή θα 

αναγνώριζε για φορολογική έκπτωση τις µελλοντικές αποσβέσεις στο ποσό της 

αναπροσαρµογής µε το οποίο προσαυξήθηκε η αξία του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, δεν 
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θα υπήρχε διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης και δεν θα 

υπολογίζονταν αναβαλλόµενοι φόροι. 

Επίσης, το ίδιο θα συνέβαινε και στην περίπτωση ενός µη αποσβέσιµου περιουσιακού 

στοιχείου (π.χ. οικοπέδου), στην οποία η Φορολογική Αρχή θα αναγνώριζε κατά την πώληση 

του ως απαλλασσόµενο φορολογικά το ποσό που αντιστοιχεί στην αναπροσαρµογή του 

περιουσιακού στοιχείου. 

Σηµειώνεται, ότι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης 

που προκύπτει από την αναπροσαρµογή της αξίας ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου, θα 

βαίνει µειούµενη σε κάθε χρήση κατά το µέρος που αποσβένεται το ποσό της 

αναπροσαρµογής, οπότε θα εξαλειφθεί κατά την πλήρη απόσβεση του πάγιου στοιχείου ή αν 

είναι µη αποσβέσιµο πάγιο κατά την πώληση του. 

Έτσι, οι αναβαλλόµενοι φόροι θα πρέπει να προσαρµόζονται κατά περίπτωση, µε 

αντίστοιχη µεταβολή στα Αποτελέσµατα Χρήσεως µέχρι την πλήρη εξάλειψή τους. 

 

 

4.9.2.2.1 Παράδειγµα Αναβαλλόµενων Φόρων Που Προκύπτουν Από Αναπροσαρµογή 

Αποσβέσιµου Πάγιου Περιουσιακού Στοιχείου 

 

Ένα αποσβέσιµο πάγιο περιουσιακό στοιχείο, µε αναπόσβεστο υπόλοιπο 1.000, 

αναπροσαρµόζεται την 1/1/20X1 στην εύλογη αξία του, η οποία εκτιµήθηκε σε 1.300. Η 

υπολειπόµενη ωφέλιµη ζωή του πάγιου στοιχείου είναι 10 έτη και ο συντελεστής φορολογίας 

της εταιρείας είναι 30%. 

Να γίνουν οι απαραίτητες λογιστικές εγγραφές κατά την αναπροσαρµογή και κατά το 

κλείσιµο της χρήσεως 20X1. 

Επειδή µε την αναπροσαρµογή του πάγιου στοιχείου προέκυψε προσωρινή διαφορά 

µεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης (1.300 - 1.000 = 300), προκύπτει ανάγκη 

εµφάνισης αναβαλλόµενων φόρων, οι οποίοι θα µειώνονται σε κάθε επόµενη χρήση, κατ' 

αναλογία της µείωσης της προσωρινής διαφοράς λόγω των αποσβέσεων µέχρι την πλήρη 

απόσβεση του πάγιου στοιχείου. 

Οι απαιτούµενες λογιστικές εγγραφές έχουν ως ακολούθως: 

 
1/1/20X1    Πάγιο στοιχείο                                                                     300 

                           Ίδια κεφάλαια (∆ιαφορά Αναπροσαρµογής)                        300                              
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(1.300 – 1.000 = 300) 

 

1/1/20X1    Ίδια κεφάλαια (∆ιαφορά Αναπροσαρµογής)                        90 

                             Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις                          90 

(300 x 30% = 90) 

 

1/1/20X1     Αποτελέσµατα χρήσεως (Αποσβέσεις)                              130 

                               Αποσβεσθέν πάγιο στοιχείο                                               130 

(1.300 x 10% = 130) 

 

1/1/20X1     Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις                          9   

                                Αποτελέσµατα χρήσεως (Φόρος εισοδήµατος – ∆απάνη)    9                                       

(90 x 10% = 9) 

 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η εισαγωγή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων οδήγησε στην αποσύνδεση των 

οικονοµικών καταστάσεων από τη φορολογία αναίµακτα, απόλυτα και νόµιµα, κάτι που 

αποτελεί τη µεγαλύτερη συµβολή στη λογιστική επιστήµη και πρακτική της χώρας µας που 

διακρίνεται από ένα πλήθος στρεβλώσεων και ιδιοτελών συµφερόντων από την ένταξή µας 

στην Ευρωζώνη 23. 

 ∆εν θα πρέπει να παραβλεφθεί και το γεγονός, ότι τα τελευταία χρόνια τα λογιστικά 

σκάνδαλα που έχουν ξεσπάσει σε παγκόσµιο επίπεδο έχουν προσθέσει µια νέα µορφή 

κινδύνου στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα: την παραποίηση των λογιστικών καταστάσεων. 

Το έντονα ανταγωνιστικό οικονοµικό περιβάλλον σε συνδυασµό µε τις πιέσεις που 

υφίστανται τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων ώστε να πετύχουν όλο και µεγαλύτερους 

                                                 
23 Ντζανάτος ∆. (2008), Τα ∆.Λ.Π µε απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα ελληνικά, Εκδόσεις Καστανιώτη, 

Αθήνα 
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στόχους, ωθεί πολλές φορές στην αλλοίωση των λογιστικών καταστάσεων. Αυτή η 

κατάσταση, έχει οδηγήσει τους επενδυτές να χάσουν την εµπιστοσύνη τους στις οικονοµικές 

καταστάσεις και στην αξία της λογιστικής πληροφορίας καθώς επίσης και στην παροχή 

χρήσιµης πληροφόρησης για τις τιµές των µετοχών που απαιτείται προκειµένου να ληφθούν 

οικονοµικές αποφάσεις. Συνεπώς, θα ήταν χρήσιµο να διερευνηθεί στο µέλλον η ποιότητα και 

η αξιοπιστία των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων όσον αφορά τους φόρους 

εισοδήµατος.  

 Ο Ian Griffiths (1981) στη λεγόµενη βίβλο του επιχειρηµατικού κόσµου, αναφέρει ότι 

η «∆ηµιουργική Λογιστική είναι το µεγαλύτερο κόλπο µετά το ∆ούρειο Ίππο». Σε έρευνα 

όπου εξετάζουν για ποιες πληροφορίες ενδιαφέρονται οι τραπεζίτες, ανεξάρτητα από το 

µέγεθος της εταιρείας προκειµένου να αποφασίσουν για τη χορήγηση ενός δανείου ή όχι, το 

91% απάντησε ότι µια από τις σηµαντικότερες πληροφορίες είναι η ελεγκτική αναφορά την 

οποία µελετούν µάλιστα µε ιδιαίτερη προσοχή. Τα µεγάλα σκάνδαλα έδειξαν ότι στην 

αλλοίωση των λογιστικών καταστάσεων δεν εµπλέκονται µόνο τα στελέχη διαφορετικού 

επιπέδου ιεραρχίας µέσα στην επιχείρηση και οι συνεργαζόµενοι χρηµατοπιστωτικοί οίκοι, 

αλλά και οι ίδιες οι εταιρείες ελεγκτών όπου µε τα λάθη και τις παραλήψεις δεν αξιολογούν 

πολλές φορές αποτελεσµατικά την ακρίβεια και την καθαρότητα των λογιστικών 

καταστάσεων.  

 Η έννοια της αναβαλλόµενης φορολογίας διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο, καθώς 

αποτυπώνει τις φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από κάθε λογιστικό γεγονός που 

πραγµατοποιείται στο πλαίσιο εφαρµογής των ∆.Λ.Π. τόσο σε τρέχουσα όσο και σε 

µελλοντική περίοδο. Από την ανασκόπηση παλαιότερων ερευνών αναφορικά µε την 

επίδραση της αναβαλλόµενης φορολογίας στα αποτελέσµατα, προκύπτει ότι η δηµιουργία 

αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων οδηγεί σε επιβάρυνση των 

αποτελεσµάτων. Έρευνα αναφέρει ότι τα αποτελέσµατα των ελληνικών επιχειρήσεων 

χειραγωγούνται µε κίνητρο να µην εµφανίσουν µειωµένα κέρδη, εποµένως µε την 

αναβαλλόµενη φορολογία γίνεται µια προσπάθεια χειραγώγησης αποτελεσµάτων για την 

αποφυγή εµφάνισης ζηµιών. Βέβαια, αποτελέσµατα ερευνών δείχνουν ότι η εµφάνιση στις 

οικονοµικές καταστάσεις των αναβαλλόµενων φόρων δεν είναι συναφής και αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα να µην αντικατοπτρίζεται η πραγµατική οικονοµική αξία µιας επιχείρησης, όπως 

αυτή αντικατοπτρίζεται στις τρέχουσες τιµές των µετοχών. Εξάλλου έχει παρατηρηθεί ότι 

υπάρχει αρνητική σχέση µεταξύ φορολογίας και τιµής των µετοχών. 

 Η αξιολόγηση κάθε φορά της αναγνώρισης ή µη των αναβαλλόµενων φόρων για την 

ανάλογη διαµόρφωση του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων Χρήσης και συγκεκριµένα η 
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εµφάνιση υψηλής αναβαλλόµενης φορολογίας, ώστε να εµφανίζονται αυξηµένα λογιστικά 

κέρδη και εποµένως µειωµένος φόρος εισοδήµατος, στοχεύει ώστε τα αποτελέσµατα χρήσης 

να συµβαδίζουν µε τις προβλέψεις των αναλυτών. Αποτέλεσµα αυτών των χειρισµών είναι το 

επενδυτικό κοινό να µην έχει σαφή εικόνα για τα λογιστικά κέρδη των εταιριών, καθώς τα 

αποτελέσµατα που εµφανίζουν οι εταιρίες αυτές είναι παραποιηµένα. 

 Η ανάλυση των παραπάνω, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η αναβαλλόµενη φορολογία 

παρουσιάζει ένα διττό χαρακτήρα. Από τη µία αποτελεί έναν τρόπο παραποίησης των 

αποτελεσµάτων και από την άλλη ένα εργαλείο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

αναγνώριση τυχόν ενδείξεων χειραγώγησης. Με την πάροδο του χρόνου και την ολοένα 

µεγαλύτερη εξοικείωση των επιχειρήσεων και γενικότερα όλων των εµπλεκόµενων µε το 

περιεχόµενο και τη φιλοσοφία των ∆.Λ.Π., η ποιότητα της πληροφόρησης που παρέχεται στις 

οικονοµικές καταστάσεις συνεχώς βελτιώνεται. Η προσπάθεια για αρτιότερη και πληρέστερη 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία δεδοµένης και 

της κρίσιµης οικονοµικής συγκυρίας καθώς οι οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων 

αποτελούν στην ουσία τον καθρέφτη της χρηµατοοικονοµικής τους επίδοσης προς κάθε 

ενδιαφερόµενο. Η συνειδητοποίηση από την πλευρά των διοικήσεων των επιχειρήσεων ότι η 

παροχή υψηλής ποιότητας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µπορεί να αποτελέσει 

συγκριτικό πλεονέκτηµα αναδεικνύοντας την ποιότητα των εργασιών τους, θα υποβοηθήσει 

τη γενικότερη προσπάθεια για ανάπτυξη και εύρεση πόρων χρηµατοδότησης, ενώ 

µακροπρόθεσµα θα προάγει τη διαφάνεια και την αποτελεσµατικότητα των αγορών.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Grant Thornton, «Εισηγµένες Εταιρίες Χρήση 2009 – Συνοπτική Παρουσίαση Χρηµατοοικονοµικής 

Επίδοσης», Αύγουστος 2010 
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