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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εζηηάδεηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ 

Πξνηχπνπ 12: «Φφξνη Δηζνδήκαηνο», ελφο απφ ηα πην ζεκαληηθά πξφηππα πνπ πηνζεηήζεθαλ 

ζηα πιαίζηα ηεο δεκηνπξγίαο θνηλά απνδεθηψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αλαθέξεηαη ζηηο αιιαγέο πνπ επέθεξε ε πηνζέηεζε 

ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο απφ ηηο Αλψλπκεο Δηαηξίεο θαη ηηο Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζχλεο (εηαηξίεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ) ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνπλ. Μέζα απφ ηελ εθηελή δηεζλή αξζξνγξαθία πξνεγνχκελσλ 

εξεπλψλ πνπ παξνπζηάδεηαη, επηρεηξείηαη λα πξνζδηνξηζηεί ε επίδξαζε ηεο αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγίαο, πνπ εηζάγεη ην πξφηππν απηφ, γεληθά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

δεκνζηεχνπλ νη εηαηξίεο θαη εηδηθφηεξα ζηνλ Ηζνινγηζκφ θαη ζηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. Δηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ 

ηεο δεκηνπξγίαο αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη απαηηήζεσλ θαη εθηηκάηαη 

θαηά πφζν νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηξνθνδνηνχλ κε αιεζή θαη δηαθαλή 

πιεξνθνξία ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηελ ελδειερή 

απηή αλαζθφπεζε πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ ηνλίδνπλ ηνλ δηηηφ ραξαθηήξα πνπ θαίλεηαη λα 

έρεη ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία. Απφ ηε κία ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν γηα ηελ εκθάληζε 

απνηειεζκάησλ αλάινγσλ ησλ απαηηήζεσλ ησλ θαηαζηάζεσλ θάζε θνξά θαη απφ ηελ άιιε 

απηή ε ρεηξαγψγεζε νδεγεί ζε παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ κε απνηέιεζκα νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα κελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο εηαηξίαο. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
Ζ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΑ ζηελ Διιάδα, επέθεξε κία πξαγκαηηθή ινγηζηηθή θαη 

επηρεηξεκαηηθή αλαηξνπή αλαθνξηθά κε ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

Γηαλχνληαο ήδε ην πέκπην έηνο εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) 

θαη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) γηα ηηο εηζεγκέλεο 

εηαηξείεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε αλαηξνπή απηή νδήγεζε ζε ζεκειηψδεηο κεηαβνιέο ζηελ 

εξγαζία θαη ηηο επζχλεο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο 

δηεχζπλζεο, ηνπ ινγηζηεξίνπ θαη ησλ ινγηζηψλ-ειεγθηψλ ησλ εηαηξεηψλ. Δπηπξφζζεηα, ηα 

IFRS αχμεζαλ θαηαθφξπθα ηνλ ινγηζηηθφ, ειεγθηηθφ θαη δηθαζηηθφ θίλδπλν γηα ηηο εηαηξείεο, 

ηνπο ινγηζηέο θαη ηνπο ειεγθηέο. 

Ζ βάζε πξνεηνηκαζίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξηλ ηελ ππνρξεσηηθή 

εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΑ ήηαλ ακηγψο, εάλ φρη εμ νινθιήξνπ, θνξνινγηθή.  

Γηα παξάδεηγκα, ν ζρεκαηηζκφο πξνβιέςεσλ έλαληη επηζθαιψλ απαηηήζεσλ πεξηνξηδφηαλ 

απφ ην θνξνινγηθφ εθπηπηφκελν φξην, κε δίλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ πξαγκαηηθφ 

θίλδπλν ηεο κε είζπξαμεο πξνο ηνπο επελδπηέο. 

Ζ εθξεθηηθή αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ αγνξψλ, ν ηιηγγηψδεο ξπζκφο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ε επαθφινπζε αλάγθε γηα πςεινχ επηπέδνπ ινγηζηηθά πξφηππα (κε 

επαξθείο θηινζνθηθέο θαη ελλνηνινγηθέο βάζεηο) έρνπλ επηθέξεη ηειεπηαία, ξαγδαίεο θαη 

ξηδνζπαζηηθέο κεηαβνιέο ζηε Λνγηζηηθή Δπηζηήκε. Οη ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηηο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο θαη ε απεηινχζα παγθφζκηα χθεζε, αλέδεημε ηελ αλαγθαηφηεηα γηα 

δηαθάλεηα, ηελ απνηχπσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηνπο ηζνινγηζκνχο θαη ηελ ηήξεζε αξρψλ 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ. 

Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ζηνρεχνπλ ζην λα απνθαιχςνπλ ην πξαγκαηηθφ πξφζσπν 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ δπλακηθή ησλ ΓΠΥΠ, νη ζπλερείο αιιαγέο θαη ν φγθνο ησλ 

απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ αλαγθάδεη ηηο επηρεηξήζεηο λα νξγαλσζνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο. ε επίπεδν νξγάλσζεο ησλ εηαηξηψλ πνπ 

εθαξκφδνπλ ηα Γ.Λ.Π έρεη παξαηεξεζεί φηη αλαβαζκίζηεθε ην επίπεδν ησλ ζηειερψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, γεγνλφο βέβαηα πνπ αχμεζε θαη ηηο αλάγθεο γηα εθπαίδεπζε. Δπίζεο, ε 

εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο παξνρήο γλσζηνπνηήζεσλ απαηηεί ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηε 

ζπλεξγαζία πνιιψλ δηεπζχλζεσλ. Σν γεγνλφο απηφ απνηέιεζε επθαηξία γηα βειηίσζε ηεο 
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εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο. Αλέδεημε επίζεο ηελ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθφ εζσηεξηθφ έιεγρν 

θαη ηνλ ξφιν ηεο ρξεζηήο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε εθαξκνγή ηνπ 

Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξφηππνπ 12 κε ηελ εηζαγσγή ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ζηε 

θνξνινγία ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη ησλ Δηαηξηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο πνπ είλαη 

εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Δπηρεηξείηαη λα πξνζδηνξηζηεί αλ ε 

πηνζέηεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο  απφ ηηο εηαηξίεο απηέο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε απνηειεζκάησλ (θεξδψλ ή δεκηψλ) αλαιφγσλ ησλ αλαγθψλ γηα πςειή ή ρακειή 

θνξνιφγεζε. ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ, απαληψληαη ηα παξαπάλσ απηά εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα. 

Ζ δνκή ηεο ππφινηπεο εξγαζίαο είλαη ε εμήο: ην Κεθάιαην 2 αλαθέξεηαη ζηελ πνξεία 

πξνο ηελ πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζηελ Διιάδα θαζψο επίζεο 

παξνπζηάδνληαη νη αδπλακίεο ησλ Διιεληθψλ Πξνηχπσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε γηα ηελ 

πηνζέηεζε θνηλά απνδεθηψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ. Tν Κεθάιαην 3 αλαιχεη ηηο έλλνηεο πνπ 

εηζάγεη ην ππφ εμέηαζε πξφηππν θαζψο θαη ηηο δηεξκελείεο πνπ ην ζπκπιεξψλνπλ. ην 

Κεθάιαην 4 γίλεηαη κηα αλαζθφπεζε παιαηφηεξσλ εξεπλψλ αλαθνξηθά κε ηε επίδξαζε ησλ 

ΓΛΠ γεληθά θαη εηδηθφηεξα ηνπ ΓΛΠ 12 ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, Σέινο, ζην Κεθάιαην 

5 δίλνληαη απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ παξαπάλσ θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ 

ΠΡΟΣΤΠΧΝ 

 

1.1 Ζ Πνξεία πξνο ηελ Τηνζέηεζε ησλ Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη ε επέθηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ πέξα απφ ηα ζηελά 

εζληθά φξηα είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα. Οη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα επαλαηνπνζεηήζνπλ ηελ 

θνπιηνχξα θαη ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο ζε απηφ ην λέν πεξηβάιινλ. Ζ ρξήζε ελφο θνηλνχ θψδηθα 

επηθνηλσλίαο είλαη ην κέζν γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, θαη ηνλ ξφιν απηφ θαινχληαη 

λα δηαδξακαηίζνπλ ηα International Financial Reporting Standards (I.F.R.S). 

Υξεζηκνπνηψληαο θνηλέο αξρέο θαη θαλφλεο παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπο 

δεδνκέλσλ νη επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ πιένλ ζηα ρέξηα ηνπο έλα πνιχηηκν εξγαιείν ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα κεηξήζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη λα αληαγσληζηνχλ ζε έλα παγθφζκην 

πεξηβάιινλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο ζηα I.F.R.S φκσο δελ είλαη εχθνιε θαη απαηηεί απφ 

φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο πςειφ βαζκφ ελεκέξσζεο θαη πξνεηνηκαζίαο
1
. 

Ζ ζεζκνζέηεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ I.F.R.S ζηελ Διιάδα έγηλε κε Δπξσπατθή Ννκνζεζία 

1606/2002 θαη βάζεη ηνπ Νφκνπ 3229/2004 ( φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Νφκν 3301/2004), 

ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο νη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζε νπνηνδήπνηε 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ (ζηελ εκεδαπή ή ζηελ αιινδαπή) ππνρξενχληαη λα ζπληάζζνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο (απιέο θαη ελνπνηεκέλεο) απφ ηελ ρξήζεο πνπ αξρίδεη ηελ 1
ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2005 εθεμήο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π. 

Ζ πξνζπάζεηα ελαξκφληζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, θαηά ην 

δπλαηφλ, ησλ δηαθνξεηηθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη Λνγηζηηθψλ κεζφδσλ ησλ δηαθφξσλ 

ρσξψλ, γηα παγθφζκηα απνδνρή, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ (Γ.Λ.Π.)
2
. εκαληηθφ απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο απηψλ είλαη ε αχμεζε ηνπ 

βαζκνχ ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη θαη‘ επέθηαζε ε αμηνπηζηία 

                                                      
1
 Δξεχλα ηεο Grant Thornton θαη ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ «Πφζν έηνηκεο είλαη νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο λα εθαξκφζνπλ ηα Γ.Π.Υ.Π».2003 

 
2 Γηεζλή Λνγηζηηθά πξφηππα είλαη έλα ζχλνιν Λνγηζηηθψλ Αξρψλ, Καλφλσλ, Μεζφδσλ θαη Γηαδηθαζηψλ, γεληθά 

απνδεθηψλ, ε θαζηέξσζε ησλ νπνίσλ νδεγεί ζε νκνηνκνξθία θαηαξηίζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

ζπλεπψο ζε αθξηβή, αιεζή θαη νκνηφκνξθε πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ επελδπηψλ, ησλ κεηφρσλ, ησλ πηζησηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη άιισλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. 
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θαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη ε θάζε ρψξα δηέπεηαη απφ ηε δηθή ηεο θνξνινγηθή 

λνκνζεζία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο θαη ζπλεπψο ηνπ απνδνηένπ 

θφξνπ, ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ θαλφλσλ ηεο θάζε ρψξαο θαη ησλ 

ινγηζηηθψλ θαλφλσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηα Γ.Λ.Π. Απφ ηα πξναλαθεξφκελα, αβίαζηα 

ζπλάγεηαη ε ζεκαζία θαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζε φιε ηελ 

έθηαζε ηεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο νηθνλνκίαο, ψζηε λα παξέιθεη πεξαηηέξσ αλάιπζε. 

Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ήξζαλ ζηελ Διιάδα ην 1974 απφ ην ψκα Οξθσηψλ 

Λνγηζηψλ (.Ο.Λ), ην νπνίν ππήξμε κέινο ηεο Δπηηξνπήο Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

ζρεδφλ απφ ηελ ίδξπζεο ηεο (29.6.1973). Σν .Ο.Λ πξηλ απφ 25 θαη πιένλ ρξφληα άξρηζε λα 

κεηαθξάδεη, εθδίδεη θαη δηαλέκεη ζηνλ επηζηεκνληθφ θφζκν θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα ηα νπνία θαη κέρξη ζήκεξα βξίζθνληαη ζηηο βηβιηνζήθεο πνιιψλ 

ινγηζηεξίσλ. Άιισζηε είλαη ηδηαηηέξα γλσζηή ζηνπο αξκφδηνπο θχθινπο ε αληδηνηειήο 

ζπκβνιή ησλ κειψλ ηνπ .Ο.Λ ζηελ ελζσκάησζε ησλ Λνγηζηηθψλ Οδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (νδεγία 4ε, 7ε, 8ε, θιπ) ζηελ Διιεληθή εκπνξηθή Ννκνζεζία ( Κ.Ν 2190/1920) 

αιιά θαη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ Δ.Γ.Λ... 

 

1.2 Αδπλακίεο ησλ Διιεληθώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ  

Ζ εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εηαηξηψλ, 

ζχκθσλα κε ηε ινγηζηηθή λνκνζεζία απφ ηε κία πιεπξά θαη ηε θνξνινγηθή απφ ηελ άιιε, 

νδεγεί ζε δχν εληειψο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Απφ ινγηζηηθήο άπνςεο, εκθαλίδεηαη ε 

πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κηαο εηαηξίαο. Ζ θνξνινγηθή 

φκσο λνκνζεζία, ζηνρεχεη ζηελ είζπξαμε θφξσλ, ρξεζηκνπνηψληαο παξάιιεια ζαλ εξγαιείν 

αλάπηπμεο ή άιισλ πνιηηηθψλ επηινγψλ, ηηο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο. Δπνκέλσο νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ εκθαλίδνπλ νη εηαηξίεο ζηα βηβιία ηνπο δελ είλαη νχηε θαζαξά 

θνξνινγηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά νχηε θαη θαηαζηάζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζηα Διιεληθά 

Λνγηζηηθά Πξφηππα. 

Απφξξνηα ησλ επηδξάζεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ζηα Διιεληθά Λνγηζηηθά 

Πξφηππα είλαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη λα είλαη πεξηζζφηεξν 

θνξνινγηθέο, θαζψο είλαη θαηαζηάζεηο πνπ εθαξκφδνπλ θαη ηεξνχλ ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη 

ηνηρείσλ, πνπ είλαη ν αληίζηνηρνο θνξνινγηθφο λφκνο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Οη θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ απηέο ηηο επηδξάζεηο ζπλνςίδνληαη ζηηο 

εμήο: 
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 Με βάζε ηα ΔΛΠ, κέζσ ηνπ ΚΝ 2190/20, είλαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία πξνβιέςεσλ 

γηα ηηε επηζθαιείο απαηηήζεηο γηα θάζε ρξήζε. Φνξνινγηθά φκσο, ε αλαγλψξηζε 

απηψλ ησλ πξνβιέςεσλ δελ είλαη εθηθηή, θαζψο ηέηνηεο πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη 

φηαλ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απψιεηεο. Δπνκέλσο, νη εηαηξίεο, δελ δηελεξγνχζαλ ηηο 

πξνβιεπφκελεο πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη 

κε ηηο πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία. Οη 

πξνβιέςεηο απηέο αλαγλσξίδνληαη κφλν φηαλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ησλ 

απνδεκηψζεσλ. Έηζη, νη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο δελ εκθάληδαλ ηέηνηεο πξνβιέςεηο.  

 Ζ θνξνινγηθή λνκνζεζία  νξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηελεξγνχληαη νη απνζβέζεηο 

παγίσλ απφ ηελ εηαηξία, δειαδή ε σθέιηκε δσή θάζε παγίνπ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη 

απζαίξεηα. Σα ΔΛΠ πηνζέηεζαλ ηελ αξρή απηή, κε απνηέιεζκα ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, ε απφζβεζε ησλ παγίσλ λα νινθιεξσλφηαλ ζε πνιχ πην κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζπγθξηηηθά κε ηελ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ηνπο. 

 

1.3 Δξκελεία ηνπ Γηεζλέο Λνγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 12: «Φόξνη 

Δηζνδήκαηνο» 

 Σν Γ.Λ.Π. 12 αζρνιείηαη κε ην ρεηξηζκφ ησλ «θφξσλ εηζνδήκαηνο». πγθξίλεη ηε 

ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ κε ηελ αληίζηνηρε 

θνξνινγηθή ηνπο βάζε πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίζεη ηελ πξνθχπηνπζα αλαβαιιφκελε 

θνξνινγία. Σν πξσηεχνλ φκσο δήηεκα αλαθνξηθά κε ηε ινγηζηηθή ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο, 

είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξαθνινπζνχληαη ινγηζηηθά νη ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο 

ζπλέπεηεο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ: 

 Σε κειινληηθή αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ή ην κειινληηθφ δηαθαλνληζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απεηθνλίδνληαη 

ζηνλ ηζνινγηζκφ κηαο επηρείξεζεο θαη  

 πλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο πνπ απεηθνλίδνληα ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο.
3
 

Καηά ηελ αλαγλψξηζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο εμππαθνχεηαη φηη ε 

αλαθέξνπζα νηθνλνκηθή νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ή λα ηαθηνπνηήζεη ηε ινγηζηηθή 

                                                      
3
 Πξσηνςάιηεο Γ. Ν., Βξνπζηνχξεο Κ. Π. (2002), Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα & Γηεξκελείεο: πξαθηηθή 

αλάιπζε θαη εξκελεία κε ινγηζηηθά παξαδείγκαηα, Δθδφζεηο ηακνχιε Αζ., Αζήλα 

 



 

6 

 

 

αμία απηνχ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο. Αλ αλακέλεηαη φηη ε αλάθηεζε ή 

ε ηαθηνπνίεζε απηήο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζα θαηαζηήζεη ηηο κειινληηθέο πιεξσκέο θφξσλ 

κεγαιχηεξεο (κηθξφηεξεο) απφ φ,ηη απηέο ζα ήηαλ αλ ε αλάθηεζε ή ν δηαθαλνληζκφο απηφο 

δελ είρε θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο, απηφ ην Πξφηππν απαηηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα λα 

αλαγλσξίδεη κία αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε (αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν), κε νξηζκέλεο πεξηνξηζκέλεο εμαηξέζεηο. 

Με ην παξφλ πξφηππν κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηεί ηηο θνξνινγηθέο 

ζπλέπεηεο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ γεγνλφησλ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ινγηζηηθνπνηεί ηηο 

ίδηεο ηηο ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα. Έηζη, γηα ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα πνπ 

αλαγλσξίδνληαη ζην θέξδνο ή ζηε δεκηά, νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο 

αλαγλσξίδνληαη επίζεο ζην θέξδνο ή ζηε δεκία. Γηα ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα πνπ 

αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο θνξνινγηθέο 

επηπηψζεηο αλαγλσξίδνληαη επίζεο θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα. Οκνίσο, ζε κία ζπλέλσζε 

επηρεηξήζεσλ ε αλαγλψξηζε, πέξαλ ηνπ θφζηνπο ηεο ζπλέλσζεο, αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ επεξεάδεη ην πνζφ ηεο ππεξαμίαο 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ ή ην πνζφ νπνηαζδήπνηε ππέξβαζεο ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ απνθηψληνο ζηελ θαζαξή εχινγε αμία ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ απνθηψκελνπ. 

Σν ΓΛΠ 12 αζρνιείηαη επίζεο κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο ή 

αρξεζηκνπνίεηνπο πηζησηηθνχο θφξνπο, κε ηελ παξνπζίαζε ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη κε ηε γλσζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο 

θφξνπο εηζνδήκαηνο.  

Σν ΓΛΠ 12, ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ηελ IASC ηνλ Μάξηην ηνπ 1979, αλάθεξε φηη ε 

πξφβιεςε γηα ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο πνπ έρνπλ ζεζπίζεη νη θνξνινγηθέο αξρέο. 

πλεπψο νη θαλφλεο απηνί δελ είλαη φκνηνη κε ηνπο θαλφλεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ινγηζηηθνχ 

απνηειέζκαηνο. 

Σν ΓΛΠ 12 αξρίδεη λα εθαξκφδεηαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαιχπηνπλ ηηο 

ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1998, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ 

θνξνινγηθψλ επηδξάζεσλ απφ πιεξσκέο κεξηζκάησλ πξνο ηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ 

εθαξκνγή απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2001. 



 

7 

 

 

Σν ΓΛΠ 12 ζηε εθαξκνγή ηνπ, ζπλδέεηαη κε κηα ζεηξά άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ πξνηχπσλ 

πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. πγθεθξηκέλα, κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε πξφηππα πνπ 

αθνξνχλ ηηο ζπλελψζεηο ησλ εηαηξηψλ, δειαδή ηηο εμαγνξέο, ηηο ζπγρσλεχζεηο, ηηο 

ελνπνηήζεηο, ηε δηαθνπή δξαζηεξηνηήησλ θαη φισλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο απηέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΓΗΔΘΝΔ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 12 – 

ΦΟΡΟΗ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

 

2.1 Δηζαγσγή ζην ΓΛΠ 12 

ε πνιιά θνξνινγηθά θαζεζηψηα ην ινγηζηηθφ θέξδνο (δεκηά) δηαθέξεη απφ ην 

θνξνινγεηέν θέξδνο (θνξνινγηθή δεκηά). Οη δηαθνξέο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

λφκνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ινγηζηηθνχ θέξδνπο, πνπ 

γίλεηαη κε βάζε ηα ΓΛΠ θαη ηηο γεληθέο ινγηζηηθέο αξρέο, θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

θνξνινγεηένπ θέξδνπο, πνπ γίλεηαη κε βάζε ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο θαη ηνπο ζρεηηθνχο 

λφκνπο ηεο ρψξαο. 

Καη‘ επέθηαζε ησλ πην πάλσ, νξηζκέλεο θαηαρσξίζεηο ζηα ινγηζηηθά βηβιία ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν κπνξεί λα κελ έρνπλ θνξνινγηθφ αληίθηππν ζηελ παξνχζα πεξίνδν 

αιιά ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε εηαηξεία κπνξεί λα θαηαρσξίζεη 

πξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο 5% πάλσ ζε ρξεψζηεο €10 εθαη. αιιά ν θνξνινγηθφο 

λφκνο λα επηηξέπεη, γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο, θαηαρψξηζε 

πξφβιεςεο κφλν ζην 1%. ε απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρεη κία δηαθνξά κεηαμχ ινγηζηηθνχ θαη 

θνξνινγεηένπ θέξδνπο φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
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Γηάγξακκα 2.1-I Ζ δηαθνξά κεηαμύ ινγηζηηθνύ θαη θνξνινγεηένπ θέξδνπο 

 

 

2.2 Έλλνηα ηεο Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγίαο 

΄Οηαλ κία νληφηεηα αλαγλσξίζεη έλα ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ (ππνρξέσζε), αλακέλεη λα 

αλαθηήζεη (δηαθαλνλίζεη) ηε ινγηζηηθή ηνπ αμία ζην κέιινλ. Ζ αλάθηεζε ηνπ ζηνηρείνπ 

ελεξγεηηθνχ ζα γίλεη φηαλ ε νληφηεηα πσιήζεη ή ρξεζηκνπνηήζεη ην ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ, 

ελψ ν δηαθαλνληζκφο ηεο ππνρξέσζεο ζα γίλεη φηαλ απηή απνπιεξσζεί. 

κσο φηαλ ε αλάθηεζε (δηαθαλνληζκφο) ηνπ ελ ιφγσ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ 

(ππνρξέσζεο) είλαη πηζαλφ φηη ζα απμήζεη (κεηψζεη) ηα κειινληηθά πνζά θφξνπ εηζνδήκαηνο 

πνπ ζα ππήξραλ εάλ ε αλάθηεζε (δηαθαλνληζκφο) δελ είρε νπνηεζδήπνηε θνξνινγηθέο 

επηπηψζεηο, ηφηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην ΓΛΠ 12 ππνρξεψλεη ηηο νληφηεηεο λα 

αλαγλσξίζνπλ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε (ή ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ). 

 

2.3 Φνξνινγηθή Βάζε γηα ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ θαη γηα Τπνρξεώζεηο 

Ζ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζα αληαλαθιά ηηο επαθφινπζεο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλακέλεη, θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, λα αλαθηήζεη ή λα ηαθηνπνηήζεη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεψλ ηεο. 

Ζ ΓΗΑΦΟΡΑ ΜΔΣΑΞΤ  ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΟΤ ΚΔΡΓΟΤ 
ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ: 

Αγλνεζεί 

Δάλ ην Γ.Λ.Π. 12 δελ 
εθεξκφδεηαη ζηε ρψξα 

απηή 

πρ. Διιάδα πξηλ ην 
2005 

Να ηχρεη ρεηξηζκνχ 
ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π 

12 

Δάλ ην Γ.Λ.Π. 12 
εθεξκφδεηαη ζηε ρψξα 

απηή 

πρ. Διιάδα κεηά ην 
2005 



 

10 

 

 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαθηά ηε ινγηζηηθή αμία ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο ππνρξέσζεο, κπνξεί λα επεξεάδεη ηα παξαθάησ είηε 

μερσξηζηά είηε θαη ηα δχν καδί: 

α) ηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ είλαη εθαξκνζηένο φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

αλαθηά (ηαθηνπνηεί)0ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ηεο ππνρξέσζεο) θαη 

β) ηε θνξνινγηθή βάζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ηεο ππνρξέσζεο) 

ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα επηκεηξά ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο θαη ηα αλαβαιιφκελα θνξνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ηε ρξήζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο, πνπ είλαη ζπλεπήο κε ηνλ αλακελφκελν 

ηξφπν αλάθηεζεο ή δηαθαλνληζκνχ. 

Ζ θνξνινγηθή βάζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ είλαη ην πνζφ πνπ ζα αθαηξεζεί (γηα 

θνξνινγηθνχο ζθνπνχο) απφ νπνηαδήπνηε κειινληηθά θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα φηαλ ε 

εηαηξεία αλαθηήζεη ηε ινγηζηηθή ηνπ αμία απφ ηε ρξήζε/πψιεζή ηνπ. Δάλ ηα εηζνδήκαηα πνπ 

ζα απνθηήζεη ε εηαηξεία απφ ηε ρξήζε/πψιεζε ηνπ ζηνηρείνπ δελ είλαη θνξνινγεηέα, ηφηε ε 

θνξνινγηθή βάζε ηνπ ζηνηρείνπ ηζνχηαη κε ηε ινγηζηηθή ηνπ αμία. 

Ζ θνξνινγηθή βάζε κίαο ππνρξέσζεο είλαη ε ινγηζηηθή ηεο αμία κείνλ νπνηνδήπνηε  

πνζφ πνπ ζα αθαηξεζεί απφ ηα θνξνινγεηέα θέξδε ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο. Γηα 

αλαβαιιφκελα εηζνδήκαηα πνπ πξνεηζπξάηηνληαη (deferred income) ε θνξνινγηθή βάζε 

είλαη ε ινγηζηηθή ηνπο αμία κείνλ νπνηνδήπνηε πνζφ ησλ εηζνδεκάησλ πνπ δελ θνξνινγείηαη 

ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο. 

 

2.3.1 Παξαδείγκαηα ππνινγηζκνύ Αλαβαιιόκελνπ Φόξνπ 

Παπάδειγμα Α: 

Έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κε θφζηνο 100 θαη κία ινγηζηηθή αμία 80 αλαπξνζαξκφδεηαη 

ζηα 150. Κακία ηζνδχλακε πξνζαξκνγή δελ έγηλε γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο. Ζ ζσξεπκέλε 

απφζβεζε γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο είλαη 30 θαη ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο είλαη 30 %. Αλ 

ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πσιεζεί πάλσ απφ ην θφζηνο, ε ζσξεπκέλε θνξνινγηθή απφζβεζε 

ησλ 30 ζα ζπκπεξηιεθζεί ζην θνξνινγεηέν εηζφδεκα, αιιά ην πξντφλ ηεο πψιεζεο πνπ 

ππεξβαίλεη ην θφζηνο δελ ζα είλαη θνξνινγεηέν. 

Ζ θνξνινγηθή βάζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη 70 θαη ππάξρεη κία θνξνινγεηέα 

πξνζσξηλή δηαθνξά ησλ 80. Αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ηε ινγηζηηθή 

αμία κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη θνξνινγεηέν 

εηζφδεκα ησλ 150, αιιά ζα είλαη ζε ζέζε λα εθπέζεη απφζβεζε κφλν 70. ε απηήλ ηε βάζε, 
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ππάξρεη κία αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ 24 (80 κε 30 %). Αλ ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ηε ινγηζηηθή αμία κε ηελ άκεζε πψιεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ έλαληη 150, ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

  
Φνξνινγεηέεο 

Πξνζσξηλέο Γηαθνξέο 

Φνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο 

Αλαβαιιφκελε 

θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε 

σξξεπκέλε 

θνξνινγηθή 

απφζβεζε 

30 30 % 9 

Δίζπξαμε πιένλ 

ηνπ θφζηνπο  
50 κεδέλ — 

χλνιν 80 
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Παπάδειγμα Β: 

Σα δεδνκέλα είλαη φπσο ζην παξάδεηγκα Γ, εθηφο ηνπ φηη αλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

πσιεζεί πάλσ απφ ην θφζηνο, ε ζσξεπκέλε θνξνινγηθή απφζβεζε ζα πεξηιεθζεί ζην 

θνξνινγεηέν εηζφδεκα (θνξνινγνχκελν κε 30 %) θαη ην πξντφλ ηεο πψιεζεο ζα 

θνξνινγεζεί κε 40 %, κεηά ηελ έθπησζε θφζηνπο πξνζαξκνζκέλνπ γηα ηνλ πιεζσξηζκφ 

χςνπο 110. 

Αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ηε ινγηζηηθή αμία κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη θνξνινγεηέν εηζφδεκα 

ησλ 150, αιιά ζα είλαη ζε ζέζε λα εθπέζεη απφζβεζε κφλν 70. Με απηφ ην ζθεπηηθφ, ε 

θνξνινγηθή βάζε είλαη 70, ππάξρεη κία θνξνινγεηέα πξνζσξηλή δηαθνξά ησλ 80 θαη ππάξρεη 

κία αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ 24 (80 κε 30 %) φπσο ζην παξάδεηγκα Β. 

Αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ηε ινγηζηηθή αμία απφ ηελ άκεζε 

πψιεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ έλαληη 150, ζα είλαη ζε ζέζε λα εθπέζεη ην 

πξνζαξκνζκέλν γηα πιεζσξηζκφ θφζηνο ησλ 110. Σν θαζαξφ πξντφλ ησλ 40 ζα θνξνινγεζεί 

κε 40 %. Δπηπξφζζεηα, ε ζσξεπκέλε θνξνινγηθή απφζβεζε ησλ 30 ζα ζπκπεξηιεθζεί ζην 

θνξνινγεηέν εηζφδεκα θαη ζα θνξνινγεζεί κε 30 %. Με απηφ ην ζθεπηηθφ, ε θνξνινγηθή 

βάζε είλαη 80 (110 κείνλ 30), ππάξρεη κία θνξνινγεηέα πξνζσξηλή δηαθνξά ησλ 70 θαη 

ππάξρεη κία αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ 25 (40 κε 40 % πιένλ 30Υ κε 30 %). 

Αλ ε θνξνινγηθή βάζε δελ είλαη ακέζσο εκθαλήο ζε απηφ ην παξάδεηγκα, κπνξεί λα είλαη 
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ρξήζηκν λα ιεθζεί ππφςε ε ζεκειηψδεο αξρή πνπ ηίζεηαη ζηελ παξάγξαθν 10. 

 

2.4  Πξνζσξηλέο θαη Μόληκεο Γηαθνξέο 

Οη κφληκεο δηαθνξέο αγλννχληαη. Οη πξνζσξηλέο δηαθνξέο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηεο 

θνξνινγηθήο ηνπ βάζεο. Αθνξνχλ ζε πνζά πνπ, ελψ επεξεάδνπλ ην ινγηζηηθφ απνηέιεζκα 

ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, ζα δηακνξθψζνπλ ην θνξνινγηθφ απνηέιεζκα κηαο επφκελεο ρξήζεο. 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία είλαη ε θνξνινγία πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. 

Ζ πξνζσξηλέο δηαθνξέο δηαθξίλνληαη ζε: 

 Φνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο 

 Δθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο 
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Γηάγξακκα 2.4-I Γηάθξηζε Γηαθνξώλ 

 

 

2.4.1 Φνξνινγεηέεο Πξνζσξηλέο Γηαθνξέο 

Φνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο είλαη εθείλεο νη δηαθνξέο πνπ ζα θαηαιήμνπλ ζε 

θνξνινγεηέα πνζά θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο (θνξνινγηθήο δεκηάο) 

ησλ κειινληηθψλ ρξήζεσλ, θαζψο ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ή ηεο 

ππνρξέσζεο αλαθηάηαη ή δηαθαλνλίδεηαη. 

ΣΑ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΚΔΡΓΖ ΓΗΑΦΔΡΟΤΝ ΑΠΟ ΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΑ 
ΚΔΡΓΖ ΓΗΑ ΓΤΟ ΛΟΓΟΤ 

ΜΟΝΗΜΔ 
ΓΗΑΦΟΡΔ 

Γεκηνπξγνχληαη φηαλ 
θπαπνηα έζνδα/έμνδα δελ ζα 

θνξινγεζνχ/ αθαηξεζνχλ 
απν ηα θνξινγεηέα θεξδε 

πνηέ 

πρ. νξηζκέλα έμνδα 
παξαζηάζεσο 

Αγλννχληαη 

ΠΡΟΩΡΗΝΔ 
ΓΗΑΦΟΡΔ 

Γεκηνπξγνχληαη φηαλ θπαπνηα 
έζνδα/έμνδα  θαηαρσξίδνληαη 

ζηλ ππνινγηζκφ ηνπ ινγηζηηθνχ 
θαη ηνπ θνξινγεηένπ θέξδνπο ζε 

δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο 

πρ. πξνβιέςεηο γηα 
επηζθαιείο 
ρξεψζηεο 

Ζ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 
ΔΗΝΑΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΠΟΤ 

ΠΡΟΚΤΠΣΔΗ ΑΠΟ ΣΗ ΠΡΟΩΡΗΝΔ 
ΓΗΑΦΟΡΔ ΟΗ ΟΠΟΗΔ ΥΩΡΗΕΟΝΣΑΗ 

Δ: 

ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΔ 

Πξνζσξηλέο 
Γηαθνξεο 

νδεγνχλ ζε 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝ 

ΦΟΡΛΟΓΗΚΔ 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

ΑΦΑΗΡΔΣΔΔ 
Πξνζσξηλέο 

Γηαθνξεο 

νδεγνχλ ζε 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΑ 

ΦΟΡΛΟΓΗΚΑ 
ΣΟΗΥΔΗΑ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 
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ην κέιινλ ζα νδεγήζνπλ ζε πιεξσκή πςεινηέξσλ θφξσλ θαη ζην παξφλ ζε 

αλαγλψξηζε «Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθήο Τπνρξέσζεο», θαζψο ζα ηζρχεη: 

Λνγηζηηθή αμία ζηνηρείνπ ηνπ Δλεξγεηηθνχ > Φνξνινγηθή βάζε  Λνγηζηηθά θέξδε > 

Φνξνινγηθά θέξδε. 

Ζ εγγξαθή ζα έρεη σο εμήο: 

 ΥΡ Π 

Απνηειέζκαηα ρξήζεσο (Φφξνο Δηζνδήκαηνο, έμνδν) xxx  

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο (Αλαβαιιφκελνο Φφξνο Δηζνδήκαηνο)  xxx 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο (Οθεηιφκελνο Φφξνο Δηζνδήκαηνο 

πιεξσηένο, ππνρξέσζε) 

 xxx 

 

 

Οη Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο, «Οθεηιφκελνο Φφξνο Δηζνδήκαηνο», είλαη ην πνζφ 

ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πιεξσηέν (επηζηξεπηέν) ζην Διιεληθφ Γεκφζην, ην νπνίν 

ππνινγίδεηαη επί ηνπ αλακνξθσκέλνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο ηεο ρξήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο. 

Φνξνινγεηέν απνηέιεζκα = Λνγηζηηθφ απνηέιεζκα ± Πξνζσξηλέο δηαθνξέο 

αλ θνξνινγεηέν απνηέιεζκα (θέξδνο)  θνξνινγεηέν απνηέιεζκα * θνξνινγηθφ 

ζπληειεζηή = θφξνο εηζνδήκαηνο (θέξδνο) (ηζρχσλ) (ππνρξέσζε πξνο απφδνζε) 

ελψ ινγηζηηθφ απνηέιεζκα * θνξνινγηθφ ζπληειεζηή = θφξνο εηζνδήκαηνο 

(θέξδνο) (έμνδν ρξήζεσο) 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ινηπφλ απνηειεί ην έμνδν ηεο ρξήζεσο απφ θφξνπο θαη βαξχλεη ην 

ινγαξηαζκφ «Απνηειέζκαηα ρξήζεσο». Τπνινγίδεηαη επί ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ ηεο 

ρξήζεσο. Άξα, θφξνο εηζνδήκαηνο (έμνδν) ≠ θφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο (ππνρξέσζε) 

Μεηαμχ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο (απφ ινγηζηηθφ απνηέιεζκα) θαη ηνπ θφξνπ ππνρξέσζε (απφ 

θνξνινγεηέν απνηέιεζκα) παξεκβάιιεηαη ν αλαβαιιφκελνο θφξνο (ππνρξέσζε ή απαίηεζε) 

πξνεξρφκελνο απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα αλαγλσξηζηεί ζηνλ Ηζνινγηζκφ απαίηεζε γηα 

αλαβαιιφκελν θφξν είλαη λα ππάξρεη ε βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε ζα έρεη ζην κέιινλ 

θνξνινγεηέα θέξδε ψζηε λα ζπκςεθίζεη ηελ απαίηεζε κε ηε κειινληηθή θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε. 

Οη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ δεκηνπξγνχλ ην ζρεκαηηζκφ αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο φηαλ 

πξνέξρνληαη απφ: 

 ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ βάζεη ηεο 

θνξνινγηθήο θαη κφλν λνκνζεζίαο. Αλ φκσο ηα Γ.Λ.Π. απαηηνχλ ηελ 
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επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο 

αμίαο ζηνλ Ηζνινγηζκφ, ηφηε νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνληαη νδεγνχλ 

ζηε δεκηνπξγία κηαο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο, ε νπνία ζα δηαθαλνληζηεί κε ηε 

ρξήζε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ (απνζβέζεηο) ή κε ηελ πψιεζή ηνπ. Απηή 

θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζην ινγαξηαζκφ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη φρη ζηα 

Απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο. 

 ηελ ππεξαμία, δει. ηε δηαθνξά πνπ θαηαβάιιεη ν αγνξαζηήο κηαο επηρείξεζεο 

επηπιένλ ηεο αθξηβνδίθαηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ απνθηά θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. Πνιιέο θνξνινγηθέο 

αξρέο δελ επηηξέπνπλ ηελ απφζβεζε ηεο ππεξαμίαο σο κηαο εθπεζηέαο δαπάλεο 

θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. ε απηέο ηηο λνκνζεζίεο 

ε ππεξαμία έρεη θνξνινγηθή βάζε κεδεληθή, δηφηη δέρνληαη ηηο αμίεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φπσο δηακνξθψλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

απνθηψκελεο, εμ νπ θαη δελ πξνθχπηεη αλαβαιιφκελε θνξνινγία. Αλ φκσο ε 

θνξνινγηθή λνκνζεζία επηηξέςεη ηελ απφζβεζε ηεο ππεξαμίαο, αλαγλσξίδεηαη 

αλαβαιιφκελε θνξνινγία. 

 ηηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, κφλν φκσο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε κεηξηθή επηρείξεζε ειέγρεη ην ρξφλν ηεο αλαζηξνθήο ησλ 

δηαθνξψλ απηψλ θαη είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ζα 

αλαζηξαθνχλ ζην πξνβιεπηφ κέιινλ. 

Οη πξνζσξηλέο δηαθνξέο πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηε ινγηζηηθή αμία ηεο απαίηεζεο ή ηεο 

ππνρξέσζεο. Απαγνξεχεηαη ε πξνεμφθιεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ πνζψλ ησλ ρξεσζηηθψλ ή 

πηζησηηθψλ θφξσλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

δηαθνξάο. ηελ πεξίπησζε θνξνινγηθψλ αιιαγψλ, νη επηπηψζεηο απφ ηηο αιιαγέο απηέο 

θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ή ζηελ θαζαξή ζέζε (αλ ην ζηνηρείν εκθαλίδεηαη ζηελ 

θαζαξή ζέζε), ψζηε λα γίλεη αλαπξνζαξκνγή ησλ παιηψλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Ο ιφγνο είλαη 

φηη νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πξέπεη λα απνηηκψληαη κε 

βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά 

ηελ νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο απεηθνλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ ζηα «Πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ θαη ζηηο Mαθξνπξφζεζκεο Aπαηηήζεηο», ελψ νη 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ζην Παζεηηθφ «Πξνβιέςεηο θαη Μαθξνπξφζεζκεο 



 

16 

 

 

Τπνρξεψζεηο». 

 

2.4.1.1 Παξαδείγκαηα Φνξνινγεηέσλ Πξνζσξηλψλ Γηαθνξψλ 

Σα πην θάησ παξαδείγκαηα αθνξνχλ ζε θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζε κειινληηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο: 

Πίλαθαο 2.4.1-I Παξαδείγκαηα Φνξνινγεηέσλ Πξνζσξηλώλ Γηαθνξώλ 

ΤΝΑΛΛΑΓΖ ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ ΣΑ 

Λνγηζηηθά Βηβιία Φνξνινγηθά Βηβιία 

Σφθνη εηζπξαθηένη ζηελ 

πεξίνδν νη φπνηνη δελ  

εηζπξάρζεθαλ 

ηελ πξαγκαηηθή πεξίνδν 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

(ηξέρνπζα πεξίνδν) 

ηελ είζπξαμε (επφκελε 

πεξίνδν) 

Δπηηαρπλφκελεο 

θνξνινγηθέο απνζβέζεηο 

[Λνγηζηηθή Αμία (ΛΑ) > 

Φνξνινγηθή Βάζε (ΦΒ)] 

π.ρ. ινγηζηηθή απφζβεζε 

20% 

π.ρ. θνξνινγηθή απφζβεζε 

50% 

Πξνπιεξσζέληα έμνδα πνπ 

αθνξνχλ ζε κειινληηθή 

πεξίνδν 

ηελ πεξίνδν πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη 

(επφκελε πεξίνδν) 

ηελ πιεξσκή (ηξέρνπζα 

πεξίνδν) 

Δπαλεθηίκεζε Καηαρσξίδεηαη ζηα 

ινγηζηηθά βηβιία ζηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν θαη ε 

απφζβεζε ππνινγίδεηαη 

πάλσ ζην επαλεθηηκεκέλν 

πνζφ 

Γελ θαηαρσξίδεηαη θαη νη 

θνξνινγηθέο εθπηψζεηο 

ππνινγίδνληαη πάλσ ζην 

θφζηνο. Δπίζεο, ζε 

πεξίπησζε κειινληηθήο 

πψιεζεο (αληί ρξήζεο), ζα 

πιεξσζεί θφξνο 

θεθαιαηνπρηθψλ θεξδψλ 

πάλσ ζην θέξδνο απφ 

εθπνίεζε. 
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2.4.1.2 Αξηζκεηηθά Παξαδείγκαηα Φνξνινγεηέσλ Πξνζσξηλψλ Γηαθνξψλ 

 

Ζ επηρείξεζε «Ε» αγφξαζε έλα πάγην ζηνηρείν ηελ 2.1.2006 αμίαο 90.000. Ζ σθέιηκε δσή 

ηνπ θαζνξίζηεθε ζε 3 έηε, ελψ ε θνξνινγηθή λνκνζεζία νξίδεη ζπληειεζηή απφζβεζεο 50%. 

Ο ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο είλαη 29%. 

Λύζη: 

Υξήζε 2006: 

Λνγηζηηθέο απνζβέζεηο: 90.000 / 3 έηε = 30.000 

Φνξνινγηθέο απνζβέζεηο: 90.000 * 50% = 45.000 

Δπνκέλσο, Γηαθνξά Απνζβέζεσλ 45.000 – 30.000 = 15.000  

Ζ δηαθνξά απηή πξέπεη λα αθαηξεζεί απφ ην ινγηζηηθφ απνηέιεζκα γηα λα πξνζδηνξηζηεί 

ην θνξνινγεηέν. Ο «θφξνο εηζνδήκαηνο ππνρξέσζε» είλαη ρακειφηεξνο απφ ην «θφξν 

έμνδν» θαη δεκηνπξγείηαη έηζη κηα αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε. 

Τπνινγηζκφο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθήο Τπνρξέσζεο: 

15.000 * 29% (θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο) = 4.350 αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή. Τπνρξέσζε 

 

Έηζη ινηπφλ, αλ ηα ινγηζηηθά θέξδε ηεο εηαηξίαο είλαη 100.000,00 επξψ, ηφηε έρνπκε: 

Τπνινγηζκφο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθήο Τπνρξέσζεο: 

Φνξνινγεηέα. θέξδε = Λνγηζηηθά θέξδε – δηαθνξά απνζβέζεσλ = 100.000  - 15.000 = 

85.000. 

Λνγηζηηθά θέξδε 100.000 * 29% = 29.000 θφξνο έμνδν 

Φνξνινγεηέα θέξδε 85.000 * 29% = 24.650 θφξνο ππνρξέσζε 

Αξα, Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή Τπνρξέσζε 4.350 (29.000 θφξνο έμνδν – 24.650 θφξνο 

ππνρξέσζε) 

Ζ εγγξαθή ζα έρεη σο εμήο: 

 ΥΡ Π 

Απνηειέζκαηα ρξήζεσο (Φφξνο Δηζνδήκαηνο, έμνδν) 29.000  

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο  4.350 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο (Οθεηιφκελνο Φφξνο Δηζνδήκαηνο 

πιεξσηένο, ππνρξέσζε) 

 24.650 

 

 

Υξήζε 2007: 

χλνιν Φνξνινγηθψλ Απνζβέζεσλ: 90.000  
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χλνιν Λνγηζηηθψλ Απνζβέζεσλ: 60.000  

Άξα, Γηαθνξά Απνζβέζεσλ: 30.000  

Ζ δηαθνξά απηή δεκηνπξγεί κηα αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε 4.350 γηα ηε 

ρξήζε 2007 (30.000 * 29% = 8.700  8.700 – 4.350 ηεο ρξήζεσο 2006 = 4.350). 

Αλ ππνζέζνπκε φηη ηα ινγηζηηθά θέξδε ηεο εηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2007 είλαη 100.000,00 

επξψ, νκνίσο ε εγγξαθή πνπ ζα γίλεη ζα είλαη ε ίδηα κε ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. 

 

Υξήζε 2008: 

Έζησ φηη αλαπξνζαξκφδεηαη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ζε 40.000 θαη ε 

σθέιηκε δσή ηνπ ζε 1 επηπιένλ ρξφλν. 

Μέρξη ζηηγκήο ηα ζηνηρεία έρνπλ σο εμήο: 

Φνξνινγηθά: 

Αμία Κηήζεο Παγίνπ ηνηρείνπ: 90.000 

Φνξνινγηθέο Απνζβέζεηο: 90.000  

Άξα, Αλαπφζβεζηε Αμία Παγίνπ ηνηρείνπ: 90.000 -90.000 = 0 

Λνγηζηηθά: 

Αμία Κηήζεο Παγίνπ ηνηρείνπ: 90.000 

Λνγηζηηθέο Απνζβέζεηο: 90.000  

Άξα, Αλαπφζβεζηε Αμία Παγίνπ ηνηρείνπ: 90.000 - 60.000 = 30.000 

χλνιν Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθήο Τπνρξέσζεο 2006 θαη 2007: 8.700. 

Με ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ ζε 40.000 θαη ηε λέα σθέιηκε δσή ηνπ 

ζε 2 έηε ινγίδνληαη απνζβέζεηο 20.000 (40.000 / 2). Οη απνζβέζεηο απηέο είλαη ινγηζηηθέο, 

θνξνινγηθά δελ αλαγλσξίδνληαη θαη πξνζηίζεληαη ζην θνξνινγεηέν απνηέιεζκα γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

Οπφηε, 20.000 (απνζβέζεηο) * 29% = 5.800 θφξνο ππνρξέσζε, πιεξσηένο 

40.000 (αλαπξνζαξκνζκέλε. αμία) – 30.000 (αλαπφζβεζηε αμία παγίνπ πξηλ ηελ 

αλαπξνζαξκνγή) = 10.000 

* 29% = 2.900 (α) 

5.800 – 2.900 = 2.900 (β) 

Σν πφζν ησλ 2.900 (β) αθαηξείηαη απφ ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε, δει. 

ζε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο θαη ην ππφινηπν 

ησλ 2.900 (α) θαηαρσξείηαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα, «Απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ», 

ζηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ. 
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Έηζη αλ ηα ινγηζηηθά θέξδε γηα ηε ρξήζε 2008 είλαη 100.000,00 επξψ ηφηε: 

Λνγηζηηθά θέξδε 100.000 * 29% = 29.000 θφξνο έμνδν 

Φνξνινγεηέα θέξδε 120.000 * 29% = 34.800 θφξνο ππνρξέσζε 

(Φνξνινγεηέα θέξδε = Λνγηζηηθά θέξδε 100.000 + 20.000 ινγηζηηθέο απνζβέζεηο) 

Φφξνο Τπνρξέσζε: 34.800 

Φφξνο Έμνδν: 29.000  

Αλαβαιιφκελνο Φφξνο Δηζνδήκαηνο: 34.800 - 29.000 = 5.800  

Ζ εγγξαθή ζα έρεη σο εμήο: 

 ΥΡ Π 

Απνηειέζκαηα ρξήζεσο (Φφξνο Δηζνδήκαηνο, έμνδν) 29.000  

Ίδηα Κεθάιαηα Απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ 2.900 

 

 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο (Αλαβαιιφκελνο Φφξνο Δηζνδήκαηνο)  

 

2.900  

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο (Οθεηιφκελνο Φφξνο Δηζνδήκαηνο 

πιεξσηένο, ππνρξέσζε) 

 34.800 

 

 

Υξήζε 2009: 

ηε ρξήζε απηή ππνινγίδνληαη ινγηζηηθέο απνζβέζεηο 20.000 (40.000 / 2 έηε), νη νπνίεο 

δεκηνπξγνχλ θφξν ππνρξέσζε 5.800 (20.000 * 29%), αθνχ θνξνινγηθά δελ αλαγλσξίδνληαη 

θαη αλαπξνζαξκφδεηαη ην ινγηζηηθφ απνηέιεζκα. Σν πνζφ απηφ θαηαρσξείηαη ζε ρξέσζε ηεο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο, νπφηε θαη κεδελίδεηαη. 

Αλ ππνζέζνπκε φηη ηα ινγηζηηθά θέξδε είλαη 100.000,00 επξψ γηα ηε ρξήζε 2009, ε εγγξαθή 

ζα έρεη σο εμήο: 

 ΥΡ Π 

Απνηειέζκαηα ρξήζεσο (Φφξνο Δηζνδήκαηνο, έμνδν) 29.000  

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο (Αλαβαιιφκελνο Φφξνο Δηζνδήκαηνο)  

 

5.800  

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο (Οθεηιφκελνο Φφξνο Δηζνδήκαηνο 

πιεξσηένο, ππνρξέσζε) 

 34.800 
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2.4.1.3 Ζ Λνγηθή ηεο Γεκηνπξγίαο Φνξνινγηθήο Τπνρξέσζεο 

Γηάγξακκα 2.4.1-I Ζ Λνγηθή ηεο Γεκηνπξγίαο Φνξνινγηθήο Τπνρξέσζεο 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

Αλακέλεηαη φηη ε ινγηζηηθή ηνπ αμία ζα αλαθηεζεί ζην 
κέιινλ κέζσ κειινληηθή ρξήζεο ή κέζσ κειινληηθήο 

πψιεζεο 

Γεκηνπξγνχληαη φηαλ θπαπνηα έζνδα/έμνδα δελ ζα 
θνξινγεζνχ/ αθαηξεζνχλ απν ηα θνξινγεηέα θεξδε 

πνηέ 

Δάλ ε Λνγηζηηθή Αμία ( ΛΑ) > Φνξνιγηθή Βάεζ (ΦΒ) 
ιφγσ πρ. Δπηηαρχλφκελσλ Φνξνγηθψλ Απνζβέζεσλ 

εκαίλεη φηη κειινληηθά θέξδε απν ηε ρξήζε/ πψιεζή 
ηνπ  > κειινληηθέο θνξνινγηθέο εθπηψζοεηο 

Απηφ δεκηνζξγεί κηα κειινληηθή ( αλακελφκελε) 
θνξινγηθή ππνρξέσζε πνπ ζα πξνθχςεη φηαλ 

αλαθηεζεί ηε ΛΑ  θαη ζα ππαξςρνπλ πεξηζζφηεξα 
θνξινινγεηέα θέξδε 

Άξα ζα ππάξμεη πεξηζζφηεξε πιεξσκή θφξνπ ζην 
κέιινλ 

ΑΤΣΖ  ΔΗΝΑΗ Ζ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΠΟΤ 
ΑΝΑΓΝΧΡΗΕΔΣΑΗ ΖΜΔΡΑ 
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2.4.1.4 Δπαλεθηίκεζε ηνηρεηψλ Δλεξγεηηθνχ 

χκθσλα κε νξηζκέλα ΓΛΠ (π.ρ. ΓΛΠ 16, ΓΛΠ 38, ΓΛΠ 39, ΓΛΠ 40), νξηζκέλα 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κπνξνχλ λα επαλεθηηκεζνχλ. 

ε ρψξεο φπνπ ε επαλεθηίκεζε επεξεάδεη ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα, κεηαβάιιεηαη ε 

θνξνινγηθή βάζε ηνπ ζηνηρείνπ θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζσξηλή 

δηαθνξά, νχηε θαη ππάξρεη ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο. ηηο 

πιείζηεο φκσο πεξηπηψζεηο ε επαλεθηίκεζε δελ επεξεάδεη ηα θνξνινγεηέα θέξδε ηεο 

πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία γίλεηαη ε επαλεθηίκεζε θαη ε θνξνινγηθή βάζε ηνπ ζηνηρείνπ δελ 

κεηαβάιιεηαη. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ ζηελ νληφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζα δηαθέξεη απφ ην πνζφ πνπ ζα αθαηξείηαη γηα θνξνινγηθνχο 

ζθνπνχο. 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο επαλεθηηκεκέλεο ινγηζηηθήο αμίαο (ΛΑ) θαη ηεο θνξνινγηθήο 

βάζεο (ΦΒ) ηνπ ζηνηρείνπ απνηειεί πξνζσξηλή δηαθνξά θαη δεκηνπξγεί αλαβαιιφκελε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε (εάλ ε ΛΑ > ΦΒ). Απηφ ζα ζπκβεί έζησ θαη εάλ: 

 ε εηαηξεία ζθνπεχεη λα πσιήζεη ην ζηνηρείν – ε επαλεθηηκεκέλε ινγηζηηθή αμία 

ζα αλαθηεζεί απφ ηελ πψιεζε θαη ζα πιεξσζεί κειινληηθφο θεθαιαηνπρηθφο 

θφξνο πάλσ ζην θέξδνο πψιεζεο, ή 

 ε νληφηεηα δελ ζθνπεχεη λα πσιήζεη ην ζηνηρείν – ε επαλεθηηκεκέλε ινγηζηηθή 

αμία ζα αλαθηεζεί απφ ηε ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ πνπ ζα επηθέξεη κειινληηθφ 

θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο κειινληηθέο θνξνινγηθέο 

εθπηψζεηο (νη νπνίεο ζα ππνινγηζηνχλ πάλσ ζην θφζηνο). 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ επαλεθηηκψκελνπ ζηνηρείνπ θαη ηεο 

θνξνινγηθήο ηνπ βάζεο είλαη πξνζσξηλή δηαθνξά θαη δεκηνπξγεί αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε πνπ ζα πξέπεη λα θαηαρσξηζηεί ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. 
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Γηάγξακκα 2.4.1-II Λνγηζηηθόο Υεηξηζκόο Δπαλεθηίκεζεο 

 

 

2.4.2 Αθαηξεηέεο Πξνζσξηλέο Γηαθνξέο 

Αθαηξεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο είλαη νη δηαθνξέο πνπ ζα θαηαιήμνπλ ζε πνζά πνπ είλαη 

αθαηξεηέα θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο (θνξνινγηθήο δεκηάο) ησλ 

κειινληηθψλ ρξήζεσλ, θαζψο ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ή ηεο 

ππνρξέσζεο αλαθηάηαη ή δηαθαλνλίδεηαη. Έρνπλ σο ζπλέπεηα λα θαηαβάιιεηαη κεγαιχηεξνο 

ΔΠΑΝΔΚΣΗΜΖΖ 

ΛΑ>ΦΒ 

Γεκηνπξγεί κειινληηθή 
Φνξνινγηθή Τπνρξέσζε 

Τπνρξέσζε = Κέξδνο 
Δπαλεθηίκεζεο * % Φφξνπ 

ΥΡΔΩΖ 

Απνζεκαηηθφ 
Δπαλεθηίκεζεο 

ΠΗΣΩΖ 

Φνξνινγηθή 
Τπνρξέσζε 

ΛΑ<ΦΒ 

Γεκηνπξγεί κειινληηθή Φνξνινγηθφ 
ηνηρείν Δλεξγεηηθνχ 

ηνηρείν Δλεξγεηηθνχ = Εεκκία 
Δπαλεθηίκεζεο * % Φφξνπ 

ΥΡΔΩΖ 

Φνξνινγηθφ 
ηνηρείν 

Δλεξγεηηθνχ 

ΠΗΣΩΖ 

Απνζεκαηηθφ 
Δπαλεθηίκεζεο 
ή θέξδνο/Εεκία 
αλάινγηα πνπ 
αλαγλσξίδεηαη 

ε δεκία 
επαλεθηίκεζεο 
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θφξνο ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαη ρακειφηεξνο ζε κειινληηθέο αλαγλσξίδνληαο έηζη 

Αλαβαιιφκελε Φνξνινγηθή Απαίηεζε. 

ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε: 

Λνγηζηηθά θέξδε < Φνξνινγηθά θέξδε δηφηη Λνγηζηηθή αμία ζηνηρείνπ ηνπ Δλεξγεηηθνχ < 

Φνξνινγηθή βάζε ή Λνγηζηηθή αμία ππνρξέσζεο > Φνξνινγηθή βάζε 

νπφηε ε εγγξαθή ζα έρεη σο εμήο: 

 ΥΡ Π 

Απνηειέζκαηα ρξήζεσο (Φφξνο Δηζνδήκαηνο, έμνδν) xxx  

Μαθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο (Αλαβαιιφκελνο Φφξνο Δηζνδήκαηνο) xxx  

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο (Οθεηιφκελνο Φφξνο Δηζνδήκαηνο 

πιεξσηένο, ππνρξέσζε) 

 xxx 

 

 

Ο βαζηθφο θαλνληζκφο πνπ ηζρχεη είλαη φηη φιεο νη αθαηξεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο 

δεκηνπξγνχλ αλαβαιιφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, αιιά ιφγσ 

ζπληεξεηηθφηεηαο, ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη κφλνλ φηαλ είλαη 

πηζαλφλ φηη ζα ππάξμεη αξθεηφ κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο έλαληη ηνπ νπνίνπ ζα 

αθαηξεζνχλ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο. 

Δμαίξεζε απφ ηνλ βαζηθφ θαλφλα απνηειεί ε πεξίπησζε πνπ ην αλαβαιιφκελν 

θνξνινγηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ 

ελεξγεηηθνχ ή κηαο ππνρξέσζεο ζε κία ζπλαιιαγή ε νπνία: 

i. δελ απνηειεί επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε, θαη 

ii. θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην 

θνξνινγεηέν θέξδνο. 

κσο, γηα αθαηξεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, 

ππνθαηαζηήκαηα, ζπλδεδεκέλεο θαη ζπκθέξνληα κε θνηλνπξαμίεο, πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη 

αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 3.4.5 

2.4.2.1 Παξαδείγκαηα Αθαηξεηέσλ Πξνζσξηλψλ Γηαθνξψλ 

ε κηα ελνπνίεζε επηρεηξήζεσλ πνπ ζπληζηά εμαγνξά, ην θφζηνο απφθηεζεο θαηαλέκεηαη 

ζηα θαηαρσξεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο κε βάζε ηελ εχινγε αμία ηνπο 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξάμεο ελνπνίεζεο. Σα πην θάησ παξαδείγκαηα αθνξνχλ ζε 

αθαηξεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε αλαβαιιφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ: 
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Πίλαθαο 2.4.2-I Παξαδείγκαηα Αθαηξεηέσλ Πξνζσξηλώλ Γηαθνξώλ 

ΤΝΑΛΛΑΓΖ ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ ΣΑ 

Λνγηζηηθά Βηβιία Φνξνινγηθά Βηβιία 

Πξνβιέςεηο γηα έμνδα 

ζπληάμεσλ 

Καηαρσξίδνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο 

άζρεηα εάλ πιεξψλνληαη ή 

φρη 

Δθπίπηνπλ φηαλ πιεξσζνχλ 

νη ζπλεηζθνξέο ζε ηακείν 

ζπληάμεσλ ή φηαλ 

πιεξσζνχλ ζηνπο 

ππαιιήινπο 

Μεησκέλεο Φνξνινγηθέο 

Απνζβέζεηο (ΛΑ < ΦΒ) 

π.ρ. ινγηζηηθή απφζβεζε 

50% 

π.ρ. θνξνινγηθή απφζβεζε 

20% 

Αλαβαιιφκελν Δηζφδεκα 

πνπ εηζπξάρζεθε ζηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν 

Καηαρσξίδεηαη φηαλ 

πξαγκαηνπνηεζεί 

(κεηαγελέζηεξε πεξίνδν 

Καηαρσξίδεηαη φηαλ 

εηζπξαρζεί (ηξέρνπζα 

πεξίνδν) 

 

2.4.2.2 Αξηζκεηηθφ Παξαδείγκαηα Αθαηξεηέσλ Πξνζσξηλψλ Γηαθνξψλ 

 

Παξάδεηγκα: 

Αγνξά κεραλήκαηνο ηελ 2.1.2006 κε αμία θηήζεσο 60.000 επξψ. Καηά ηε θνξνινγηθή 

λνκνζεζία απνζβέλεηαη ζε 3 έηε, ελψ ε σθέιηκε δσή ηνπ νξίδεηαη ζηα 2 έηε ζχκθσλα κε ηα 

Γ.Λ.Π. Σα ινγηζηηθά θέξδε ζεσξνχληαη ζηαζεξά θαη γηα ηα 3 έηε ζην πφζν ησλ 100.000. Ο 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο είλαη 29%. 

Λχζε: 

Απνζβέζεηο κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία: 

60.000 / 3 έηε = 20.000 

Απνζβέζεηο κε βάζε ηα Γ.Λ.Π.: 

60.000 / 2 έηε = 30.000 

30.000 – 20.000 = 10.000 δηαθνξά 

χκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία νη απνζβέζεηο πξέπεη λα είλαη ρακειφηεξεο θαηά 

10.000 ελ ζρέζεη κε ηα Γ.Λ.Π. 

νπφηε γηα ηε ρξήζε 2006: 

Λνγηζηηθά θέξδε 100.000 

+ 10.000 (απνζβέζεηο επηπιένλ θνξνινγηθέο) 
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Φνξνινγεηέα θέξδε 110.000 

Λνγηζηηθά θέξδε 100.000 * 29% = 29.000 θφξνο έμνδν 

Φνξνινγεηέα. θέξδε 110.000 * 29% = 31.900 θφξνο ππνρξέσζε 

31.900 θφξνο ππνρξέσζε, πιεξσηένο ζην Διιεληθφ Γεκφζην 

– 29.000 θφξνο έμνδν 

2.900 αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε 

Ζ εγγξαθή ζα έρεη σο εμήο: 

 ΥΡ Π 

Απνηειέζκαηα ρξήζεσο (Φφξνο Δηζνδήκαηνο, έμνδν) 29.000  

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο (Αλαβαιιφκελνο Φφξνο Δηζνδήκαηνο)  

 

2.900  

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο (Οθεηιφκελνο Φφξνο Δηζνδήκαηνο 

πιεξσηένο, ππνρξέσζε) 

 31.900 

 

Σελ επφκελε ρξήζε, ην 2007, εθφζνλ ηα δεδνκέλα δελ αιιάδνπλ, ζα αθνινπζεζεί ε ίδηα 

δηαδηθαζία. Ζ εγγξαθή ζα είλαη ε ίδηα. Σελ ηειεπηαία ρξήζε, ην 2008, ζχκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π. 

ην πάγην έρεη απνζβεζζεί ζηηο ρξήζεηο 2006 θαη 2007, αθνχ ε σθέιηκε δσή ηνπ είλαη 2 έηε. 

κσο θαηά ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία ε απφζβεζε ηνπ παγίνπ είλαη 20.000 γηα ηε ρξήζε 

2008, αθνχ απνζβέλεηαη ζε 3 έηε, νπφηε: 

Λνγηζηηθά θέξδε 100.000 

– 20.000 (απνζβέζεηο θνξνινγηθέο) 

Φνξνινγεηέα θέξδε 80.000 

Λνγηζηηθά θέξδε 100.000 * 29% = 29.000 θφξνο έμνδν 

Φνξνινγεηέα θέξδε 80.000 * 29% = 23.200 θφξνο ππνρξέσζε 

Φφξνο Έμνδν: 29.000  

Φφξνο Τπνρξέσζε: 23.200  

Δπνκέλσο, Αλαβαιιφκελε Φνξνινγηθή Απαίηεζε = 29.000 - 23.200  = 5.800, (ζε πίζησζε 

ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ). 

Γηα ηηο ρξήζεηο 2006 θαη 2007 ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ ινγαξηαζκνχ «Μαθξνπξφζεζκεο 

Απαηηήζεηο, αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο» είλαη: 2.900 (2006) + 2.900 (2007) = 5.800 

Με ηελ εγγξαθή πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα ηε ρξήζε 2008, ζα κεδεληζηεί ην πνζφ ηεο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο, 
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 ΥΡ Π 

Απνηειέζκαηα ρξήζεσο (Φφξνο Δηζνδήκαηνο, έμνδν) 29.000  

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο (Αλαβαιιφκελνο Φφξνο Δηζνδήκαηνο)  

 

 5.800 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο (Οθεηιφκελνο Φφξνο Δηζνδήκαηνο 

πιεξσηένο, ππνρξέσζε) 

 23.200 

 

 

2.4.2.3 Ζ Λνγηθήο ηεο Γεκηνπξγίαο Φνξνινγηθνχ ηνηρείνπ Δλεξγεηηθνχ 

Γηάγξακκα 2.4.2-I Ζ Λνγηθή ηεο Γεκηνπξγίαο Φνξνινγηθνύ ηνηρείνπ Δλεξγεηηθνύ 

  

ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

Αλακέλεηαη φηη ε ηαθηνπνηεζήο ηεο ζα νδεγήζεη ζε  εθξνή 
νηθνλνκηθνχ πφξνπ, ιφγσ κειινληηθήο πιεξσκήο ή αιινπ 

δηαθαλνληζκνχ ηεο 

Οηαλ ππάξμεη απηή ε εθξνή, νιφθιεξε ή κέξνο ηεο ζα 
αθαηξεζεί απν κειινληηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα 

Απηφ δεκηνπξγεί κηα πξνζσξηλή θνξνινγηθή δηαθνξά ε νπνηα 
δεκηνπξγεί καη κειινληηθή θνξνινγηθή απαίηεζε (γηα 

ρακειφηεξν θφξν) απν ην θξάηνο 

Απηή ε απαίηεζε απνηειεί θνξνινγηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ 

Δίλαη πηζαλφλ φηη ζα ππάξμνπλ κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε 
νχησο ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί απηή ε πξνζσξηλή δηαθνξα; 

ΝΑΗ 

Αλαγλσξίδεηαη αλαβαιιφκελν 
θνξνινγηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ 

ΟΥΗ 

Γελ αλαγλσξίδεηαη 
αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ 

ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ 
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2.4.3 Αρξεζηκνπνίεηεο Φνξνινγηθέο Εεκίεο θαη Φνξνινγηθέο Πηζηώζεηο 

πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αθαηξεηέσλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ (πνπ αλαθέξζεθε ζηελ 

ελφηεηα Μέξνο 2.4.2), φπνπ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδνληαη φηαλ είλαη 

πηζαλφλ λα ππάξμνπλ κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ ζα αθαηξεζεί ε 

πξνζσξηλή δηαθνξά, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ 

θαη πηζηψζεσλ ηα ζρεηηθά θνξνινγηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδνληαη φηαλ είλαη 

πηζαλφλ λα ππάξμνπλ κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο θαη πηζηψζεηο. 

ε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ησλ αθαηξεηέσλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ, ζηελ πεξίπησζε 

ησλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ ππάξρεη ζνβαξή έλδεημε φηη ίζσο λα κελ 

ππάξμνπλ κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε (ιφγσ ηνπ φηη ε εηαηξεία είλαη π.ρ. δεκηνγφλνο). ε 

πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία ήηαλ δεκηνγφλνο θαηά ηα ηειεπηαία έηε, ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν 

ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη κφλν ζηελ έθηαζε πνπ: 

 ππάξρνπλ αξθεηέο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ 

θνξνινγεηέα θέξδε θαη ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή θαη 

ζηελ ίδηα θνξνινγηθή νληφηεηα, 

 ή ππάξρεη άιιε ηθαλνπνηεηηθή έλδεημε φηη ζα ππάξμνπλ κειινληηθά 

θνξνινγεηέα θέξδε πνπ αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή θαη ζηελ ίδηα 

θνξνινγηθή νληφηεηα. 

 

2.4.4 Απνηίκεζε Φνξνινγηθώλ ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ θαη Τπνρξεώζεσλ 

Οη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο/ απαηηήζεηο – ηξέρνπζαο θαη πξνεγνπκέλσλ 

ρξήζεσλ, πξέπεη λα απνηηκψληαη ζην πιεξσηέν πνζφ ή αλαθηήζηκν πνζφ κε ηνπο ηζρχνληεο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο/ απαηηήζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ θαηά ηελ πεξίνδν 

δηαθαλνληζκνχ απαηηήζεσο ή ππνρξεψζεσο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηζρχνληεο ζπληειεζηέο 

κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

Ζ απνηίκεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη απαηηήζεσλ πξέπεη λα 

αληαλαθιά ηηο επαθφινπζεο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε 

αλακέλεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, λα αλαθηήζεη ή λα δηαθαλνλίζεη ηε 

ινγηζηηθή αμία ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεψλ ηεο. 
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Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο δελ πξνεμνθινχληαη. Ζ 

ινγηζηηθή αμία κηαο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο πξέπεη λα επαλεμεηάδεηαη ζε 

θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα κεηψλεη ηε ινγηζηηθή αμία κηαο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο θαηά ηελ έθηαζε πνπ ηνπ ινηπνχ δελ είλαη πηζαλφ 

φηη επαξθέο θνξνινγεηέν θέξδνο ζα είλαη δηαζέζηκν γηα λα επηζηξέςεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

σθέιεηαο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο. Κάζε ηέηνηα κείσζε πξέπεη λα 

αλαζηξέθεηαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ θαζίζηαηαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη επαξθέο θνξνινγεηέν 

θέξδνο. 

 

2.4.5 Δπαλεθηίκεζε Με-Αλαγλσξηδόκελσλ Φνξνινγηθώλ ηνηρείσλ 

ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα επαλεθηηκά ηα κε 

αλαγλσξηζκέλα αλαβαιιφκελα θνξνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα 

αλαγλσξίδεη έλα πξνεγνπκέλσο κε αλαγλσξηζκέλν αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη ην κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο ζα 

επηηξέςεη ηελ αλάθηεζε ηνπ αλαβαιιφκελνπ θνξνινγηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, κία βειηίσζε ζηηο εκπνξηθέο ζπλζήθεο κπνξεί λα θαηαζηήζεη πεξηζζφηεξν 

πηζαλφ γηα ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα φηη ζα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη επαξθέο 

θνξνινγεηέν θέξδνο ζην κέιινλ, ψζηε ην αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

λα αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο
4
. Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη φηαλ κηα 

νηθνλνκηθή νληφηεηα επαλεθηηκά αλαβαιιφκελα θνξνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηελ 

εκεξνκελία κίαο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ ή κεηαγελεζηέξσο. 

Ωο απνηέιεζκα κηαο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ, ν απνθηψλ κπνξεί λα ζεσξεί πηζαλφ φηη ζα 

αλαθηήζεη έλα δηθφ ηνπ αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, πνπ δελ είρε 

αλαγλσξηζζεί πξηλ απφ ηε ζπλέλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ν απνθηψλ κπνξεί 

                                                      
4 Κξηηήξηα Αλαγλψξηζεο: Γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο αλαγλσξίδεηαη έλα 

αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ζηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα 

ππάξρεη δηαζέζηκν θνξνινγεηέν θέξδνο έλαληη ηνπ νπνίνπ ε εθπεζηέα πξνζσξηλή δηαθνξά 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, εθηφο αλ ην αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο ζε ζπλαιιαγή 

πνπ:  

α) δελ είλαη ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη 

β) θαηά ην ρξφλν ηεο ζπλαιιαγήο, δελ επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ θέξδνο νχηε ην 

θνξνινγεηέν θέξδνο (ηε θνξνινγηθή δεκία). 

 



 

29 

 

 

λα δηθαηνχηαη λα επσθειεζεί ηηο δηθέο ηνπ αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο απφ ηα 

κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε ηνπ απνθηψκελνπ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ν απνθηψλ 

αλαγλσξίδεη έλα αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, αιιά δελ ην πεξηιακβάλεη 

σο κέξνο ηεο ινγηζηηθνπνίεζεο ηεο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ θαη, ζπλεπψο, δελ ην ιακβάλεη 

ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ππεξαμίαο ή ηνπ πνζνχ νπνηαζδήπνηε ππέξβαζεο ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ απνθηψληνο ζηελ θαζαξή εχινγε αμία ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ απνθηψκελνπ πέξαλ 

ηνπ θφζηνπο ηεο ζπλέλσζεο. 

Αλ ην δπλεηηθφ φθεινο ησλ κεηαθεξφκελσλ εηο λένλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ ή άιισλ 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ απνθηψκελνπ δελ πιεξνχζε ηα 

θξηηήξηα ηνπ ΓΠΥΑ 3 γηα μερσξηζηή αλαγλψξηζε φηαλ κηα ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ 

ινγηζηηθνπνηείηαη αξρηθά αιιά πξαγκαηνπνηείηαη κεηαγελέζηεξα, ν απνθηψλ ζα αλαγλσξίζεη 

ηνλ αλαβαιιφκελν πηζησηηθφ θφξν πνπ πξνθχπηεη ζην θέξδνο ή ζηε δεκία. Δπηπξφζζεηα, ν 

απνθηψλ ζα: 

 κεηψζεη ηε ινγηζηηθή αμία ηεο ππεξαμίαο ζην πνζφ πνπ ζα είρε αλαγλσξηζηεί αλ ην 

αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είρε αλαγλσξηζηεί σο 

αλαγλσξίζηκν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο θαη 

 αλαγλσξίζεη ηε κείσζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο ππεξαμίαο σο έμνδν. 

κσο, ε δηαδηθαζία απηή δελ θαηαιήγεη ζηε δεκηνπξγία ππέξβαζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

απνθηψληα ζηελ θαζαξή εχινγε αμία ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ 

ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ απνθηψκελνπ πέξαλ ηνπ θφζηνπο ηεο 

ζπλέλσζεο, νχηε απμάλεη ην πνζφ πνπ είρε αλαγλσξηζηεί πξνγελέζηεξα γηα νπνηαδήπνηε 

ηέηνηα ππέξβαζε. 

 

2.4.6 Δπελδύζεηο ζε Θπγαηξηθέο, πλδεδεκέλεο, Τπνθαηαζηήκαηα θαη 

Κνηλνπξαμίεο 

2.4.6.1 Γεκηνπξγία Πξνζσξηλήο Γηαθνξάο  

 

Πξνζσξηλέο δηαθνξέο πξνθχπηνπλ φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηεο επέλδπζεο ζε κία 

ζπγαηξηθή, ζπλδεδεκέλε, ππνθαηάζηεκα ή θνηλνπξαμία (ην ζπκθέξνλ ηεο νληφηεηαο ζηα 

θαζαξά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ – ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξαμίαο) δηαθέξεη απφ ηε 

θνξνινγηθή ηεο βάζε (ε νπνία ζπρλά είλαη ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο). Ζ πην πάλσ δηαθνξά 

κπνξεί, π.ρ., λα πξνθχςεη απφ: 
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 ε χπαξμε αδηαλέκεησλ θεξδψλ ησλ ζπγαηξηθψλ, ππνθαηαζηεκάησλ, ζπγγελψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη θνηλνπξαμηψλ 

 κεηαβνιέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο φηαλ κία κεηξηθή εηαηξεία θαη ε 

ζπγαηξηθή ηεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη 

 κία κείσζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο κηαο ζπκκεηνρήο ζε κηα ζπγγελή, ζην 

αλαθηήζηκν πνζφ ηεο. 

ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε πξνζσξηλή δηαθνξά κπνξεί λα είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ ηελ πξνζσξηλή δηαθνξά πνπ ζπλδέεηαη κε απηήλ ηε ζπκκεηνρή ζηηο 

αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, αλ απηή απεηθνλίδεη ηε ζπκκεηνρή 

ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζην θφζηνο ή ζε αλαπξνζαξκνζκέλν πνζφ. 

Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη κία αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε επελδχζεηο 

ζε ζπγαηξηθέο, ππνθαηαζηήκαηα, ζπγγελείο θαη κε ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο, εθηφο εάλ 

πιεξνχληαη ακθφηεξνη νη αθφινπζνη φξνη: 

 ε κεηξηθή εηαηξεία, ν επελδπηήο ή ν θνηλνπξαθηψλ είλαη ζε ζέζε λα ειέγμνπλ ην 

ρξνληθφ ζεκείν ηεο αλαζηξνθήο ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο θαη 

 αλακέλεηαη φηη ε πξνζσξηλή δηαθνξά δελ ζα αλαζηξαθεί ζην νξαηφ κέιινλ 

Δθφζνλ κία κεηξηθή εηαηξεία ειέγρεη ηε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο ζπγαηξηθήο ηεο, είλαη 

ζε ζέζε λα ειέγρεη ην ρξφλν αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ πνπ ζπλδένληαη κε 

απηήλ ηε ζπκκεηνρή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ φρη 

κφλνλ απφ αδηαλέκεηα θέξδε, αιιά επίζεο απφ θάζε δηαθνξά κεηαηξνπήο). Πεξαηηέξσ, δελ 

ζα ήηαλ ζπλήζσο εθηθηφ λα πξνζδηνξηζζεί ην πνζφ ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πνπ ζα ήηαλ 

πιεξσηέν φηαλ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο αλαζηξαθνχλ. πλεπψο, φηαλ ε κεηξηθή εηαηξεία 

έρεη απνθαζίζεη λα κε δηαλεκεζνχλ απηά ηα θέξδε ζην νξαηφ κέιινλ, ε κεηξηθή εηαηξεία δελ 

αλαγλσξίδεη κία αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε. Οη ίδηεο πξνυπνζέζεηο εθαξκφδνληαη 

γηα επελδχζεηο ζε ππνθαηαζηήκαηα. 

Σα κε ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο νηθνλνκηθή νληφηεηαο 

επηκεηξψληαη ζην ιεηηνπξγηθφ ηεο λφκηζκα. Αλ ην θνξνινγεηέν θέξδνο ή ε θνξνινγηθή 

δεκία ηεο νηθνλνκηθή νληφηεηαο (θαη ζπλεπψο, ε θνξνινγηθή βάζε ησλ κε ρξεκαηηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ απηήο) πξνζδηνξίδεηαη ζε δηαθνξεηηθφ λφκηζκα, νη 

κεηαβνιέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο δεκηνπξγνχλ πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ 

θαηαιήγνπλ ζε αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ή πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ. Ο πξνθχπησλ αλαβαιιφκελνο θφξνο ρξεψλεηαη ή πηζηψλεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 
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Έλαο επελδπηήο ζε ζπγγελή εηαηξεία δελ ειέγρεη ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα απηή θαη δελ 

είλαη ζπλήζσο ζε ζέζε λα θαηεπζχλεη ηε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο. πλεπψο, αλ δελ ππάξρεη 

ζπκθσλία πνπ νξίδεη φηη ηα θέξδε ηεο ζπγγελνχο δελ ζα δηαλεκεζνχλ ζην νξαηφ κέιινλ, ν 

επελδπηήο αλαγλσξίδεη κία αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ 

θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επέλδπζή ηνπ ζηε ζπγγελή. ε 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ν επελδπηήο κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη ην πνζφ ηνπ 

θφξνπ πνπ ζα ήηαλ πιεξσηέν, αλ αλαθηνχζε ην θφζηνο ηεο επέλδπζήο ηνπ ζηε ζπγγελή, αιιά 

κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη φηη απηφ ζα ηζνχηαη κε ή ζα ππεξβαίλεη έλα ειάρηζην πνζφ. ε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο, ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε επηκεηξάηαη ζε απηφ ην πνζφ. 

Ζ ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κεξψλ ζε κία θνηλνπξαμία ζπλήζσο ξπζκίδεη ηε δηαλνκή ησλ 

θεξδψλ θαη θαζνξίδεη αλ νη απνθάζεηο γηα ηέηνηα ζέκαηα απαηηνχλ ηε ζπγθαηάζεζε φισλ ησλ 

θνηλνπξαθηνχλησλ ή κία εηδηθή πιεηνςεθία ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ. ηαλ ν θνηλνπξαθηψλ 

κπνξεί λα ειέγρεη ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ θαη αλακέλεηαη φηη ηα θέξδε δελ ζα δηαλεκεζνχλ 

ζην νξαηφ κέιινλ, δελ αλαγλσξίδεηαη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε. 

Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη έλα αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ 

επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, ππνθαηαζηήκαηα, ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη απφ ζπκκεηνρέο ζε 

θνηλνπξαμίεο, θαηά ηελ έθηαζε θαη κφλν θαηά ηελ έθηαζε, πνπ αλακέλεηαη φηη: 

 νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο ζα αλαζηξαθνχλ ζην νξαηφ κέιινλ θαη 

 ζα ππάξμεη θνξνινγεηέν θέξδνο έλαληη ηνπ νπνίνπ ε πξνζσξηλή δηαθνξά κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

 

2.5 Γηαλνκή Κεξδώλ γηα Δηαηξίεο πνπ Τηνζεηνύλ ηα ΓΛΠ 

χκθσλα κε νδεγία ηεο ΔΛΣΔ
5
 αλαθνξηθά κε ηελ δηαλνκή θεξδψλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, γηα φιεο ζρεδφλ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ινγηζηηθήο αμίαο θαη θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ, αλαγλσξίδεηαη θαηαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο θαη σο έζνδν θαη σο έμνδν αλαγλσξίδεηαη είηε ζηελ θαζαξή 

ζέζε είηε ζηα απνηειέζκαηα, ζπκπιεξσκαηηθά ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο 

απφ ηα νπνία (θέξδνο ή δεκία) θαη πξνέθπςε. πσο επίζεο πξναλαθέξζεθε ν θφξνο 

                                                      
5
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εηζνδήκαηνο (αλαβαιιφκελνο ή ηξέρσλ), ιακβάλεηαη πάληα ππφςε πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζζνχλ ηα πνζά πνπ εμαηξνχληαη ηεο δηαλνκήο. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 

1. Αλαβαιιφκελνο θφξνο - έζνδν πνπ πξνθχπηεη ζε πεξίπησζε αλαθηήζηκσλ 

θνξνινγηθψλ\δεκηψλ θαη έρεη σο γελεζηνπξγφ αηηία ηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ν 

θνξνινγηθφο λφκνο γηα "κεηαθνξά" θνξνινγηθψλ δεκηψλ. 

2. Αλαβαιιφκελνο θφξνο έζνδν πνπ πξνθχπηεη ζε πεξίπησζε θνξνινγηθήο 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ε νπνία δελ είλαη απνδεθηή ινγηζηηθά. 

3. Αλαβαιιφκελνο θφξνο - έζνδν πνπ πξνθχπηεη απφ κεηαβνιή θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ. 

Γλώκε 

Γεληθψο ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο (1) έσο (3), ην ρξεσζηηθφ θνλδχιην ηνπ αλαβαιιφκελνπ 

θφξνπ είηε ζα κεδεληζζεί κειινληηθά κέζσ ηεο ρξέσζήο ηνπ σο θφξνπ εηζνδήκαηνο - εμφδνπ, 

είηε ζα κεηψζεη ήδε αλαγλσξηζζέληα θφξν εηζνδήκαηνο-έμνδν. Αλ θαη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο 

ζηηο νπνίεο ηα πνζά απηά ζα κπνξνχζαλ λα δηαλεκεζνχλ, ε γλψκε καο είλαη λα κε 

δηαλέκνληαη ηφζν γηα ιφγνπο ζχλεζεο φζν θαη γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ηεο παξαθνινχζεζεο 

ησλ ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ. 

Παξάδεηγκα 

Έζησ επέλδπζε ζε αθίλεηα θφζηνπο θηήζεσο 1.000 θαη εχινγεο αμίαο 1.500, γηα ηελ νπνία 

ζην παξειζφλ έρεη αλαγλσξηζζεί ζηαδηαθά αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε 175 

(1.500-1.000)Υ35%. ηελ ηξέρνπζα ρξήζε, έζησ 2005, ν ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο κεηψλεηαη ζε 32%. Παξακελφλησλ φισλ ησλ άιισλ σο έρνπλ, ε αλαβαιιφκελε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε κεηψλεηαη ζε 160 (1.500-1.000)Υ32% νπφηε θαη αλαγλσξίδεηαη 

θφξνο εηζνδήκαηνο - έζνδν απφ 15. Σν πνζφ απηφ δελ κπνξεί λα δηαλεκεζεί δηφηη κεηψλεη ην 

ρξεσζηηθφ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ θέξδε εηο λένλ πνζνχ 175 πνπ είρε αλαγλσξηζζεί ζην 

παξειζφλ. Ζ δηαλνκή ηνπ κπνξεί λα γίλεη κφλν κέζσ ηεο ξεπζηνπνίεζεο ηεο επέλδπζεο. 

Γειαδή αλ ππνηεζεί φηη ξεπζηνπνηεζεί ε επέλδπζε γηα πνζφ 1.500 ην θέξδνο 500-160=340 

δηαλέκεηαη ειεχζεξα. 

 

2.6  Γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ην ΓΛΠ 12 

Οη γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη ζην Πξνζάξηεκα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνπλ νη ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φπσο 

νξίδεηαη κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. 
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Αλαθνξηθά κε ην Γ.Λ.Π 12 ζα πξέπεη λα γίλεηαη αξρηθά αλάιπζε ησλ ζεκαληηθψλ πνζψλ 

θφξνπ, δειαδή αλάιπζε ζηηο ζεκεηψζεηο γηα ην πψο δηακνξθψζεθε ην ππφινηπν ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο. πγθεθξηκέλα απηή ε αλάιπζε κπνξεί λα αθνξά: 

 Σξέρσλ θφξν πνπ αθνξά ηε ρξήζε 

 Σξέρσλ θφξν πνπ αθνξά πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ν νπνίνο φκσο ινγίζηεθε ζηα 

Απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 

 Αλαβαιιφκελνη θφξνη πνπ αθνξνχλ πξνζσξηλέο δηαθνξέο ηεο ρξήζεο 

 Αλαβαιιφκελνη θφξνη πνπ αθνξνχλ κεηαβνιή ζπληειεζηψλ ή λένπο θφξνπο 

 Έζνδν θφξνπ πνπ κεηψλεη ηνλ ηξέρνληα θφξν θαη πξνέξρεηαη απφ κε ινγηζκέλν θφξν 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο. 

 Έζνδν θφξνπ πνπ κεηψλεη ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν θαη πξνέξρεηαη απφ κε ινγηζκέλν 

θφξν πξνεγνχκελεο ρξήζεο 

 Αλαβαιιφκελνο θφξνο, έμνδν αλ γίλεη πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

απαίηεζε 

 Αλαβαιιφκελνο θφξνο, έζνδν αλ γίλεη αληηζηξνθή πξφβιεςεο γηα κείσζε ησλ 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ 

 Έμνδν ή έζνδν θφξνπ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Γ.Λ.Π 8
6
, φηαλ δελ είλαη δπλαηφ λα 

κεηαθεξζνχλ θαηεπζείαλ ζηελ θαζαξή Θέζε.  

Αλαθνξηθά κε ην θφξν ζηελ Καζαξή Θέζε, πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ην ζχλνιν ηνπ 

ηξέρνληνο θφξνπ θαη ην ζχλνιν ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ πνπ κεηαθέξζεθαλ θαηεπζείαλ 

ζηελ θαζαξή ζέζε, ελψ αλαθνξηθά κε ηε ζπκθσλία θφξνπ κε ζπληειεζηέο, ζα πξέπεη λα 

γλσζηνπνηείηαη ε ζπκθσλία απνηειέζκαηνο πξν θφξσλ θαη θφξνπ, κε ην θφξν πνπ 

πξνέθππηε αλ εθαξκφδνληαλ ζηα πξν θφξσλ, ν ηζρχνλ ή νη ηζρχνληεο ζπληειεζηέο. Ζ 

ζπκθσλία απηή κπνξεί λα είλαη θφξνο εηζνδήκαηνο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο κείνλ ( 

Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ * ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο) θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππνινγίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζε πνηα βάζε 

εθαξκφδεηαη. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη θάζε κεηαβνιή ζηνλ ηζρχνληα ζπληειεζηή, ζε ζρέζε 

κε πξνεγνχκελεο ρξήζεο θαζψο θαη έλαο πίλαθαο θαηά θαηεγνξία ζηνηρείσλ ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ, κε αλάιπζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ έλαξμεο, ησλ κεηαβνιψλ ηεο ρξήζεο 

θαη ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ιήμεο. 

                                                      
6
 Γ.Λ.Π 8:Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, Μεηαβνιέο ησλ Λνγηζηηθψλ Πνιηηηθψλ, Δθηηκήζεσλ θαη ησλ ιαζψλ 
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Γηα ηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη: 

 Σν έμνδν ή έζνδν θφξνπ εηζνδήκαηνο απφ ηε δηαθνπή 

 Ο θφξνο εηζνδήκαηνο απφ ηε δηαθνπείζα δξαζηεξηφηεηα ηεο ρξήζεο 

 Ο θφξνο εηζνδήκαηνο απφ ηε δηαθνπείζα ηεο ζπγθξίζηκεο ρξήζεο 

 

2.7 Γηεξκελείεο ρεηηθέο κε ην ΓΛΠ 12 

ρεηηθέο κε ην ΓΛΠ 12 είλαη νη Γηεξκελείεο 21 «Φφξνη Δηζνδήκαηνο – Αλάθηεζε 

αλαπξνζαξκνζκέλσλ κε απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» θαη 25 « Φφξνη 

Δηζνδήκαηνο – Μεηαβνιέο ζην Φνξνινγηθφ θαζεζηψο κηαο επηρείξεζεο ή ησλ κεηνρψλ ηεο». 

Καη νη δχν δηεξκελείεο έγηλαλ νκφθσλα απνδεθηέο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1999, ελψ ε 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ηέζεθαλ ζε ηζρχ είλαη ε 15ε Ηνπιίνπ 2000.  

 

2.7.1 Γηεξκελεία ΜΔΓ-21 Αλάθηεζε Αλαπξνζαξκνζκέλσλ κε 

Απνζβεζκέλσλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρεηώλ 

χκθσλα κε ην ΓΛΠ 12 παξάγξαθνο 51, ε επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα αληαλαθιά ηηο 

θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλακέλεη, 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, λα αλαθηήζεη ή λα δηαθαλνλίζεη ηε ινγηζηηθή αμία 

εθείλσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο. 

Σν ΓΛΠ 12 παξάγξαθνο 20 αλαθέξεη φηη ε αλαπξνζαξκνγή ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

δελ επεξεάδεη πάληνηε ην θνξνινγεηέν θέξδνο (ή ηε θνξνινγηθή δεκία) ζηελ πεξίνδν ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο θαη φηη ε θνξνινγηθή βάζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα κελ 

αλαπξνζαξκφδεηαη, σο απνηέιεζκα ηεο αλαπξνζαξκνγήο. Αλ ε κειινληηθή αλάθηεζε ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο είλαη θνξνινγεηέα, θάζε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ 

αλαπξνζαξκνζκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ηνπ είλαη κηα 

πξνζσξηλή δηαθνξά θαη θαηαιήγεη ζε κηα αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ή 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Σν ζέκα είλαη πψο εξκελεχεηαη ν φξνο «αλάθηεζε» ζε ζρέζε κε έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ δελ απνζβέλεηαη (κε απνζβέζηκν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν) θαη 

αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 31 ηνπ ΓΛΠ 16.  
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Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ή πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ αλαθχπηεη απφ ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ελφο κε απνζβέζηκνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 16
7
 

παξάγξαθνο 31 επηκεηξάηαη βάζεη ησλ θνξνινγηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα επαθνινπζνχζαλ απφ 

ηελ αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ππφςε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κέζσ πψιεζεο, 

αλεμάξηεηα απφ ηε βάζε επηκέηξεζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Καηά ζπλέπεηα, αλ ε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαζνξίδεη θνξνινγηθφ ζπληειεζηή εθαξκνζηέν 

ζην θνξνινγεηέν πνζφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ν 

νπνίνο δηαθέξεη απφ ην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ εθαξκφδεηαη ζην θνξνινγεηέν πνζφ πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ν πξψηνο ζπληειεζηήο 

εθαξκφδεηαη ζηελ επηκέηξεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ή πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ πνπ ζπλδέεηαη κε έλα κε απνζβέζηκν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

 

2.7.2 Γηεξκελεία ΜΔΓ-25 Μεηαβνιέο ζην Φνξνινγηθό Καζεζηώο κηαο 

Δπηρείξεζεο ή ησλ Μεηνρώλ ηεο 

Μηα κεηαβνιή ζην θνξνινγηθφ θαζεζηψο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ή ησλ κεηφρσλ ηεο 

κπνξεί λα έρεη ζπλέπεηεο γηα κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα απμάλνληαο ή κεηψλνληαο ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο. Απηφ κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα 

ζπκβαίλεη θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζην ρξεκαηηζηήξην ή 

θαηά ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο θαζαξήο ζέζεο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Μπνξεί επίζεο λα 

ζπκβεί θαηά ηε κεηαθίλεζε ηνπ ειέγρνληνο κεηφρνπ ζε άιιε ρψξα. Ωο απνηέιεζκα ελφο 

ηέηνηνπ γεγνλφηνο, κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα θνξνινγεζεί δηαθνξεηηθά. Μπνξεί 

γηα παξάδεηγκα λα θεξδίζεη ή λα ράζεη θνξνινγηθά θίλεηξα ή λα ππνβιεζεί ζε δηαθνξεηηθφ 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ζην κέιινλ. 

Μηα κεηαβνιή ζην θνξνινγηθφ θαζεζηψο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ή ησλ κεηφρσλ ηεο 

κπνξεί λα έρεη άκεζε επίπησζε ζηηο ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ή πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Ζ κεηαβνιή κπνξεί επίζεο λα απμήζεη ή λα κεηψζεη ηηο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ 

ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα, αλάινγα κε ηελ επίπησζε πνπ έρεη ε κεηαβνιή ηνπ θνξνινγηθνχ 

θαζεζηψηνο ζηηο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο, πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάθηεζε ή ηνλ 

δηαθαλνληζκφ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Σν ζέκα είλαη πσο κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηεί 

                                                      
7
 Γ.Λ.Π 16: Δλζψκαηα Πάγηα 



 

36 

 

 

ηηο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο κηαο κεηαβνιήο ζην θνξνινγηθφ ηεο θαζεζηψο ή απηφ ησλ 

κεηφρσλ ηεο. 

Μηα κεηαβνιή ζην θνξνινγηθφ θαζεζηψο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ή ησλ κεηφρσλ ηεο 

δελ θαηαιήγεη ζε αχμεζε ή κείσζε ησλ πνζψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή 

ζέζε. Οη ηξέρνπζεο θαη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο κηαο κεηαβνιήο ζην 

θνξνινγηθφ θαζεζηψο ζα πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ, εθηφο αλ απηέο 

νη ζπλέπεηεο ζρεηίδνληαη κε ζπλαιιαγέο θαη γεγνλφηα πνπ θαηαιήγνπλ, ζηελ ίδηα ή ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίνδν, ζε πίζησζε ή ρξέσζε απεπζείαο ζην αλαγλσξηζκέλν πνζφ ηεο θαζαξήο 

ζέζεο. Οη θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε κεηαβνιέο ζην αλαγλσξηζκέλν πνζφ ηεο 

θαζαξήο ζέζεο, ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή πεξίνδν (πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα), ρξεψλνληαη ή πηζηψλνληαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. 

 

2.8  Οη Αιιαγέο πνπ Δπέθεξε ην Γ.Λ.Π 12 

ηελ πίλαθα πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κηα παξάζεζε ησλ  θπξηφηεξσλ ζεκείσλ δηαθνξψλ 

αλαθνξηθά κε ηηο δηαηάμεηο πνπ εηζάγνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη ηα Διιεληθά 

Λνγηζηηθά Πξφηππα.  

Πίλαθαο 2.8-I Γηαθνξέο κεηαμύ ΓΛΠ θαη ΔΛΠ8 

Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα 

Α) Ο θόξνο εηζνδήκαηνο αληιείηαη από 

ηε δηάζεζε ησλ θεξδώλ 

Α) Ο θόξνο εηζνδήκαηνο ζπληζηά δαπάλε 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ζπληζηά έμνδα 

θαη, ζπλεπψο, δελ δηακνξθψλεη ην 

απνηέιεζκα ηεο ρξήζεσο αιιά απνηειεί 

ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο ζην απνηέιεζκα 

απηφ. Καηαρσξείηαη ζην ινγαξηαζκφ 

«Απνηειέζκαηα Υξήζεσο» 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο είλαη ην 

ζπλνιηθφ πνζφ πνπ βαξχλεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο (θαηαρσξείηαη 

σο δαπάλε ζην ινγαξηαζκφ 

«Απνηειέζκαηα Υξήζεσο» 

                                                      
8
 Καξαγηψξγνο Θ., Πεηξίδεο Α. (2006), Δθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. ζε πλδπαζκφ 

κε ην Γ.Λ.., Δθδφζεηο Γεξκαλφο, Θεζζαινλίθε 
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Β) Γηάθξηζε ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο Β) Γηάθξηζε ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο 

Γελ γίλεηαη δηάθξηζε ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο ζε ηξέρνληα θαη ζε 

αλαβαιιφκελν. Σν πνζφ ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα 

θνξνινγεηέα θέξδε  

 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο δηαθξίλεηαη ζε 

ηξέρνληα θαη αλαβαιιφκελν θφξν. 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο είλαη ην πνζφ 

ηνπ θφξνπ πνπ αθνξά ην θνξνινγνχκελν 

θέξδνο ηεο ρξήζεο. 

Γ) Αλαβαιιόκελνο Φόξνο Δηζνδήκαηνο Γ) Αλαβαιιόκελνο Φόξνο Δηζνδήκαηνο 

Γελ θαηαρσξείηαη ζηα βηβιία θαη ζηνλ 

ηζνινγηζκφ αλαβαιιφκελνο θφξνο 

εηζνδήκαηνο (ππνρξέσζε ή απαίηεζε) 

Αλαβαιιφκελνο Φφξνο εηζνδήκαηνο είλαη 

ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ ζα πιεξσζεί ή ζα 

εηζπξαρζεί ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο θαη 

πξνέξρεηαη απφ πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο 

δηαθνξέο. 

Ζ δαπάλε ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ 

βαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο 

ζηελ νπνία ινγίδεηαη. 

Απαγνξεχεηαη ε πξνεμφθιεζε ησλ πνζψλ 

ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. 

Γ) Σν θνξνινγηθό πιενλέθηεκα ησλ 

δεκηώλ ηεο ρξήζεσο 

Γ) Σν θνξνινγηθό πιενλέθηεκα ησλ 

δεκηώλ ηεο ρξήζεσο 

Γελ εμεηάδεηαη νχηε θαηαγξάθεηαη 

ινγηζηηθά ην θνξνινγηθφ πιενλέθηεκα πνπ 

εγθιείνπλ νη κεηαθεξφκελεο εηο λέν δεκίεο. 

Ζ δεκία ρξήζεσο, πνπ κεηαθέξεηαη ζε 

επφκελε ρξεζε γηα ζπκςεθηζκφ κε ηα 

θνξνινγεηέα θέξδε κηαο επφκελεο 

ρξήζεσο, εγθιείεη κηα θνξνινγηθή 

απαίηεζε ίζε κε ην θφξν ηνπ εηζνδήκαηνο 

πνπ ζα θαξπσζεί ε επηρείξεζε ζηελ 

επφκελε ρξήζε πνπ ζα γίλεη ν 

ζπκςεθηζκφο απηφο. Ζ απαίηεζε απηή 

θαηαρσξείηαη φηαλ είλαη βέβαην θαη εθηφο 

πάζεο ακθηβνιίαο φηη ε επηρείξεζε ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη ζην κέιινλ θέξδε πνπ ζα 

γίλεη εθηθηφο ν ζπκςεθηζκφο ηεο 

απαίηεζεο. 
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Δ) Αιιαγή ζην θνξνινγηθό θαζεζηώο 

ηεο εηαηξίαο 

Δ) Αιιαγή ζην θνξνινγηθό θαζεζηώο 

ηεο εηαηξίαο 

 Οη θαηαρσξεκέλεο ζα βηβιία θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο 

πξνζαξκφδνληαη αλάινγα. Οη δηαθνξέο 

πξνζαξκνγήο θαηαρσξνχληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ή, θαηά πεξίπησζε, ζηελ 

θαζαξή ζέζε. 

Σ) Γλσζηνπνηήζεηο Σ) Γλσζηνπνηήζεηο 

Απαηηνχληαη ειάρηζηεο γλσζηνπνηήζεηο Απαηηνχληαη εθηεηακέλεο απαηηήζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΜΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 

 

3.1 Δπηπηώζεηο από ηελ Δθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π Γεληθά 

Με ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε απφ ηελ αγνξά ησλ ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ ζηηο ΖΠΑ θαη πέξαζε ζην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα λα απνθαιχπηεη 

ρξφληεο παζνγέλεηεο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο ε Διιεληθή νηθνλνκία βηψλεη ηελ 

κεγαιχηεξε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή θξίζε απφ ηελ ίδξπζε ηνπ λεψηεξνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο. ε απηφ ην δπζκελέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο λα έρεη ππνρσξήζεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηηο δπλαηφηεηεο γηα 

ρξεκαηνδφηεζε λα πεξηνξίδνληαη ζεκαληηθά, ην ζχλνιν ησλ εηζεγκέλσλ ζην ΥΑ εηαηξεηψλ 

πξνρψξεζε ζε ζεκαληηθή πεξηζηνιή δαπαλψλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα δηαρεηξηζηεί ηηο 

επηπηψζεηο ηεο θξίζεο. 

Με ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α. θαη ηελ επξχηεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ απηά 

απαηηνχλ, είλαη δπλαηή κηα πην νπζηαζηηθή αλάιπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο ησλ 

εηζεγκέλσλ ζην ΥΑ εηαηξεηψλ, ελψ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε εμέηαζε ηεο 

επάξθεηαο ησλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

απαηηήζεηο ησλ Πξνηχπσλ. Ζ εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π. απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρεη σο 

ζηφρν ηεο παξνρή πιεξέζηεξεο πιεξνθφξεζεο ζηνπο επελδπηέο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

θεθαιαηαγνξάο. Ωζηφζν απνηειέζκαηα απφ δηεζλείο έξεπλεο εγείξνπλ ακθηβνιίεο γηα ην 

πφζν ηα Γ.Π.Υ.Π. ζπλέβαιαλ ζηε δηαθάλεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο έξεπλεο αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ Grant Thornton ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (2003)9, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα είλαη 

επαηζζεηνπνηεκέλεο ζηα ζέκαηα εθαξκνγήο ησλ Γ.ΛΠ θαζψο ε πιεηνςεθία απηψλ 

παξνπζηάδεη ζεηηθή ζηάζε ζηα λέα πξφηππα (έμη ζηηο δέθα επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ ηα δηεζλή 

απφ ηα πθηζηάκελα πξφηππα). πγθεθξηκέλα,  αλακέλνπλ φηη ε εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π ζα 

                                                      
9 Έξεπλα ηεο Grant Thornton θαη ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ «Πφζν έηνηκεο είλαη νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο λα εθαξκφζνπλ ηα Γ.Π.Υ.Π.», (2003) 
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νδεγήζεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζε πεξηζζφηεξν δηαθαλείο θαη αμηφπηζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ζε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Ωο πξνο ηηο πξνζδνθίεο 

απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π, κία ζηηο δχν επηρεηξήζεηο αλακέλεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

εηθφλα ηεο, ελψ ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πξνζδνθά βειηίσζε ηεο ζέζεο ζηελ αγνξά θαη 

δηεπθφιπλζε ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδπηψλ. Βέβαηα απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ν 

ζρεδηαζκφο ηεο δηαδηθαζίαο κεηάβαζεο ζηα Γ.Λ.Π βξίζθεηαη ζε πξψηκα ζηάδην γηα ηελ 

πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο κφλν ην 17% ησλ επηρεηξήζεσλ δειψλεη φηη έρεη 

θαηαξηίζεη πξφγξακκα δξάζεο, ελψ ην 44% απηψλ βξίζθνληαη αθφκε ζε ζηάδην 

δηεξεπλεηηθψλ ζπδεηήζεσλ. 

Οη Athianos S., Vazakidis A., θαη Drisakis N. (2004)
10

 κε έξεπλά ηνπο ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνίεζαλ ζε δείγκα 40 ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2003 – 2004, 

εμέηαζαλ ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π. Υξεζηκνπνηψληαο έλα αλεπηπγκέλν 

κνληέιν ην νπνίν ζπγθξίλεη ηαπηφρξνλα πιεξνθνξίεο απφ ηα Διιεληθά θαη ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν δηαπίζησζαλ φηη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

ΓΛΠ ζεκεηψλνληαη εθηεηακέλεο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα πάγηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, ζηηο απνζβέζεηο ησλ πάγησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ, ζηελ απνηίκεζε 

ησλ απνζεκάησλ, ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία, ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαη ζην 

εκπνξηθφ ζήκα θαη ηελ ππεξαμία. 

πγθεθξηκέλα δηαπίζησζαλ φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ θεθαιαίνπ εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξε 

κε ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ, θαζψο ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα απνηεινχλ έλα πην 

ζπληεξεηηθφ ινγηζηηθφ κνληέιν,  ην θαζαξφ θέδξνο θαη νη κέζεο επηπηψζεηο γεληθά θηλνχληαη 

πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηηο επηπηψζεηο ζηε ινγηζηηθή αμία, κε εμαίξεζε ηηο πξνβιέςεηο 

θαη ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία. Αλαθνξηθά κε ηνλ Ηζνινγηζκφ, παξαηήξεζαλ φηη ην 

ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ εκθαλίδεηαη πςειφηεξν κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ 

ΓΛΠ, θαζψο κε βάζε ηα ΓΛΠ αλαγλσξίδνληαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζηνλ Ηζνινγηζκφ φπσο 

επίζεο θαη ε απνηίκεζε γίλεηαη ζε πςειφηεξεο ηηκέο φηη απνηηκψληαη ζε πςειφηεξεο ηηκέο 

δεδνκέλεο ηεο πηνζέηεζεο ηεο αξρήο ηεο εχινγεο αμίαο θαη φρη απηήο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ γεληθά  είλαη ηα αθφινπζα: 

                                                      
10

 Athianos S., Vazakidis A.,  Drisakis N. "Financial Ststement Effects of Adopting Internaltional Accounting 

Standards: The case of Greece", 4
th

 Annual Conference of Hellenic Fnance and Accounting Association. 

University of Piraeus, 16-17 December 2005 
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1. Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη ε 

κεηαβιεηφηεηα ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο εκθαλίδνληαη 

ζεκαληηθά πςειφηεξα κε βάζε ηα Γ.Λ.Π απφ φηη κε βάζε ηα ειιεληθά 

πξφηππα. 

2. Ζ ινγηζηηθή αμία παίδεη κεγαιχηεξν ξφιν ζηελ απνηίκεζε ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ 

ζε αληίζεζε κε ην θαζαξφ θέξδνο πνπ παίδεη κηθξφηεξν ξφιν, αλ θαη δελ 

ππάξρνπλ απνδείμεηο φηη ηα ΓΛΠ βειηίσζαλ ηελ ζρεηηθή ηνπο αμία,  

3. Οη πξνζαξκνγέο ζηελ ινγηζηηθή αμία κε βάζε ηα ΓΛΠ απμάλνπλ ηε ζπλάθεηα, 

ελψ νη πξνζαξκνγέο ζην θαζαξφ θέξδνο γεληθά κεηψλνπλ ηε ζπλάθεηα.  

Οη Hung M. θαη Sybramanyam K.R. (2004)
11

 κε έξεπλά ηνπο εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε απφ 

ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο επξσπατθψλ ρσξψλ, ζηηο 

νπνίεο εθαξκφδεηαη έλα ινγηζηηθφ ζχζηεκα πξνζαξκνζκέλν θαη πξνζαλαηνιηζκέλν ηνπο 

κεηφρνπο. Γηα ηελ  έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε δείγκα 80 γεξκαληθψλ εηαηξηψλ νη νπνίεο 

πηνζέηεζαλ ηα Γ.Λ.Π γηα πξψηε θνξά θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1998 -2002. Οη Hung M. 

θαη Sybramanyam K.R. (2004) ζπγθξίλαλε ηηο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζχκθσλα κε ηνπο γεξκαληθνχο ινγηζηηθνχο θαλφλεο, νη νπνίνη είλαη ζπληεξεηηθνί θαη 

πξνζαξκνζκέλνη ζηελ νκαινπνίεζε ησλ θεξδψλ, κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζχκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π., ηα νπνία είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή 

ηεο αξρήο ηεο εχινγεο αμίαο θαη θαηέιεμαλ ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηέιεμαλ νη 

Athianos S., Vazakidis A.,  Drisakis N. (2004), ηα νπνία αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

Οη Vincent O‘Connell θαη Katie Sullivan (2008)
12

 κε έξεπλά ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ 

επίδξαζε ηεο ππνρξεσηηθήο πηνζέηεζεο ησλ Γ.Λ.Π, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 80 

εηαηξίεο  νη νπνίεο αλήθνπλ ζηνλ FTSEurofirst, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πηνζέηεζε 

ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ νδήγεζε ζε κηα αχμεζε ησλ Καζαξψλ Δζφδσλ ην 2004 

ζην ππφ εμέηαζε δείγκα, κε ην 75% πεξίπνπ ησλ εηαηξηψλ λα εκθαλίδνπλ νπζηαζηηθή αχμεζε 

ζε πνζνζηφ 5%. 

                                                      
11

 Hung M. θαη 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 

 

12
 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 
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Οη Barth, Landsman θαη Lang (2005)
13

 κε έξεπλα πνπ δηελήξγεζαλ ζπγθξίλαλε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ινγηζηηθψλ πνζψλ πνπ εκθαλίδνπλ εηαηξίεο νη νπνίεο έρνπλ πηνζεηήζεη 

ηα Γ.Λ.Π., κε ηα αληίζηνηρα ινγηζηηθά πνζά ελφο δείγκαηνο εηαηξηψλ πνπ δελ έρνπλ 

πηνζεηήζεη ηα Γ.Λ.Π., ψζηε λα δηεξεπλήζνπλ εάλ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή έθζεζε ε νπνία 

ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π. ζρεηίδεηαη κε πξνβιέςηκεο δηαθνξέο ζηε ινγηζηηθή 

πνηφηεηα θαη ην θφζηνο θεθαιαίνπ. Αλαιπηηθφηεξα κε ηελ εξεπλά ηνπο δηεξεπλήζεθε θαηά 

πφζν ε πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π. ζρεηίδεηαη κε κηθξφηεξε δηαρείξηζε θεξδψλ (earnings 

management), πην έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ δεκηψλ, πςειφηεξε ζρεηηθή αμία ησλ ινγηζηηθψλ 

πνζψλ θαη ρακειφηεξν θφζηνο θεθαιαίνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νδήγεζαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα ΓΛΠ βειηηψλνπλ ηε ινγηζηηθή πνηφηεηα θαη κεηψλνπλ ην θφζηνο 

θεθαιαίνπ. πγθεθξηκέλα, νη εηαηξίεο πνπ πηνζεηνχλ ηα ΓΛΠ έρνπλ ιηγφηεξεο ελδείμεηο 

εμνκάιπλζεο ησλ θεξδψλ, ιηγφηεξεο ελδείμεηο δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ πξνο έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ζηφρν, πεξηζζφηεξν έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ θεξδψλ θαη πςειφηεξε 

ζπζρέηηζε κε ηηο απνδφζεηο. 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2006 ε Grant Thornton
14

 δηεμήγαγε έξεπλα γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ ΓΠΥΠ 

θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπο απφ ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ 

Αζελψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νδήγεζαλ ζηηο εμήο δηαπηζηψζεηο: 

 Σα Ίδηα Κεθάιαηα ησλ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.Α σθειήζεθαλ θαηά πνζφ 

€1869 εθαη. Απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ Γ.Π.Υ.Π (€14.671 εθαη. Ήηαλ νη 

ζεηηθέο επηδξάζεηο θαη €12.810 εθαη. νη αξλεηηθέο). πλνιηθά ηα Ίδηα 

Κεθάιαηα απμήζεθαλ θαηά 4,9%. 

 Σα Απνηειέζκαηα Υξήζεο σθειήζεθαλ θαηά πνζφ €182 εθαη. (€2536 

εθαη. Θεηηθέο θαη €2.353 εθαη. αξλεηηθέο επηδξάζεηο). πλνιηθά ηα 

Απνηειέζκαηα Υξήζεο απμήζεθαλ θαηά 4,15% 

 Ζ θπξηφηεξε σθέιεηα ζηα Ίδηα Κεθάιαηα πξνέθπςε απφ ηελ 

αλαπξνζαξκνγή σλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζε εχινγεο αμίεο (Γ.Λ.Π 

16). 

 Ζ κεγαιχηεξε επηβάξπλζε ζηα Ίδηα Κεθάιαηα πξνέθπςε απφ ηελ 

πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π. 19 & 26 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» θαη απφ ηε 

δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ. 

                                                      
13

 Barth E. M., Landsman R. W., Lang H. M., "International Accounting Standards and Accounting Quality‖, 

Journal of Accounting Research, Vol 46, No.3, June 2008, pp. 467-498 

 
14

 Grant Thornton, «Οη επηπηψζεηο ησλ I.F.R.S. θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπο ζηηο εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ εηαηξίεο», 2006 
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 Σελ πςειφηεξε ζεηηθή επίδξαζε ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο επέθεξε ε 

πξνζαξκνγή ησλ απνζβέζεσλ κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ. 

 Σε κεγαιχηεξε επηβάξπλζε ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο επέθεξε ε 

αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη πξνβιέςεσλ 

γηα ελδερφκελνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο. 

Ζ Grant Thornton ηνλ Ηνχιην ηνπ 2007
15

 δεκνζίεπζε άιιε κία έξεπλα γηα ηηο επηπηψζεηο 

απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π ζηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ γηα ηε 

ρξήζε 2006. Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα είλαη φηη ηα Γ.Π.Υ.Π επέθεξαλ 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ειιεληθψλ εηζεγκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο θαίλεηαη φηη ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο πιεξνθφξεζεο ησλ Γ.Π.Υ.Π. Πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη 

ζηελ επάξθεηα γλσζηνπνηήζεσλ θάπνησλ πξνηχπσλ ρσξίο φκσο απηά λα είλαη ηθαλά λα 

αιινηψζνπλ ηε ζπλνιηθά ζεηηθή εηθφλα. Παξφια απηά κφλν ζην 50,5 % ησλ εηαηξηψλ ε 

έθζεζε ειέγρνπ ρνξεγείηαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή, ρσξίο ζέκαηα 

έκθαζεο ή εμαίξεζεο. Σν γεγνλφο απηφ είλαη αλεζπρεηηθφ θαζψο νη ππφινηπεο εηαηξίεο δελ 

ελζσκαηψλνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξαηεξήζεηο ησλ ειεγθηψλ. Αλεζπρεηηθή 

είλαη θαη ε δηαπίζησζε, φηη ηπρφλ ειιείςεηο γλσζηνπνηήζεσλ δελ ζεσξνχληαη αξθεηά 

ζεκαληηθέο ψζηε λα νδεγνχλ ζε έθζεζε ειέγρνπ κε εμαίξεζε ιφγσ κε εθαξκνγήο θάπνηνπ 

Γ.Π.Υ.Π. 

Απφ ηελ αλάιπζε εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ ησλ Γ.Π.Υ.Π πνπ εμεηάζηεθε ζηελ έξεπλα 

θαη απφ ηελ γεληθφηεξε επηζθφπεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα: 

 ηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθηθά νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έκκεζε 

κέζνδν παξνπζίαζεο ησλ ηακεηαθψλ ηνπο ξνψλ. 

 Παξαηεξνχληαη πεξηπηψζεηο ζηνλ πίλαθα κεηαβνιψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, απ‘ 

επζείαο κεηαβνιψλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ απαξαίηεηεο 

γλσζηνπνηήζεηο. 

                                                      
15

 Grant Thornton, «Δπηπηψζεηο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΠ ζηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ εηαηξίεο 

γηα ηε ρξήζε 2006», 2007 

 



 

44 

 

 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο νη εηαηξίεο δελ γλσζηνπνηνχλ πνηα απφ 

ηα απνζεκαηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ( εηδηθφηεξα ζηα 

απνηειέζκαηα εηο λέν) δελ είλαη πξαγκαηνπνηεκέλα θαη ζρεηίδνληαη κε απνηίκεζεο 

ζε εχινγεο αμίεο. 

 ην ζχλνιφ ηνπο γλσζηνπνηνχλ επαξθψο ζχκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Π 2 ηηο παξνρέο 

πνπ βαζίδνληαη ζηελ αμία ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηνπο ηίηισλ. Ζ επίδξαζε ζηα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ δελ θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή, 

ελψ εξσηήκαηα ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηεο δαπάλεο. 

 Γηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά ε ηάζε λα αλαγλσξίδνληαη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θαηά ηε δηαδηθαζία θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο αγνξάο ζπγαηξηθψλ θαη ζπγγελψλ, 

εθαξκφδνληαο ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γ.Π.Υ.Π 3. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηψλεηαη ε 

αλαγλσξηδφκελε ππεξαμία ε νπνία πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη δελ απνζβέλεηαη. 

 Βειηηψλεηαη ν βαζκφο επάξθεηαο ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ εμαγνξέο 

επηρεηξήζεσλ, ρσξίο φκσο λα έρεη θηάζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 

 Πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη ζηελ παξάζεζε γλσζηνπνηήζεσλ ζρεηηθά κε ειέγρνπο 

κείσζεο ηεο αμίαο ηεο ππεξαμίαο. Πνιιέο εηαηξίεο αλαθέξνπλ φηη δηελεξγνχλ 

ειέγρνπο ρσξίο φκσο λα παξέρνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο. Αθφκα ιηγφηεξεο είλαη 

νη εηαηξίεο νη νπνίεο ηειηθά επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα κε δεκίεο κείσζεο ηεο 

αμίαο ηεο ππεξαμίαο. 

 Ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε επάξθεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

δηαθνπείζεο εθκεηαιιεχζεηο θαη θαηερφκελα πξνο πψιεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

(Γ.Π.Υ.Π 5). Θεηηθή δηαπίζησζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη φιν θαη πεξηζζφηεξν νη 

εηαηξίεο εθαξκφδνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ (ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

ρξήζε). 

 Θεηηθή δηαπίζησζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη αξθεηέο εηαηξίεο πξνρψξεζαλ ζε 

αλακνξθψζεηο θαη αλαηαμηλνκήζεηο ζε θνλδχιηα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 

γλσζηνπνηψληαο ηηο κεηαβνιέο. 

 Πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζεκαληηθψλ 

παξαδνρψλ θαη εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο. Οη γλσζηνπνηήζεηο πνπ παξέρνληαη 

πνιιέο θνξέο δελ είλαη αλαιπηηθέο, ρσξίο φκσο λα κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο παξάιεηςεο. Αληίζεηα νη πεξηζζφηεξεο 
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εηαηξίεο παξέρνπλ επαξθείο παξαπνκπέο ζε ζεκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 Αλεπάξθεηεο παξνπζηάδνληαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο πξνβιέςεσλ θφξσλ. Πνιιέο 

εηαηξίεο  δελ ζρεκαηίδνπλ πξνβιέςεηο (γεγνλφο πνπ επηζεκαίλεηαη θαη απφ ηηο 

παξαηεξήζεηο ησλ ειεγθηψλ), ελψ ππάξρνπλ αξθεηέο εηαηξίεο νη νπνίεο 

δηελεξγνχλ πξνβιέςεηο ηηο νπνίεο δελ γλσζηνπνηνχλ δηαθξηηά (πεξηιακβάλνληαη 

ζηηο ινηπέο πξνβιέςεηο). πγθεθξηκέλα ην 13% ησλ εηαηξηψλ γλσζηνπνηνχλ 

αλαιπηηθά φηη έρνπλ δηελεξγήζεη πξνβιέςεηο γηα πξφζζεηνπο θφξνπο, 

αλαθέξνληαο ηα πνζά ησλ πξνβιέςεσλ (ΓΛΠ 12), ελψ ε επηβάξπλζε ησλ 

απνηειεζκάησλ απφ θφξνπο εηζνδήκαηνο ην 2006 ζηελ θαηεγνξία ησλ εηαηξηψλ 

Καηαλαισηηθψλ Πξντφλησλ ηνπ Υ.Α. απμήζεθε θαηά 1% ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε γηα ην 2005.  

 Παξαηεξνχληαη  παξαιείςεηο ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο φπνπ πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη ην γεγνλφο λα κελ 

γλσζηνπνηνχληαη νη αθηλεηνπνηήζεηο θαη νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα πνη θαηέρνληαη 

κέζσ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ. 

 Γηαπηζηψλεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο δηελεξγνχλ πξνβιέςεηο γηα δηάθνξνπο 

θηλδχλνπο θαη απεηθνλίδνπλ βάζεη αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ ηηο ππνρξεψζεηο πξνο 

ην πξνζσπηθφ ηνπο. 

 Αλεζπρίεο πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ζε αξθεηέο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ έρνπλ 

ζρεκαηηζηεί αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο πςειφηεξεο ησλ 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν εξψηεκα πνπ εχινγα αλαθχπηεη 

είλαη εάλ φλησο ζα κπνξέζνπλ νη εηαηξίεο λα αλαθηήζνπλ απηέο ηηο απαηηήζεηο. 

πγθεθξηκέλα, ε θαηεγνξία ησλ εηαηξηψλ  Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπ Υ.Α 

παξνπζηάδεη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο πςειφηεξεο θαηά 28% ζε 

ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. ηηο 

θαηεγνξίεο ησλ εηαηξηψλ Βαζηθψλ Τιηθψλ, ησλ εηαηξηψλ Βηνκεραληψλ, ησλ 

εηαηξηψλ Σειεπηθνηλσληψλ ησλ εηαηξηψλ Τπεξεζηψλ Καηαλαισηηθψλ Αγαζψλ θαη 

ησλ εηαηξηψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο ηνπ Υ.Α. ε ζρέζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ κε αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο δηακνξθψλεηαη ζε 

1:4.3, 1:3.2, 1:1.4, 1:1.1 θαη 1:1.9  αληίζηνηρα. Αληίζεηα ε ζρέζε αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ κε αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ 

θαηεγνξίεο ησλ εηαηξηψλ Πεηξειαίσλ θαη Αεξίσλ θαη  ησλ εηαηξηψλ Σερλνινγίαο 
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ηνπ Υ.Α. δηακνξθψλεηαη ζε 1:4 θαη 1:2.3 αληίζηνηρα. Γηα ηελ θαηεγνξία ησλ 

εηαηξηψλ Τγείαο δηαπηζηψζεθε φηη νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

είλαη πςειφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κε 

ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο ζε απηφλ ηνλ θιάδν λα γλσζηνπνηνχλ αλαιπηηθά ηε 

δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ ζρεηηθά κε θνξνινγηθέο δηαθνξέο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα 

πξνθχςνπλ κειινληηθά απφ ην θνξνινγηθφ έιεγρν αλέιεγθησλ ρξήζεσλ.  

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο νη εηαηξίεο δελ θεθαιαηνπνηνχλ ην 

θφζηνο δαλεηζκνχ αθνινπζψληαο ηε βαζηθή κέζνδν ηνπ ΓΛΠ 23. Σν γεγνλφο 

απηφ ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζην κέιινλ, θαζψο κε ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ πξνηχπνπ απηή ε πνιηηηθή θαηαξγείηαη (θαζηζηψληαο 

ππνρξεσηηθή ηελ θεθαιαηνπνίεζε). 

 Δπαξθψο γλσζηνπνηεί ε πιεηνλφηεηα ησλ εηαηξψλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

ζπλδεφκελσλ κεξψλ ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 24, ρσξίο λα κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε 

ηπρφλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δελ αλαγλσξίδνληαη ζπλδεδεκέλα κέξε. Σπρφλ 

αλεπάξθεηεο εληνπίδνληαη ζε γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθέο κε απνδνρέο βαζηθψλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. 

 Πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη ζηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ 32 θαη ΓΛΠ 39 γηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία. Αρνχκε λα παξαηεξήζνπκε πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ δηαθξηηή γλσζηνπνίεζε ηπρφλ θεξδψλ ε δεκηψλ ζε εχινγε αμία. Δηδηθφηεξα 

αξθεηέο εηαηξίεο δελ γλσζηνπνηνχλ δηαθξηηά ηελ επίδξαζε ζην απνηέιεζκα απφ 

ηελ απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ θαζψο ε επίδξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα απφ ηελ απνηίκεζε 

δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Αλεζπρεηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη έλαο αξηζκφο εηαηξηψλ δελ απνηηκά ηα 

δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγεο αμίεο ιφγσ 

αδπλακίαο πξνζδηνξηζκνχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο. 

 εκαληηθέο πξνβιέςεηο παξαηεξνχληαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο. Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ δελ παξνπζηάδεη ηηο απαξίαηεεο αξηζκεηηθέο 

αλαιχζεηο θαη επεμεγήζεηο θαη πεξηνξίδεηαη ζε απιή αλαθνξά ησλ θηλδχλσλ. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη θακία εηαηξεία δελ πξνρψξεζε ζε πξφσξε πηνζέηεζε ηνπ 

Γ.Π.Υ.Π. 7 (εθαξκνγή 1/1/2007). Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί εξσηεκαηηθά σο 

πξνο ην βαζκφ εηνηκφηεηαο ησλ εηαηξηψλ λα πηνζεηήζνπλ ην θαηλνχξγην πξφηππν. 
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 Παξαηεξνχκε φηη νη επηρεηξήζεηο δελ εκθαλίδνπλ ηάζεηο θεθαιαηνπνίεζεο 

δαπαλψλ αλάπηπμεο (ΓΛΠ 38). 

 εκαληηθή είλαη ε επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΛΠ 40 ηφζν ζηνλ 

Ηζνινγηζκφ φζν θαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο απφ ηελ αλαγλψξηζε επελδχζεσλ 

ζε αθίλεηα. Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη αξθεηέο εηαηξίεο θαηέρνπλ 

επελδχζεηο ζε αθίλεηα ηηο νπνίεο απνηηκνχλ ζε αμίεο θηήζεηο. Δπηπιένλ, ζε 

αξθεηέο επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνπλ επελδχζεηο ζε αθίλεηα ην απνηέιεζκα ηεο 

απνηίκεζεο ζε εχινγεο αμίαο ησλ επελδχζεσλ δηακνξθψλεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο. 

 Καζνξηζηηθή είλαη ε επίδξαζε εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 41 θαη ε αλαγλψξηζε ησλ 

βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγεο αμίεο. Ζ απνηίκεζε ζε εχινγεο 

αμίεο απηψλ ησλ ζηνηρεηψλ θαζνξίδεη θαηά θχξην ιφγσ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ρξήζεο ησλ εηαηξηψλ πνπ θαηέρνπλ ηέηνηα ζηνηρεία. 

Ζ εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π. απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρεη σο ζηφρν ηεο παξνρή 

πιεξέζηεξεο πιεξνθφξεζεο ζηνπο επελδπηέο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαγνξάο. Ωζηφζν 

απνηειέζκαηα απφ δηεζλείο έξεπλεο εγείξνπλ ακθηβνιίεο γηα ην πφζν ηα Γ.Π.Υ.Π. ζπλέβαιαλ 

ζηε δηαθάλεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Κάπνηεο απφ 

απηέο ηηο έξεπλεο αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

χκθσλα κε ηνπο Mills L., Newberry K., Trautman W. B., (2002)
16

 , ε εθαξκνγή ησλ 

ΓΛΠ δίλεη κεγάιε επειημία ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε γηα ηελ απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ψζηε αληί λα έρνπκε δηαζθάιηζε ηεο παξνρήο αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ ζην 

επελδπηηθφ θνηλφ, λα απνηεινχλ εξγαιείν παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα 

λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη απφ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε. 

Ζ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλαθέξεηαη ζηνλ ζθφπηκν «ρεηξηζκφ» 

ζηνηρείσλ ηνπο, π.ρ. ππεξηίκεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, πσιήζεσλ θαη θεξδψλ ή ππνηίκεζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ, εμφδσλ ή δεκηψλ κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ χςνο ηνπο. ινη 

απηνί νη ρεηξηζκνί νδεγνχλ ζε αιινίσζε ηεο νξζήο εηθφλαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ωο κέζα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπνηήζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη κέζνδνη 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ φξν δεκηνπξγηθή ή επηλνεηηθή ινγηζηηθή (creative accounting). 

Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ε εθαξκνγή ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο δελ απνηειεί θαη‘ 

                                                      
16

 Mills, L. and Newberry, K. and Trautman, W.  «Trends in Book-Tax Income and Balance Sheet Differences», 

Proceedings of the IFRS Research Conference (2002) 
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αλάγθε θαη παξαλνκία ή απφθιηζε απφ ηα Γ.Π.Υ.Π. Ζ δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή 

επηθεληξψλεηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο απνπζίαο θάπνηνπ θαλνληζκνχ ή ηελ επηινγή 

επηηξεπηψλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ, πνπ ίζσο λα κελ είλαη θαηάιιειεο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, γηα λα δείμνπλ κία ζπγθεθξηκέλε επηζπκεηή εηθφλα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο κίαο επηρείξεζεο.
17

  

Μηα απφ ηηο γλσζηέο κεζφδνπο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαπνηεκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ε κέζνδνο ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ 

κηαο επηρείξεζεο φπσο αλαθέξνπλ νη Bath, Beaver, θαη Landsman, (2005)18. Σν ζχλνιν ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ (total accruals) δηαθξίλεηαη ζην ηκήκα εθείλν πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη ην νπνίν δελ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηε δηνίθεζε 

(non-discretionary accruals) θαη ζην ηκήκα εθείλν πνπ ε δηνίθεζε κπνξεί λα κεηαβάιιεη θαηά 

βνχιεζε (discretionary or abnormal accruals), π.ρ. ην χςνο ησλ απνζβέζεσλ. Θεσξείηαη φηη 

κηα εηαηξία κπνξεί λα επεξεάζεη ην χςνο ησλ θεξδψλ ηεο κεηαβάιινληαο ην κέγεζνο ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ πνπ έρεη ζηελ επρέξεηά ηεο, θαζψο ην άζξνηζκα ησλ θαζαξψλ ρξεκαηνξνψλ 

απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ζπληζηνχλ ηα θέξδε ηεο. 

Με έξεπλά ηνπο νη Burgstahler, D. Hail, L.θαη Leuz, C. (2006)
19

 εμεηάδνληαο πσο νη 

πηέζεηο ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη νη ζεζκηθνί παξάγνληεο παξαθηλνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα 

δεκνζηεχνπλ θέξδε ηα νπνία αληαλαθινχλ ζε νηθνλνκηθέο επηδφζεηο, δηαπίζησζαλ φηη νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ κε εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο δελ εθαξκφδνπλ ηα 

Γ.Π.Υ.Π., δελ ραξαθηεξίδνληαη σο αμηφπηζηεο θαζψο έρνπλ θίλεηξα θνξνδηαθπγήο. ε 

αληίζεζε νη εηζεγκέλεο εηαηξίεο,  νη νπνίεο εθαξκφδνπλ ηα Γ.Π.Υ.Π δελ επηιέγνπλ λα 

εκθαλίζνπλ  ζηηο θαηαζηάζεηο ηνπο κεησκέλα θέξδε, θαζψο ζέινπλ λα απνθχγνπλ κηα 

ελδερφκελε κείσζε ηεο ηηκή ηεο κεηνρήο ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη νη 

κε εηζεγκέλεο εηαηξίεο εκθαλίδνληαη σο πην πηζαλέο λα παξαπνηήζνπλ ηα θέξδε ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηηο εηζεγκέλεο ζε αλαινγία 12 απφ ηηο 13 ρψξεο ηνπ δείγκαηνο, κε εμαίξεζε ηελ 

Διιάδα φπνπ νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο εκθαλίδνπλ ιηγφηεξα παξαπνηεκέλα θέξδε. χκθσλα 

κε ηνπο ζπγγξαθείο, απηφ ην γεγνλφο νθείιεηαη ζην φηη νη εηζεγκέλεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν βαζκφ παξαπνίεζεο θεξδψλ κεηαμχ ησλ εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

                                                      
17 Βιάρνο Υ., Λνπθά Λ. (2009), Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, Δθδφζεηο 

Παπαδήζε-Globaltraining, Αζήλα 
18

 Barth, E. M. and Beaver, H. W. and John, R. M. and Landsman, R. W. (2005), ―Accruals, Accounting-Based 

Valuation Models, and the Prediction of Equity Values‖, Journal of Accounting, Vol. 20, 311-345 
19

 Burgstahler, D. and Hail, L. and Leuz, C. (2006), ―The importance of reporting incentives: earnings 

management in European private and public firms‖, The Accounting Review, Vol.81, No.5, 983-1016 Greek 

case‖, Research paper University of Macedonia 
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φισλ ησλ ρσξψλ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο. Σελ ίδηα άπνςε ππνζηεξίδνπλ θαη νη Leuz, C., 

D. Nanda, θαη P. Wysocki. (2003)
20 

νη νπνίνη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εηζεγκέλεο 

εηαηξίεο ζηελ  Διιάδα θαη ζηελ Απζηξία θαηαηάρζεθαλ πςειφηεξα αλαθνξηθά κε ηελ 

παξαπνίεζε θεξδψλ ζε ζχγθξηζε κε έλα δηεζλέο δείγκα νκνεηδψλ εηαηξψλ. 

χκθσλνο κε ηηο παξαπάλσ ζέζεηο είλαη θαη ν Baralexis S. (2004)
21

 ν νπνίνο ππνζηεξίδεη 

φηη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα, κέζσ ηεο ππνηηζέκελεο πηνζέηεζεο ηεο 

"δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο"
22

, ε νπνία ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηελ παξνπζίαζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαηαιήγνπλ ζε ππεξεθηίκεζε ησλ θεξδψλ ηνπο κε θίλεηξν ηελ 

εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε. ε αληίζεζε, νη κηθξέο εηαηξίεο ππνεθηηκνχλ ηα θέξδε ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα πιεξψζνπλ ιηγφηεξν θφξν εηζνδήκαηνο. Απνηέιεζκα απηψλ είλαη ε 

παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ε ιαλζαζκέλε πιεξνθφξεζε ησλ επελδπηψλ, 

ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ. 

Έλα άξζξν πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ ειεθηξνληθή εθεκεξίδα economics.gr
23

 αλαθέξεη φηη 

ζηελ Διιάδα έρνπλ εκθαληζηεί πεξηπηψζεηο παξαπιάλεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ φπσο 

αλαθέξεη ν Spathis κέζσ δεκνζίεπζεο αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ απφ εηαηξείεο εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, φπνπ ηέζεθαλ «ππφ επηηήξεζε». ηφρνο ηνπο ήηαλ θπξίσο ε κείσζε 

ησλ θεξδψλ θαη ηεο αληίζηνηρεο θνξνινγίαο, κέζσ δηφγθσζεο ησλ εμφδσλ ή ηεο αχμεζεο ησλ 

εζφδσλ ε νπνία ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. 

Απνθαιχςεηο πεξηπηψζεσλ παξαπνίεζεο ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ εκθαλίδνληαη 

ζπλερψο αλ αλαινγηζηνχκε θαη ηελ εηζαγσγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ γηα ηηο 

εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ επηρεηξήζεηο. ε άξζξν ηεο Διεπζεξνηππίαο (2005) 

αλαθέξεηαη φηη δχν ζηηο ηξεηο εηζεγκέλεο εκθαλίδνπλ πιαζκαηηθνχο ηζνινγηζκνχο. 

Σν ζέκα ηεο παξαπνίεζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζνβαξφ θαη νη πξνζεγγίζεηο 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ είλαη αξθεηέο, ηφζν απφ πιεπξάο επηρεηξεκαηηθήο – 

                                                      
20 

Leuz, C., D. Nanda, and P. Wysocki. 2003. «Earnings management and investor protection: An international 

comparison. Journal of Financial Economics 69: 505–527» 
21

 Baralexis S. (2004), ―Creative accounting in small advancing countries: The Greek case‖, Research paper 

University of Macedonia 

 
22 Γεκηνπξγηθή ινγηζηηθή είλαη κία κέζνδνο ινγηζηηθήο θαηά ηελ νπνία νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  

ζπληάζζνληαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θα φρη γηα λα δείμνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα αιεζή θαη αθξηβή 

ζηνηρεία. Μεξηθέο θνξέο έλαο ινγηζηήο κπνξεί λα ζέιεη λα εκθαλίζεη ζηηο θαηαζηάζεηο πςειά θέξδε ( π.ρ. φηαλ 

ζέιεη λα θεξδίζεη έλα πξηκ) θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο λα ζέιεη λα εκθαλίζεη δεκίεο (π.ρ. φηαλ ζέιεη λα 

πιεξψζεηο ιηγφηεξε θνξνινγία). Δπίζεο κεξηθέο θνξέο ν ινγηζηήο κπνξεί λα ζέιεη λα εκθαλίζεη έλαλ πγηή 

ηζνινγηζκφ ( π.ρ. φηαλ αλακέλεη λα ππνγξάςεη έλα ηξαπεδηθφ δάλεην) θαη άιιεο θνξέο λα ζέιεη λα εκθαλίζεη  

έλαλ κε πγηή ηζνινγηζκφ (π.ρ. φηαλ ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ζέιεη λα πξνρσξήζεη ζε ζπκθσλία εμαγνξάο). 

 
23

 http://simatoros.wordpress.com/2010/01/28/ «Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή: H Μεγαιχηεξε Απάηε κεηά ηνλ  

"Γνχξεην Ίππν"»  

 

http://simatoros.wordpress.com/2010/01/28/
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ινγηζηηθήο πξνζέγγηζεο, αιιά θαη απφ καθξν-νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο άπνςεο, φζνλ 

αθνξά ηα αίηηα θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο. Ζ παξαπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη απνηειεί κηα παξάλνκε επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, απεηιεί θαη 

ηελ αμηνπηζηία ηεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζηνηρίδνληαο ζηηο επηρεηξήζεηο ζεκαληηθφηαηα 

πνζά. 

Ζ πηζαλφηεηα λα εκπιαθεί ε επηρείξεζε ζε παξαπνίεζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ηεο απμάλεηαη φηαλ ν έιεγρνο (εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ) είλαη ραιαξφο. ηελ αχμεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο παξαπνίεζεο ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε θαη ε 

αδπλακία εληνπηζκνχ, ησλ παξαπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, απφ ηηο ειεγθηηθέο 

εηαηξίεο.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα έιιεηςεο γλψζεσλ ζρεηηθά κε νηθνλνκηθέο αηαζζαιίεο, 

βξίζθνπκε ζηελ ππφζεζε ηεο Enron
24

 φπνπ ε δηεζλήο ειεγθηηθή Arthur Andersen ήηαλ 

ππεχζπλε γηα ηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν ηεο εηαηξίαο. Απηή ε ππφζεζε έθεξε ζην θσο ηελ 

αδπλακία ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηνλ έιεγρν.  

Γεληθφηεξα, ζε πεξηπηψζεηο πηψρεπζεο επηρεηξήζεσλ, ηδηαίηεξα εμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο παξαπνίεζεο, νη αληηδξάζεηο ηεο θνηλήο γλψκεο επηθεληξψλνληαη φρη κφλν ζηα ζηειέρε 

ηεο εηαηξίαο άιια θαη ζηνπο ειεγθηέο θαη ζηελ αδπλακία εληνπηζκνχ θάπνηνπ ιάζνπο ή 

απάηεο. Σα κεγάια εηαηξηθά ζθάλδαια φπσο, ζηελ ππφζεζε ηεο Enron φπνπ ε δηεζλήο 

ειεγθηηθή Arthur Andersen βξέζεθε αδχλακε λα εληνπίζεη ηηο παξαπνηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ειέγρνπ ελδπλακψλνπλ ηελ άπνςε φηη νη ειεγθηέο είλαη απαξαίηεην λα βειηηψλνπλ ηηο 

πξαθηηθέο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνπλ νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πξηλ απηφ ζπκβεί. 

Βέβαηα κε ηελ εξεπλά ηνπο νη Spathis, C. θαη  Georgakopoulou, E. (2007)
25

 θαηέιεμαλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π. ζηελ Διιάδα, επέθεξε ζεηηθέο αιιαγέο γηα 

                                                      
24

 Σν θάλδαιν ηεο Enron είλαη νηθνλνκηθφ ζθάλδαιν πνπ αλαδείρζεθε ην 2001 θαη αθνξνχζε ηελ ελεξγεηαθή 

εηαηξία Enron θαη ηελ ειεγθηηθή Arthour Andersen. Έπεηηα απφ κηα ζεηξά απνθαιχςεσλ πνπ αθνξνχζαλ 

ακθηιεγφκελεο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ δηελεξγήζεθαλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ε Enron βξέζεθε ζην 

ρείινο ηεο ρξενθνπίαο ην Ννέκβξην ηνπ 2001. Μηα απφπεηξα δηάζσζεο ιεπθνχ ηππφηε απφ κία παξφκνηα 

αιιά κηθξφηεξε ελεξγεηαθή εηαηξία, ηελ Dynegy δελ θαηέζηε βηψζηκε. Ζ Enron θήξπμε πηψρεπζε ζηηο 2 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2001. Καζψο ην ζθάλδαιν απνθαιππηφηαλ, νη κεηνρέο ηεο Enron ζεκείσζαλ θαηαθφξπθε 

πηψζε απφ ηα $90.00 αλά κεηνρή ζε ιηγφηεξν απφ 50¢ αλά κεηνρή. Κη ελψ ε εηαηξία ζπγθαηαιεγφηαλ 

κεηαμχ ησλ blue chip, απηή ε απξφζκελε εμέιημε είρε κεγάιν αληίθηππν ζηελ αγνξά. Ζ βνπηηά ηεο Enron 

ζεκεηψζεθε κεηά απφ ηελ απνθάιπςε φηη πνιιά απφ ηα θέξδε θαη ηα έζνδα ήηαλ απνηέιεζκα ζπκθσληψλ 

κε νληφηεηεο εηδηθνχ ζθνπνχ, εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πνπ ήιεγρε. Απφξξνηα ησλ αλσηέξσ ήηαλ 

πνιιά απφ ηα ρξέε θαη νη απψιεηεο ηεο εηαηξίαο λα κελ εκθαληζηνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 

Δπηπξνζζέησο, ην ζθάλδαιν πξνθάιεζε ηε δηάιπζε ηεο Arthour Andersen, ε νπνία απνηεινχζε κέρξη 

εθείλε ηελ πεξίνδν κία εθ ησλ πέληε θνξπθαίσλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ. Ηδηαίηεξα δεκησκέλα βγήθαλ ηα κέιε 

πνηθίισλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ, φπσο κέηνρνη, θξάηνο, πηζησηέο, εξγαδφκελνη θ.α. 

 
25

 Spathis, C. and Georgakopoulou, E. (2007), ―The adoption of IFRS in South Eastern Europe: the case of 

Greece‖, International Journal of Financial Services Management 
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ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ πην ζεκαληηθή αιιαγή είλαη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έπαςαλ λα 

είλαη λα θνξνινγηθέο θαηαζηάζεηο γεγνλφο πνπ επηηεχρζεθε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Γ.Λ.Π. 12 

«Φφξνη Δηζνδήκαηνο» θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ δεκηνπξγία ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο, 

κε ηελ νπνία αληηθαηνπηξίδνληαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ, θαη 

ηεο αληίζηνηρεο θνξνινγηθήο ηνπο αμίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο νη δηαθνξέο 

δεκηνπξγνχλ κειινληηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο. 

Κιείλνληαο ηελ ελφηεηα αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ Γ.Π.Υ.Π γεληθά ζα 

αλαθεξζνχκε ζε κία έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ Grant Thornton ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

2010
26

 ε νπνία πνπ δηεξεχλα ηηο επηπηψζεηο ησλ Γ.Π.Υ.Π) ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε 

ησλ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.Α. επηρεηξήζεσλ πιελ Σξαπεδψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ. 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη ηεο άληιεζεο ησλ 

ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ φπσο απηέο απεηθνλίδνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ γηα ηε ρξήζε 2009. Σα απαξαίηεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

έξεπλαο ζηνηρεία, αληιήζεθαλ απφ ηηο γλσζηνπνηήζεηο θαη ηηο ζεκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.Α. εηαηξεηψλ γηα ηε ρξήζε 2009. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα είλαη εκθαλήο ε θάκςε ηεο απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο 

απεηθνλίδεηαη ζηε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ή ησλ θαζαξψλ θεξδψλ αιιά θαη ε 

ρεηξνηέξεπζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο φπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ αχμεζε ησλ 

πξνβιέςεσλ θαη ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ. Σα πην βαζηθά ζπκπεξάζκαηα παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ: 

 Ο θχθινο εξγαζηψλ ησλ εηζεγκέλσλ ζην ΥΑ εηαηξεηψλ, εθηφο ηξαπεδψλ θαη 

αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, παξνπζηάδεηαη 12% κεησκέλνο, κε ην 74% ησλ 

εηαηξεηψλ πεξίπνπ λα εκθαλίδνπλ κείσζε ζε ζρέζε κε ην 2008. Ζ κείσζε απηή 

αθνξά θαηά 64% κφλν 5 εηαηξείεο. 

 Σν 54% ησλ εηαηξεηψλ, εθηφο ηξαπεδψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, εκθαλίδνπλ 

θέξδε κεηά θφξσλ, ελψ ην 61% ησλ εηαηξεηψλ εκθαλίδνπλ κείσζε ησλ θεξδψλ 

ηνπο ή αθφκα κεγαιχηεξεο δεκηέο απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Σα ζπλνιηθά 

θέξδε κεηά θφξσλ εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά 16% κε ηελ αχμεζε απηή φκσο 

λα αθνξά θπξίσο κφλν κία εηαηξεία ε νπνία παξνπζηάδεη αχμεζε ζηα θέξδε κεηά 

θφξσλ 1 δηο € πεξίπνπ. Αλ δελ ιάβνπκε ππ‘ φςηλ ηελ επίδξαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

                                                                                                                                                                      
 
26

 Grant Thornton, «Δηζεγκέλεο Δηαηξίεο Υξήζε 2009 – πλνπηηθή Παξνπζηάζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Δπίδνζεο», Αχγνπζηνο 2010 
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εηαηξείαο ηα θέξδε κεηά θφξσλ ησλ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.Α. εηαηξεηψλ, εθηφο 

ηξαπεδψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, εκθαλίδνληαη κεησκέλα θαηά 25%, 

πνζνζηφ πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επίδνζε ησλ πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ. 

 Ζ επηβάξπλζε ησλ εηαηξεηψλ απφ ηελ ηξέρνπζα θνξνινγία παξνπζηάδεηαη  

απμεκέλε θαηά 30% θπξίσο ιφγσ ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο πνπ επηβάξπλε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ 2009. 

 Ο δαλεηζκφο ησλ εηαηξεηψλ εκθαλίδεηαη κεησκέλνο θαηά 2% κε ηηο εηαηξείεο λα 

κελ έρνπλ ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο κε ην πξφζθαην παξειζφλ γηα ρξεκαηνδφηεζε 

απφ ηηο ηξάπεδεο. Ο καθξνπξφζεζκφο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο αληηπξνζσπεχεη ην 

62% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ δαλεηζκνχ γηα ην 2009, πνζνζηφ πνπ δηαθνξνπνηείηαη 

ειάρηζηα ζε ζρέζε κε ην 2008. Ο δείθηεο ηνπ δαλεηζκνχ σο πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα 

εκθαλίδεηαη ειαθξψο βειηησκέλνο θαηά 3% ην 2009 αιιά παξακέλεη ζε πνιχ 

πςειά επίπεδα, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 0,89 απφ 0,92 ην 2008. 

 Ζ ξεπζηφηεηα ησλ εηαηξεηψλ εκθαλίδεηαη κεησκέλε θαηά 18% κε ην 48% ησλ 

εηαηξεηψλ λα παξνπζηάδνπλ κείσζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα. 

Απφ ηελ αλάγλσζε ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ πνπ ρνξήγεζαλ νη νξθσηνί ειεγθηέο, είλαη 

ελζαξξπληηθφ ην γεγνλφο φηη ρνξεγήζεθαλ εθζέζεηο ειέγρνπ κε ζχκθσλε γλψκε ζε πνζνζηφ 

97,5%, γεγνλφο πνπ απνηειεί έλδεημε νξζφηεξεο εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ ησλ Πξνηχπσλ 

απφ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Δληνχηνηο, ζπλερίδνπλ λα ρνξεγνχληαη εθζέζεηο ειέγρνπ κε 

ζέκαηα έκθαζεο, ηα νπνία θπξίσο αθνξνχλ ηε κε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα ελδερφκελνπο 

θφξνπο ή δηθαζηηθέο αγσγέο θάλνληαο θαλεξφ ην γεγνλφο φηη έρεη θαζηεξσζεί απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο σο πξαθηηθή ε κε δηελέξγεηα ή ε ππνεθηίκεζε ησλ ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ. ε 

νξηζκέλεο εηαηξείεο είλαη εκθαλέο φηη ππνβαζκίδεηαη ζπζηεκαηηθά ε παξνρή ζεκαληηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Οξαηφο είλαη πιένλ ν θίλδπλφο ν νπνίνο είρε επηζεκαλζεί θαη ζηηο 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο λα ππνβαζκηζηεί ε αμία θάπνησλ γλσζηνπνηήζεσλ, είηε ιφγσ 

δπζθνιηψλ ζηελ παξνρή ηεο πιεξνθφξεζεο, είηε ιφγσ απξνζπκίαο παξνρήο ηνπο απφ ηηο 

δηνηθήζεηο ησλ εηαηξεηψλ. πλέπεηα απηνχ είλαη λα παγηψλεηαη ε παξάζεζε ειιηπψλ ή ε 

παξάιεηςε γλσζηνπνηήζεσλ γηα θάπνηεο ζπλαιιαγέο. 
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3.2 Δπηπηώζεηο από ηελ εθαξκνγή ηνπ Γ.Λ.Π 12 ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο 

Έξεπλα ηεο Grant Thornton ην 2006
27 

αλαθέξεη φηη ε επίδξαζε ζηα Ίδηα Κεθάιαηα ησλ 

εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ ζηελ Διιάδα, θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π, εθηηκήζεθε 

κηθξή αιιά ζεηηθή θαη παξάιιεια ε κέζε επίδξαζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ζηα Ίδηα 

Κεθάιαηα εκθαλίδεηαη ζρεηηθά κηθξή εμαηηίαο ηνπ ζπκςεθηζκνχ ησλ αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ κε ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο.  

Ζ Grant Thornton ηνλ Ηνχιην ηνπ 2007
28

 δεκνζίεπζε αθφκα κία έξεπλα γηα ηηο επηπηψζεηο 

απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ Γ.Π.Υ.Π ζηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ εηαηξίεο 

πνπ αθνξνχζε ηε ρξήζε 2006. Ζ έξεπλα απηή θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη 13% ησλ 

εηαηξηψλ γλσζηνπνηνχλ φηη δελ δηελεξγνχλ πξνβιέςεηο γηα πξφζζεηνπο θφξνπο αλαθέξνληαο 

ηα πνζά ησλ πξνβιέςεσλ (Γ.Λ.Π.12), αιιά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη ην γεγνλφο 

λα κε γλσζηνπνηνχληαη δηαθξηηά αιιά λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο ινηπέο πξνβιέςεηο (Γ.Λ.Π 

37). 

Οη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ πξνθχπηνπλ απφ  ηελ αλάιπζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Γ.Λ.Π 12 

ζην ζχλνιν ησλ εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο έξεπλαο.  

 

Πίλαθαο 3.2-I Φόξνο Δηζνδήκαηνο (από έξεπλα Grant Thornton - Ηνύιηνο 2007) 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο ( ζε εθαη. €) 

 2006 2005 Μεηαβνιή % 

Αλαβαιιφκελε Φνξνινγηθή 

Απαίηεζε 

€ 3.097 € 2.773 12% 

Αλαβαιιφκελε Φνξνινγηθή 

Τπνρξέσζε 

€ 3.195 € 2.737 17% 

 

 

                                                      
27

 Grant Thornton, «Οη επηπηψζεηο ησλ I.F.R.S. θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπο ζηηο εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ εηαηξίεο», 2006 

 
28

 Grant Thornton, «Δπηπηψζεηο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΠ ζηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ εηαηξίεο 

γηα ηε ρξήζε 2006», 2007 
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Πίλαθαο 3.2-II Φόξνο Δηζνδήκαηνο (Από έξεπλα Grant Thornton - Ηνύιηνο 2007) 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο θαη επηπξφζζεηα ζηνηρεία ( ζε εθαη. €) 

 2006 2005 Μεηαβνιή % 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο Υξήζεο θαη 

Πξνβιέςεηο Πξφζζεησλ Φφξσλ 

-€ 1.950 -€ 1.822 12% 

Αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ 

έζνδν 

€ 327 € 391 -17% 

Αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ 

έμνδν 

-€ 412 € 355 16% 

Αλαβαιιφκελν έζνδν θφξνπ / 

Κέξδε πξν Φφξσλ 

3% 5%  

Αλαβαιιφκελν έμνδν θφξνπ / 

Κέξδε πξν Φφξσλ 

4% 4%  

Θεσξεηηθφο πληειεζηήο Φφξνπ 30% 31%  

Αξηζκφο Δηαηξηψλ πνπ 

γλσζηνπνηνχλ πξνβιέςεηο 

θφξσλ 

37 34  

 

Απφ ηελ κειέηε ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ δηαπηζηψλνπκε φηη ζην ζχλνιν ησλ εηζεγκέλσλ 

εηαηξηψλ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θπκαίλνληαη πεξίπνπ 

ζηα ίδηα επίπεδα.. Ζ δαπάλε  θφξνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθνξψλ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα πξφζζεηνπο θφξνπο ζηε ρξήζε αλήιζε ζε € 1.950 εθαη. ( 

+7% ζε ζρέζε κε ην 2005). Σν απνηέιεζκα απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο γηα ηε ρξήζε 

αλήιζε ζπκςεθηζηηθά ζε δεκία πνζνχ € 85 εθαη. έλαληη θέξδνπο πνζνχ € 36 εθαη.. Απφ ην 

ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ, 37 γλσζηνπνηνχλ αλαιπηηθά φηη έρνπλ δηελεξγήζεη πξνβιέςεηο γηα 

πξφζζεηνπο θφξνπο αλαθέξνληαο ηα πνζά ησλ πξνβιέςεσλ. 

Σα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ απεηθνλίδνπλ ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο. 
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Μία αθφκα έξεπλα ηεο Grant Thornton (Αχγνπζηνο 2010)
29

 αλαθνξηθά κε ηηο επηπηψζεηο 

εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 12 ζην χλνιν ησλ Δηζεγκέλσλ ζην ΥΑ εηαηξεηψλ (εθηφο ηξαπεδηθψλ 

θαη αζθαιηζηηθψλ) γηα ηε ρξήζε 2009 νδήγεζε ζηα εμήο βαζηθά ζπκπεξάζκαηα: 

 Σν 50% ησλ εηαηξηψλ έρνπλ ζρεκαηίζεη πξνβιέςεηο θφξσλ 

 30% απμεκέλνο εκθαλίδεηαη ν ηξέρσλ θφξνο 

 83% απμεκέλνο εκθαλίδεηαη ν ζπλνιηθφο θφξνο εηζνδήκαηνο 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη αλαιπηηθά ηα πνζνζηά κεηαβνιήο ησλ επηκέξνπο 

ινγαξηαζκψλ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο.  

Πίλαθαο 3.2-III Πνζνζηά Μεηαβνιήο Δπηκέξνπο Λνγαξηαζκώλ Φόξνπ Δηζνδήκαηνο (Έξεπλα Grant Thornton 2010) 

Ποζά ζε εκαη. € 

ΑΝΑΛΤΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 2009 2008 ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο €1.465 €1.614 -9% 

                                                      
29 

Grant Thornton, «Δηζεγκέλεο Δηαηξίεο Υξήζε 2009 – πλνπηηθή Παξνπζίαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Δπίδνζεο», Αχγνπζηνο 2010 
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Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεώζεηο €3.250 €2.924 -11% 

Πξνβιέςεηο Φόξσλ €115 €128 -10% 

Πνζνζηό εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ ζρεκαηίζεη 

πξνβιέςεηο θόξσλ 

50% 52%  

Αλαβαιιόκελνο Φόξνο Έμνδν €348 €136 156% 

Αλαβαιιόκελνο Φόξνο Έζνδν €157 €418 -62% 

Σξέρσλ Φόξνο Δηζνδήκαηνο (€1.757) (€1.349) 30% 

πλνιηθόο Φόξνο Δηζνδήκαηνο (€1.948) (€1.067) 83% 

 

 

Οη δηαπηζηψζεηο απφ ηελ κειέηε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα είλαη νη εμήο: 

 Οη εηαηξίεο ζην ζχλνιφ ηνπο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξεο αλαβαιιφκελεο 

ππνρξεψζεηο (€ 3.250 εθαη.) ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο (€ 1.465), κε ηηο 

ππνρξεψζεηο λα απμάλνληαη θαηά € 325 εθαη. θαη ηηο απαηηήζεηο λα κεηψλνληαη 

θαηά € 150 εθαη. 

 Ζ ζπλνιηθή επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ απμήζεθε ζεκαληηθά θαηά  188 

εθαη. θαη αλήιζε ζε € 1.948 εθαη. Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο εκθαλίδεηαη 

απμεκέλνο θαηά 30%, θπξίσο ιφγσ ηεο έθηαζεο εηζθνξάο πνπ επηβιήζεθε ζηα 

θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ πνπ ζρεκαηίδνπλ πξφβιεςε γηα 

θφξνπο κεηψζεθε απφ € 115 εθαη. ην 2008 ζε € 111 εθαη. ην 2009 κε ηε ζρεηηθή 

πξφβιεςε λα είλαη € 115 εθαη. ( -€ 13 εθαη.). 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ επίδξαζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρεη δείμεη θαη ε δηεζλήο αξζνγξαθία. ηε ζπλέρεηα ζα 

αθνινπζήζεη κηα εθηελήο βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε αλαθνξηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξε 

ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12: Φφξνη Δηζνδήκαηνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε 

αλαβαιιφκελε θνξνινγία γεληθά ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

εηαηξηψλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

χκθσλα κε ηνλ Sansing R. (1998)
30

, νη αλαβαιιφκελνη θφξνη είλαη κηα πξαγκαηηθή 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη δεισζείζεο αλαβαιιφκελεο 

ππνρξεψζεηο δελ αληηζηξέθνληαη πνηέ θαη ε αμία ηνπο είλαη ίζε κε ην πνζφ πνπ 

αλαγλσξίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνιιαπιαζηαδφκελν κε έλα θιάζκα, ηνπ νπνίνπ 

                                                      
30

 Sansing R., "Valuing the deferred tax liability‖, Journal of Accounting Research 36, 1998 pp 357-364 

 



 

57 

 

 

ν αξηζκεηήο είλαη ην πνζνζηφ απφζβεζεο ηνπ θφξνπ θαη ν παξνλνκαζηήο ην άζξνηζκα ηνπ 

πνζνζηνχ απφζβεζεο ηνπ θφξνπ θαη ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ νη αλαβαιιφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αληηζηξέθνληαη πνηέ, ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο 

επαλεπέλδπζεο πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε, ε δηαθνξά κεηαμχ θνξνινγηθήο θαη ινγηζηηθήο 

απφζβεζεο κεηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαζψο ε θνξνινγηθή βάζε ηνπ ζηνηρείνπ 

ζηαδηαθά απνθιίλεη απφ ην θφζηνο αληηθαηάζηαζήο ηνπ. 

Οη David A. Guenther θαη  Richard C. Sansing (2000)
31

 ππνζηεξηθηέο ηεο παξαπάλσ 

ζεσξίαο, ρξεζηκνπνηνχλ έλα αλαιπηηθφ κνληέιν γηα λα εμεηάζνπλ ηελ αμία κηα επηρείξεζεο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πξνζσξηλέο δηαθνξέο φηαλ ηα έζνδα θαη ηα έμνδα 

αλαγλσξίδνληαη γηα θνξνινγηθνχο ή γηα ινγηζηηθνχο ζθνπνχο. Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη 

νη αλαβαιιφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο κεηαηξέπνπλ ηε ινγηζηηθή  αμία ησλ 

ππνθείκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζε εθηηκήζεηο ησλ κεηά θφξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, 

ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε αμία ηεο εηαηξίαο φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αγνξά. Ζ 

αλάιπζε ηνπ παξαπάλσ κνληέινπ νδεγεί ζηα ζπκπεξάζκαηα φηη ε αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα θφζηε, ηα νπνία ινγίδνληαη γηα ινγηζηηθνχο 

θαη φρη γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, εμηζψλεηαη κε ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία. Ζ ηπρφλ δηαθνξά 

πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο θαη ηεο αγνξαίαο αμίαο ησλ αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ αληαλαθιά θαη δηαθνξά αλάκεζα ζηε ινγηζηηθή θαη ζηελ αγνξαία 

αμία ησλ αληίζηνηρσλ ππνρξεψζεσλ. Σέινο, ζπκπέξαλαλ φηη ε αμία ηεο εηαηξίαο δελ 

επεξεάδεηαη θαζφινπ απφ ηνλ αλακελφκελν ρξφλν αλαζηξνθήο ησλ αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ζπλεπψο δελ ππάξρεη ιφγνο πξνεμφθιεζήο ηνπο βάζεη ηνπ 

ρξφλνπ ζηνλ νπνίν ζα αληηζηξαθνχλ. 

Με κηα άιιε έξεπλά ηνπο νη  David A. Guenther θαη  Richard C. Sansing (2004)
32

 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε αλαζηξέθεηαη κε 

πην γξήγνξνπο ξπζκνχο φηαλ ην πνζνζηφ απφζβεζεο (ινγηζηηθφ ή θνξνινγηθφ) αθνινπζεί 

αχμνπζα πνξεία. πγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο νδεγνχλ ζηε δηαηχπσζε 

ηεο εμήο πξφηαζεο: "ηαλ απμάλεη ην πνζνζηφ ηεο θνξνινγηθήο απφζβεζεο, απμάλεηαη θαη ε 

αμία ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απφζβεζεο, ελψ φηαλ απμάλεη ην πνζνζηφ ηεο 

ινγηζηηθήο απφζβεζεο, ε αμία ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απφζβεζεο κεηψλεηαη". 

                                                      
31

 Guenther D., 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 

 
32

 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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Δπηπξφζζεηα, ζπκπέξαλαλ φηη κηα αχμεζε ζην πνζνζηφ πξνεμφθιεζεο νδεγεί ζηε κείσζε 

ηεο αμίαο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο, ελψ ε αχμεζε απηή δελ έρεη θακία 

επίδξαζε ζην πνζνζηφ αλαζηξνθήο, θαζψο επίζεο θαη  κηα αχμεζε ζην πνζνζηφ 

αλαζηξνθήο, δελ είλαη νχηε αλαγθαία νχηε ηθαλή λα απμήζεη ηελ αμία ηεο αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθήο απαίηεζεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά,  νη Amir E., Kirschenheiter Μ., θαη Willard Κ. (2001)
33 

ππνζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθή άπνςε απφ απηήλ πνπ δηαηππψζεθε παξαπάλσ. πγθεθξηκέλα, 

αλαθέξνπλ φηη ην πνζνζηφ επαλεπέλδπζεο δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ αμία ηεο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο, ελψ ην πνζνζηφ αλαζηξνθήο ησλ αλαβαιιφκελσλ 

θφξσλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αγνξαία αμία ηνπο. Ζ εξεπλά ηνπο θαηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε απνηίκεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ  είλαη ρακειφηεξε απφ απηή ησλ 

θεξδψλ, ελψ ε απνηίκεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ είλαη ρακειφηεξε 

απφ απηή ηεο θαζαξήο ζέζεο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζην φηη νη αλαβαιιφκελνη θφξνη, γηα 

παξάδεηγκα απφ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο, δελ πξνεμνθινχληαη, παξφιν πνπ εμαξηψληαη 

απφ ηε ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ην πνζνζηφ απφζβεζεο. 

Σα U.K. GAAP αλαθέξνπλ φηη ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο κφλν γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ αλακέλεηαη λα 

αλαζηξαθνχλ ζην πξνβιεπφκελν κέιινλ (ζπλήζσο κέρξη 5 έηε). ε αληίζεζε, ηα U.S. GAAP 

νξίδνπλ φηη ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ρξνληθψλ δηαθνξψλ αλεμάξηεηα απφ 

ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ζα αλαζηξαθνχλ. Έηζη, ηα U.S GAAP δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηε 

δηνίθεζε λα παξέρεη πιεξνθφξεζε γηα ηελ αλακελφκελε ιεηηνπξγηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, 

φπσο γηα παξάδεηγκα γηα ηηο αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηνλ αλακελφκελν ξπζκφ 

αλάπηπμεο, ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε, θαζψο θαη λα δηακνξθψλεη αλάινγα ηνλ Ηζνινγηζκφ θαη 

ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο αμηνινγψληαο θάζε θνξά ηελ αλαγλψξηζε ή κε ησλ 

αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. 

Οη Schrand C., θαη Wong F. (2000)
34

  εξεπλψληαο ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, ππνζηεξίδνπλ φηη 

κέζσ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί εμνκάιπλζε θεξδψλ, ελψ νη 

Elizabeth A. Gordon θαη Peter R. Joos (2004)
35 

κε έξεπλά ηνπο πνπ δηεμήρζε ζε εηαηξίεο ζηελ 

Μεγάιε Βξεηαλία θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη αλαβαιιφκελνη θφξνη ππνινγίδνληαη 

                                                      
33

 Amir E., Kirschenheiter M., Willard K. "The Aggregation and Valuation of Deferred Taxes", Review of 

Accounting Studies 6, 2001, pp 257-297 
34

 Schrand C., θαη Wong F. "Earnings Management and Its Pricing Implications: Evidence from Banks‘ 

Adjustments to the Valuation Allowance for Deferred Tax Assets under SFAS 109", 2000, pp 1-35 
35

 Elizabeth A. Gordon and Peter R. Joos  "Unrecognized Deferred Taxes: Evidence from the U.K ",The 
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σθειηκηζηηθά ψζηε λα επεξεάζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ Ηζνινγηζκνχ αιιά φρη ηεο Καηάζηαζεο 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. ε έξεπλά ηνπο νη Frank Μ. θαη Rego S. (2006)
36

 δηαπηζηψλνπλ φηη 

νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ηείλνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ηα θέξδε κέζσ ησλ εθηηκήζεσλ γηα 

αλαβαιιφκελεο απαηηήζεηο, έηζη ψζηε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο 

πξνβιέςεηο ησλ αλαιπηψλ. 

Οη Amir E., θαη Sougiannis T. (1998)
37

 εξεχλεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ηηκήο ησλ 

κεηνρψλ θαη ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαθνξά δεκηψλ ζε 

επφκελεο ρξήζεηο. Απφ ηελ νπηηθή πιεπξά ηεο κέηξεζεο, νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο αληηπξνζσπεχνπλ κειινληηθά θνξνινγηθά απνζέκαηα θαη ζπλεπψο ζα πξέπεη λα 

απνηηκψληαη ζεηηθά σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηφζν απφ ηνπο αλαιπηέο φζν θαη απφ ηνπο 

επελδπηέο. Απφ ηελ νπηηθή πιεπξά ηεο πιεξνθνξίαο, ε κεηαθνξά θφξσλ ζε επφκελεο ρξήζεηο 

κπνξεί λα απνηειεί έλδεημε πςειφηεξσλ κειινληηθψλ δεκηψλ, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη 

κεγάιε κεηαβιεηφηεηα ζηα αληηιακβαλφκελα θέξδε θαη επνκέλσο αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ 

ηηκή ησλ κεηνρψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη νη αλαιπηέο ραξαθηεξίδνπλ σο 

ιηγφηεξν ζπλεπείο ηηο εηαηξίεο πνπ εκθαλίδνπλ θέξδε κε κεηαθνξά δεκηψλ ζε επφκελεο 

ρξήζεηο, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ πηζαλνηήησλ γηα κειινληηθέο δεκίεο, ελψ αληίζεηα νη 

επελδπηέο θαίλεηαη λα αμηνινγνχλ πνιχ ζεηηθά ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο, 

θαζψο ηηο αληηιακβάλνληαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Απφ κία άιιε νπηηθή, ν Citron D. (2001)38 ζπκπεξαίλεη φηη ην ζχλνιν ησλ 

αλαβαιιφκελσλ θφξσλ δελ εκθαλίδεη ζπλάθεηα, δειαδή δελ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκηθή αμία κηαο επηρείξεζεο, φπσο απηή αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ. Βέβαηα ηνλίδεη φηη, αλ δηαρσξηζηνχλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη ζε απηνχο πνπ 

αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζε απηνχο πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη κε 

βάζε ηα U.K GAAP, ηφηε ζα έρνπκε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα Ζ αλαγλψξηζε ησλ 

αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ηκεκαηηθά, δείρλεη λα απνηειεί αμηφπηζηε έλδεημε ππνρξέσζεο, ελψ 

απφ ηελ άιιε νη κε αλαγλσξηζζέληεο θφξνη δελ εθηηκψληαη σο ππνρξέσζε, αιιά σο εθξνή 

θεθαιαίνπ. 
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 Frank M., Rego S., "Do managers use the evaluation allowance account to manage earning around certain 

earnings targets? ", Working Paper, University of Jowa, Jan 2006 
37
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χκθσλα κε ηνπο Jung D. θαη Pulhiam D. (2006)39 νη αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη 

αλαθνξηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ 

αλαβαιιφκελσλ απαηηήζεσλ πεξηέρνπλ ρξήζηκε εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε γηα ηηο κειινληηθέο 

ξνέο ηεο εηαηξίαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηνίθεζε εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηεο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ρσξίο κεξνιεςία. Ζ εξκελεπηηθή δχλακε ησλ αιιαγψλ απηψλ 

ζηηο εθηηκήζεηο πεξηνξίδεηαη ζηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ηνπ ελφο ή ησλ δχν εηψλ. Σα 

ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγνπλ φκσο είλαη δηθνξνχκελα θαζψο απφ ηε κία νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν πιεξνθνξηαθέο γηα ηνπο επελδπηέο 

ελζσκαηψλνληαο ηηο κειινληηθέο εθηηκήζεηο, απφ ηελ άιιε φκσο κπνξεί λα γίλνπλ θαη 

ιηγφηεξν πιεξνθνξηαθέο, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη δηνηθήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο 

εθηηκήζεηο γηα λα δηακνξθψζνπλ ην απνηέιεζκα. 

Οη Chandra U. θαη Ro B. (1997)
40

 εξεπλψληαο ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ αλαβαιιφκελσλ 

θφξσλ θαη ηεο ηηκήο ησλ κεηνρψλ, ζπκπεξαίλνπλ φηη φηαλ ν δείθηεο ρξένπο πξνο Ίδηα 

Κεθάιαηα έρεη πξνζαξκνζηεί κε βάζε ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί 

σο ππνρξέσζε, ηφηε νη αλαβαιιφκελνη θφξνη ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά ζπζρεηηδφκελνη κε ηνλ 

ζπζηεκαηηθφ θίλδπλν (market beta) θαη ηνλ ζπλνιηθφ θίλδπλν, δειαδή ηελ ηππηθή απφθιηζε 

ησλ απνδφζεσλ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ δείθηεο ρξένπο πξνο Ίδηα Κεθάιαηα έρεη πξνζαξκνζηεί κε βάζε ηνπο αλαβαιιφκελνπο 

θφξνπο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο θεθάιαην. Δπνκέλσο απφ ηελ αλάιπζε ηνπ κνληέινπ 

θαηαιήγνπλ φηη ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ θνξνινγίαο θαη ηεο ηηκήο ησλ κεηνρψλ. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Badertscher B.A., Phillips J.D., PincusM., θαη Rego S. 

(2009)
41

, νη εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο κε ζηφρν ηελ παξαπνίεζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ. πγθεθξηκέλα νη εηαηξίεο εκθαλίδνπλ πςειή 

αλαβαιιφκελε θνξνινγία, έηζη ψζηε λα εκθαλίδνπλ απμεκέλα ινγηζηηθά θέξδε θαη επνκέλσο 

κεησκέλν ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. Απνηέιεζκα απηψλ ησλ ρεηξηζκψλ είλαη ην επελδπηηθφ 

θνηλφ λα κελ έρεη ζαθή εηθφλα γηα ηα ινγηζηηθά θέξδε ησλ εηαηξηψλ, θαζψο ηα απνηειέζκαηα 

πνπ εκθαλίδνπλ νη εηαηξίεο απηέο είλαη παξαπνηεκέλα. 

                                                      
39

 Jung D., 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 
40

 Chandra U., Ro B., ―The Association between Deferred Taxes and Common Stock Risk‖, Journal of 

Accounting nad Public Policy, Vol. 16, 1997, pp 311-333 
41

 Badertscher, B. A. and Phillips, J. D. and Pincus, M. and Rego, S. (2009), ―Earnings Management Strategies 
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Review, Vol. 84 Issue 1, 63-97 
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Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Dunbar, A. and Phillips, J. D. θαη Rego, S. (2004)
42

, ε 

ρεηξαγψγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εηαηξηψλ κπνξεί λα γίλεη κε ηε δεκηνπξγία κφληκσλ 

δηαθνξψλ θαη φρη πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε 

κεηαβάιιεη ην χςνο ησλ απνζβέζεσλ ηεο ψζηε λα επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα 

εκθαλίζεη. πγθεθξηκέλα, αλ κηα εηαηξία απφ ινγηζηηθή άπνςε αθινπζεί ηε ζηαζεξά κέζνδν 

απφζβεζεο γηα λα απνζβέζεη ηνλ κεραλνινγηθφ ηεο εμνπιηζκφ, ελψ απφ άπνςε θνξνινγίαο 

ηε ζπκθέξεη λα αθνινπζήζεη ηε θζίλνπζα κέζνδν, ηφηε πξνθχπηεη κα δηαθνξά κεηαμχ 

ινγηζηηθνχ θαη θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο, ε νπνία νδεγεί ζηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.  

Οη Christensen, E. T., Paik, H. G. θαη Stice, K. E. (2008)
43

, κειέηεζαλ ηελ πεξίπησζε 

παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κέζσ ηεο απνκείσζεο ηεο αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθήο απαίηεζεο. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, γηα λα είλαη εθηθηφ κηα επηρείξεζε λα 

αλαγλσξίζεη έλα πνζφ σο αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ 

επαξθείο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ή λα αλακέλεηαη εηζξνή κειινληηθψλ 

νθειψλ ζηελ εηαηξία, ηέηνησλ ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ππνρξεψζεηο νη νπνίεο ζα 

ζπκςεθηζηνχλ κε ηηο απαηηήζεηο (big bath and deferred taxes). Γηα λα κπνξέζεη λα θαιχςεη 

απηφ ην πηζαλφ ελδερφκελν, ε εηαηξία πξνβαίλεη ζηε κέζνδν ρεηξαγψγεζεο «big bath», 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεη έλα κεγαιχηεξν πνζφ εζφδσλ απφ φηη αλακέλεηαη λα 

εηζξεχζεη κειινληηθά ζηελ επηρείξεζε, έηζη ψζηε λα έρεη ην πεξηζψξην λα θαιχςεη ίζσο θαη 

κεγαιχηεξν πνζφ αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο απφ απηφ πνπ κπνξεί λα θαιπθζεί. 

πλεπψο, ν ζπλδπαζκφο απηήο ηεο κεζφδνπ κε ηε κέζνδν ηεο απνκείσζεο ησλ 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαηά ηνλ έιεγρν πηζαλήο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο 

ζην ηέινο θάζε ρξήζεο, θάλνπλ θαλεξή ηελ χπαξμε ρεηξαγψγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 

ηα ίδηα απνηειέζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη Chao et all (2004), ζεκεηψλνληαο φηη ε 

απνκείσζε ησλ κε πηζαλψλ πξνο πξαγκαηνπνίεζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ 

απαηηήζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη κε ηε ινγηθή ηεο ―big bath‖ κεζφδνπ θαη φρη γηα λα εμνκαιπλζεί 

ε δηαθχκαλζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

                                                      
42

 Dunbar, A. and Phillips, J. D. and Rego, S. (2004), ―The impact of the bonus depreciation rules on the ability 
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the Annual Conference on Taxation, 358-365 
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κσο, ζπκθψλα κε ηνπο Noor, R., Mastuki, N. θαη Aziz, Z. (2007)
44

, ε αλαβαιιφκελε 

θνξνινγία έρεη δηηηφ ξφιν. Απφ ηε κία απνηειεί έλαλ ηξφπν παξαπνίεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη απφ ηελ άιιε έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηπρφλ ελδείμεσλ ρεηξαγψγεζεο. ηε εξεπλά ηνπο ε νπνία δηεμήρζε ζε έλα δείγκα 

εηαηξψλ ηε ρξνληθή πεξίνδν 1990 -2004 παξαηεξήζεθε φηη νη εηαηξίεο απηέο εκθάληδαλ φιν 

θαη κεγαιχηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ινγηζηηθνχ θαη θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο έηζη ψζηε λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ φιν θαη κεγαιχηεξα πνζά αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

                                                      
44

 Noor, R. and Mastuki, N. and Aziz, Z. (2007)
44

, ―Earnings management and deferred tax‖, Malaysian 

Accounting Review, Vol. 6, 1-17 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 
Με ηελ εηζαγσγή ησλ ΓΛΠ έγηλε απνζχλδεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηε 

θνξνινγία, αλαίκαθηα απφιπηα θαη λφκηκα, θάηη πνπ απνηειεί ηε κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηελ 

ινγηζηηθή επηζηήκε θαη πξαθηηθή ηεο ρψξαο καο, πνπ δηαθξίλεηαη απφ έλα πιήζνο 

ζηξεβιψζεσλ θαη ηδηνηειψλ ζπκθεξφλησλ, απφ ηελ έληαμε καο ζηελ Δπξσδψλε 
45

. 

Σα κεγάια εηαηξηθά ζθάλδαια φπσο Lucent, Xerox, Enron, Global Crossing, WoldCom, 

πνπ έρνπλ εκθαληζηεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία θαη ηα 

νπνία θφζηηζαλ ζε επελδπηέο, πηζησηέο, εξγαδφκελνπο θ.ά. πάλσ απφ 500 δηζ. δνι. θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, έρνπλ έιζεη λα πξνζζέζνπλ κηα λέα κνξθή θηλδχλνπ ζην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα: ηελ παξαπνίεζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Σν έληνλα αληαγσληζηηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πηέζεηο πνπ 

πθίζηαληαη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ψζηε λα πεηχρνπλ φιν θαη κεγαιχηεξνπο 

ζηφρνπο, σζεί πνιιέο θνξέο ζηελ αιινίσζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Ο Ian Griffiths (1981) ζηε ιεγφκελε βίβιν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ αλαθέξεη φηη ε 

«Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή είλαη ην κεγαιχηεξν θφιπν κεηά ην Γνχξεην Ίππν». ε έξεπλα ηνπ 

Berry et al. φπνπ εμεηάδνπλ γηα πνηεο πιεξνθνξίεο ελδηαθέξνληαη νη ηξαπεδίηεο, αλεμάξηεηα 

απφ ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ γηα ηε ρνξήγεζε ελφο δαλείνπ ή 

φρη, ην 91% απάληεζε φηη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πιεξνθνξίεο είλαη ε ειεγθηηθή 

αλαθνξά ηελ νπνία κειεηνχλ, κάιηζηα, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή.  

Σα κεγάια σζηφζν, εηαηξηθά ζθάλδαια έδεημαλ φηη ζηελ αιινίσζε ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ δελ εκπιέθνληαη κφλν ηα ζηειέρε δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ ηεξαξρίαο κέζα ζηελ 

επηρείξεζε θαη νη ζπλεξγαδφκελνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νίθνη, αιιά θαη νη ίδηεο νη εηαηξείεο 

ειεγθηψλ φπνπ κε ηα ιάζε θαη ηηο παξαιήςεηο δελ αμηνινγνχλ πνιιέο θνξέο απνηειεζκαηηθά 

ηελ αθξίβεηα θαη ηελ θαζαξφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην ηειεπηαίν κεγάιν εηαηξηθφ ζθάλδαιφ ηνπ 

ηηαιηθνχ νκίινπ ηξνθίκσλ «Parmalat» πνπ παξνπζηάδνληαο ςεπδή ζπκθσλία κε 

αμησκαηνχρν ηεο Bank of America Corp. αλέβαζε ζε επηά κήλεο ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο 

πεξηζζφηεξν απφ ηα 2/3 ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηηζηεξηαθήο αμίαο ηεο, ζε 1,35 δηζ. δνι. 
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 Νηδαλάηνο Γ. (2008), Σα Γ.Λ.Π κε απιά ιφγηα θαη νη δηαθνξέο ηνπο απφ ηα ειιεληθά, Δθδφζεηο Καζηαληψηε, 
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Απφ κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πξνθχπηεη φηη ε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ, εθηφο απφ 

ηα πξνθαλή νθέιε ηεο πηνζέηεζεο ελφο ζχγρξνλνπ επηζηεκνληθά θαη δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλνπ πιαηζίνπ θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο, 

έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηηο αλνξζφδνμεο κεζφδνπο 

πνπ εθάξκνδαλ ζην παξειζφλ θαη λα παξνπζηάδνπλ πην ζπλαθείο θαη αθξηβείο ηηο νηθνλνκηθέο 

ηνπο θαηαζηάζεηο. Δηδηθφηεξα, ε πηνζέηεζε ηνπ ΓΛΠ 12 θαη ε εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο, επέθεξε ηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

θαη ησλ θνξνινγηθψλ νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο, 

θαζψο εθαξκφδνπλ ζπρλά κεζφδνπο πνπ ζηνρεχνπλ ζην λα κεγηζηνπνηεζεί ην θνξνινγεηέν 

απνηέιεζκα θαη ζπλεπψο θαη ε δηαλνκή ζπρλά κε πξαγκαηνπνηεκέλσλ θεξδψλ. 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε παιαηφηεξσλ εξεπλψλ αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ζηα απνηειέζκαηα, πξνθχπηεη φηη ε δεκηνπξγία αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη απαηηήζεσλ νδεγεί ζε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

πγθεθξηκέλα, έξεπλα αλαθέξεη φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

ρεηξαγσγνχληαη κε θίλεηξν λα κελ εκθαλίζνπλ κεησκέλα θέξδε, επνκέλσο κε ηελ 

αλαβαιιφκελε θνξνινγία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ρεηξαγψγεζεο απνηειεζκάησλ γηα ηελ 

απνθπγή εκθάληζεο δεκηψλ. πλάγεηαη ινηπφλ ην ζπκπέξαζκα φηη ε εκθάληζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ δελ είλαη ζπλαθήο θαη απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα κελ αληηθαηνπηξίδεηαη ε πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή αμία κηαο επηρείξεζεο, φπσο 

απηή αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ. Δμάιινπ έρεη παξαηεξεζεί φηη 

ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ θνξνινγίαο θαη ηηκήο ησλ κεηνρψλ. 

Ζ αμηνιφγεζε θάζε θνξά ηεο αλαγλψξηζεο ή κε ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ γηα ηελ 

αλάινγε δηακφξθσζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε 

εκθάληζε πςειήο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο, ψζηε λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα ινγηζηηθά 

θέξδε θαη επνκέλσο κεησκέλνο θφξνο εηζνδήκαηνο, ζηνρεχεη ψζηε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 

λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ αλαιπηψλ. 

Απνηέιεζκα απηψλ ησλ ρεηξηζκψλ είλαη ην επελδπηηθφ θνηλφ λα κελ έρεη ζαθή εηθφλα γηα 

ηα ινγηζηηθά θέξδε ησλ εηαηξηψλ, θαζψο ηα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνπλ νη εηαηξίεο απηέο 

είλαη παξαπνηεκέλα. 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ζπλάγεηαη φηη ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία έρεη έλαλ δηηηφ 

ξφιν αλαθνξηθά κε ηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. πγθεθξηκέλα, απφ ηε 

κία απνηειεί έλαλ ηξφπν παξαπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ φπσο εκθαλίδνληαη ζηηο 
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νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη απφ ηελ άιιε ρξεζηκεχεη σο εξγαιείν γηα ηελ αλαγλψξηζε 

ηπρφλ ελδείμεσλ ρεηξαγψγεζεο. 

Σα ΓΛΠ απνηεινχλ έλα επηζηεκνληθά ζχγρξνλν πιαίζην γηα ηελ θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε, ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα εθαξκνζηνχλ νξζνινγηθά θαη πιήξσο. Με άιια ιφγηα ηα ΓΛΠ, σο 

πιαίζην αξρψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη φρη άθακπησλ ινγηζηηθψλ θαη 

πξνινγηθψλ θαλφλσλ, νξίδνπλ αλαγθαία ηελ ιεπηνκεξή κειέηε, ηε ζχλεζε θαη ηελ θαιή 

πίζηε θαηά ηελ αμηνπνίεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ θαη ηεο ειεπζεξίαο πνπ παξέρνπλ 

ζηε δηνίθεζε κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, γηα ηελ επηινγή ή ηεο κεηαβνιή ησλ 

αθνινπζνχκελσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. 

 Δίλαη θνηλή δηαπίζησζε φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ νινέλα κεγαιχηεξε 

εμνηθείσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κε ην πεξηερφκελν θαη 

ηε θηινζνθία ησλ Γ.Λ.Π., ε πνηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζπλερψο βειηηψλεηαη. Δληνχηνηο, ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο 

αθφκα. Ζ πξνζπάζεηα γηα αξηηφηεξε θαη πιεξέζηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε 

απνθηά νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία δεδνκέλεο θαη ηεο θξίζηκεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο 

θαζψο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ ζηελ νπζία ηνλ θαζξέθηε 

ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπο επίδνζεο πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απφ 

ηελ πιεπξά ησλ δηνηθήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ φηη ε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

αλαδεηθλχνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπο, ζα ππνβνεζήζεη ηελ γεληθφηεξε 

πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε θαη εχξεζε πφξσλ ρξεκαηνδφηεζεο, ελψ καθξνπξφζεζκα ζα 

πξνάγεη ηε δηαθάλεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αγνξψλ.
46
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