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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία πραγµατοποιείται στα πλαίσια του προγράµµατος 

µεταπτυχιακών σπουδών στη «Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική», του τµήµατος  

Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, µε επιβλέποντα 

καθηγητή τον κύριο Γκίνογλου ∆ηµήτριο. 

 Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθούν οι δύο υπάρχουσες 

εφαρµογές που αφορούν τη φορολογία ανωνύµων εταιρειών και εταιρειών περιορισµένης 

ευθύνης. Η εφαρµογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων και η εφαρµογή των διεθνών 

λογιστικών προτύπων. Όσον αφορά τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα θα αναλύσουµε τον 

προσδιορισµό του λογιστικού αποτελέσµατος και της εξαγωγής του φορολογητέου 

εισοδήµατος. Όσον αφορά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα θα αναλύσουµε το ∆ΛΠ 12 και 

συµπληρωµατικά θα παραθέσουµε παραδείγµατα για την κατανόηση του. 

Η εργασία είναι χωρισµένη σε οκτώ κεφάλαια. όπου το καθένα χωρίζεται σε 

ενότητες και κάθε ενότητα σε επιµέρους υποενότητες, όπως αυτά εµφανίζονται στα 

περιεχόµενα.  

Ξεκινά µε µια µικρή περίληψη, όπου παρατίθεται ο στόχος και το αντικείµενο της 

εργασίας και περιγράφεται η δοµή της. Στη συνέχεια παρατίθεται η εισαγωγή, ώστε να 

µπορέσει ο αναγνώστης να  κατανοήσει το θέµα που πρόκειται να αναλυθεί. 

Το πρώτο µέρος της εργασίας, περιλαµβάνει εισαγωγικές έννοιες και αποτελείται 

από το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται η έννοια, οι 

σκοποί, οι διακρίσεις και οι κανόνες της φορολογίας και στο δεύτερο ο ορισµός του 

φόρου εισοδήµατος και η ιστορική αναδροµή για το πώς φτάσαµε στον ν.2238/1994.  

Το δεύτερο µέρος της εργασίας περιλαµβάνει την φορολογία εισοδήµατος των 

ανωνύµων και εταιριών περιορισµένης ευθύνης µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα. Το µέρος αυτό χωρίζεται σε δύο κεφάλαια, εκ των οποίων το πρώτο µας 

εισάγει στη φορολόγηση των ανωνύµων εταιριών και των εταιριών περιορισµένης 

ευθύνης και το δεύτερο περιλαµβάνει τις αλλαγές που έγιναν µε τον νόµο 3842/2010 και 

ισχύουν από το οικονοµικό έτος 2011 . 

Το τρίτο µέρος της εργασίας περιλαµβάνει την φορολογία εισοδήµατος µε βάση 

τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Το µέρος αυτό περιλαµβάνει τρία κεφάλαια, το πέµπτο, 
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το έκτο και το έβδοµο κεφάλαιο. Το πέµπτο κεφάλαιο αναλύει την έννοια, το σκοπό, τα 

πλεονεκτήµατα των διεθνών λογιστικών προτύπων και τον τρόπο εφαρµογής τους στην 

Ελλάδα. Το έκτο κεφάλαιο αναλύει το διεθνές λογιστικό πρότυπο 12, µε τίτλο «Φόροι 

Εισοδήµατος». Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται οι απαραίτητοι ορισµοί και αναλύονται οι 

έννοιες και οι µηχανισµοί της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης και απαίτησης. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο, αναλύεται ο ρόλος της αναβαλλόµενης φορολογίας και οι 

µεθοδολογίες της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης και της αναβαλλόµενης 

φορολογικής απαίτησης, επίσης αναλύεται η παρουσίαση των φόρων στις οικονοµικές 

καταστάσεις και οι γνωστοποιήσεις, όπως τις επιβάλλουν τα ∆.Λ.Π.  

Το τέταρτο µέρος περιλαµβάνει το όγδοο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο αυτό 

παρατίθενται οι διαφορές των δύο µεθόδων φορολόγησης, που διαπιστώθηκαν µεταξύ 

των ελληνικών λογιστικών προτύπων και των διεθνών λογιστικών προτύπων. 

Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται µε την ενότητα των συµπερασµάτων που 

προέκυψαν από την µελέτη και την έρευνα του θέµατος καθώς και µε τον επίλογο της 

εργασίας.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι υποχρεωµένες να ακολουθούν το ισχύον 

νοµικό καθεστώς καθώς και το λογιστικό και φορολογικό καθεστώς. Στη διαρκώς 

µεταβαλλόµενη οικονοµική κατάσταση που βιώνει η χώρα µας και µάλιστα την 

τελευταία πενταετία αντιµετωπίζουν κι αυτές ως ευρύτερο µέρος της οικονοµίας µας 

µεγάλες δυσκολίες. Στη ρευστή κατάσταση λειτουργίας αντιµετωπίζουν πολλά 

προβλήµατα, επειδή τόσο νοµικά, όσο και λογιστικά άλλα και φορολογικά υπάρχουν 

πάρα πολλές αλλαγές και τροποποιήσεις σε τόσο έντονο βαθµό που είναι πλέον αδύνατο 

να τις παρακολουθήσουν αν δεν εξοπλιστούν µε ικανά στελέχη. 

Για παράδειγµα το οποιοδήποτε ακούσιο λάθος στην εφαρµογή των φορολογικών 

διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/92) και των άλλων φορολογικών 

διατάξεων συνεπάγεται για µία επιχείρηση προβλήµατα τα οποία µπορούν να 

χαρακτηριστούν ως µικρά ή ως µεγάλα µε συνέπεια να φθάνουν έως και την "απόρριψη 

των βιβλίων" και υπολογισµό του φορολογητέου εισοδήµατος εξωλογιστικά. 

Στο σύγχρονο λοιπόν και συνεχώς µεταβαλλόµενο οικονοµικό σύστηµα, 

καθηµερινά προκύπτουν νέα θέµατα τα οποία προσφέρονται για έρευνα και µελέτη. Ένα 

θέµα που απασχολεί µε αµείωτο ενδιαφέρον τις επιχειρήσεις είναι η φορολογία. Η 

φορολογία παραµένει πάντοτε στην επικαιρότητα, καθώς από την φορολογία εξαρτώνται 

τα καθαρά τους κέρδη. 

Όπως είναι γνωστό από 1/1/2005 η χώρα µας έχει υιοθετήσει τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα (∆.Λ.Π.). Προς το παρόν η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική µόνο για τις 

εισηγµένες ΑΕ και ΕΠΕ στο Χρηµατιστήριο Αξιών και προαιρετική για όλες τις άλλες 

εταιρείες.  

Η εφαρµογή των ∆.Λ.Π. έχει επιφέρει µεγάλες αλλαγές στην φορολογία 

εισοδήµατος.  Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούµε µε τη φορολογία εισοδήµατος  

και την  εφαρµογή του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου Νο 12, το οποίο αναφέρεται ως 

«Φόρος  Εισοδήµατος» και περιλαµβάνει τους βασικούς ορισµούς,  καθώς και την 

αναγνώριση της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρεώσης και απαίτησης, την 
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αποτίµηση των τρεχουσών και  αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων καθώς και την αναγνώριση του φορολογικού εξόδου και εσόδου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 

 

 

1.1 Η έννοια του φόρου 

 

Ο Βενιαµίν Φραγκλίνος είπε ότι «στον κόσµο που ζούµε τίποτα δεν είναι τόσο βέβαιο 

όσο ο θάνατος και ο φόρος». Ένας από τους επικρατέστερους ορισµούς του φόρου είναι 

και αυτός του Gaston Zeze, ο οποίος αναφέρει ότι φόρος είναι η αναγκαστική εισφορά 

που επιβάλλεται στον πολίτη χωρίς ειδική αντιπαροχή και την εισπράττει το κράτος για 

να εφαρµόσει την δηµοσιονοµική του πολιτική. Αποτελεί για το κράτος έσοδο µε το 

οποίο καλύπτει τα έξοδα του. Οι ανάγκες του κράτους εµφανίζονται, κάθε έτος, στον 

κρατικό προϋπολογισµό ο οποίος ψηφίζεται από τη νοµοθετική εξουσία του κράτους. 

Από τον εγκεκριµένο κρατικό προϋπολογισµό εξουσιοδοτείται η εκτελεστική 

εξουσία να εισπράξει τα δηµόσια έσοδα και να πραγµατοποιήσει τα δηµόσια έξοδα του 

επόµενου έτους.  

Το θέµα της φορολογίας σήµερα, είναι πολύπλοκο και µεγάλο. Με τα έσοδα από 

τους φόρους η χώρα µας καλύπτει το 95% περίπου του προϋπολογισµού της τα οποία 

δαπανώνται για τις κρατικές ανάγκες της. 

Το κράτος δια µέσου της φορολογίας εφαρµόζει τη δηµοσιονοµική του πολιτική και 

διαχειρίζεται τους φόρους παρέχοντας τα απαραίτητα ποσά για:  

• Άµυνα 

• ∆ιοίκηση   

• Παιδεία  

• Υγεία  

• Πρόνοια  

• ∆ικαιοσύνη 

• Λοιπές ∆ράσεις 
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 Ένα στοιχείο λοιπόν της έννοιας του φόρου είναι η αναγκαστική εισφορά των 

πολιτών του. Από την άλλη πλευρά το κράτος είναι αναγκασµένο να προσφέρει στους 

πολίτες του, την αντιπαροχή του, η οποία παρέχεται γενικά προς όλους τους πολίτες µε 

τη µορφή διαφόρων έργων και υπηρεσιών του κράτους και σύµφωνα µε τις αποφάσεις 

της εκάστοτε, εκλεγµένης από τους πολίτες, κυβέρνησης του.  

Το κράτος απέναντι στην υποχρεωτική παροχή των φόρων από τους πολίτες του, 

προτάσσει την δική του προαιρετική αντιπαροχή σε αυτούς µε τη µορφή της 

δηµοσιονοµικής πολιτικής, όπως αναφέραµε. Με τον κατάλληλο χειρισµό της διοίκησης 

του κράτος, από την κυβέρνηση του, τόσο κατά την επιβολή της υποχρεωτικής παροχής 

των φόρων, όσο και κατά την αντιπαροχή τους, είναι δυνατή η κοινωνική και η 

οικονοµική βελτίωση της ζωής των πολιτών. (Καούνης ∆ίκαιος, Φορολογική Λογιστική 

ΙΙ, Εκδόσεις Καούνη, Αθήνα 2003) 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν.2238/94, αντικείµενο του φόρου είναι το συνολικό 

καθαρό εισόδηµα που προκύπτει είτε στην ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή και αποκτάται 

από κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 

και 2 του άρθρου 2 του 2238/1994.  

 Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν.2238/94, υποκείµενο του φόρου είναι: 

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδηµα που προκύπτει στην 

Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια , τον τόπο κατοικίας ή διαµονής 

του. 

2. Οι έµµισθοι δηµόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή θεωρείται 

ότι κατοικούν στην Ελλάδα. 

3. Η σχολάζουσα κληρονοµιά. 

4. Οι οµόρρυθµες και οι εττερόρυθµες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, 

που ασκούν επιχείηση ή επάγγελµα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή µη 

εταιρείες, οι συµµετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της 

παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. (ΦΕΚ Α 

151/19/9/1994) 
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1.2 Σκοποί της επιβολής του φόρου 

 

Το κράτος κάθε χρόνο καταρτίζει και εγκρίνει τον προϋπολογισµό του. Εγκρίνει τα έξοδα 

και τα έσοδα που αυτό χρειάζεται για να λειτουργήσει την επόµενη χρονιά. Οι κύριοι 

τοµείς από τους οποίους προέρχονται τα δηµόσια έσοδα του κράτους είναι οι εξής: 

1. Η φορολογία, κατά ένα µεγάλο ποσοστό, δηλαδή οι διάφοροι φόροι που 

επιβάλλει και εισπράττει το κράτος, κάθε χρόνο από τους πολίτες του και τις 

οικονοµικές µονάδες, και οι οποίοι αποτελούν το µεγαλύτερο κρατικό έσοδο. 

2. Η κρατική επιχειρηµατική δραστηριότητα η οποία, αυτή την εποχή λόγω της 

οικονοµικής κρίσης που αντιµετωπίζει η Ευρωζώνη, διακρίνεται από τάσεις 

περιορισµού της τόσο στη χώρα µας, όσο και στα υπόλοιπα κράτη-µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Τα έσοδα της κρατικής περιουσίας. 

4. Το εξωτερικό και εσωτερικό δανεισµό, ο οποίος δηµιουργεί πρόσθετες 

υποχρεώσεις στο κράτος για παραπέρα καταβολή τόκων. 

Το µερίδιο του εθνικού εισοδήµατος που αποκτά το κράτος µέσω της φορολογίας 

το αναδιανέµει κατά την πραγµατοποίηση των αντιπαροχών προς τους πολίτες. Έτσι, 

εξυπηρετούνται οι κοινωνικοί, οι δηµοσιονοµικοί και οι οικονοµικοί σκοποί του. Οι 

σκοποί αυτοί διαβαθµίζονται ανάλογα µε τους στόχους και τις προτεραιότητες της 

εκάστοτε Κυβέρνησης του κράτους. 

 

 

1.3 Θεµελιώδεις Φορολογικές Αρχές 

 

Όλα τα κοινωνικά και πολιτικά αναπτυγµένα κράτη, επιβάλλουν τη φορολογία τους, 

ακολουθώντας ορισµένους φορολογικούς κανόνες, οι οποίοι έχουν γίνει διεθνώς 

αποδεκτοί και εφαρµόζονται, από αυτά, µε ίση ή διαφορετική ένταση για κάθε κανόνα. 

Οι φορολογικοί κανόνες στηρίζονται σε επιστηµονικές παραδοχές, οι οποίες είναι οι 

βάσεις ή οι προϋποθέσεις πάνω στις οποίες θεµελιώνονται οι κανόνες φορολογίας. 
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Οι αρχές φορολογίας, που επιβάλλονται σήµερα, είναι αρχές: φορολογικής 

δικαιοσύνης, ταµιευτικές, διοικητικές και οικονοµικές. Οι αρχές αυτές άσκησαν µεγάλη 

επιρροή στις κυβερνήσεις των κρατών, όµως η ανάπτυξη της οικονοµίας των κρατών 

επέβαλε την συµπλήρωση τους για να µπορούν να ανταποκριθούν στις νέες 

κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. 

Οι σπουδαιότερες όµως αρχές είναι του Άγγλου φιλοσόφου και οικονοµολόγου 

Adam Smith ο οποίος στο έργο του «Ο πλούτος των εθνών», που δηµοσιεύθηκε το 1776, 

τις διατύπωσε ως εξής: 

• Αρχή της Φορολογικής ∆ικαιοσύνης και Ισότητας. 

Οι φορολογούµενοι υποχρεούνται να εισφέρουν στα έξοδα του κράτους ανάλογα µε 

τις οικονοµικές τους δυνατότητες. ∆ηλαδή ανάλογα µε το εισόδηµα που αποκτούν. 

• Αρχή της Βεβαιότητας του φόρου 

Ο φόρος να µην επιβάλλεται αυθαίρετα, αλλά να είναι βέβαιος. Ο χρόνος και ο 

τρόπος πληρωµής του φόρου καθώς και το ποσό του πληρωτέου φόρου πρέπει να 

καθορίζονται µε σαφήνεια τόσο για τον φορολογούµενο, όσο και για την αναλογούσα 

αρχή. 

• Αρχή της Καταλληλότητας του φόρου 

Ο φόρος πρέπει να επιβάλλεται στον κατάλληλο χρόνο και µε τον κατάλληλο τρόπο. 

Έτσι ώστε η εισφορά του να είναι ωφέλιµη για το κράτος και η καταβολή του εύκολη 

για τον φορολογούµενο. 

• Αρχή της Οικονοµικότητας του φόρου 

Η επιβολή του φόρου να στηρίζεται στην οικονοµική αρχή του περιορισµού του 

κόστους βεβαίωσης και είσπραξης του. Ο φόρος πρέπει αν επιβάλλεται µε τέτοιον 

τρόπο ώστε η διαφορά ανάµεσα στον φόρο που καταβάλουν οι πολίτες και στο ποσό 

που εισπράττει το ∆ηµόσιο να είναι η µικρότερη δυνατή. (Φορολογική Λογιστική, 

∆ηµήτρης Γκίνογλου, Εκδόσεις Ανικούλα, Θεσ/νίκη 2004, σελ.13) 
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1.4 Αρχές Φορολογικής δικαιοσύνης 

 

Για να υπάρχει ευνοµούµενη πολιτεία πρέπει να υπάρχουν οι βάσεις της δικαιοσύνης του 

φόρου. Ο φόρος πρέπει να εφαρµόζεται µε συγκεκριµένες διατάξεις νόµων. Οι 

νοµότυπες αυτές διατάξεις πρέπει να είναι γνωστές στους πολίτες και να τους εµπνέουν 

συναισθήµατα ισότητας και δικαιοσύνης. Στη διαµόρφωση των κανόνων της 

φορολογικής δικαιοσύνης συντελούν οι παρακάτω φορολογικές αρχές: 

• Αρχή της φοροδοτικής ικανότητας του πολίτη 

• Αρχή της καθολικότητας της επιβολής του φόρου 

• Αρχή του διαφορισµού της φορολογητέας ύλης 

• Αρχή της αποφυγής της διπλής φορολογίας 

• Αρχή της αναλογικότητας ή της προοδευτικότητας του φόρου 

• Αρχή του προσωπικού ή πραγµατικού χαρακτήρα του φόρου 

• Αρχή της τήρησης του ελάχιστου ποσού συντήρησης (Φορολογική Λογιστική, 

∆ηµήτρης Γκίνογλου, Εκδόσεις Ανικούλα, Θεσ/νίκη 2004, σελ.14-15) 

Η φοροδοτική ικανότητα έχει επηρεάσει πάρα πολύ την φορολογική νοµοθεσία 

των ανεπτυγµένων κρατών. Το Ελληνικό Σύνταγµα του 1975 µε το άρθρο 45 όριζε ότι οι 

Έλληνες πρέπει αν συνεισφέρουν αδιακρίτως στα δηµόσια βάρη ανάλογα µε τις δυνάµεις 

τους. Η φοροδοτική ικανότητα εκφράζεται µε τον προοδευτικό φόρο και για τον λόγο 

αυτό στη φιλοσοφία της φορολογίας των ανεπτυγµένων κρατών επικρατεί η προοδευτική 

φορολογία. 

Σύµφωνα µε την αρχή της καθολικότητας, ο φόρος πρέπει να επιβάλλεται σε 

όλους τους πολίτες χωρίς εξαιρέσεις, ακόµη δε και στους αλλοδαπούς που ζουν στην 

Ελλάδα. Η απαλλαγή από την φορολογία των µικρών εισοδηµάτων δεν έρχεται σε 

αντίθεση µε την αρχή της καθολικότητας, γι αυτό σε πολλά κράτη την εφαρµόζουν.  

Ο διαφορισµός της φορολογητέας ύλης της διάκρισης δηλαδή των εισοδηµάτων, 

που καθιερώθηκε µε το άρθρο 2 π.δ.3323/55 δηµιουργεί επίσης το συναίσθηµα της 

φορολογικής δικαιοσύνης. Η φοροδοτική ικανότητα του φορολογούµενου εξαρτάται και 

από την προέλευση του εισοδήµατος του. Για παράδειγµα εκείνος που πραγµατοποιεί 

εισόδηµα από κεφάλαιο έχει µεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα από εκείνον που αποκτά 
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εισόδηµα από προσωπική εργασία. Εποµένως θα πρέπει να µην υπάρχει το ίδιο 

φορολογικό βάρος για όλα τα εισοδήµατα, αλλά να υπάρχει µεταξύ τους µία διάκριση. 

∆ιπλή φορολογία έχουµε όταν το ίδιο πρόσωπο υποβάλλεται δύο φορές στον ίδιο 

φόρο για το ίδιο αντικείµενο, ή µέσα στο ίδιο κράτος ή µεταξύ διαφόρων κρατών. Το 

φορολογικό σύστηµα πρέπει να αποφεύγει τη διπλή φορολόγηση, διότι αυτή οδηγεί σε 

φοροδιαφυγή, εξασθενεί την επιχειρηµατική προσπάθεια και δηµιουργεί φορολογικές 

ανισότητες.  

 

 

1.5 ∆ιακρίσεις των φόρων 

 

Υπάρχουν πολλές διακρίσεις των φόρων, ανάλογα µε τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται 

για τον προσδιορισµό τους. Η βασικότερη και πιο παραδοσιακή τους διάκριση είναι 

εκείνη που τους χωρίζει σε αµέσους και σε έµµεσους φόρους. Σαν κριτήρια 

χρησιµοποιούνται οι διοικητική και δηµοσιονοµική ή οικονοµική άποψη. 

Σύµφωνα µε τη διοικητική άποψη, οι φόροι πρέπει να διακρίνονται ανάλογα µε 

τον τρόπο που εισπράττονται. Αν ο φόρος εισπράττεται ονοµαστικά από κάθε 

φορολογούµενο ή όχι, χωρίς να ενδιαφέρει ποιο είναι το αντικείµενο του φόρου. 

Παραδείγµατα ονοµαστικών φόρων είναι οι φόροι εισοδήµατος, οι φόροι κληρονοµιών, 

δωρεών, γονικής παροχής, ο φόρος µεταβίβασης ακινήτων, ο φόρος ακίνητης περιουσίας 

και όσοι άλλοι φόροι εισπράττονται µε ονοµαστικές καταστάσεις. Τους φόρους αυτούς 

επιβαρύνεται, ουσιαστικά, ο τελευταίος καταναλωτής. Σύµφωνα µε την  άποψη αυτή, οι 

φόροι αυτοί είναι άµεσοι. Έµµεσοι φόροι µε την άποψη αυτή είναι όσοι επιβάλλονται στο 

δαπανώµενο εισόδηµα και εισπράττονται όχι ονοµαστικά, αλλά µε την ευκαιρία 

πραγµατοποίησης ορισµένων γεγονότων ή συναλλαγών. Παραδείγµατα τέτοιων φόρων 

είναι τα τέλη χαρτοσήµου, οι δασµοί, και όσοι από τους φόρους κατανάλωσης και 

κυκλοφορίας των αγαθών δεν εισπράττονται µε ονοµαστικές καταστάσεις, αλλά µε 

δικαιολογητικά.- τιµολόγια.  

Σύµφωνα µε την οικονοµική ή τη δηµοσιονοµική αντίληψη, βασικό στοιχείο για 

τη διάκριση είναι η δυνατότητα του φορολογούµενου να µετακυλήσει το φόρο τον οποίο 
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– σύµφωνα µε το νόµο – όφειλε να πληρώσει. Οι φόροι διακρίνονται µε δύο τρόπους, 

από το υποκείµενο το οποίο βαραίνουν αλλά και από το αντικείµενο που φορολογούν. 

Έτσι σύµφωνα µε την άποψη αυτή, την οποία ακολουθεί και η χώρα µας, άµεσοι φόροι 

είναι αυτοί που επιβάλλονται σε πρόσωπα τα οποία, σύµφωνα µε την αντίληψη του 

νοµοθέτη, πρέπει να πληρώσουν τον φόρο. Άµεσοι φόροι είναι ο φόρος εισοδήµατος και 

όλοι οι φόροι περιουσίας. Έµµεσοι φόροι είναι εκείνοι που, παρόλο ότι εισπράττονται 

από συγκεκριµένο πρόσωπο το οποίο έχει την υποχρέωση να τους αποδώσει, 

επιρρίπτονται από αυτό σε άλλους φορολογούµενους. Έµµεσοι φόροι είναι όλοι οι φόροι 

κατανάλωσης τα τέλη χαρτοσήµου, οι δασµοί  και κάθε άλλος φόρος που µπορεί να 

επιρριφθεί από τον φορολογούµενο που θα τον αποδώσει σε τρίτους, οι οποίοι και θα 

υποστούν τελικά το βάρος του. Ο πιο γνωστός έµµεσος φόρος είναι ο Φόρος 

Προστιθέµενης Αξίας που καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές και να αποδώσουν 

οι επιχειρήσεις στο κράτος. 

Υπάρχει και η νεότερη διάκριση των φόρων, η οποία στηρίζεται στη φύση του 

φορολογικού αντικειµένου και λαµβάνει υπόψη της την φοροδοτική ικανότητα του 

φορολογούµενου. Έτσι σύµφωνα µε αυτή, άµεσος φόρος είναι αυτός που επιβάλλεται 

στο παραγόµενο εισόδηµα ή στην περιουσία του φορολογούµενου. Ενώ έµµεσος είναι ο 

φόρος εκείνος που επιβάλλεται στο δαπανώµενο εισόδηµα ή στην δαπανώµενη 

περιουσία του φορολογούµενου. 

Η διάκριση των φόρων σε άµεσους και έµµεσους έχει µεγάλη σηµασία, από 

πλευράς µελέτης της φορολογικής νοµοθεσίας και της πολιτικής κάθε χώρας, της 

σύγκρισης της µε άλλες και του εισοδήµατος των πολιτών τους, αφού µε την 

αναλογικότητα της επιβολής της φορολογίας στους άµεσους φόρους, µειώνεται η 

εισοδηµατική διαφορά µεταξύ των πολιτών της. Ακόµη και όταν το κράτος δεν 

εισπράττει άµεσους φόρους, καταφεύγει και µπορεί ευκολότερα να επιβάλει έµµεσους 

για να καλύψει τις ανάγκες του.  

Οι έµµεσοι φόροι ενσωµατώνονται στην αξία πώλησης των αγαθών και 

εισπράττονται από όλους τους πολίτες και τους τουρίστες, γι' αυτό θεωρούνται 

ευκολότερα επιβλητέοι φόροι.  
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1.5.1 Άµεσοι φόροι 

 

Οι άµεσοι φόροι διακρίνονται από τους έµµεσους στο ότι αυτοί βεβαιώνονται στο όνοµα 

του προσώπου που αποκτάται εισόδηµα. Οι άµεσοι φόροι επιβάλλονται στο παραγόµενο 

και αποκτώµενο εισόδηµα.  

Πλεονεκτήµατα των άµεσων φόρων θεωρούνται τα παρακάτω:            

1. Είναι δικαιότεροι γιατί µε την προοδευτικότητα της φορολογικής κλίµακας αφού 

πλήττουν περισσότερο τους πολίτες που έχουν µεγαλύτερη φοροδοτική 

ικανότητα, σε αντίθεση µε του έµµεσους φόρους που επιβάλλονται χωρίς καµία 

διάκριση σε όλους τους πολίτες. 

2. Είναι πιο σταθεροί όσον αφορά την ταµιευτική απόδοση για το κράτος, αφού, 

όταν αυξάνεται το εισόδηµα αυξάνεται και ο φόρος. 

3. Ο φορολογούµενος γνωρίζει εκ των προτέρων ποιος θα είναι ο φόρος που θα 

πληρώσει εφόσον γνωρίζει το εισόδηµα που θα αποκτήσει. 

4. Λαµβάνοντας υπόψη µας τους φόρους οι οποίοι εισπράττονται στην πηγή, 

µπορούµε να πούµε ότι οι άµεσοι φόροι έχουν µεγαλύτερη απόδοση και 

µικρότερο κόστος είσπραξης για την χώρα µας. 

  

Μειονεκτήµατα των άµεσων φόρων θεωρούνται τα παρακάτω: 

1. Λόγω της φοροδιαφυγής, η ακριβής φορολογητέα ύλη εξακριβώνεται δύσκολα, 

µε αποτέλεσµα το κράτος να χάνει έσοδα. 

2. ∆εν αποδίδουν άµεσα έσοδα στο κράτος επειδή το εισόδηµα ενός οικονοµικού 

έτους φορολογείται στο επόµενο έτος και µάλιστα ο φόρος σε πολλές περιπτώσεις 

εισπράττεται και σε δόσεις µέσα σε αυτό. 

3. Θεωρούνται δυσκολότεροι φόροι από τους άλλους, αφού επιβάλλονται σε 

φορολογούµενους που είναι επιχειρηµατίες αλλά δεν έχουν υποχρέωση τήρησης 

βιβλίων, αλλά είναι υποχρεωµένοι µόνο να συντάσσουν τη φορολογική τους 

δήλωση, η σύνταξη της οποίας, παραµένει ακόµη, για την Ελλάδα πολύπλοκη και 

δυσχερέστατη. 

4. Με την καθιέρωση του αφορολόγητου ορίου, αλλά και µε την θέσπιση 

απαλλαγών σε αρκετές εισοδηµατικές τάξεις οι άµεσοι φόροι γίνονται αρκετές 
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φορές, αντικείµενο κυβερνητικών παραχωρήσεων. Έτσι καταστρατηγούνται οι 

αρχές της καθολικότητας, της αναλογικότητας και της ισότητας του φόρου. 

 

 

1.5.2 Έµµεσοι φόροι 

 

Από την άλλη πλευρά, οι έµµεσοι φόροι διακρίνονται από τους άµεσους στο ότι 

βεβαιώνονται στο όνοµα εκείνου που τους εισπράττει και όχι στο όνοµα εκείνου που 

καταναλώνει το εισόδηµα, επιβάλλονται, δηλαδή, στο δαπανώµενο εισόδηµα. 

Πλεονεκτήµατα των έµµεσων φόρων θεωρούνται τα παρακάτω: 

1. Η είσπραξη τους γίνεται ευκολότερα, συγκριτικά µε τους άµεσους φόρους. 

2. Έχουν µεγαλύτερη και αµεσότερη απόδοση, για το κράτος, σε σύγκριση µε τους 

άµεσους. 

3. Επιβάλλονται γενικά σε όλους τους πολίτες της χώρας ανεξαρτήτως ηλικίας 

ιθαγένειας ή οικονοµικής κατάστασης, αφού µειώνουν ουσιαστικά το εισόδηµα 

µέσα από την κατανάλωσή του. 

4. Οι πολίτες τους αποδέχονται µε µεγαλύτερη ευκολία σε σχέση µε τους άµεσους, 

διότι επιβάλλονται στην τιµή των αγαθών που αγοράζουν και τις περισσότερες 

φορές δεν γίνονται ούτε αντιληπτοί από τους ίδιους. 

5. Η φοροδιαφυγή είναι πιο δύσκολη και ίσως σε µικρότερη κλίµακα, γιατί δεν 

γίνεται από τους καταναλωτές των αγαθών που είναι οι άµεσα φορολογούµενοι, 

αλλά από εκείνους που εισπράττουν τους φόρους για λογαριασµό του δηµοσίου. 

 

Μειονεκτήµατα των έµµεσων φόρων θεωρούνται τα παρακάτω: 

1. Η είσπραξη τους έχει µεγάλο κόστος για το δηµόσιο γιατί απαιτεί µεγαλύτερο 

αριθµό υπαλλήλων και περισσότερο ειδικευµένο προσωπικό για την βεβαίωση 

και είσπραξή τους, παρόλο που µπορεί να θεωρείται ευκολότερη σε σχέση µε την 

είσπραξη των άµεσων φόρων, γιατί οι υπόχρεοι για απόδοση είναι λιγότερα 

πρόσωπα. 

2. Θεωρούνται ότι είναι άδικοι φόροι γιατί επιβαρύνουν µε το ίδιο ποσοστό τις τιµές 

των αγαθών που αγοράζονται από όλους τους πολίτες- καταναλωτές. Η 
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επιβάρυνση τους είναι ίδια για όλους, χωρίς να υπολογίζεται το εισόδηµα και η 

φοροδοτική ικανότητα του κάθε πολίτη ξεχωριστά. 

3. Σε περίοδο οικονοµικής ύφεσης µιας χώρας, δεν έχουν σταθερή απόδοση, γιατί 

όταν η ζήτηση των αγαθών είναι ελαστική, η είσπραξη των φόρων αυτών είναι 

αβέβαιη. 

 

 

1.5.3 Άλλες διακρίσεις των φόρων 

 

Άλλες διακρίσεις των φόρων είναι µε δηµοσιονοµικά και οικονοµικά κριτήρια, ανάλογα 

µε τον τρόπο υπολογισµού τους και ανάλογα µε τον τρόπο επιβολής τους, δηλαδή: 

1. Με δηµοσιονοµικά και οικονοµικά κριτήρια, οι φόροι διακρίνονται: 

• Ο Φόρος εισοδήµατος. Είναι οι φόροι εισοδήµατος των φυσικών και 

νοµικών προσώπων, οι φόροι επί των πλοίων και διάφοροι άλλοι φόροι. 

• Οι Φόροι κεφαλαίου. Είναι οι φόροι κληρονοµιών, δωρεών και προικών, 

οι φόροι της ακίνητης περιουσίας, οι φόροι µεταβίβασης ακινήτων, τα 

τέλη χαρτοσήµου και διάφοροι άλλοι φόροι. 

• Οι Φόροι κατανάλωσης. Είναι ο φόρος προστιθέµενης αξίας και διάφοροι 

ειδικοί φόροι κατανάλωσης. 

 

2. Ανάλογα µε τον τρόπο υπολογισµού τους, οι φόροι διακρίνονται: 

•   Αναλογικοί φόροι. Είναι οι φόροι που επιβάλλονται µε έναν σταθερό 

συντελεστή στο φορολογητέο εισόδηµα, ή γενικότερα στην φορολογητέα ύλη 

και όταν αυξάνεται η φορολογητέα αυτή αξία, αυξάνεται και ο πληρωτέος 

φόρος. Παράδειγµα αναλογικού φόρου στην Ελλάδα αποτελεί ο φόρος 

εισοδήµατος νοµικών προσώπων που, επιβάλλεται µε ενιαίο συντελεστή, 

ανεξάρτητα από το ύψος του φορολογητέου εισοδήµατος του νοµικού 

προσώπου. 

•   Προοδευτικοί φόροι. Είναι οι φόροι που επιβάλλονται µε µεταβλητό 

συντελεστή στη φορολογητέα αξία. Όσο αυξάνεται η φορολογητέα αξία τόσο 

περισσότερο αυξάνεται και ο µεταβλητός συντελεστής, µε αποτέλεσµα η 
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αύξηση του φόρου να είναι πολύ µεγαλύτερη. Ένα παράδειγµα προοδευτικού 

φόρου είναι ο φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων, γιατί ο συντελεστής 

του αυξάνεται όσο αυξάνεται το ύψος του εισοδήµατος του φορολογούµενου 

φυσικού προσώπου. 

 

3. Ανάλογα µε τον τρόπο που επιβάλλονται, οι φόροι διακρίνονται: 

•    Οι Πραγµατικοί φόροι. Είναι οι φόροι που επιβάλλονται σε ορισµένο 

πράγµα ή σε συγκεκριµένη πράξη, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τους την 

οικονοµική δυνατότητα του φορολογούµενου. 

•     Οι Προσωπικοί φόροι. Είναι οι φόροι που επιβάλλονται στον 

συγκεκριµένο φορολογούµενο γιατί λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική του 

κατάσταση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 

 

2.1 Ο φόρος εισοδήµατος 

 

Η φορολογία εισοδήµατος αποτελεί το πανάρχαιο έσοδο των κρατών. Μια πολύ γνωστή 

και συνηθισµένη φορολογία ήταν η φορολογία, που έµεινε στην ιστορία µε το όνοµα η 

φορολογία της δεκάτης, όπου ήταν η φορολογία του ενός δεκάτου (1/10) του 

ακαθάριστου γεωργικού εισοδήµατος που εισέπραττε το κράτος. Σήµερα, τα σύγχρονα 

κράτη, πρακτικά, έχουν διαµορφώσει τρεις τύπους φορολογίας εισοδήµατος, που είναι οι 

εξής: 

• Ο προσωπικός φόρος εισοδήµατος. Είναι ο φόρος που επιβάλλεται στο συνολικό 

εισόδηµα των φορολογουµένων, µε ενιαίο τρόπο για µια χρονική περίοδο και έχει 

προοδευτικό συντελεστή, µε τον οποίο φορολογεί το συνολικό εισόδηµα όλων 

των πηγών µαζί. Έτσι ο φόρος αυτός θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως 

περισσότερο υποκειµενικός φόρος. 

• Ο αναλυτικός φόρος εισοδήµατος. Επιβάλλεται, ξεχωριστά στο εισόδηµα για 

κάθε πηγή. ∆εν εξετάζει την οικονοµική κατάσταση του κάθε φορολογούµενου, 

αλλά το εισόδηµα κάθε πηγής, το οποίο φορολογείται µε έναν αναλογικό 

συντελεστή. Ο φόρος αυτός θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως περισσότερο 

αντικειµενικός φόρος. 

 

 

2.2 Ιστορική αναδροµή και πως φτάσαµε στον ν. 2238/1994 

 

Παλαιότερα λοιπόν, στους αρχαίους χρόνους, ο φόρος και φορολογία γενικά 

είχαν διαφορετικό προορισµό, διαφορετική βάση και µε διαφορετικά κριτήρια 

επιβάλλονταν στους φορολογούµενους. 
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Ένας απ' τους αρχαίους φόρους ήταν τα διαπύλια τέλη, δηλαδή η φορολογία των 

εισαγοµένων και εξαγοµένων από τη µεγάλη πόλη, προϊόντων γεωργικών και 

βιοτεχνικών. Άλλος φόρος, όπως προαναφέραµε ήταν η δέκατη, σε είδος ή σε χρήµα, 

πάνω στη γεωργική παραγωγή γενικά. Άλλος ήταν, ο κεφαλικός φόρος που επιβαλλόταν 

στις αρχαίες πόλεις, στους µέτοικους, δηλαδή τους µη δηµότες που µεταναστεύουν και 

εγκαθίστανται σε µια άλλη πόλη. 

Άλλες κατηγορίες είναι οι έκτακτοι φόροι λόγω πολέµου ή άλλης ανάγκης, όπως 

στις αρχαίες ελληνικές πόλεις που οι πλουσιότεροι υποχρεώνονται να καταβάλλουν τα 

έξοδα συντήρησης κατά τη διάρκεια του πολέµου ενός πολεµικού πλοίου κ.λπ. ή στο 

φεουδαρχικό µεσαιωνικό σύστηµα οι υποχρεωτικές έκτακτες εισφορές σε είδος ή σε 

χρήµα, όταν ο ηγεµόνας είχε ανάγκη από έκτακτη οικονοµική ενίσχυση. 

Στη συνέχεια η επιβολή της φορολογίας συνδέεται µε τις πολιτικές ελευθερίες και 

εξελίξεις των χωρών, µε τους αγώνες του ανθρώπου να δηµιουργήσει καλύτερες 

συνθήκες ζωής, µέσα στα πλαίσια της κρατικής εξουσίας. Συνδέεται επίσης ο φόρος µε 

την εξέλιξη των δηµοκρατικών διαδικασιών, αφού σήµερα η επιβολή του γίνεται, όχι 

ανεξέλεγκτα όπως παλιότερα αλλά σύµφωνα µε αυστηρούς κανόνες δικαίου. 

Η επιβολή του φόρου έχει ακόµα άµεση συνάρτηση µε την απονοµή της 

δικαιοσύνης, δηλαδή, µε τη δίκαιη κατανοµή των οικονοµικών βαρών µεταξύ των 

πολιτών. Η κατάργηση λοιπόν της ανεξέλεγκτης εξουσίας του ηγεµόνα στα φεουδαρχικά 

κράτη  του Μεσαίωνα να επιβάλει φόρους στους υπηκόους του, όπως χαρακτηρίζονταν 

τότε οι πολίτες ενός κράτους, µέχρι τη σηµερινή µορφή της επιβολής του φόρου µε νόµο, 

που ψηφίζεται από τη Βουλή, µέσα στα συνταγµατικά πλαίσια, µετά από τόσους αγώνες 

που προηγήθηκαν, αποτελούν επιτεύγµατα. 

Στους νεότερους χρόνους, µετά τη Γαλλική ιδίως Επανάσταση, έχουν µια 

ανατροπή των µέχρι τότε ισχυόντων, µε επηρεασµό όλης της Ευρώπης από τις νέες ιδέες. 

Καταλήγουµε στη σηµερινή µορφή φορολογίας και µάλιστα της άµεσης, πάνω στο 

εισόδηµα µε προοδευτικό συντελεστή φόρου µε απαλλαγές των ασθενέστερων τάξεων, 

αλλά παράλληλα µε έκδηλο και έµπρακτο το ενδιαφέρον και τον προορισµό του κράτους, 

εκτός των άλλων, για συγκρότηση µιας πολιτείας που να παρέχει κοινωνική ασφάλεια, 

προστασία των δικαιωµάτων του πολίτη, εκπαίδευση σε όλους τους πολίτες και µε 
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πολλές υποχρεώσεις από µέρους του κράτους. (Σέλλας Στέφανος, Το Ελληνικό 

Φορολογικό Σύστηµα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1999) 

Ιδεώδης φορολογία κατά την επιστήµη των δηµοσίων οικονοµικών, είναι η 

φορολογία πάνω στο εισόδηµα που ξοδεύουµε µε εξαίρεση τις επενδύσεις. Παρόλο που 

είναι δυσχερέστατο το σύστηµα αυτό στην εφαρµογή του, εν τούτοις το φορολογικό 

σύστηµα εκεί τείνει να φτάσει. ∆ηλαδή, σε υψηλό συντελεστή στο εισόδηµα, σε 

φορολογία υψηλή επίσης στις κληρονοµιές, σε φόρους πάνω στην περιουσία και σε 

ενιαίο σύστηµα φορολογίας. Παράλληλα επικρατεί η τάση να φτάσουµε κι εµείς στο 

σηµείο, µέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, καταργήσεως όλων 

των ενδιάµεσων φορέων, παραγωγής των πρώτων υλών και βιοµηχανοποιήσεως των 

αγαθών, µε σκοπό τα αγαθά αυτά να φορολογούνται στον τόπο της κατανάλωσης και όχι 

της παραγωγής τους. Από τη συνθήκη της Ρώµης του 1957, δεν προβλέπεται ενιαία 

φορολογία για τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. Η συνθήκη τα παροτρύνει στο να συγκλίνουν την 

φορολογική τους πολιτική προς τον «µέσο όρο» της φορολογίας των κρατών-µελών. Το 

άρθρο 100 της συνθήκης της Ε.Ο.Κ., ειδικά για την άµεση φορολογία, ορίζει ότι: µετά 

από πρόταση της επιτροπής, το συµβούλιο εκδίδει  οµόφωνα οδηγίες, για την προσέγγιση 

των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, οι οποίες 

έχουν άµεση επίπτωση στην εγκαθίδρυση και λειτουργία της κοινής αγοράς.  

Ο περισσότερο ολοκληρωµένος νόµος, που άρχισε να εφαρµόζετε στη φορολογία 

εισοδήµατος στη χώρα µας, ήταν ο Ν.1640 / 1919 «περί φορολογίας εισοδήµατος 

καθαρών προσόδων». Ο νόµος αυτός ίσχυε για τριάντα πέντε περίπου χρόνια και 

επικράτησε να ονοµάζεται αναλυτική φορολογία εισοδήµατος, επειδή υποβάλλονταν 

χωριστές δηλώσεις για κάθε εισόδηµα. Έτσι αν κάποιος είχε εισόδηµα από µισθούς και 

από επιχειρήσεις, υπέβαλε δύο φορολογικές δηλώσεις, αν είχε και άλλο εισόδηµα από 

άλλη πηγή, υπέβαλε την τρίτη φορολογική δήλωση.  

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του νοµοσχεδίου αυτού ήταν τα εξής: 

Α΄ φόρος εισοδήµατος εξ οικοδοµών 

Β΄ φόρος επί του εισοδήµατος εξ εκµισθώσεως γαιών 

Γ΄ φόρος επί του εισοδήµατος εκ κινητών αξιών 

∆΄ φόρος επί του εισοδήµατος εξ εµπορικών επιχειρήσεων 

Ε΄ φόρος επί του εισοδήµατος εκ γεωργικών επιχειρήσεων 
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ΣΤ΄ φόρος επί του εισοδήµατος  εκ µισθωτών υπηρεσιών 

Ζ΄ φόρος επί του εισοδήµατος εξ ελευθεριών επαγγελµάτων 

Σύµφωνα µε τον νόµο αυτό καθιερώθηκε η αρχή της παρακράτησης του φόρου 

στην πηγή. Η έννοια πηγή εισοδήµατος είναι παρόµοια µε αυτήν της νοµικής θεωρίας 

του αστικού δικαίου, σύµφωνα µε την οποία το εισόδηµα παραλληλίζεται µε τα προϊόντα 

των δέντρων, που τα µαζεύουµε χωρίς να καταστρέφουµε το δέντρο. 

Η έννοια αυτή συνδέεται µε τη δηµοσιονοµική θεωρία του εισοδήµατος σύµφωνα 

µε την οποία τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήµατος είναι τρία: 

• Η περιοδικότητα 

• Η ύπαρξη µόνιµης πηγή εισοδήµατος 

• Η διαρκής εκµετάλλευση της πηγής µε σκοπό την εξασφάλιση εισοδήµατος. 

Μετά τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο το σύστηµα της αναλυτικής φορολογίας άρχισε 

να παρακµάζει και ο νοµοθέτης άρχισε να ετοιµάζει τον ενιαίο φόρο εισοδήµατος. 

Το 1955 οριστικοποιήθηκε το νοµοθετικό διάταγµα (ν.δ) 3323/55, το οποίο 

προέβλεπε ότι επιβάλλεται φόρος επί του συνολικού καθαρού εισοδήµατος κτώµενου 

υπό παντός φυσικού προσώπου. 

Η διαφορά µεταξύ ενιαίου και αναλυτικού φόρου εισοδήµατος είναι ότι το ν.δ 

3323/55 που εισήγαγε τον ενιαίο πλέον φόρο εισοδήµατος φορολογεί µε την ίδια κλίµακα 

όλα τα εισοδήµατα τα προερχόµενα από τις εφτά πηγές ενιαία, δηλαδή το ίδιο. Επίσης, 

υποβάλλει µια κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήµατος για όλες τις πηγές των 

εισοδηµάτων που έχει κάποιος και όχι τόσες φορολογικές δηλώσεις όσες ήταν οι πηγές 

εισοδήµατος. Το σύστηµα αυτό βέβαια διατήρησε την αρχή διαφορισµού των 

εισοδηµάτων προσπαθώντας να δώσει κάποια εύνοια στα εισοδήµατα από εργασία, τα 

οποία προκύπτουν µε µεγαλύτερο κόπο από τα εισοδήµατα που προέρχονται από το 

κεφάλαιο. 

Στη συνέχεια ο νοµοθέτης προετοίµαζε και το νοµοσχέδιο για τα νοµικά πρόσωπα 

και το 1958 οριστικοποιήθηκε το ν.δ. 3843/58, το οποίο ρύθµιζε την φορολογία 

εισοδήµατος των νοµικών προσώπων. (Λογιστική Εταιριών - Φορολογία Εισοδήµατος 

Φυσικών και Νοµικών Προσώπων, ∆ηµήτρης Γκίνογλου, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα 2004) 

Το 1989, τριάντα πέντε περίπου χρόνια µετά την ψήφιση τους, τα δύο αυτά 

νοµοθετικά διατάγµατα κωδικοποιήθηκαν σε ένα ενιαίο νοµοθετικό κείµενο, τον 
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«Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», µε το προεδρικό διάταγµα 129/89. Τα άρθρα 1-85 

αφορούσαν τη φορολογία εισοδήµατος των φυσικών προσώπων και τα υπόλοιπα 86-104 

τη φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων. Αργότερα έγινε νέα κωδικοποίηση και 

προέκυψε ο νόµος 2238/94, που αποτελεί πλέον το κωδικοποιηµένο νόµο φορολογίας 

εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων στη χώρα µας και στον οποίον τα άρθρα 1-

97 αναφέρονται στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων και τα επόµενα 98-108 

στη φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων.  

 Την ίδια χρονιά µε τον ν.1828/89 µειώθηκαν οι πηγές εισοδήµατος από 7 σε 6 µε 

αναρύθµιση των υπολοίπων. Η αλλαγή αυτή βέβαια µετατράπηκε σε µπούµερανγκ, γιατί 

µπέρδεψε όλους όσους ασχολούνται µε τα φορολογικά. Άρχισε λοιπόν από το νοµοθέτη 

µια νέα προσπάθεια, η οποία απέδωσε καρπούς µε τον ν.2065/92 «αναµόρφωση της 

άµεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 13/Α΄/30-6-1992», ο οποίος τροποποίησε 

τους προηγούµενους, επανέφερε τις πηγές σύµφωνα µε την παλαιά θα λέγαµε αρίθµιση, 

η οποία ίσχυε για περίπου 70 χρόνια, αλλά για να µην δηµιουργηθεί και άλλο πρόβληµα 

συνένωσε τις δύο πρώτες πηγές σε µια µε την ονοµασία Α-Β εισοδήµατα από ακίνητα. Ο 

νόµος αυτός εισήγαγε τη φορολόγηση των εταιριών Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., κοινοπραξιών µε 

το άρθρο 7, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 16α του νόµου 3323/55 (η κωδικοποίηση 

σε 2238/94 δεν είχε προκύψει ακόµη). Μέχρι τότε δεν φορολογούνταν οι εταιρίες αυτές 

παρά µόνον οι εταίροι τους. Μεγάλη επίσης καινοτοµία του νόµου ήταν µε τα άρθρα 20-

27 η καθιέρωση ανά τετραετία της αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων των 

επιχειρήσεων, ώστε να µπορέσουν οι επιχειρήσεις να δείξουν την περιουσία τους σε 

«τρέχουσες αξίες».  

Στη συνέχεια το φορολογικών αλλαγών και τροποποιήσεων κυρώθηκε ο νέος 

φορολογικός νόµος 2238/94 ΦΕΚ 151 Α΄/16-9-2002 ως κώδικας φορολογίας 

εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, χωρίς να αλλάζει ο βασικός κορµός, παρά 

τις πολλές τροποποιήσεις που έχει δεχθεί µέχρι σήµερα. Θα πρέπει να παρατηρήσουµε 

εδώ ότι και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. οι αλλαγές και οι τροποποιήσεις της φορολογίας 

είναι περισσότερες συγκρινόµενες µε άλλους κλάδους της νοµοθεσίας τους. Αλλά στη 

χώρα µας παρά τις πολλαπλές υποσχέσεις για απλούστευση του φορολογικού 

συστήµατος, οι αλλαγές είναι πολύ περισσότερες και µάλιστα γίνονται µε τέτοιο τρόπο, 

ώστε να µπερδεύουν και τους πιο ειδικούς. 
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2.3 Χαρακτηριστικά της φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων. 

 

Υποκείµενα φόρου, νοµικά πρόσωπα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2238 / 94 (άρθρο 

101), είναι: 

• Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα:  

1. Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες οι οποίες ιδρύονται και λειτουργούν στη 

χώρα µας σύµφωνα µε τις διατάξεις του εµπορικού νόµου 2190 / 1920. 

2. Οι ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, οι οποίες ιδρύονται και 

λειτουργούν στη χώρα µας σύµφωνα µε τις διατάξεις του εµπορικού νόµου 

3190 / 1955. 

3. Οι δηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες αποτελούν ή όχι ίδια νοµικά πρόσωπα. 

4. Οι γεωργικοί και αστικοί συνεταιρισµοί που έχουν συσταθεί νόµιµα καθώς 

και οι ενώσεις τους. 

5. Όλες οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα σαν 

ατοµικές ή µε οποιονδήποτε τύπο εταιρικής µορφής και οι αλλοδαποί 

οργανισµοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οποιωνδήποτε οικονοµικών 

ωφεληµάτων. 

 

• Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

1. Φιλανθρωπικά νοµικά πρόσωπα. 

2. Κοινωφελή νοµικά πρόσωπα 

3. Πάσης φύσης κοινωφελή ιδρύµατα. 

4. Όλα γενικά τα νοµικά πρόσωπα που δεν επιδιώκουν κερδοσκοπικό σκοπό. 

 

Στο νοµικό πρόσωπο, τα καθαρά κέρδη της χρήσης, µετά το συµψηφισµό των 

ζηµιών- που πιθανόν να υπάρχουν από προηγούµενες χρήσεις- και την αφαίρεση του 

τακτικού αποθεµατικού που προβλέπει ο ιδρυτικός τους νόµος, φορολογούνται µε 

αναλογικό συντελεστή. Μετά την φορολογία τους, τα καθαρά κέρδη χωρίζονται σε 

διανεµόµενα και σε αδιανέµητα. 
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Τα διανεµόµενα κέρδη, τα οποία αποτελούνται από το πρώτο αλλά και από τα 

πρόσθετα µερίσµατα, τις αµοιβές και τα ποσοστά µελών ∆.Σ., τις αµοιβές και τα 

δικαιώµατα ιδρυτικών τίτλων κ.λπ., δεν φορολογούνται πλέον γιατί έχει εξαντληθεί η 

φορολογική τους υποχρέωση, αλλά αναγράφονται από τους κατόχους τους στην 

φορολογική τους δήλωση γιατί µπορούν να δικαιολογούν αγορά περιουσιακών στοιχείων 

ή να µειώνουν πιθανή τεκµαρτή διαφορά φορολογούµενου εισοδήµατος. 

Τα αδιανέµητα κέρδη, παραµένουν στη διάθεση και διαχείριση του νοµικού 

προσώπου αδιανέµητα ή µε µορφή διαφόρων αποθεµατικών, κρατήσεων και 

προβλέψεων. 

Σαν πρόσθετα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της φορολογίας των νοµικών 

προσώπων, σηµειώνονται: 

• Η ενιαία επιβολή του φόρου µε αναλογικό συντελεστή στα κέρδη του νοµικού 

προσώπου, χωρίς να χωρίζονται αυτά σε κατηγορίες. Ενώ στα φυσικά πρόσωπα 

τα κέρδη προέρχονται από συγκεκριµένες κατηγορίες εισοδήµατος. 

Ο αναλογικός συντελεστής διαφοροποιείται ανάλογα µε την µορφή και το 

αντικείµενο του νοµικού προσώπου. Για λόγους κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης, 

επενδύσεων κ.λπ., το κράτος φορολογεί- αναλογικά πάντα- τα κέρδη των νοµικών 

προσώπων, µε διαφορετικό συντελεστή. (Καούνης ∆ίκαιος, Φορολογική Λογιστική ΙΙ, 

Εκδόσεις Καούνη, Αθήνα 2003)  

Στο άρθρο 3 του Ν. 2238/94 ορίζεται ότι: «Ο φόρος καταβάλλεται κάθε 

οικονοµικό έτος στο εισόδηµα που αποκτάται µέσα στο αµέσως προηγούµενο οικονοµικό 

έτος. Η χρονική διάρκεια του οικονοµικού έτους αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει 

την 31η ∆εκεµβρίου του ίδιου ηµερολογιακού έτους.»  

Το οικονοµικό έτος είναι η χρονική περίοδος, που περιλαµβάνει τις διοικητικές 

πράξεις και τα γεγονότα τα οποία σχετίζονται µε τη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος 

και την κίνηση της περιουσίας του κράτους.  

Το διαχειριστικό έτος είναι αυτό κατά το οποίο λαµβάνουν χώρα οι οικονοµικές 

πράξεις (αγορές, πωλήσεις, πληρωµές, εισπράξεις, κτλ.) και κατά το οποίο προκύπτει το 

εισόδηµα, το οποίο φορολογείται κατά το επόµενο οικονοµικό έτος, δηλαδή κατά το 

φορολογικό έτος. Για παράδειγµα, κατά το οικονοµικό, φορολογικό και ηµερολογιακό 
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έτος που διανύουµε (2011), επιβάλλονται οι φόροι του διαχειριστικού έτους που πέρασε 

(2010).  

Αφού ο νόµος προβλέπει την επιβολή φόρου κάθε έτος, καθιερώνεται η αρχή της 

ετήσιας φορολογίας, καθώς και η παρεπόµενη αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, 

σύµφωνα µε την οποία κάθε εισόδηµα πρέπει να εντάσσεται και να φορολογείται στο 

χρόνο που αποκτήθηκε. Εξαίρεση αποτελεί για τις ανώνυµες εταιρίες η µεταφορά ζηµιών 

σε επόµενα οικονοµικά έτη, την οποία θα µελετήσουµε σε επόµενη ενότητα.  

Το εισόδηµα επί του οποίου επιβάλλεται ο φόρος είναι αυτό που προέρχεται από 

κάθε πηγή µετά την αφαίρεση των δαπανών που έγιναν για την απόκτηση του. Τα 

εισοδήµατα από φορολογικής άποψης και σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 2238/94, 

εντάσσονται στις πιο κάτω κατηγορίες:  

• Α-Β Πηγή: Εισόδηµα από ακίνητα. Αφορά την εκµίσθωση οικοδοµών, γαιών, 

πηγών, υπεκµίσθωση ή έµµεσα από ιδιοχρησιµοποίηση ακινήτων κλπ.  

• Γ Πηγή: Εισοδήµατα από κινητές αξίες. Αφορά τα µερίσµατα, τους τόκους 

οµολογιών, τις αµοιβές µελών ∆.Σ. ανωνύµων εταιριών κλπ.  

• ∆ Πηγή: Εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. Αφορά τα κέρδη ατοµικών ή 

εταιρικών επιχειρήσεων.  

• Ε Πηγή. Εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις. Αφορά κέρδη από αγροτικές, 

κτηνοτροφικές, σηροτροφικές επιχειρήσεις κλπ.  

• ΣΤ Πηγή: Εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες. Αφορά µισθούς, ηµεροµίσθια, 

συντάξεις, επιχορηγήσεις, επιδόµατα κλπ, το οποίο αποκτάται από µισθωτούς 

γενικά και συνταξιούχους.  

• Ζ Πηγή. Εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα. Αφορά αµοιβές από την άσκηση 

επαγγέλµατος του ιατρού, δικηγόρου, συµβολαιογράφου, οικονοµολόγου, 

λογιστή, κλπ. (Φορολογία Εισοδήµατος – Πρακτικά Φορολογικά Βοηθήµατα, 

Αγαπητού Σ. Κράτση, Αθήνα 2000) 

Για τον υπολογισµό του συνολικού φορολογητέου εισοδήµατος του κάθε φυσικού 

προσώπου, αθροίζονται τα επί µέρους εισοδήµατα των πηγών. Έτσι καθιερώνεται η 

«αρχή του ενιαίου της φορολογίας», σύµφωνα µε την οποία τα επί µέρους εισοδήµατα 

δεν φορολογούνται αυτοτελώς και χωριστά το καθένα τους, αλλά αποτελούν ένα ενιαίο 
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σύνολο για την επιβολή του φόρου εισοδήµατος. Εµείς από τις παραπάνω πηγές θα 

επικεντρωθούµε στην πηγή ∆ (εισοδήµατα από εµπορικές επιχειρήσεις).  

Με την πρώτη ανάγνωση ο νόµος 2238/94 µπορεί να επιφέρει µία σύγχυση στον 

αναγνώστη. Ενώ στα πρώτα 97 άρθρα θα έπρεπε να περιγράφει τη φορολόγηση του 

εισοδήµατος των φυσικών προσώπων και στα άρθρα 97-100 την φορολόγηση των 

νοµικών προσώπων, παρατηρούµε ότι στα άρθρα 28-34 περιγράφει τη φορολόγηση 

«εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις», οι οποίες όµως αποτελούν νοµικά πρόσωπα. 

Αυτό προφανώς αποτελεί κατάλοιπο της περιόδου που για όλες τις προσωπικές 

επιχειρήσεις δε φορολογούνταν οι εταιρίες αλλά οι εταίροι ως φυσικά πρόσωπα.  
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ΜΕΡΟΣ Β΄ : 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ 

 

 

3.1  Η ΕΠΕ και η ΑΕ γενικά 

 

Σύµφωνα µε την χρηµατοοικονοµική ανάλυση, επιχειρηµατική οικονοµική µονάδα ή 

επιχείρηση είναι η µονάδα στα πλαίσια της οποίας συνδυάζονται συστηµατικά και 

ορθολογικά οι παραγωγικοί συντελεστές µε σκοπό την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών 

που καλύπτουν άµεσα ή έµµεσα τις ανθρώπινες ανάγκες, επιτυγχάνοντας την 

πραγµατοποίηση κέρδους το οποίο περιέρχεται στους φορείς της. (Χρηµατοοικονοµική 

διοίκηση, τεύχος Β΄, Λαζαρίδης Γιάννης, Παπαδόπουλος ∆ηµήτρης, Θεσσαλονίκη 2006) 

Ανάλογα µε τη νοµική τους µορφή, οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε ατοµικές και 

εταιρικές (Ν.Π.Ι.∆.). Οι εταιρικές παραπέρα διακρίνονται σε προσωπικές εταιρίες ή 

εταιρίες µεριδίων (Ο.Ε., απλή Ε.Ε., αφανής ή συµµετοχική εταιρία), κεφαλαιουχικές 

εταιρίες ή εταιρίες κατά µετοχές (κατά µετοχές Ε.Ε., Α.Ε., συµπλοιοκτησία) και µεικτές 

(Ε.Π.Ε., συνεταιρισµός). 

 

 

3.2  Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

 

Ενώ οι προσωπικές εταιρείες (οµόρρυθµες, ετερόρρυθµες) νοµοθετήθηκαν στη χώρα µας 

πολύ νωρίς (λίγο µετά τη σύσταση του νεότερου ελληνικού κράτους) και οι ανώνυµες 

εταιρείες έκαναν την θριαµβευτική τους εµφάνιση µε το Ν. 2190/20 (δηλαδή, σε µία 

εποχή που µόλις άρχισε δειλά δειλά η βιοµηχανική ανάπτυξη), οι Εταιρείες 

περιορισµένης ευθύνης άργησαν πολύ να καθιερωθούν. Μόλις το 1955, µε το Ν. 3190, 

εισήχθη ο θεσµός των Ε.Π.Ε.. Παρά την καθυστερηµένη, όµως, εµφάνιση της, η Ε.Π.Ε. 

είχε ταχεία και ευρεία εξάπλωση.  

Είναι µία ενδιάµεση εταιρική µορφή, ανάµεσα στις ανώνυµες και στις 

προσωπικές εταιρείες, διότι δεν έχει τα µειονεκτήµατα της πρώτης (που είναι 
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κεφαλαιουχική εταιρεία), όπως την ανάγκη µεγάλου κεφαλαίου και ακόµα τη µειωµένη 

επιρροή των µετόχων στη διοίκηση της εταιρείας. ∆εν έχει ούτε το µέγα µειονέκτηµα των  

προσωπικών εταιρειών, δηλαδή, το απεριόριστο της ευθύνης των οµόρρυθµων εταίρων. 

Το χαρακτηριστικό γνώρισµα των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης είναι το µικρό 

κεφάλαιο που χρειάζεται για τη σύστασή τους και η περιορισµένη ευθύνη των εταίρων 

(φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) τους, µέχρι το ύψος του κατατεθειµένου εταιρικού 

κεφαλαίου, όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τις ανώνυµες εταιρείες, σε αντίθεση µε τις 

προσωπικές εταιρείες.  

Για τη λήψη των αποφάσεων απαιτείται η πλειοψηφία τόσο των εταιρικών 

µεριδίων όσο και των εταίρων (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα). Υποχρεωτικά θα πρέπει να 

τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας. Τα διοικητικά όργανα της εταιρείας είναι η «Γενική 

Συνέλευση» των εταίρων που συγκαλείται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο και ο 

«∆ιαχειριστής» που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Σύµφωνα µε τον νόµο 

3190/1955, η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης είναι εµπορική ακόµη και αν ο σκοπός της 

δεν είναι εµπορική επιχείρηση. Ακόµη, στην εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, για τις 

εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται µόνο η εταιρία µε ολόκληρη την περιουσία της.  

Τα χαρακτηριστικά της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης εν µέρει µοιάζουν µε 

εκείνα της ανώνυµης εταιρείας (π.χ. συνέλευση εταίρων, περιορισµένη ευθύνη µελών της 

εταιρείας κ.ο.κ.) και εν µέρει µε εκείνα της προσωπικής εταιρείας (π.χ. ύπαρξη 

διαχειριστή αντί διοικητικού συµβουλίου). Μερικές φορές γίνεται συνδυασµός των 

χαρακτηριστικών προσωπικής και ανώνυµης εταιρείας, όπως στη λήψη αποφάσεων κατά 

τις συνελεύσεις των εταίρων που απαιτείται πλειοψηφία τόσο του εταιρικού κεφαλαίου, 

όσο και του όλου αριθµού των εταίρων. 

Για την ίδρυσή της απαιτούνται:  

• Εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 4.500 €, το οποίο διαιρείται σε ίσα εταιρικά 

µερίδια τα οποία κατέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (εταίροι) ανάλογα το 

κεφάλαιο που έχουν εισφέρει.  

• Συµβολαιογραφικό έγγραφο (καταστατικό) και δηµοσίευση του στο ΦΕΚ.  

• Συµβολαιογραφικό έγγραφο επίσης απαιτείται για κάθε τροποποίηση του 

καταστατικού.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Ε.Π.Ε. είναι τα ακόλουθα:  
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1) Η ορισµένη διάρκειά της (αν και η παράλειψη αναγραφής της διάρκειας δεν αποτελεί 

λόγο ακυρότητας της εταιρείας). 

2) Η διαίρεση του κεφαλαίου της σε ίσα µερίδια, που ενσωµατώνονται σε έγγραφα, τις 

«µερίδες συµµετοχής», µε αξία τουλάχιστον €30 το καθένα.  

3) Συγκεκριµένοι όροι δηµοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής της. 

4) Κάθε εταίρος µιας Ε.Π.Ε. είναι ελεύθερος επαγγελµατίας και ως εκ τούτου έχει 

υποχρέωση να είναι ασφαλισµένος στο Ασφαλιστικό Ταµείο Ο.Α.Ε.Ε. (Οργανισµός 

Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµάτων, παλαιότερα Τ.Ε.Β.Ε.)  

5) Οι ιδιοκτήτες της Ε.Π.Ε. δεν επιτρέπεται να είναι και υπάλληλοι της εταιρείας τους.  

6) Ο ∆ιαχειριστής της Ε.Π.Ε., που µπορεί να διοικεί την εταιρεία σαν να είναι ο 

µοναδικός ιδιοκτήτης, έχει προσωπική ευθύνη για παράνοµες πράξεις της εταιρείας 

και τυχόν παράνοµη πτώχευσή της, µε όριο το σύνολο της κινητής και ακίνητης 

περιουσίας του.  

 

 

3.3     Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Ε.) 

 

Σύµφωνα µε τον νόµο 2190/1920 και τις τροποποιήσεις που επήλφαν µε τον νόµο 

3604/2007, η ανώνυµη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρία µε νοµική προσωπικότητα, 

για τα χρέη της οποίας ευθύνεται µόνο η ίδια µε την περιουσία της. Κάθε ανώνυµη 

εταιρεία είναι εµπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι η άσκηση εµπορικής 

επιχείρησης.  

Οι προϋποθέσεις σύστασης της Α.Ε. είναι η κατάρτιση καταστατικού, η κάλυψη 

του µετοχικού κεφαλαίου, η έγκριση του καταστατικού και η χορήγηση άδειας σύστασης 

της Α.Ε. από τη ∆ιοίκηση καθώς και η τήρηση διατυπώσεων δηµοσιότητας 

Η ανώνυµη εταιρεία µπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να 

καταστεί µονοπρόσωπη µε τη συγκέντρωση όλων των µετοχών σε ένα µόνο πρόσωπο. Η 

ίδρυση ανώνυµης εταιρίας ως µονοπρόσωπης ή η συγκέντρωση όλων των µετόχων της 

σε ένα µόνο πρόσωπο, καθώς και τα στοιχεία του µοναδικού µετόχου της, υπόκεινται σε 
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δηµοσίευση στο τεύχος ανωνύµων εταιρειών και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης της 

Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, όπως συµβαίνει και µε τις εταιρίες περιορισµένης 

ευθύνης, όπως προαναφέραµε. Αποτελεί, λοιπόν, κεφαλαιουχική εταιρεία και αφορά τη 

σοβαρότερη µορφή εταιρικής δραστηριότητας, η οποία διέπεται από ειδικό νοµικό 

καθεστώς. Είναι νοµικό πρόσωπο αυτόνοµο, µε δική του επωνυµία, περιουσία και έδρα, 

ανεξάρτητο από τα φυσικά πρόσωπα που συµµετέχουν. (ΦΕΚ 189/Α’/ 8.8.2007) 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του νόµου το καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας θα 

πρέπει να περιέχει τις εξής διατάξεις: 

- για την εταιρική επωνυµία και το σκοπό της εταιρείας 

- για την έδρα της εταιρίας 

- για τη διάρκεια της 

- για το ύφος και τον τρόπο καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου 

- για το είδος των µετοχών, καθώς και για τον αριθµό, την ονοµαστική αξία και την 

έκδοσή τους 

- για τον αριθµό των µετοχών κάθε κατηγορίας, εάν υπάρχουν περισσότερες 

κατηγορίες µετοχών 

- για τη µετατροπή ονοµαστικών µετοχών σε ανώνυµες, ή ανωνύµων σε 

ονοµαστικές 

- για τη σύγκλιση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες των γενικών 

συνελεύσεων 

- για τους ελεγκτές 

- για τα δικαιώµατα των µετόχων 

- για τον ισολογισµό και τη διάθεση των κερδών 

- για τη λύση της εταιρίας και την εκκαθάριση της περιουσίας της. (Μιχαλόπουλος 

Γεώργιος, ∆ίκαιο εταιρειών- κωδικοποίηση νοµοθεσίας, εκδόσεις Νοµική 

Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2007, 8η έκδοση) 

Εκτός από τα παραπάνω που αφορούν στο υποχρεωτικό περιεχόµενο του 

καταστατικού και προκύπτουν από το άρθρο 2 του Ν.2190/20 στο καταστατικό µπορεί να 

περιληφθούν και διατάξεις, προαιρετικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητες για την 

έναρξη και τη συνέχιση της λειτουργίας της Α.Ε. Τέτοιου είδους διατάξεις που τίθενται 

σε καταστατικά είναι: 
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• Ο ορισµός των µελών του πρώτου διοικητικού συµβουλίου µέχρι την πρώτη 

τακτική γενική συνέλευση, χωρίς όµως να γίνεται συγχρόνως και συγκρότηση σε 

σώµα δηλαδή να καθορίζεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο ∆/νων Σύµβουλος 

κλπ. Τελευταία όµως σε πολλές περιπτώσεις η ∆ιοίκηση δέχεται καταστατικά µε 

τα οποία καθορίζεται το ∆.Σ. µε ταυτόχρονη συγκρότησή του σε Σώµα. 

• Ο ορισµός των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης. 

• Η παροχή δικαιώµατος στα µέλη του ∆.Σ. να ασκούν µε οποιαδήποτε ιδιότητα, 

δραστηριότητα σε τοµείς συναφείς µε τον σκοπό της Α.Ε. και συνεπώς 

ανταγωνιστική, µέχρι την σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης η οποία και 

θα αποφασίσει τελικά αν θα παραχωρήσει τελικά στα µέλη του ∆.Σ. το δικαίωµα 

αυτό. 

• Η παροχή δικαιώµατος στο ∆.Σ. ή στην Γ.Σ. της αύξησης του Μετοχικού 

Κεφαλαίου σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 13 του Ν.2190/20.  

• Η δυνατότητα εκλογής από το ∆.Σ. προσωρινού µέλους µέχρι την προσεχή Γ.Σ. σε 

περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου αποχώρησης µέλους του ∆.Σ.    

Η δυνατότητα αυτή υπάρχει εφόσον τα εναποµείναντα µέλη είναι τουλάχιστον 

τρία. 

• Η ανάθεση εκπροσώπησης της Α.Ε. είτε γενικά είτε για ορισµένες πράξεις σε ένα 

ή περισσότερα µέλη του ∆.Σ. ή σε άλλα πρόσωπα.  

Οι ιδρυτές της ανώνυµης εταιρίας είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της 

ζηµίας που υπέστη η εταιρία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, µέτοχοι ή µη, από τυχόν παράλειψη 

υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά 

την εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από την µη τήρηση των 

διατάξεων που αφορούν την εκτίµηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και από 

τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρίας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις 

σχετικές πληµµέλειες. Η αξίωση αποζηµίωσης του προηγούµενου εδαφίου παραγράφεται 

µετά την παρέλευση πέντε ετών από την ίδρυση της εταιρίας. Στο καταστατικό της 

εταιρίας ή στην απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να ορίζεται η θητεία των µελών 

του ∆.Σ., και ο χρόνος αυτής. Η έλλειψη διοίκησης του νοµικού προσώπου, η οποία 

υφίσταται και σε περίπτωση λήξης της θητείας του ∆.Σ. και µέχρι της εκλογής νέου ∆.Σ., 
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δεν επηρεάζει την ύπαρξη του νοµικού προσώπου. (Άρθρο 4, Ν.3604/2007 τροποποίηση 

και συµπλήρωση του άρθρου 2, Ν.2190/1920 ) 

Για την ίδρυσή της απαιτείται :  

• Κεφάλαιο τουλάχιστον 60.000 € (σε περίπτωση µετατροπής ή συγχώνευσης 

300.000 €) το οποίο διαιρείται σε ίσα µερίδια που ονοµάζονται µετοχές και τις 

κατέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (µέτοχοι) ανάλογα µε το κεφάλαιο που έχουν 

εισφέρει.  

• Συµβολαιογραφικό έγγραφο (καταστατικό) περίληψη του οποίου δηµοσιεύεται 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

• Έγκριση από την αρµόδια Νοµαρχία.  

Η ευθύνη των µετόχων είναι ανάλογη του ποσού του κεφαλαίου που έχουν 

εισφέρει. Η Α.Ε. τηρεί υποχρεωτικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας (διπλογραφικό λογιστικό 

σύστηµα). Τα διοικητικά όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των µετόχων, η 

οποία παίρνει αποφάσεις για τα σοβαρότερα εταιρικά θέµατα και το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και αποφασίζει για θέµατα 

καθηµερινής λειτουργίας. Οι αποφάσεις της εταιρείας στηρίζονται στην αρχή της 

πλειοψηφίας τόσο από πλευράς Γενικής Συνέλευσης όσο και από πλευράς ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. Για την προστασία της µειοψηφίας ορισµένες αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης για πολύ σοβαρά θέµατα (ορίζονται από το Νόµο και το καταστατικό), 

λαµβάνονται µε µεγαλύτερο ποσοστό πλειοψηφίας.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Ανώνυµης Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:  

I) Οι αυστηροί όροι δηµοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ζωής της.  

II)  Στη γενική συνέλευση των µετόχων κάθε µέτοχος διαθέτει τόσους ψήφους όσες 

είναι οι µετοχές που κατέχει. Σε περίπτωση ζηµιών ή πτωχεύσεως είναι υπεύθυνος 

µέχρι του ποσού που έχει καταβάλει για τις µετοχές του, δηλαδή, στη χειρότερη 

περίπτωση, οι µετοχές του χάνουν τελείως την αξία τους. 

III)   Η µεταβίβαση των µετοχών και των δικαιωµάτων που τις συνοδεύουν είναι 

ελεύθερη.  
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IV)   Ο µέτοχος συµµετέχει στην εκλογή της διοίκησης της εταιρείας, στη διαµόρφωση 

των γενικών αρχών της πολιτικής και στα κέρδη, ανάλογα µε τον αριθµό των 

µετοχών που διαθέτει. 

V) Έχει δική της περιουσία που διακρίνεται από την περιουσία των µετόχων της και 

έχει πλήρη ευθύνη έναντι των πιστωτών της και του ∆ηµοσίου µέχρι του συνόλου 

της αξίας της κινητής και ακίνητης περιουσίας της.  

VI)    Έχει µακρά διάρκειά (άνω των 30 ετών). 

VII)   Ένας ιδιόκτητης µετοχών µιας Α.Ε., σε αντίθεση µε την Ε.Π.Ε., µπορεί να είναι 

και υπάλληλος της εταιρείας, δηλαδή ασφαλισµένος στο Ι.Κ.Α.  

 

 

3.4  Φορολόγηση ΕΠΕ 

 

Το ανώτατο όργανο της Ε.Π.Ε είναι η γενική συνέλευση που συγκαλείτε τουλάχιστον µια 

φορά το χρόνο και µέσα σε 3 µήνες από τη λήξη της χρήσης. Αυτή αποφασίζει για κάθε 

θέµα που αφορά την Ε.Π.Ε. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφικά του ½ του όλου 

αριθµού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν περισσότερο του ½ του εταιρικού 

κεφαλαίου.  

Από τα κέρδη της κάθε χρήσης παρακρατείται ποσοστό 5% για σχηµατισµό 

τακτικού αποθεµατικού, που είναι υποχρεωτικό µέχρις ότου φτάσει το 1/3 του εταιρικού 

κεφαλαίου. Τα κέρδη της Ε.Π.Ε, µέχρι την χρήση 2009, φορολογούνταν µε συντελεστή 

25%. ∆ηλαδή µέσα στο ποσό που φορολογούνταν µε 25% είναι και το τακτικό 

αποθεµατικό.  

Μετά από τους παραπάνω υπολογισµούς ότι κέρδη αποµένουν διανέµονται ή 

παραµένουν στην εταιρία κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η γενική συνέλευση των 

εταίρων. Η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος της ΕΠΕ υποβάλλεται στην αρµόδια ∆ΟΥ 

µέχρι τις 10/5 του αµέσως επόµενου. 

Οι Ε.Π.Ε συµπληρώνουν και υποβάλλουν στη ∆ΟΥ, µετά τη λήξη του έτους, το 

έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος που είναι το Ε5, σε τρία αντίτυπα. Το ένα 

υπογεγραµµένο από τον αρµόδιο υπάλληλο της ∆ΟΥ επιστρέφει στην επιχείρηση. Ενώ τα 

αλλά δυο παραµένουν στην Εφορία. 
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13, του Ν 3842/2010, τα κέρδη που 

κεφαλαιοποιούν ή διανέµουν οι ΕΠΕ και οι Συνεταιρισµοί σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ή νοµικές οντότητες, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, 

καθώς και για τα κέρδη που εξάγει ή πιστώνει υποκατάστηµα εγκατεστηµένο στην 

Ελλάδα στο κεντρικό του στην αλλοδαπή, φορολογούνται µε συντελεστή 40%. Αντίθετα, 

τα κέρδη που δεν διανέµονται στους εταίρους (µη διανεµόµενα), φορολογούνται µε 

συντελεστή 24%, ο οποίος σταδιακά µειώνεται και φθάνει το 20% για τα κέρδη που 

προκύπτουν τη χρήση 1/1-31/12/2014. Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι βάσει των 

σχετικών διατάξεων, ο φόρος που επιβάλλεται τόσο στα διανεµόµενα, όσο και µη 

διανεµόµενα κέρδη, αφορά φόρο του ίδιου νοµικού προσώπου (της ΕΠΕ ή της ΑΕ), και 

όχι του εταίρου ή του µετόχου (άρθρο 109 του ΚΦΕ). Ωστόσο ο νόµος, για τον φόρο που 

υπολογίστηκε µε συντελεστή 40%, προβλέπει την χορήγηση βεβαίωσης από την 

Εταιρεία προς τον εταίρο φυσικό πρόσωπο, µε τα σχετικά στοιχεία που απαιτούνται 

(ονοµατεπώνυµο, ΑΦΜ δικαιούχου, ποσό, ηµεροµηνία έγκρισης και καταβολής κ.λπ.), 

ώστε να χρησιµοποιηθεί στην φορολογική του δήλωση. 

Τα εισοδήµατα των εταίρων από την διανοµή κερδών φορολογούνται µε τις 

γενικές διατάξεις και από τον αναλογούντα φόρου εκπίπτει το ποσό του φόρου που έχει 

καταβάλλει η ΕΠΕ (άρθρο 13 εδάφιο δ παραγράφου 7). Για τις αµοιβές των διαχειριστών 

οι εταιρείες πρέπει να κάνουν παρακράτηση 35% (άρθρο 13 παράγραφος 6). Για την 

εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήµατος παρέχεται έκπτωση 1,5%  (άρθρο 14 

παράγραφος 1). 

Με το δεδοµένο ότι το εισόδηµα αυτό θα φορολογηθεί µε τις γενικές διατάξεις, 

συναθροιζόµενο µε τα λοιπά εισοδήµατα του υπόχρεου, από τον αναλογούντα φόρο θα 

εκπέσει ο ως άνω φόρος που υπολογίστηκε µε 40% (άρθρο 109 ΚΦΕ). Είναι προφανές, 

ότι η ανωτέρω δυνατότητα συµψηφισµού του φόρου δηµιουργεί σύγχυση ως προς το 

πρόσωπο του υποκείµενου στον φόρο επί των διανεµηθέντων κερδών. 

Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές της Ε.Π.Ε διορίζονται από το καταστατικό ή από 

τη γενική συνέλευση και µπορεί να είναι ή από τους ίδιους τους εταίρους ή και από τρίτα 

πρόσωπα. Οι διαχειριστές θα πρέπει να πράττουν οτιδήποτε επιβάλλεται για την 

εκπλήρωση των συναφών προς την διαχείριση της εταιρίας καθηκόντων τους, µεταξύ 

των οποίων αναφέρεται και η µέριµνα για την είσπραξη των απαιτήσεων της από τρίτους 
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(Αρ.Π.1731/91). Τα µερίδια µπορούν να µεταβιβαστούν µόνο µε συµβολαιογραφικό 

έγγραφο. Τα πρακτικά για τις αποφάσεις στις µονοπρόσωπες Ε.Π.Ε προσυπογράφονται 

και από προϊστάµενο συµβολαιογράφο (Π.∆.279/93 άρθρο 2). 

 

 

3.5  Φορολόγηση  Α.Ε. 

 

Με το Ν.∆ 3843/1958 επιβλήθηκε φορολογία στα εισοδήµατα των νοµικών προσώπων. 

Έτσι, από το οικονοµικό έτος 1959 τα εισοδήµατα των ανωνύµων εταιριών, των 

συνεταιρισµών και των αλλοδαπών επιχειρήσεων εισήχθηκαν στη φορολογία 

εισοδήµατος νοµικών προσώπων. Με το φορολογικό σύστηµα που καθιέρωσε το Ν.∆ 

3843/1958 τα µη διανεµόµενα κέρδη, αυτά δηλαδή που αποθεµατοποιούνταν, 

φορολογούνταν στο όνοµα της ανώνυµης εταιρίας, ενώ τα διανεµόµενα φορολογούνταν 

στο όνοµα των δικαιούχων µετόχων, συµβούλων κ.λπ.  

Όταν στη συνέχεια, η Α.Ε. διένειµε ή κεφαλαιοποιούσε τα αποθεµατοποιηθέντα 

κέρδη, τότε αυτά θεωρούνταν εισόδηµα κινητών αξιών για τους δικαιούχους µετόχους. 

Από τα διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιηµένα αποθεµατικά παρακρατούνταν φόρος 

µερισµάτων. Ο φόρος εισοδήµατος, που αρχικά είχε καταβληθεί από την ανώνυµη 

εταιρία κατά το χρόνο που προέκυψαν τα άνω κέρδη, συµψηφιζόταν µε τον φόρο 

µερισµάτων. Στο δηµόσιο αποδίδονταν η διαφορά, ενώ υπήρχε περίπτωση, η διαφορά να 

δηµιουργούσε απαίτηση επιστροφής φόρου εισοδήµατος για την ανώνυµη εταιρία. 

Τα ανωτέρω ίσχυαν επί 35 χρόνια. Το έτος 1992 έγινε µε το νόµο 2065/1992 µια 

βαθύτατη φορολογική αλλαγή στη χώρα µας. Η σηµαντικότερη από τις καινοτοµίες του 

ήταν η ενιαία φορολογία όλων των νοµικών προσώπων µε ένα ενιαίο συντελεστή που 

αρχικά ορίστηκε σε ποσοστό 35% επί του συνόλου των φορολογητέων κερδών των 

επιχειρήσεων αυτών. Με την καταβολή του φόρου εισοδήµατος επέρχεται εξάντληση της 

φορολογικής υποχρέωσης για τα διανεµόµενα κέρδη. ∆ηλαδή τα νοµικά πρόσωπα, όταν 

διανέµουν κέρδη µε τη µορφή µερισµάτων, προµερισµάτων, αµοιβών στα µέλη του ∆.Σ., 

τους διευθυντές, στο προσωπικό κ.λπ., δεν προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου, επειδή 

τα εισοδήµατα αυτά φορολογούνται στο όνοµα του νοµικού προσώπου. (Γεώργιος 
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Αληφάντης, διανεµόµενα κέρδη ΑΕ  και  ΕΠΕ,  δεύτερη έκδοση,  εκδόσεις Πάµισος, 

Αθήνα 2001) 

Όπως ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 45, του Κ.Ν. 2190/20, ως καθαρά κέρδη της 

ανώνυµης εταιρείας λογίζονται αυτά που προκύπτουν µετά την αφαίρεση, από τα 

πραγµατοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζηµίας, των προβλεποµένων 

από το νόµο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Στα άρθρα 44, 44α, 45, 46α 

και 43, παρ. 3δ του Κ.Ν. 2190/20 ορίζεται ο τρόπος διάθεσης (διανοµής) των καθαρών 

κερδών της ανώνυµης εταιρείας. Παράλληλα όµως, ισχύουν και οι διατάξεις του άρθρου 

3 του Α.Ν. 148/67 (Όπως τροποποιήθηκε κατ΄ αρχήν µε το άρθρο 1 του Ν. 876/79 και 

στη συνέχεια µε την παρ. 18 του άρθρου 3 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α΄ 249/17-11-1999), 

το άρθρο 25 του Ν. 2789/2000 (ΦΕΚ Α΄ 21/11-2-2000) και το άρθρο 10 του Ν. 

3460/2006 (ΦΕΚ Α΄ 105/30-5-06)). 

Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται κράτηση ορισµένου ποσοστού 

από τα καθαρά κέρδη, για το σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού και τη διανοµή του 

πρώτου µερίσµατος. Αν µετά από αυτές τις κρατήσεις, παραµένει υπόλοιπο ποσό 

καθαρών κερδών, διατίθεται κατά τα όσα ορίζει το καταστατικό της εταιρείας. 

Τα διανεµόµενα κέρδη λαµβάνονται από το υπόλοιπο των κερδών που αποµένει 

µετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος (εξαιρούνται οι τραπεζικές και 

ασφαλιστικές εταιρείες - άρθρο 99, παρ. 1 του Ν. 2238/94).  

Κατά συνέπεια προκύπτει ότι το τακτικό αποθεµατικό που σχηµατίζουν οι 

ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες και τα κέρδη που διανέµουν (µερίσµατα, αµοιβές µελών 

διοικητικού συµβουλίου, κέρδη στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό) είναι ελεύθερα 

φόρου, καθόσον προέρχονται από το υπόλοιπο των κερδών που προκύπτει µετά την 

αφαίρεση από αυτά του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος, ο οποίος αποτελεί εταιρικό 

βάρος της εταιρείας (1112918/10736/ΠΟΛ. 1248/12-11-92 και 1045732/10183/ΠΟΛ. 

1120/30-3-93 εγκ. Υπ. Οικ.). 

Οι σηµαντικότερες έννοιες, που αναφέραµε, για την κατανόηση της φορολογίας 

της ανώνυµης εταιρείας είναι το Τακτικό Αποθεµατικό, το Πρώτο µέρισµα, το Πρόσθετο 

µέρισµα και η ∆ιάθεση του υπολοίπου ποσού καθαρών κερδών καθώς και η Καταβολή 

του µερίσµατος.  
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Με τον όρο Τακτικό Αποθεµατικό εννοούµε το Κεφάλαιο που υποχρεούται να 

σχηµατίζει η Επιχείρηση, από τον Νόµο, µε σκοπό την κάλυψη ενδεχόµενων ζηµιών που 

θα προκύψουν στην διάρκεια ζωής της επιχείρησης. Σε κάθε εταιρική χρήση αφαιρείται 

υποχρεωτικά από το σύνολο των καθαρών κερδών, το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον 

αυτών, για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. Η αφαίρεση για το σχηµατισµό του 

αποθεµατικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει το ένα τρίτον (1/3) 

τουλάχιστον του µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό χρησιµοποιείται 

αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από κάθε διανοµή µερίσµατος του τυχόν χρεωστικού 

υπολοίπου του λογαριασµού κερδών και ζηµιών (άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/20). 

Η κράτηση για τακτικό αποθεµατικό υπολογίζεται στα καθαρά κέρδη της χρήσης 

µετά την αφαίρεση των ζηµιών προηγουµένων χρήσεων, αν υπάρχουν, και του φόρου 

εισοδήµατος  Σηµειώνεται ότι η ανώνυµη εταιρεία δεν υποχρεούται στη δηµιουργία 

τακτικού αποθεµατικού στις εξής περιπτώσεις: 

•  Όταν αυτό φθάσει να καλύπτει το 1/3 τουλάχιστον του µετοχικού κεφαλαίου. 

•  Όταν ο φόρος εισοδήµατος υπερκαλύπτει το σύνολο των καθαρών κερδών της 

χρήσης (57/1990 γνωµ. του Ε.ΣΥ.Λ.). Στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατός ο 

σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού, διότι δεν υπάρχουν πραγµατικά κέρδη. 

• Όταν τα κέρδη της χρήσης υπερκαλύπτονται από ζηµίες προηγούµενων 

χρήσεων. 

Όσον αφορά το πρώτο µέρισµα, σύµφωνα µε την δεύτερη παράγραφο του άρθρου 

45 περ.β’ του Κ.Ν.2190/1920, σε κάθε εταιρική χρήση αφαιρείται υποχρεωτικά από το 

σύνολο των καθαρών κερδών, ποσό ίσο µε έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, για την καταβολή πρώτου µερίσµατος 

(Παράλληλα µε την συγκεκριµένη διάταξη ισχύουν και οι διατάξεις του άρθρου 3 του 

A.N. 148/1967) 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67, οι ανώνυµες 

εταιρείες είναι υποχρεωµένες να διανέµουν κάθε έτος σε µετρητά στους µετόχους το 

35% τουλάχιστον των καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση µόνον του τακτικού 

αποθεµατικού και των κερδών από την εκποίηση µετοχών οι οποίες κατέχονται 

τουλάχιστον από δεκαετίας και αντιπροσωπεύουν συµµετοχή µεγαλύτερη του 20% επί 

του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής τους  εταιρείας, εφόσον το ποσό 
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αυτό είναι µεγαλύτερο από εκείνο που προκύπτει µε βάση το άρθρο 45, παρ. 2, περ. β΄ 

του Κ.Ν. 2190/20, είναι δηλαδή µεγαλύτερο από το 6% του καταβεβληµένου κεφαλαίου. 

Οι παραπάνω διατάξεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Α.Ν. 

148/67, δεν εφαρµόζονται εάν η Γενική Συνέλευση των µετόχων µε πλειοψηφία του 65% 

τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου το αποφασίσει. Στην περίπτωση 

αυτή όµως, το µη διανεµόµενο µέρισµα µέχρι του ποσοστού 35% επί των καθαρών 

κερδών, µεταφέρεται στα βιβλία της εταιρείας σε ειδικό αποθεµατικό προς 

κεφαλαιοποίηση. Το αποθεµατικό αυτό υποχρεούται η ανώνυµη εταιρεία εντός 

τετραετίας από το χρόνο του σχηµατισµού του να το κεφαλαιοποιήσει, µε έκδοση νέων 

µετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους µετόχους.  

Τα ανωτέρω, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 του Α.Ν. 

148/67, δεν εφαρµόζονται, δηλαδή δεν απαιτείται υποχρεωτική διανοµή στους µετόχους 

µερίσµατος ίσου µε το 35% των κερδών, ούτε υποχρέωση κεφαλαιοποίησης της επιπλέον 

διαφοράς κερδών (µεταξύ του 35% των κερδών και του 6% του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου), εφόσον η Γενική Συνέλευση µε πλειοψηφία του 70% τουλάχιστον 

του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου το αποφασίσει. Στην περίπτωση αυτή, η 

διαφορά δεν θα εµφανισθεί σε λογαριασµό αποθεµατικού αφού δεν προβλέπεται τούτο 

στο νόµο. Αυτονόητο είναι ότι διανέµεται υποχρεωτικά στους µετόχους µέρισµα, ίσο 

τουλάχιστον µε το 6% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου (Σχετικά µε την 

ερµηνεία των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67 (παρ. 18 και 19 

του άρθρου 3 του Ν. 2753/99), έχει εκδοθεί η µε αριθµ. 1030026/10403/ΠΟΛ. 1108/22-

3-2000 εγκύκλιος του Υπ. Οικονοµικών). 

Έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση ότι η Γενική Συνέλευση των µετόχων, στην 

οποία παρίσταται ολόκληρο το µετοχικό κεφάλαιο, δύναται να αποφασίσει µε οµοφωνία, 

όµως, τη µη διανοµή στους µετόχους οποιουδήποτε µερίσµατος, εκ του υπολειποµένου 

µετά την υποχρεωτική κράτηση για τακτικό αποθεµατικό. 

Μετά τις παραπάνω υποχρεωτικές από το νόµο κρατήσεις για το σχηµατισµό 

τακτικού αποθεµατικού και τη διανοµή πρώτου µερίσµατος, οδηγούµαστε στην διάθεση 

του υπόλοιπου ποσού καθαρών κερδών που τυχόν αποµένει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο καταστατικό της εταιρείας (Άρθρο 45, παρ. 2, περ. γ΄ του Κ.Ν. 2190/20). 



 44  

Από την  περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/20 

προκύπτει ότι, µόνο το καταστατικό µπορεί να ορίζει πως θα διατίθεται το υπόλοιπο των 

ετησίων κερδών της εταιρείας, µετά τις υποχρεωτικές κρατήσεις για τακτικό 

αποθεµατικό και πρώτο µέρισµα. Για αυτό είναι σκόπιµο να υπάρχει στο καταστατικό 

πρόβλεψη για τον πως θα διανεµηθεί το υπόλοιπο των κερδών της χρήσης ή τουλάχιστον 

γενική ρήτρα µε την οποία θα επαφίεται η διανοµή του υπολοίπου των κερδών της 

χρήσης στην κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 

Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών µπορεί να διατεθεί, (1) για καταβολή 

προσθέτου µερίσµατος στους µετόχους, (2) για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας µε έκδοση νέων µετοχών που παρέχονται δωρεάν στους µετόχους αντί 

προσθέτου µερίσµατος, (3) για καταβολή αµοιβών στα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, (4) για σχηµατισµό αποθεµατικών κ.λπ. ή (5) µεταφέρεται προς διάθεση 

στην επόµενη χρήση.  

Η καταβολή του µερίσµατος στους µετόχους γίνεται µέσα σε δύο µήνες από την 

απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις. Το άρθρο 1 του Ν.∆. 1195/42 ορίζει ότι µετά την πάροδο πενταετίας από το 

έτος που γεννήθηκε η απαίτηση, µερίσµατα µη απαιτηθέντα παραγράφονται υπέρ του 

∆ηµοσίου. 

Το µέρισµα, σύµφωνα µε το άρθρο 24, παρ. 1 του Ν. 2238/94, αποτελεί για το 

δικαιούχο µέτοχο εισόδηµα από "κινητές αξίες" και δεν υπόκειται σε παρακράτηση 

φόρου εισοδήµατος, καθότι προέρχεται από εισοδήµατα που έχουν φορολογηθεί στο 

όνοµα της ανώνυµης εταιρείας (Άρθρο 54, παρ. 1 του Ν. 2238/94) και εξαντλείται η 

φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου µετόχου για το εισόδηµα αυτό. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 79, παρ. 2 του Ν. 2238/94, µέτοχοι κάτοχοι ανωνύµων 

µετοχών που δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, έχουν υποχρέωση κατά την 

εξαργύρωση των µερισµαταποδείξεων να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

του Ν. 1599/1986, ότι είναι κύριοι ή επικαρπωτές των µετοχών.  

Η διανοµή των καθαρών κερδών ανώνυµης εταιρείας, τελεί υπό ορισµένες 

προϋποθέσεις και απαγορεύσεις, που είναι οι εξής: 

• Απαγορεύεται οποιαδήποτε διανοµή κερδών, µέχρι την πλήρη απόσβεση όλων 

των εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης), εκτός αν το αναπόσβεστο υπόλοιπο 
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των εξόδων αυτών είναι µικρότερο από το άθροισµα των προαιρετικών αποθεµατικών 

και του υπολοίπου των κερδών εις νέο (Άρθρο 43, παρ. 3δ του Κ.Ν. 2190/20). 

• Απαγορεύεται οποιαδήποτε διανοµή κερδών στους µετόχους, εφόσον, κατά την 

ηµεροµηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, 

όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγµα ισολογισµού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ 

του Κ.Ν. 2190/20, είναι ή θα γίνει, µετά από τη διανοµή αυτή, κατώτερο από το ποσό του 

µετοχικού κεφαλαίου, προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα οποία η διανοµή τους 

απαγορεύεται από το νόµο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτό του µετοχικού κεφαλαίου 

µειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόµα κληθεί να καταβληθεί (Άρθρο 44α, παρ. 1 του 

Κ.Ν. 2190/20). 

• Το ποσό που διανέµεται στους µετόχους δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 

αποτελεσµάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξηµένο µε τα κέρδη που 

προέρχονται από προηγούµενες χρήσεις και τα αποθεµατικά για τα οποία επιτρέπεται και 

αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανοµή τους και µειωµένο κατά το ποσό των 

ζηµιών προηγουµένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το 

σχηµατισµό αποθεµατικών, σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό (άρθρο 44α, παρ. 2 

του Κ.Ν. 2190/20) (Σύµφωνα µε την παρ. 1 του παρ. 2 του Ν. 3453/2006 (ΦΕΚ Α΄ 

74/06), για την εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 δεν 

λαµβάνεται υπόψη το ποσό των ζηµιών προηγούµενων χρήσεων, που προέρχονται από 

την πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

(∆.Π.Χ.Π.). 

Με το άρθρο 19 του νέου φορολογικού νόµου 3697/2008, τροποποιείται η 

παράγραφος 1 του άρθρου 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και προβλέπεται 

µείωση συντελεστών φόρου, όπως και στις Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης, και 

αύξηση συντελεστών προκαταβολής φόρου εισοδήµατος. Πιο συγκεκριµένα, ο φόρος 

υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο συνολικό φορολογητέο 

εισόδηµά τους, το οποίο προκύπτει από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 

1η Ιανουαρίου 2014 και µετά. Ο Συντελεστής ήταν 25% για τις διαχειριστικές περιόδους 

έως 31.12.2009. Για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που 

αρχίζουν από την 1.1.2010 έως την 31.12.2010, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε 

είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%), για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές 
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περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2011 έως την 31.12.2011, ο συντελεστής 

φορολογίας ορίζεται σε είκοσι τρία τοις εκατό (23%), για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν 

από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2012 έως την 31.12.2012, ο 

συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε είκοσι δύο τοις εκατό (22%), και για τα κέρδη τα 

οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2013 έως την 

31.12.2013, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε είκοσι ένα τοις εκατό (21%). 

(Φορολογία Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων, ∆ηµήτρης Σταµατόπουλος, 

Αντώνης Καραβοκύρης, Εκδόσεις ELFORIN, Αθήνα 2008) 

 

 

3.5.1 ∆ιάκριση του φόρου εισοδήµατος της ανώνυµης εταιρείας 

 

Ο φόρος εισοδήµατος που προκύπτει από τη φορολόγηση των κερδών της ανώνυµης 

εταιρείας διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: 

- στον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος 

- στον οφειλόµενο φόρο εισοδήµατος 

Α) Αναλογών φόρος εισοδήµατος είναι ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα 

κέρδη της ανώνυµης εταιρείας. Στις οικονοµικές καταστάσεις που η ανώνυµη εταιρεία 

συντάσσει, ο αναλογούν φόρος εισοδήµατος εµφανίζεται στον πίνακα διάθεσης 

αποτελεσµάτων µε τον τίτλο «φόρος εισοδήµατος». Ο αναλογών φόρος εισοδήµατος δεν 

είναι αυτός που τελικά θα καταβληθεί στο δηµόσιο. Ο αναλογών φόρος εισοδήµατος 

διακρίνεται σε κύριο και συµπληρωµατικό φόρο. 

Ο κύριος φόρος (Φ1) υπολογίζεται στο συνολικό φορολογητέο εισόδηµα της 

ανώνυµης εταιρείας µε συντελεστή 35% έως 40%. Επιπλέον, επιβάλλεται και 

συµπληρωµατικός φόρος (Φ2) 3% στο εισόδηµα από ακίνητα που αποκτά η Α.Ε.. 

Σηµειώνεται ότι ο συµπληρωµατικός φόρος Φ2 δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από τον 

κύριο φόρο Φ1. 

Β) Ο οφειλόµενος φόρος εισοδήµατος είναι ο φόρος εισοδήµατος που τελικά θα 

καταβληθεί στο ελληνικό δηµόσιο. Το ποσό που τελικά θα καταβληθεί προκύπτει από το 

λογαριασµό εκκαθαρίσεων φόρων - τελών ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήµατος. 
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3.5.2 Συµπληρωµατικός φόρος 

 

Συµπληρωµατικός φόρος υπολογίζεται όταν στο συνολικό εισόδηµα περιλαµβάνεται και 

εισόδηµα από ακίνητα µε εξαίρεση το απαλλασσόµενο εισόδηµα από ιδιοκατοίκηση 

γενικά. Ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή 1,5% στο ακαθάριστο εισόδηµα από 

ακίνητα.  

Ειδικά στο ακαθάριστο εισόδηµα από ακίνητα που χρησιµοποιούνται ως 

κατοικίες και η επιφάνεια της κάθε µιας είναι πάνω από 300 τ.µ. υπολογίζεται 

συµπληρωµατικός φόρος µε 3% δηλαδή γίνεται διαχωρισµός στο εισόδηµα από ακίνητα 

σε εκείνο που προέρχεται από εκµίσθωση κατοικιών εµβαδού µεγαλύτερου των 300 τ.µ. 

και σε εκείνο που προέρχεται από οποιαδήποτε άλλα ακίνητα.  

Συµπληρωµατικός φόρος υπολογίζεται µόνο εφόσον προκύπτει κύριος φόρος και 

σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από το ποσό του κύριου φόρου  

που αναλογεί στο συνολικό εισόδηµα. Ο συµπληρωµατικός φόρος αποτελεί µία ιδιαίτερη 

κατηγορία φόρου, που περιγράφεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του νόµου 2238/94 

για τα φυσικά πρόσωπα, και στην παράγραφο 3 του άρθρου 109 του ίδιου νόµου για τα 

νοµικά πρόσωπα.  

 

 

3.5.3 Έκπτωση από τον Φόρο  

 

Σύµφωνα µε τον νόµο 2238/94, άρθρο 109 § 4, από το συνολικό ποσό του φόρου που 

αναλογεί στο φορολογούµενο εισόδηµα και του συµπληρωµατικού φόρου εκπίπτουν:  

α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

των άρθρων 12, 13 παράγραφοι 1 και 2, 55, 111 και 114, δηλαδή ο φόρος που εµπίπτει 

στην αυτοτελή φορολόγηση εισοδήµατος από κινητές αξίες και από επιχειρήσεις και 

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

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

έχουν προσαυξηθεί τα υποκείµενα σε φορολογία κέρδη του νοµικού προσώπου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 106. Ειδικά για τις τραπεζικές και 

ασφαλιστικές εταιρίες εκπίπτει από το συνολικό φόρο του νοµικού προσώπου το ποσό 

του φόρου που παρακρατήθηκε ή προεισπράχθηκε για εισοδήµατα φορολογηθέντα κατά 

ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και το οποίο αναλογεί στη 

χρονική περίοδο που τα ως άνω νοµικά πρόσωπα είχαν στο χαρτοφυλάκιο κυριότητάς 

τους τίτλους επενδύσεων που παράγουν τα εισοδήµατα αυτά. Μία ακόµη τέτοια 

περίπτωση φορολόγησης είναι των κερδών από πώληση µετοχών Α.Ε. µη εισηγµένων 

στο Χ.Α., σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 13, τα οποία έχουν φορολογηθεί 

αυτοτελώς µε συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).  

γ) Ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που 

προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φορολογία. Ειδικά, για µερίσµατα που εισπράττει 

ηµεδαπή µητρική εταιρεία από αλλοδαπή θυγατρική εταιρεία, εκπίπτει το άθροισµα των 

ποσών του φόρου που τυχόν καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήµατος νοµικού προσώπου, 

καθώς και του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του µερίσµατος, τόσο στο 

επίπεδο της θυγατρικής όσο και στο επίπεδο οποιασδήποτε άλλης θυγατρικής 

χαµηλότερου επιπέδου του ίδιου ή άλλου κράτους µε αυτήν, κατά το µέρος το οποίο 

αναλογεί στα πιο πάνω µερίσµατα που εισπράττει η ηµεδαπή µητρική εταιρεία. Για την 

απόδειξη του ύψους του φόρου που έχει καταβληθεί εκτός Ελλάδος για το ποσό του 

διανεµόµενου µερίσµατος που τελικώς αποκτάται από την ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία 

απαιτείται βεβαίωση εκδιδόµενη στη χώρα καταβολής του φόρου, από Ορκωτό Ελεγκτή 

ή άλλη αρµόδια αρχή της χώρας. Το ποσό φόρου που εκπίπτει σύµφωνα µε την 

περίπτωση αυτή σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι ανώτερο από το ποσό του 

φόρου που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα. 'Όταν το ποσό του φόρου που 

προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι µεγαλύτερο από το φόρο που αναλογεί η 

επιπλέον διαφορά συµψηφίζεται στο υπόλοιπο ποσό που προκύπτει για βεβαίωση. Για 

την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 9 και 11 

του ν.2578/1998 (ΦΕΚ 30 Α'), όπως ισχύουν. 
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3.6 Η ∆ήλωση του Φόρου Εισοδήµατος των Α.Ε. (Φ01-010) 

 

Κάθε Ανώνυµη Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήµατος στον 

αρµόδιο προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας που ανήκει η έδρα της. 

Επίσης σε υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήµατος υποχρεούνται και τα αλλοδαπά νοµικά 

πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν 

προκύπτει ή όχι εισόδηµα από αυτό.  

Η δήλωση φορολογίας υποβάλλεται για τις Α.Ε. µέχρι τη δέκατη (10η) ηµέρα του 

πέµπτου µήνα από την ηµεροµηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, για τα 

εισοδήµατα που απόκτησαν µέσα σε αυτήν.  

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, µπορεί να µεταφέρεται ειδικά για τις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες η 

ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας που ορίζεται πιο πάνω και η υποβολή της δήλωσης να 

γίνεται ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του αριθµού φορολογικού µητρώου (A.Φ.M.) του 

νοµικού προσώπου.  

Από τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, υποβάλλεται 

µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν 

κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους 

υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήµατα κάθε έτους µέσα σε ένα (1) µήνα 

από τη λήξη του, επιφυλασσοµένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως µε τη 

λήξη της εκκαθάρισης.  

Σε περίπτωση µη υποβολής της δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης, ο 

προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας εκδίδει προσωρινό φύλλο ελέγχου, 

το οποίο περιέχει το φορολογητέο εισόδηµα που προκύπτει από τα βιβλία και το ποσό 

του φόρου που αναλογεί µαζί µε τον πρόσθετο φόρο που προβλέπεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 86, αντίγραφο του οποίου κοινοποιείται στο υπόχρεο νοµικό πρόσωπο. Ο 

φόρος βεβαιώνεται εφάπαξ αµέσως µετά την οριστικοποίηση του προσωρινού φύλλου 

ελέγχου. Κατά του προσωρινού φύλλου ελέγχου επιτρέπονται τα ένδικα µέσα που 

προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής ∆ικονοµίας.  
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Από τα διαλυόµενα νοµικά πρόσωπα, για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόµο 

εκκαθάριση, υποβάλλεται δήλωση µέσα σε ένα (1) µήνα από τη διάλυση και σε κάθε 

περίπτωση πριν από τη διάθεση µε οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων 

τους.  

Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες των οποίων τα καθαρά κέρδη  συµπεριλαµβάνουν 

και εισοδήµατα απαλλασσόµενα της φορολογίας ή κέρδη προσδιορισθέντα ή 

φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο, εφόσον µέσα σε έξι (6) µήνες από τη λήξη της 

διαχειριστικής χρήσης δεν συνέρχεται η γενική συνέλευση των µετόχων για να εγκρίνει 

την προταθείσα από το διοικητικό συµβούλιο διανοµή κερδών, υποχρεούνται να 

υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη του 

ανωτέρου εξαµήνου για τα φορολογητέα κέρδη, που προκύπτουν κατά την εφαρµογή των 

διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 106, περί φορολογίας του τµήµατος των 

αφορολόγητων εσόδων που αναλογούν στα διανεµόµενα κέρδη. (Φορολογία 

Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων, ∆ηµήτρης Σταµατόπουλος, Αντώνης 

Καραβοκύρης, Εκδόσεις ELFORIN, Αθήνα 2008) 

Η δήλωση συντάσσεται στο έντυπο Φ01-010 που παρέχεται από τις ∆ηµόσιες 

Οικονοµικές Υπηρεσίες, υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου 

και υποβάλλεται σε 2 αντίτυπα στην αρµόδια ∆ΟΥ. Με αποφάσεις του Υπουργού 

Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο 

τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης, καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία 

που υποβάλλονται µαζί µε αυτή. 

Τα σηµαντικότερα δικαιολογητικά που την συνοδεύουν είναι τα εξής: 

α. Αντίγραφο του ισολογισµού, της κατάστασης λογαριασµού Αποτελεσµάτων 

Χρήσης και της κατάστασης λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης, νόµιµα 

υπογραµµένα. 

β. ∆ύο (2) αντίτυπα του εντύπου Ε3 «µηχανογραφικό δελτίο οικονοµικών 

στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευµατιών». 

γ. Ένα (1) αντίτυπο του εντύπου Ε2 «αναλυτική κατάσταση µισθωµάτων 

ακινήτων». 
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δ. Απόσπασµα πρακτικών του διοικητικού συµβουλίου ή της συνέλευσης των 

εταίρων σχετικά µε τη πρόταση διανοµής των κερδών. 

ε. Απόσπασµα πρακτικών της γενικής συνέλευσης σχετικά µε τη πρόταση 

διανοµής ή κεφαλαιοποίησης αποθεµατικών ή κερδών προηγούµενων χρήσεων. 

στ. Βεβαιώσεις για τα ποσά των φόρων που έχουν παρακρατηθεί σε βάρος του 

νοµικού προσώπου. 

ζ. Έγγραφο εκπροσώπησης προκειµένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕ - ΕΠΕ  

ΜΕ ΤΟΝ  ΝΟΜΟ 3842/2010 

 

 

Παρακάτω παρουσιάζουµε συνοπτικά τις αλλαγές που επήλθαν στην φορολόγηση των 

ΑΕ και των ΕΠΕ σύµφωνα µε τον νέο Φορολογικό Νόµο 3842/2010. 

 

Άρθρο 13 §1 

Σύµφωνα µε τις άνω διατάξεις του Ν.3842/23-4-2010 καταργείται η αυτοτελής 

φορολόγηση 10% για τα διανεµόµενα κέρδη µε τη µορφή µερισµάτων, προµερισµάτων, 

αµοιβών και ποσοστών, εκτός µισθού, των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των 

διευθυντών, καθώς και των αµοιβών εργατοϋπαλληλικού προσωπικού για ισολογισµούς 

που θα συνταχθούν από 31/12/2010 και µετά και για τα κέρδη που δεν διανεµήθηκαν τα 

προηγούµενα έτη τα οποία θα ενταχθούν στο νέο νοµοσχέδιο. Το νέο νοµοσχέδιο 

ξεχωρίζει πλέον τα µερίσµατα που προέρχονται από την αλλοδαπή και τα µερίσµατα που 

προέρχονται από την ηµεδαπή. 

Η φορολόγηση των µερισµάτων κ.λ.π. που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 

13 του Ν.3842/23-04-10 που εισπράττουν νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες της 

αλλοδαπής φορολογείται µαζί µε τα λοιπά εισοδήµατα φυσικών προσώπων (κλίµακα 

φόρου εισοδήµατος βάση του Ν.2238/1994 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του 

άρθρο 1 του Ν.3842/23-4-2010). 

 

Κατά  το άρθρο 54 §1  του Κ.Φ.Ε. ίσχυαν τα εξής: 

� Στα κέρδη που διανέµουν οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες µε τη µορφή, αµοιβών 

και ποσοστών των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των διευθυντών, 

αµοιβών εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, εκτός µισθού, καθώς και µερισµάτων 

ή προµερισµάτων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις 

προσώπων ή οµάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε 

µετρητά ή µετοχές, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή δέκα τοις 
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εκατό (10%). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση 

των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήµατα. Ειδικά, οι ηµεδαπές εταιρείες δεν 

προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου επί των κερδών που διανέµουν προς 

εταιρείες άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων είναι 

θυγατρικές, µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν. 2578/1998 (ΦΕΚ 30 Α΄), 

όπως ισχύει. 

� Αν στα καθαρά κέρδη ηµεδαπής ανώνυµης εταιρίας περιλαµβάνονται και 

µερίσµατα από συµµετοχή της σε άλλες ανώνυµες εταιρίες, για τα οποία έχει 

διενεργηθεί παρακράτηση φόρου 10%, σε περίπτωση διανοµής κερδών, 

αφαιρείται από το φόρο που υποχρεούται να καταβάλλει για τα διανεµόµενα 

κέρδη µε τη δήλωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του 

άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε., το µέρος του ήδη παρακρατηθέντος φόρου που αναλογεί 

στα διανεµόµενα κέρδη που προέρχονται από τα µερίσµατα αυτά. 

Η §1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε αντικαθίσταται µε την §1 του άρθρου 13, όπως 

αναφέρεται παραπάνω. 

 

Άρθρο 13 §2 

Κατά  το άρθρο 54 §3  του Κ.Φ.Ε. ίσχυε: 

Στα µερίσµατα που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδος από 

ανώνυµες εταιρείες της αλλοδαπής ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή δέκα 

τοις εκατό (10%). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των 

δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήµατα. 

Το οποίο άρθρο αντικαθίσταται µε την §2 του άρθρου 13 ως εξής: Στα µερίσµατα 

που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδας από νοµικά πρόσωπα ή νοµικές 

οντότητες της αλλοδαπής, δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου και το εισόδηµα αυτό 

φορολογείται µαζί µε τα λοιπά εισοδήµατα του φυσικού προσώπου, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος, 

ο χρόνος, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των 

διατάξεων της παραγράφου αυτής.» (κλίµακα φόρου εισοδήµατος βάση του Ν.2238/1994 

όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρο 1 του Ν.3842/23-4-2010). 
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Άρθρο 13 §3 

Κατά την περ. ζ’ της §6 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. ίσχυε:  ζ) Ειδικά για τα 

εισοδήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η παρακράτηση ενεργείται κατά την 

καταβολή ή την εγγραφή των εισοδηµάτων αυτών σε πίστωση των δικαιούχων και σε 

κάθε περίπτωση όχι αργότερα από ένα µήνα από την έγκριση του ισολογισµού από τη 

γενική συνέλευση των µετόχων. Σε περίπτωση διανοµής µερισµάτων από κέρδη 

προηγούµενων χρήσεων, η παρακράτηση φόρου ενεργείται µέσα σε ένα µήνα από τη 

λήψη της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των µετόχων. Ο παρακρατηθείς 

φόρος αποδίδεται µε την υποβολή δήλωσης στο ∆ηµόσιο εφάπαξ εντός του επόµενου 

µήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε η παρακράτηση, η οποία και καταργείται µε την 

§3 του άρθρου 13. 

 

Άρθρο 13 §4 

Κατά των περ. α’ και β’ της § 7 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. ίσχυε: 

Υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου ορίζεται: 

α) Για τα εισοδήµατα των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και ζ΄ της προηγούµενης παραγράφου, 

η ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία που τα καταβάλλει. β) Για τα εισοδήµατα της παραγράφου 

3 και της περίπτωσης δ΄ της προηγούµενης παραγράφου, αυτός που ενεργεί στην Ελλάδα 

την εξαργύρωση ή την καταβολή τους και αντικαθίσταται µε την §4 του άρθρου 13 ως 

εξής: 

α) Για τα εισοδήµατα των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της προηγούµενης παραγράφου, η 

ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία που τα καταβάλλει. β) Για τα εισοδήµατα της περίπτωσης δ΄ 

της προηγούµενης παραγράφου, αυτός που ενεργεί στην Ελλάδα την εξαργύρωση ή την 

καταβολή τους.» 

 

Άρθρο 13 §5  

Ενιαίος συντελεστής 35% σε όλα τα εισοδήµατα από εµπορικές επιχειρήσεις 

ανεξαρτήτως µορφής νοµικού προσώπου σε σχέση µε προηγούµενο νοµοσχέδιο που 

προέβλεπε στις Ε.Π.Ε. φορολογία 25%. Βάση της παρ.3 του άρθρου 28 µερικά 

εισοδήµατα από εµπορικές επιχειρήσεις θεωρούνται: 
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1.    Τα ποσά που καταβάλλουν µε τη µορφή µερίσµατος ή αµοιβής στα µέλη τους οι 

συνεταιρισµοί που έχουν συσταθεί νόµιµα. 

2.    Τα κέρδη από παρεπόµενες εργασίες που ενεργούνται από την επιχείρηση 

παράλληλα µε τον κύριο σκοπό της. 

3.    Η επιχειρηµατική αµοιβή του οµόρρυθµου εταίρου και του κοινωνού, η οποία 

προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 10 και 109.  

4.    Ο µισθός που καταβάλλεται από ανώνυµη εταιρία στα µέλη του διοικητικού 

συµβουλίου της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύµβασης µίσθωσης 

εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου 

είναι ασφαλισµένα σε οποιονδήποτε, εκτός του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

ασφαλιστικό οργανισµό ή ταµείο. Επίσης, ο µισθός και οι κάθε είδους απολαβές που 

καταβάλλονται από εταιρία περιορισµένης ευθύνης σε εταίρους της για υπηρεσίες που 

παρέχουν σ΄ αυτή, εφόσον οι εταίροι είναι ασφαλισµένοι για τις υπηρεσίες αυτές σε 

οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή ταµείο εκτός του Ιδρύµατος Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 

Κατά του πρώτου εδαφίου της περ. α’ της  §1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε. ίσχυε: 

α) Στα εισοδήµατα που αναφέρονται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 

28 µε συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) για τους µισθούς που καταβάλλονται 

από ανώνυµη εταιρεία στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και είκοσι πέντε τοις εκατό 

(25%) για µισθούς και κάθε είδους απολαβές που καταβάλλει η εταιρεία περιορισµένης 

ευθύνης σε εταίρους της. 

Το οποίο αντικαθίσταται µε την §5 και §6 του άρθρου 13 ως εξής: 

Στα εισοδήµατα που αναφέρονται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 

µε συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).» Οι διατάξεις της προηγούµενης 

παραγράφου έχουν εφαρµογή για τους µισθούς ή απολαβές που καταβάλλουν οι 

εταιρείες περιορισµένης ευθύνης στους εταίρους τους από τη δηµοσίευση του παρόντος 

και µετά. 

 

Άρθρο 13 §7 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε. έχει ως εξής: 

Πίνακας φορολόγησης των κάτωθι νοµικών προσώπων βάση της §1 του άρθρου 101 
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α) Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες.  

β)Οι δηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νοµικά πρόσωπα. 

γ) Οι συνεταιρισµοί που έχουν συσταθεί νόµιµα και οι ενώσεις τους. 

δ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν µε οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς 

και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισµοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονοµικών 

ωφεληµάτων. 

ε) Οι ηµεδαπές εταιρίες περιορισµένης ευθύνης 

 

∆ιαχειριστική Περίοδος      Ποσοστό φορολόγησης 

1.1.2010 έως 31.12.2010         24% 

1.1.2011 έως 31.12.2011          23% 

1.1.2012 έως 31.12.2012          22% 

1.1.2013 έως 31.12.2013          21% 

 

Βάση του Ν.3842/23-4-2010 (ΦΕΚ 58Α’) προστίθενται οι εξής παράγραφοι: 

β) Για τα κέρδη που διανέµουν οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες µε τη µορφή 

αµοιβών και ποσοστών στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και στους διευθυντές, 

αµοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, εκτός µισθού, καθώς και µερισµάτων ή 

προµερισµάτων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ή νοµικές 

οντότητες, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους 

γίνεται σε µετρητά ή µετοχές, η ανώνυµη εταιρεία καταβάλλει φόρο µε συντελεστή 

σαράντα τοις εκατό (40%). Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και 

για τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέµουν οι ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης 

ευθύνης και οι συνεταιρισµοί σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ή 

νοµικές οντότητες, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, καθώς και για τα κέρδη που 

εξάγει ή πιστώνει υποκατάστηµα εγκατεστηµένο στην Ελλάδα στο κεντρικό του στην 

αλλοδαπή. 

γ) Για το φόρο της προηγούµενης περίπτωσης εκδίδεται στο όνοµα του φυσικού 

προσώπου βεβαίωση, η οποία περιέχει, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία: το 

ονοµατεπώνυµο, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του δικαιούχου φυσικού προσώπου, το 
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ποσό που διανεµήθηκε σε αυτόν, την ηµεροµηνία της έγκρισης και καταβολής, καθώς 

και το ποσό του φόρου της περίπτωσης β΄ που αντιστοιχεί στο ποσό του εισοδήµατός του 

από τα µερίσµατα αυτά. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τύπος και το 

περιεχόµενο της βεβαίωσης την οποία οφείλει να χορηγεί η διανέµουσα ανώνυµη 

εταιρεία, εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ή συνεταιρισµός, καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της περίπτωσης αυτής. 

δ) Όταν δικαιούχος του εισοδήµατος από µερίσµατα ή κέρδη από συµµετοχές 

είναι φυσικό πρόσωπο, το εισόδηµα αυτό φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις, και από 

τον αναλογούντα φόρο εκπίπτει ο φόρος που καταβλήθηκε σύµφωνα µε την περίπτωση 

β΄. 

ε) Αν στα καθαρά κέρδη ηµεδαπής ανώνυµης εταιρείας ή εταιρείας περιορισµένης 

ευθύνης ή συνεταιρισµού περιλαµβάνονται και µερίσµατα ή κέρδη από τη συµµετοχή 

του σε άλλη ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ή 

συνεταιρισµού, για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος στα διανεµόµενα κέρδη, σε 

περίπτωση διανοµής κερδών, από το φόρο που υποχρεούται να καταβάλει µε βάση τις 

διατάξεις της περίπτωσης β΄, αφαιρείται το µέρος του φόρου που έχει ήδη καταβληθεί 

και αναλογεί στα διανεµόµενα κέρδη τα οποία προέρχονται από τις πιο πάνω 

συµµετοχές. 

Οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄ έως και ε΄ έχουν εφαρµογή και για κέρδη 

παρελθουσών χρήσεων που διανέµονται ή κεφαλαιοποιούνται από 1.1.2011. Από το 

φόρο που οφείλεται µε βάση την περίπτωση β΄ αφαιρείται ο φόρος που καταβλήθηκε 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ ή του άρθρου 109, όπως ίσχυε πριν την 

τροποποίησή του µε τον παρόντα νόµο και αντιστοιχεί στα εισοδήµατα αυτά.» 

Συνοπτικά βάσει των παραγράφων 1,2,3, 10 περ. β), γ), δ) και ε) διενεργήθηκαν 

οι εξής αλλαγές: 

1) Κέρδη ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών και εταιριών περιορισµένης ευθύνης (οι 

οποίες δεν περιλαµβανόντουσαν στο προηγούµενο νοµοσχέδιο) που διανέµονται µε 

οποιοδήποτε τρόπο από 1.1.2011 και µετά καταβάλουν φόρο 40%,τα οποία: 
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α) για τα φυσικά πρόσωπα εκδίδεται βεβαίωση και το εισόδηµα 

φορολογείται από τις γενικές διατάξεις ενώ ο φόρος εκπίπτει από τον 

αναλογούντα φόρο που προκύπτει βάση της φορολογίας φυσικών προσώπων 

β) για τα νοµικά πρόσωπα αφαιρείται το µέρος του φόρου που έχει ήδη 

καταβληθεί και αναλογεί στα διανεµόµενα κέρδη τα οποία προέρχονται από τις 

πιο πάνω συµµετοχές 

2) Κέρδη αλλοδαπών νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων που 

εισπράττονται από φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδας φορολογούνται βάση της 

φορολογίας φυσικών προσώπων. 

 

Άρθρο 13 §8 

Κατά την § 1 του άρθρου 114 του Κ.Φ.Ε. ίσχυε:  

Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες που διανέµουν κέρδη µε τη µορφή µερισµάτων, 

προµερισµάτων, αµοιβών και ποσοστών, εκτός µισθού, στα µέλη του διοικητικού 

συµβουλίου και στους διευθυντές, καθώς και αµοιβών στο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό, προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 54 του παρόντος. 

Οι συνεταιρισµοί και οι ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης δεν 

προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου για τα κέρδη που διανέµουν, αλλά µε την καταβολή 

του οριζόµενου, από το άρθρο 109 του παρόντος, φόρου εισοδήµατος, επέρχεται 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και για τα κέρδη αυτά. 

Η παραπάνω παράγραφος αντικαθίσταται µε την §8 του άρθρου 13 ως εξής: Οι 

ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες και συνεταιρισµοί που διανέµουν κέρδη µε τη µορφή 

µερισµάτων, προµερισµάτων, αµοιβών και ποσοστών, εκτός µισθού, στα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου και στους διευθυντές, καθώς και αµοιβών στο 

εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, δεν προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου, ως 

φορολογούµενα τα εισοδήµατα αυτά στο όνοµα του νοµικού προσώπου. Τα ανωτέρω 

εφαρµόζονται και στα διανεµόµενα, από εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, κέρδη, καθώς 

και στα κέρδη που εξάγονται ή πιστώνονται από υποκατάστηµα εγκατεστηµένο στην 

Ελλάδα στο κεντρικό του στην αλλοδαπή.» 
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Άρθρο 13 §9- Ισχύς 

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 7 και 8 του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή για 

κέρδη που προκύπτουν από ισολογισµούς που συντάσσονται µε 31 ∆εκεµβρίου 2010 και 

µετά. (http://www.forologikanea.gr/pages/display/arthro-13-forologia-merismaton-kai-

ton-kerdon-pou-dianemoun-ta-loipa-nomika-prosopa/ ) 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ : 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ  ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ  

∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

 

5.  Η Έννοια των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) αποκαλούµενα "International Financial Reporting 

Standards» - IFRS (ή «International Accounting Standards») εκδίδονται από τον 

«Οργανισµό ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων», τον «International Accounting Standards 

Board» - IASB - που είναι εγκατεστηµένος στο Λονδίνο. 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) αποτελούν την κωδικοποίηση των 

λογιστικών αρχών, κανόνων και πολιτικών που πρέπει να ακολουθούνται από τους 

λογιστές και να ελέγχονται από τους ελεγκτές κατά την ετοιµασία των δηµοσιευόµενων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µίας επιχείρησης. Οι καταστάσεις αυτές είναι:  

  Ισολογισµός  

  Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως 

  Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων (είναι µια νέα οικονοµική κατάσταση για την 

Ελλάδα και παρουσιάζει τις επιµέρους µεταβολές που επήλθαν στα ίδια κεφάλαια κατά 

την διάρκεια της χρήσης.) 

  Κατάσταση Ταµιακών ροών 

 Προσάρτηµα µε σηµειώσεις για τις οικονοµικές καταστάσεις (∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, Τόµος Α’, Β’ Έκδ., Grant Thornton, Αθήνα 2006). 

 

 

5.1 ∆ηµιουργία - Σκοπός των ∆ΛΠ 

 

Η νοµοθεσία κάθε χώρας ρυθµίζει την έκδοση των οικονοµικών καταστάσεων. Παρόλο 

που αυτές µπορεί να φαίνονται όµοιες από χώρα σε χώρα, υπάρχουν διαφορές οι οποίες 
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οφείλονται σε µία ποικιλία κοινωνικών, οικονοµικών και νοµικών συνθηκών, που 

επηρεάζουν την θέσπιση των εθνικών λογιστικών διατάξεων.  

Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International accounting Standards 

Committee- IASC) έχει ως στόχος της να ελαχιστοποιήσει τις διαφορές αυτές 

αναζητώντας να εναρµονίσει τους κανόνες, τα λογιστικά πρότυπα και τις διάφορες 

λογιστικές µεθόδους των διαφόρων χωρών που σχετίζονται µε την κατάρτιση και την 

παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων για να ενισχυθεί η παγκόσµια 

συγκρισιµότητά τους.  

Τα µέχρι σήµερα δηµοσιευµένα ∆ΛΠ είναι 34 και ορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο 

πρέπει να παρακολουθούνται και κατά συνέπεια να παρουσιάζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, οι υποχρεώσεις της τα 

ίδια κεφάλαια, τα έσοδα και τα έξοδα.  

 

 

5.2 Μηχανισµός προσαρµογής  

 

Για να εγκριθεί ένα διεθνές λογιστικό πρότυπο από την Επιτροπή θα πρέπει η εφαρµογή 

του να παρέχει µια πιστή και έντιµη εικόνα της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και των 

αποτελεσµάτων των επιχειρήσεων, να ανταποκρίνεται στο ευρωπαϊκό δηµόσιο συµφέρον 

και να πληροί τα κριτήρια κατανοησιµότητας, συνάφειας, αξιοπιστίας και 

συγκρισιµότητας που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση που είναι 

αναγκαία για τη λήψη οικονοµικών αποφάσεων.  

Η Επιτροπή συνεννοείται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθµιστικών Αρχών των 

Αγορών Κινητών Αξιών (ΕΕΡΑΑΚΑ) για την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης επιβολής 

των προτύπων.  Ο κανονισµός θα εγκριθεί σύµφωνα µε το µηχανισµό διπλής 

διάρθρωσης: 

o ένα κανονιστικό επίπεδο µε τη σύσταση κανονιστικής επιτροπής λογιστικών 

θεµάτων, που απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών µελών και 

προεδρεύεται από την Επιτροπή. Αυτή θα αποφασίσει την ενδεχόµενη έγκριση 

των προτύπων IFRS στη βάση πρότασης της Επιτροπής. Στόχος είναι να 
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εξασφαλισθεί απόλυτη διαφάνεια και ευθύνη έναντι του Συµβουλίου και του 

Κοινοβουλίου 

o ένα τεχνικό επίπεδο µε τη σύσταση τεχνικής επιτροπής λογιστικών θεµάτων, της 

συµβουλευτικής οµάδας για τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση στην Ευρώπη 

(EFRAG), που απαρτίζεται από εµπειρογνώµονες σε θέµατα λογιστικής του 

ιδιωτικού τοµέα πολλών κρατών µελών. Αυτή παρέχει τη συνδροµή και τις 

αναγκαίες αρµοδιότητες για την αξιολόγηση των προτύπων IFRS και 

συµβουλεύει την Επιτροπή για το ενδεχόµενο έγκρισης ή όχι του εν λόγω 

προτύπου IFRS. (http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market_/single_ 

            market_services/financial_services_general_framework/l26040_el.htm) 

 

 

5.3 Καθιέρωση των ∆ΛΠ στην Ελλάδα  

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε το σηµαντικό ρόλο των ∆ΛΠ στην εναρµόνιση των 

διεθνών λογιστικών κανονισµών, πρακτικών και αρχών και πρότεινε όπως, από το 2005, 

τα ∆ΛΠ εφαρµοστούν υποχρεωτικά από όλες τις εταιρείες που είναι εισηγµένες σε 

χρηµατιστήρια αξιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση .  

Σύµφωνα µε το νόµο 2992/2002 άρθρο 1, τα ∆ΛΠ εφαρµόζονται στη χώρα µας 

από 1/1/2005.  

- Υποχρεωτικά από τις Ανώνυµες Εταιρίες των οποίων οι µετοχές είναι 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.  

-  Προαιρετικά από τις λοιπές επιχειρήσεις που έχουν την µορφή Α.Ε. και 

επιλέγουν τους τακτικούς από το νόµο ελεγκτές τους από το Σώµα Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.).  

Στην Ελλάδα, οι λογιστικές αρχές βασίζονται στον ν. 2190/1920 και τις 

προσθήκες του, στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 

Για την κατανόηση των ∆ΛΠ και τη σωστή κατά συνέπεια εφαρµογή τους, απαραίτητη 

είναι η σύγκρισή τους µε τις ισχύουσες ελληνικές διατάξεις και ο εντοπισµός των 

καίριων µεταξύ τους διαφορών, όπου θα γίνει στο τελευταίο µέρος της παρούσας 

εργασίας.  
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5.4 Τα οφέλη από την καθιέρωση των ∆ΛΠ  

 

Τα οφέλη από την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. είναι αναρίθµητα, τα κυριότερα όµως είναι τα 

ακόλουθα: 

1. ορθότερη και διαφανέστερη απεικόνιση της οικονοµικής κατάστασης µιας 

επιχείρησης, µε σκοπό τη λήψη ορθολογικότερων αποφάσεων από πλευράς 

επενδυτών και κατά συνέπεια αποδοτικότερη κατανοµή και διαχείριση των 

κεφαλαίων µιας οικονοµίας. 

2. διεθνής συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων που οδηγεί στη 

δηµιουργία διεθνούς κύρους των εταιρειών που θα εφαρµόζουν τα ∆.Λ.Π. 

Βέβαια, θα πρέπει να τονίσουµε ότι η λογιστική οµογενοποίηση δεν συνεπάγεται 

και τη φορολογική. Επιπρόσθετα, είναι άγνωστος ο αριθµός των ελληνικών 

επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται διεθνώς, ώστε να χρειάζονται το 

κύρος που θα απορρέει από την εφαρµογή των προτύπων. 

3. απόκτηση συγκεκριµένων θεµελιωδών αρχών, µε βάση τις οποίες είναι δυνατή η 

κρίση και η αντίδραση στους επιµέρους νόµους, δηλαδή στην ήδη υπάρχουσα 

λογιστική, φορολογική, και εµπορική νοµοθεσία, αλλά και κάθε µελλοντικό 

σχετικό νοµοθέτηµα. 

 

∆εδοµένου ότι η κάθε χώρα διέπεται από τη δική της φορολογική νοµοθεσία για 

τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος και συνεπώς του αποδοτέου φόρου, 

υπάρχουν διαφορές µεταξύ των φορολογικών κανόνων της κάθε χώρας και των 

λογιστικών κανόνων που ορίζονται από τα ∆.Λ.Π. Σταδιακά, οι τοπικές κυβερνήσεις θα 

αποκτήσουν ένα πρόσθετο φραγµό και έλεγχο κατά την έκδοση των νόµων περί της 

οικονοµίας, καθώς αυτοί θα ελέγχονται πλέον και ως προς το σύνταγµα των οικονοµικών 

καταστάσεων. Εποµένως, µειώνεται ο βαθµός αυθαιρεσίας των κυβερνήσεων στην 

έκδοση νόµων, σχετικών µε την οικονοµική δραστηριότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΟ  ∆.Λ.Π. 12 – Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 

 

6.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Ένα από τα κυριότερα θέµατα που αφορούν τη φορολόγηση είναι ο τρόπος λογιστικής 

παρακολούθησης των τρεχουσών και των µελλοντικών φορολογικών συνεπειών που 

προκύπτουν από συναλλαγές που πραγµατοποιεί µια επιχείρηση κατά την διάρκεια της 

τρέχουσας χρήσης, τα οποία αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της, όπως 

επίσης και από µελλοντική ανάκτηση (ή διακανονισµό) της λογιστικής αξίας στοιχείων 

του ενεργητικού (ή υποχρεώσεων), που αναγνωρίζονται στον ισολογισµό της 

επιχείρησης.  

Σύµφωνα µε τις οδηγίες του εν λόγω προτύπου, ο λογιστικός χειρισµός της 

φορολογικής επίδρασης ορισµένων συναλλαγών σε µια επιχείρηση, δεν θα πρέπει να 

συµβαδίζει µε τις φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις, αλλά µε την ακολουθούµενη 

λογιστική αρχή που εφαρµόζεται στο χειρισµό των συναλλαγών αυτών. Το σκεπτικό του 

χειρισµού αυτού στηρίζεται στο γεγονός ότι οι οικονοµικές καταστάσεις δεν αποτελούν 

απεικόνιση της φορολογικής συµµόρφωσης της, αλλά της οικονοµικής κατάστασης και 

των αποτελεσµάτων χρήσης της επιχείρησης σε µία συγκεκριµένη ηµεροµηνία κατά την 

οποία καταρτίζεται ο ισολογισµός. 

Το ∆.Λ.Π. 12 αναφέρεται στην τρέχουσα φορολογία αλλά εισάγει και την έννοια 

της αναβαλλόµενης φορολογίας, µε την οποία θα ασχοληθούµε εκτενέστερα στη 

συνέχεια. Παρακάτω θα αναλύσουµε τις έννοιες της φορολογίας σύµφωνα µε το 

συγκεκριµένο πρότυπο, τους κανόνες υπολογισµού και αναγνώρισης τους, τον τρόπο 

παρουσίασης και τις σχετικές πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στις 

Γνωστοποιήσεις. 

Το ∆.Λ.Π. 12, όπως αναφέραµε, ασχολείται µε το χειρισµό του «φόρου 

εισοδήµατος». Συγκρίνει τη λογιστική αξία των στοιχείων του Ενεργητικού και των 
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υποχρεώσεων µε την αντίστοιχη φορολογική τους βάση προκειµένου να αναγνωρίσει την 

προκύπτουσα αναβαλλόµενη φορολογία. 

Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να καθορίσει το λογιστικό χειρισµό των φόρων 

εισοδήµατος. Το προέχον θέµα στη λογιστική των φόρων εισοδήµατος είναι το πώς θα 

πρέπει να λογιστικοποιηθούν οι τρέχουσες και οι µελλοντικές φορολογικές συνέπειες 

από: 

          (α) τη µελλοντική ανάκτηση (τακτοποίηση) της λογιστικής αξίας περιουσιακών 

στοιχείων (υποχρεώσεων) που είναι καταχωρηµένα στον Ισολογισµό µιας επιχείρησης, 

και 

          (β) συναλλαγές και άλλα γεγονότα της τρέχουσας περιόδου που είναι 

καταχωρηµένα στις οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης. 

Κατά την καταχώρηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης εννοείται ότι 

η επιχείρηση αναµένει να ανακτήσει ή να τακτοποιήσει τη λογιστική αξία αυτού του 

περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Αν αναµένεται ότι η ανάκτηση ή η 

τακτοποίηση αυτή της λογιστικής αξίας θα καταστήσει τις µελλοντικές πληρωµές φόρων 

µεγαλύτερες (µικρότερες) από ότι αυτές θα ήταν, αν η ανάκτηση ή η τακτοποίηση αυτή 

δεν είχε φορολογικές συνέπειες, αυτό το Πρότυπο απαιτεί από την επιχείρηση να 

καταχωρεί µία αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση (αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση), µε ορισµένες περιορισµένες εξαιρέσεις. 

Αυτό το Πρότυπο απαιτεί από την επιχείρηση να λογιστικοποιεί τις φορολογικές 

συνέπειες των συναλλαγών και άλλων γεγονότων µε τον ίδιο τρόπο που λογιστικοπιεί τις 

ίδιες τις συναλλαγές και άλλα γεγονότα. Έτσι, για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που 

αναγνωρίζονται στο κέρδος ή στη ζηµιά, οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις 

αναγνωρίζονται επίσης στα κέρδη ή στη ζηµία. Για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που 

αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές 

επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια. Οµοίως, η αναγνώριση 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε µία συνένωση 

επιχειρήσεων επηρεάζει το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει από εκείνη τη συνένωση 

επιχειρήσεων ή το ποσό οποιασδήποτε υπέρβασης της συµµετοχής του αποκτώντος στην 

καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και 

των ενδεχόµενων υποχρεώσεων του αποκτώµενου πέραν του κόστους της συνένωσης. 
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Αυτό το Πρότυπο επίσης ασχολείται µε την καταχώρηση των αναβαλλόµενων 

φορολογικών απαιτήσεων που προκύπτουν από αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες ή 

αχρησιµοποίητους πιστωτικούς φόρους, µε την παρουσίαση των φόρων εισοδήµατος στις 

οικονοµικές καταστάσεις και µε τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που αφορούν τους 

φόρους εισοδήµατος. (www.logistis.gr) 

Αρχικά οι Οικονοµικές Καταστάσεις µιας επιχείρησης συντάσσονται σύµφωνα µε 

τα ∆.Λ.Π. Από την Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσεως προσδιορίζεται το λογιστικό 

αποτέλεσµα. Στη συνεχεία καταρτίζεται η κατάσταση αναµόρφωσης του λογιστικού 

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

αρχές. Σε αυτή την κατάσταση αναφέρονται όλες οι παραπάνω διαφορές µεταξύ 

λογιστικού και φορολογητέου αποτελέσµατος. 

Οι διαφορές αυτές διακρίνονται σε µόνιµες και προσωρινές. Οι µόνιµες διαφορές 

αγνοούνται. Οι προσωρινές διαφορές είναι οι διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης στον ισολογισµό και της φορολογικής του βάσης. 

Αφορούν σε ποσά που, ενώ επηρεάζουν το λογιστικό αποτέλεσµα της τρέχουσας χρήσης, 

θα διαµορφώσουν το φορολογικό αποτέλεσµα µιας επόµενης χρήσης. Οι προσωρινές 

διαφορές διακρίνονται σε: 

- Φορολογητέες προσωρινές διαφορές 

- Εκπεστέες προσωρινές διαφορές 

 

 

6.2  Βασικοί Ορισµοί  

 

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

αφαίρεση του εξόδου του φόρου. 

Φορολογητέο εισόδηµα (φορολογική ζηµία) είναι το ποσό του κέρδους (ή ζηµίας) µιας 

περιόδου, που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τους κανόνες που έχουν τεθεί από τις 

φορολογικές αρχές, επί του οποίου είναι πληρωτέοι (επιστρεπτέοι) οι φόροι εισοδήµατος. 
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Έξοδο φόρου (έσοδο φόρου) είναι το συγκεντρωτικό ποσό που περιλαµβάνεται στον 

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

τον αναβαλλόµενο φόρο. 

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

αφορά στο φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζηµία) µιας περιόδου. 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις είναι τα ποσά των φόρων εισοδήµατος που θα 

καταβληθούν σε µελλοντικές περιόδους, που αφορούν σε φορολογητέες προσωρινές 

διαφορές. 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις είναι τα ποσά των φόρων εισοδήµατος που είναι 

επιστρεπτέα σε µελλοντικές περιόδους και αφορούν σε: 

     (α) εκπεστέες προσωρινές διαφορές, 

     (β) µεταφερόµενες αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές, και 

     (γ) µεταφερόµενους αχρησιµοποίητους πιστωτικούς φόρους 

Προσωρινές διαφορές είναι οι διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή υποχρέωσης στον ισολογισµό και της φορολογικής βάσης του. Οι 

προσωρινές διαφορές µπορεί να είναι: 

     (α) είτε φορολογητέες προσωρινές διαφορές οι οποίες είναι προσωρινές διαφορές που 

θα καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου 

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

περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης ανακτάται ή τακτοποιείται, 

     (β) είτε εκπεστέες προσωρινές διαφορές οι οποίες είναι προσωρινές διαφορές που θα 

καταλήξουν σε ποσά που είναι εκπεστέα κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου 

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

περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης ανακτάται ή τακτοποιείται (εξοφλείται). 

Φορολογική βάση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης είναι το ποσό που 

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

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

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

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

οφέλη δε θα είναι φορολογητέα, η φορολογική βάση του περιουσιακού στοιχείου 

ενεργητικού είναι ίση µε τη λογιστική αξία του. 
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Λογιστική βάση είναι η αξία µε την οποία εµφανίζονται στους οικείους λογαριασµούς του 

ισολογισµού τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις µιας επιχείρησης. (Ανάλυση - 

Ερµηνεία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, Θεόδωρος Γ. Γρηγοράκος, 

Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2009) 

 

 

6.3 Τρέχουσα Φορολογία  

 

Ο τρέχων φόρος, είναι το ποσό του φόρου εισοδήµατος που καταβάλλεται στις 

φορολογικές αρχές και το οποίο αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη της χρήσης, όπως 

αυτά προσδιορίζονται σύµφωνα µε το φορολογικό νόµο 2238/94, που αναλύσαµε σε 

παραπάνω κεφάλαιο. Ο τρέχων φόρος συνήθως αποτελεί µια τρέχουσα (βραχυπρόθεσµη) 

υποχρέωση της επιχείρησης καθώς στο ελληνικό φορολογικό καθεστώς ένα µέρος του 

τρέχοντος φόρου καταβάλλεται προκαταβολικά κατά τη διάρκεια της χρήσης, ενώ το 

υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται εντός του επόµενου έτους  

Ο τρέχων φόρος για την τρέχουσα και τις προηγούµενες περιόδους θα πρέπει να 

αναγνωρίζεται ως υποχρέωση, στο βαθµό που δεν έχει ακόµη διευθετηθεί, καθώς και ως 

στοιχείο του ενεργητικού, στο βαθµό που τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί 

υπερβαίνουν το οφειλόµενο ποσό. Το όφελος από µία φορολογική ζηµία η οποία µπορεί 

να µεταφερθεί αναδροµικά για ανάκτηση τρέχοντος φόρου προηγούµενης περιόδου, 

πρέπει να καταχωρείται ως περιουσιακό στοιχείο.  Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 

και υποχρεώσεις πρέπει να αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις (ή 

να ανακτηθεί από αυτές) φορολογικές αρχές, µε βάση τις τιµές και τους νόµους που 

έχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  

 

 

6.4 Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων  

 

Η γενική αρχή του ∆.Λ.Π. 12 είναι ότι οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα 

πρέπει να αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Υπάρχουν 
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τρεις εξαιρέσεις από την υποχρέωση να αναγνωρίζεται µία αναβαλλόµενη φορολογική 

υποχρέωση, ως εξής:  

•  υποχρεώσεις που προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας της 

οποίας η απόσβεση δεν είναι εκπεστέα φορολογικά  

•  υποχρεώσεις που προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση στοιχείου 

ενεργητικού / παθητικού εκτός από µία συνένωση επιχειρήσεων η οποία, κατά τη 

στιγµή της συναλλαγής, δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογητέο 

κέρδος και  

•  υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα αδιανέµητα κέρδη από επενδύσεις για τις 

οποίες η οντότητα είναι σε θέση να ελέγξει το χρονικό σηµείο της αναστροφής 

της διαφοράς και είναι πιθανό ότι η αναστροφή δεν θα συµβεί στο προβλεπτό 

µέλλον.  

Είναι συνακόλουθο της καταχώρησης ενός περιουσιακού στοιχείου ότι η 

λογιστική αξία θα ανακτηθεί µε τη µορφή οικονοµικών οφελών που θα εισρεύσουν στην 

επιχείρηση σε µελλοντικές περιόδους. Όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου υπερβαίνει τη φορολογική βάση του, το ποσό των φορολογητέων οικονοµικών 

οφελών θα υπερβαίνει το ποσό που θα επιτρέπεται ως έκπτωση για φορολογικούς 

σκοπούς. Η διαφορά αυτή είναι µία φορολογητέα προσωρινή διαφορά και η υποχρέωση 

πληρωµής του προκύπτοντος φόρου εισοδήµατος σε µελλοντικές περιόδους είναι µία 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση.  

Καθώς η επιχείρηση ανακτά τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, η 

φορολογητέα προσωρινή διαφορά θα αναστρέφεται και η επιχείρηση θα έχει 

φορολογητέο κέρδος. Αυτό καθιστά πιθανό ότι οικονοµικά οφέλη θα εκρέουν από την 

επιχείρηση µε τη µορφή φορολογικών πληρωµών. Συνεπώς, αυτό το Πρότυπο απαιτεί 

την καταχώρηση όλων των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων, εκτός των 

τριών προαναφερθέντων. 

Παράδειγµα: Ένα περιουσιακό στοιχείο που κοστίζει 150 έχει λογιστική αναπόσβεστη 

αξία 100. Η σωρευµένη απόσβεση για φορολογικούς σκοπούς είναι 90 και ο φορολογικός 

συντελεστής είναι 25 %. Η φορολογική βάση του περιουσιακού στοιχείου είναι 60 

(κόστος 150 µείον σωρευµένη φορολογική απόσβεση 90). Για να ανακτήσει τη λογιστική 

αξία των 100, η επιχείρηση πρέπει να κερδίσει φορολογητέο εισόδηµα των 100, αλλά 
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έχει δυνατότητα να εκπέσει φορολογική απόσβεση µόνο 60. Συνεπώς, η επιχείρηση θα 

πληρώσει φόρους εισοδήµατος 10 (40 Χ 25 %), όταν θα ανακτήσει το αναπόσβεστο 

ποσό του περιουσιακού στοιχείου. Η διαφορά µεταξύ του αναπόσβεστου ποσού των 100 

και της φορολογικής βάσης των 60 είναι µία φορολογητέα προσωρινή διαφορά των 40. 

Για το λόγο αυτό, η επιχείρηση καταχωρεί µία αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 

των 10 (40 Χ 25 %) που αντιπροσωπεύει τους φόρους εισοδήµατος που θα πληρώσει, 

όταν θα ανακτήσει το αναπόσβεστο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. 

Ορισµένες προσωρινές διαφορές προκύπτουν όταν έσοδα ή έξοδα που 

περιλαµβάνονται στο λογιστικό αποτέλεσµα µιας περιόδου, περιλαµβάνονται στο 

φορολογητέο εισόδηµα διαφορετικής περιόδου. Τέτοιες προσωρινές διαφορές συχνά 

αναφέρονται ως χρονικές διαφορές. Τα ακόλουθα είναι παραδείγµατα προσωρινών 

διαφορών αυτού του είδους, οι οποίες είναι φορολογητέες προσωρινές διαφορές και οι 

οποίες συνεπώς καταλήγουν σε αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις: 

(α)  Έσοδα τόκων που περιλαµβάνονται στο λογιστικό αποτέλεσµα µε βάση τη 

περίοδο που αφορούν αλλά µπορεί, σε ορισµένες νοµοθεσίες, να συµπεριληφθούν στο 

φορολογητέο εισόδηµα όταν εισπράττονται. Η φορολογική βάση κάθε απαίτησης 

καταχωρηµένης στον Ισολογισµό σε σχέση µε τέτοια έσοδα είναι µηδενική, γιατί τα 

έσοδα δεν επηρεάζουν το φορολογητέο εισόδηµα µέχρι να εισπραχθούν. 

(β) Απόσβεση που χρησιµοποιείται στον προσδιορισµό του φορολογητέου 

εισοδήµατος (φορολογικής ζηµίας) µπορεί να διαφέρει από αυτή που χρησιµοποιείται για 

τον προσδιορισµό του λογιστικού αποτελέσµατος. Η προσωρινή διαφορά είναι η διαφορά 

µεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της φορολογικής βάσης 

του, η οποία είναι το αρχικό κόστος του περιουσιακού στοιχείου µείον όλες τις εκπτώσεις 

σε σχέση µε αυτό το περιουσιακό στοιχείο που επιτρέπονται από τις φορολογικές αρχές 

κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος της τρέχουσας και των 

προηγούµενων περιόδων. Μία φορολογητέα προσωρινή διαφορά προκύπτει και 

καταλήγει σε αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση, όταν η φορολογική απόσβεση είναι 

επιταχυνόµενη (αν η φορολογική απόσβεση είναι µικρότερη από τη λογιστική απόσβεση, 

προκύπτει µια εκπεστέα προσωρινή διαφορά και καταλήγει σε µία αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση). 
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(γ) Κόστος ανάπτυξης µπορεί να κεφαλαιοποιείται και να αποσβένεται στη 

διάρκεια µελλοντικών περιόδων κατά τον προσδιορισµό του λογιστικού αποτελέσµατος, 

αλλά να εκπίπτεται κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος στη περίοδο 

στην οποία προκύπτει. Τέτοια κόστη ανάπτυξης έχουν µηδενική φορολογική βάση, 

καθώς έχουν ήδη εκπέσει από το φορολογητέο εισόδηµα. Η προσωρινή διαφορά είναι η 

διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας του κόστους ανάπτυξης και της µηδενικής 

φορολογικής βάσεώς του. (∆.Λ.Π. 12, Παράγραφοι 16 και 17) 

 

 

6.5 Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων  

 

Για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα αναγνωρίζεται µια αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση, στην έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιµο 

φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί, εκτός αν η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση προκύπτει από την 

αρχική αναγνώριση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε συναλλαγή που: 

(α) δεν είναι συνένωση επιχειρήσεων και 

(β) κατά το χρόνο της συναλλαγής, δεν επηρεάζεται ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το 

φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζηµία). 

Κατά την καταχώρηση µιας υποχρέωσης εξυπακούεται ότι η λογιστική αξία της 

θα τακτοποιηθεί σε µελλοντικές χρήσεις µε την εκροή από την επιχείρηση πόρων που 

ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη. Όταν οι πόροι εκρέουν από την επιχείρηση, µέρος ή 

το σύνολο των ποσών τους µπορεί να είναι εκπεστέο κατά τον προσδιορισµό του 

φορολογητέου εισοδήµατος µίας µεταγενέστερης περιόδου από αυτή στην οποία 

καταχωρείται η υποχρέωση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχει µία προσωρινή διαφορά 

µεταξύ της λογιστικής αξίας της υποχρέωσης και της φορολογικής βάσης της. Ως εκ 

τούτου, προκύπτει µία αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση σε σχέση µε τους φόρους 

εισοδήµατος που θα είναι ανακτήσιµοι σε µελλοντικές περιόδους, οπότε αυτό το µέρος 

της υποχρέωσης θα µπορεί να εκπεστεί κατά το προσδιορισµό του φορολογητέου 

εισοδήµατος. Οµοίως, αν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι µικρότερη 
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από τη φορολογική βάση του, η διαφορά δηµιουργεί µία αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση από την άποψη του φόρου εισοδήµατος, η οποία θα είναι ανακτήσιµη σε 

µελλοντικές περιόδους. 

Παράδειγµα: Μία επιχείρηση καταχωρεί µία υποχρέωση των 100 για προβλεπόµενο 

κόστος εγγύησης προϊόντων. Για φορολογικούς σκοπούς, το κόστος εγγύησης προϊόντων 

δε θα είναι εκπεστέο µέχρις ότου η επιχείρηση πληρώσει τις αποζηµιώσεις. Ο 

φορολογικός συντελεστής είναι 25 %. Η φορολογική βάση της υποχρέωσης είναι 

µηδενική (λογιστική αξία 100 µείον το ποσό που θα είναι εκπεστέο για φορολογικούς 

σκοπούς σε σχέση µε αυτή την υποχρέωση σε µελλοντικές περιόδους). Κατά την 

εξόφληση της λογιστικής αξίας της υποχρέωσης, η επιχείρηση θα µειώσει το µελλοντικό 

φορολογητέο εισόδηµα κατά το ποσό των 100 και, συνεπώς, θα µειώσει τις µελλοντικές 

φορολογικές πληρωµές κατά 25 (100 Χ 25 %). Η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας 

των 100 και της µηδενικής φορολογικής βάσης είναι µία εκπεστέα προσωρινή διαφορά 

των 100. Συνεπώς, η επιχείρηση καταχωρεί µία αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 

των 25 (100 Χ 25 %), εφόσον αναµένεται ότι η επιχείρηση θα έχει επαρκές φορολογητέο 

εισόδηµα σε µελλοντικές περιόδους για να επωφεληθεί από τη µείωση στις καταβολές 

φόρου. 

Τα ακόλουθα αποτελούν παραδείγµατα εκπεστέων προσωρινών διαφορών που 

καταλήγουν σε αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 

(α) Κόστος παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία µπορεί να εκπίπτεται κατά 

τον προσδιορισµό του λογιστικού αποτελέσµατος, καθώς παρέχεται η υπηρεσία από τον 

εργαζόµενο, αλλά να εκπίπτεται κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος 

είτε όταν καταβάλλονται οι εισφορές από την επιχείρηση είτε όταν αυτή πληρώσει τις 

παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Υπάρχει µία προσωρινή διαφορά µεταξύ της 

λογιστικής αξίας της υποχρέωσης και της φορολογικής βάσης της. Η φορολογική βάση 

της υποχρέωσης είναι συνήθως µηδενική. Μια τέτοια εκπεστέα προσωρινή διαφορά 

καταλήγει σε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, επειδή τα οικονοµικά οφέλη θα 

εισρεύσουν στην επιχείρηση µε τη µορφή έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδηµα, όταν 

καταβάλλονται οι εισφορές ή οι παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 

(β) Κόστος έρευνας καταχωρείται ως έξοδο κατά τον προσδιορισµό του 

λογιστικού αποτελέσµατος της περιόδου στην οποία προκύπτει, αλλά µπορεί να µην είναι 
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εκπεστέο κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος (φορολογικής ζηµίας) 

µέχρι µία µεταγενέστερη περίοδο. Η διαφορά µεταξύ της φορολογικής βάσης του 

κόστους έρευνας, που είναι το ποσό το οποίο οι φορολογικές αρχές θα επιτρέψουν να 

εκπεστεί σε µελλοντικές περιόδους και της µηδενικής λογιστικής αξίας, αποτελεί 

εκπεστέα προσωρινή διαφορά που καταλήγει σε µια αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση. 

(γ) Το κόστος µιας συνένωσης επιχειρήσεων κατανέµεται µέσω της αναγνώρισης 

των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν, 

στις εύλογες αξίες τους κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης. Όταν κατά την ηµεροµηνία 

της απόκτησης αναγνωρίζεται µία υποχρέωση, αλλά το σχετικό κόστος δεν εκπίπτεται 

κατά τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών µέχρι µία µεταγενέστερη περίοδο, 

προκύπτει µία εκπεστέα προσωρινή διαφορά που καταλήγει σε µία αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση. Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση προκύπτει επίσης, όταν η 

εύλογη αξία ενός αναγνωρίσιµου περιουσιακού στοιχείου που αποκτήθηκε, είναι 

µικρότερη από τη φορολογική του βάση. Σε αµφότερες τις περιπτώσεις, η προκύπτουσα 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση επηρεάζει την υπεραξία και  

(δ) Ορισµένα περιουσιακά στοιχεία µπορεί να απεικονίζονται στην εύλογη αξία ή 

µπορεί να αναπροσαρµόζονται χωρίς να γίνεται µία ανάλογη προσαρµογή για 

φορολογικούς σκοπούς. Προκύπτει µία εκπεστέα προσωρινή διαφορά, αν η φορολογική 

βάση του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει τη λογιστική αξία του. (∆.Λ.Π.12, 

Παράγραφοι 24, 25 και 26) 

Συµπεραίνουµε, λοιπόν, ότι µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση θα πρέπει 

να αναγνωρίζεται για τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές, αχρησιµοποίητων 

φορολογικών ζηµιών και αχρησιµοποίητων πιστωτικών φόρων, στο βαθµό που είναι 

πιθανό ότι τα φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων οι εκπεστέες 

προσωρινές διαφορές µπορεί να χρησιµοποιηθούν, εάν η αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση προκύπτει από την αρχική καταχώρηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή 

υποχρέωσης, εκτός από σε µια συνένωση επιχειρήσεων η οποία, κατά τη στιγµή της 

συναλλαγής, δεν επηρεάζει τη λογιστική ή τα φορολογητέα κέρδη.  

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για εκπεστέες προσωρινές διαφορές που 

προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες, υποκαταστήµατα και 



 75  

κοινοπραξίες θα πρέπει να αναγνωρίζεται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές 

διαφορές θα αναστραφούν στο ορατό µέλλον και ότι θα υπάρξει φορολογητέο κέρδος 

έναντι του οποίου η προσωρινή διαφορά θα χρησιµοποιηθεί.  

 Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων πρέπει να 

επανεξεταστεί στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς και µειώνεται στο βαθµό που δεν 

είναι πλέον πιθανό ότι επαρκή φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα για να επιτρέψουν 

την ωφέλεια από µέρους ή του συνόλου των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων 

που πρέπει να αξιοποιηθεί. Κάθε τέτοια µείωση θα πρέπει στη συνέχεια να αναστρέφεται 

κατά την έκταση που καθίσταται πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι 

διαθέσιµο.  

 

 

6.6 Αποτίµηση τρέχουσων και αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων  

 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (απαιτήσεις) για την τρέχουσα και τις 

προηγούµενες περιόδους πρέπει να αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί 

στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών 

συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί, 

µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις πρέπει να 

αποτιµώνται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένονται να εφαρµοστούν στην 

περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας 

υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν θεσπιστεί 

ή ουσιωδώς θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Οι τρέχουσες και οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

αποτιµώνται συνήθως µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) 

που έχουν θεσπιστεί. Όµως, σε µερικές νοµοθεσίες, ανακοινώσεις των φορολογικών 

συντελεστών (και φορολογικών νόµων) από την κυβέρνηση έχουν την ουσιαστική 

επίδραση της πραγµατικής θέσπισης, η οποία µπορεί να ακολουθεί την ανακοίνωση σε 
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περίοδο µερικών µηνών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι φορολογικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις αποτιµώνται µε τη χρήση του ανακοινωθέντος φορολογικού συντελεστή 

(και φορολογικών νόµων). 

Όταν εφαρµόζονται διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές σε διαφορετικά 

επίπεδα φορολογητέου εισοδήµατος, οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις αποτιµώνται µε τη χρήση των µέσων συντελεστών που αναµένονται να 

εφαρµοστούν στο φορολογητέο εισόδηµα (φορολογική ζηµία) των χρήσεων στις οποίες 

οι προσωρινές διαφορές αναµένονται να αναστραφούν. 

Η αποτίµηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων πρέπει να αντανακλά τις επακόλουθες 

φορολογικές συνέπειες του τρόπου µε τον οποίο η επιχείρηση αναµένει, κατά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού, να ανακτήσει ή να τακτοποιήσει τη λογιστική αξία των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεών της. 

Σε µερικές νοµοθεσίες, ο τρόπος µε τον οποίο µία επιχείρηση ανακτά 

(τακτοποιεί) τη λογιστική αξία µιας απαίτησης (υποχρέωσης), µπορεί να επηρεάζει είτε 

το ένα από τα κατωτέρω είτε αµφότερα: 

(α) Το φορολογικό συντελεστή που είναι εφαρµοστέος όταν η επιχείρηση ανακτά 

(τακτοποιεί) τη λογιστική αξία της απαίτησης (υποχρέωσης). 

(β) Τη φορολογική βάση της απαίτησης (υποχρέωσης). 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επιχείρηση αποτιµά τις αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις και αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις µε τη χρήση του φορολογικού 

συντελεστή και της φορολογικής βάσης, που είναι συνεπής µε τον αναµενόµενο τρόπο 

ανάκτησης ή τακτοποίησης. 

  

 

6.7 Αναγνώριση φορολογικού εξόδου ή εσόδου 

 

Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος αναγνωρίζονται στα έσοδα ή στα έξοδα και 

περιλαµβάνονται στο κέρδος ή τη ζηµία της περιόδου, εκτός κατά την έκταση που ο 

φόρος προκύπτει από:  

•  µια συναλλαγή ή ένα γεγονός που αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια ή  
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•  µια συνένωση επιχειρήσεων και λογιστικοποιούνται ως απόκτηση.  

Οι περισσότερες αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και φορολογικές 

απαιτήσεις προκύπτουν όταν έσοδα ή έξοδα περιλαµβάνονται στο λογιστικό αποτέλεσµα 

µιας περιόδου, αλλά περιλαµβάνονται στο φορολογητέο εισόδηµα (φορολογική ζηµία) 

διαφορετικής περιόδου. Ο προκύπτων αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται στην 

Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Παραδείγµατα είναι: 

(α) έσοδα από τόκους, δικαιώµατα εκµετάλλευσης ή µερίσµατα εισπράττονται µε 

καθυστέρηση και περιλαµβάνονται στο λογιστικό αποτέλεσµα µε βάση τη περίοδο που 

αφορούν, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 "έσοδα", αλλά περιλαµβάνονται στο φορολογητέο 

εισόδηµα (φορολογική ζηµία) σε ταµιακή βάση και 

(β) κόστος άυλων περιουσιακών στοιχείων έχει κεφαλαιοποιηθεί σύµφωνα µε το 

∆ΛΠ 38 "άυλα περιουσιακά στοιχεία" και αποσβένεται στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων, αλλά είχε εκπέσει για φορολογικούς σκοπούς, όταν αναλήφθηκε. 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων µπορεί να µεταβάλλεται και αν ακόµη δεν υπάρχει µεταβολή στο ποσό των 

σχετικών προσωρινών διαφορών. Αυτό µπορεί να προκύπτει, για παράδειγµα, από: 

(α)  µεταβολή στους φορολογικούς συντελεστές ή φορολογικούς νόµους, 

(β) επανεκτίµηση της ανακτησιµότητας των αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων, ή 

(γ) µεταβολή στον αναµενόµενο τρόπο της ανάκτησης ενός περιουσιακού 

στοιχείου. 

Ο προκύπτων αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων, πλην κατά την έκταση που αφορά σε στοιχεία τα οποία προηγουµένως 

έχουν χρεωθεί ή πιστωθεί στα ίδια κεφάλαια. 

Αν οι φόροι αφορούν σε στοιχεία που πιστώνονται ή χρεώνονται απευθείας στα 

ίδια κεφάλαια στην ίδια ή σε διαφορετική περίοδο, τότε οι φόροι θα πρέπει να 

χρεώνονται ή να πιστώνονται άµεσα στα ίδια κεφάλαια. Παραδείγµατα τέτοιων 

στοιχείων είναι: (∆ΛΠ 21) 

(α) µία µεταβολή στη λογιστική αξία που προκύπτει από την αναπροσαρµογή των 

ενσώµατων παγίων, 
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(β) προσαρµογή στο υπόλοιπο έναρξης των κερδών εις νέον που προκύπτει είτε 

από µεταβολή λογιστικής πολιτικής που εφαρµόζεται αναδροµικά είτε από διόρθωση 

λάθους, 

(γ) συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη µετατροπή των 

οικονοµικών καταστάσεων µιας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό.  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το ποσό 

του τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου που αφορά σε στοιχεία που έχουν πιστωθεί ή 

χρεωθεί στα ίδια κεφάλαια. Αυτό µπορεί να συµβαίνει, για παράδειγµα, όταν: 

o υπάρχουν κλιµακωτοί συντελεστές φόρου εισοδήµατος και είναι αδύνατο να 

προσδιοριστεί ο συντελεστής στον οποίο ένα συγκεκριµένο στοιχείο του 

φορολογητέου εισοδήµατος (φορολογικής ζηµίας) έχει φορολογηθεί, 

o µία µεταβολή στο συντελεστή φόρου ή άλλων φορολογικών κανόνων επηρεάζει 

µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση που αφορά (στο σύνολο ή 

µερικώς) σε ένα στοιχείο που είχε προηγουµένως χρεωθεί ή πιστωθεί στα ίδια 

κεφάλαια ή 

o η επιχείρηση αποφασίζει να καταχωρήσει µία αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση ή εφεξής να µην την καταχωρήσει στο σύνολο της και η αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση αφορά (στο σύνολο ή µερικώς) σε στοιχείο που είχε 

προηγουµένως χρεωθεί ή πιστωθεί στα ίδια κεφάλαια. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος που σχετίζεται µε 

στοιχεία πιστούµενα ή χρεούµενα στα ίδια κεφάλαια βασίζεται σε µία λογική αναλογική 

κατανοµή του τρέχοντος και του αναβαλλόµενου φόρου της επιχείρησης, κατά τη 

φορολογική νοµοθεσία που τη διέπει ή σε άλλη µέθοδο που επιτυγχάνει µία πιο ορθή 

κατανοµή κατά τις περιστάσεις.  

 

 

6.8  Φορολογικές συνέπειες στα µερίσµατα  

 

 Σε ορισµένες δικαιοδοσίες, οι φόροι εισοδήµατος είναι πληρωτέοι µε έναν υψηλότερο ή 

χαµηλότερο συντελεστή, εάν µέρος ή το σύνολο του καθαρού κέρδους ή των κερδών εις 

νέον καταβάλλεται ως µέρισµα.  Σε άλλες δικαιοδοσίες, οι φόροι εισοδήµατος µπορεί να 
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επιστραφούν, αν µέρος ή το σύνολο του καθαρού κέρδους ή των κερδών εις νέον 

καταβάλλεται ως µέρισµα.  Πιθανές µελλοντικές διανοµές µερισµάτων ή επιστροφές 

φόρου δεν πρέπει να περιλαµβάνονται στην επιµέτρηση αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Το ∆ΛΠ 12 απαιτεί γνωστοποίηση των φορολογικών 

συνεπειών των εν λόγω µερισµάτων, καθώς και γνωστοποίηση της φύσης και τα ποσά 

των πιθανών συνεπειών φόρου εισοδήµατος των µερισµάτων.  

Όταν µία επιχείρηση καταβάλει µερίσµατα στους µετόχους της, µπορεί να 

απαιτείται να καταβάλει µία αναλογία των µερισµάτων στις φορολογικές αρχές για 

λογαριασµό των µετόχων. Σε πολλές νοµοθεσίες αυτό το ποσό αναφέρεται ως ένας 

παρακρατούµενος φόρος. Αυτό το ποσό που καταβλήθηκε ή είναι πληρωτέο στις 

φορολογικές αρχές χρεώνεται στα ίδια κεφάλαια ως µέρος των µερισµάτων 

 

 

6.9  Παρουσίαση  

 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις πρέπει 

να συµψηφίζονται στον ισολογισµό µόνο εφόσον η οικονοµική οντότητα έχει το νόµιµο 

δικαίωµα και  πρόθεση να γίνει διακανονισµός σε καθαρή βάση.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις πρέπει να συµψηφίζονται στον ισολογισµό µόνο εφόσον η οικονοµική 

οντότητα έχει το νόµιµο δικαίωµα να γίνει διακανονισµός σε καθαρή βάση και αυτοί 

επιβάλλονται από την ίδια τη φορολογική αρχή µε τον ίδιο φορέα ή διαφορετικούς 

φορείς που προτίθενται να ρευστοποιήσει το περιουσιακό και να εξοφλήσουν την 

υποχρέωση συγχρόνως.  

Για να βγάλουµε ένα σωστό συµπέρασµα, στον ισολογισµό της επιχείρησης, οι 

τρέχοντες φόροι, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, θα πρέπει να εµφανίζονται ξεχωριστά από 

τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού. Οι αναβαλλόµενες 

φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις δεν θα πρέπει να περιλαµβάνονται στις 

τρέχουσες υποχρεώσεις ή στο κυκλοφορούν ενεργητικό αντιστοίχως. Εφαρµόζοντας αυτό 

το πρότυπο επιδιώκεται η ισοµερής κατανοµή του απολογισµού των φορολογικών 
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υποχρεώσεων µιας επιχείρησης, έτσι ώστε οποιαδήποτε προσωρινή διαφορά προκύψει, 

είτε όταν ένα έξοδο εκπίπτει για λογιστικούς και φορολογικούς λόγους αλλά το ποσοστό 

κατά το οποίο εκπίπτει για την κάθε περίπτωση διαφέρει και τότε δηµιουργείται θέµα 

διαφοράς χρόνου ολικής διαγραφής, είτε όταν ένα συγκεκριµένο έξοδο εκπίπτει τόσο για 

λογιστικούς όσο και για φορολογικούς λόγους αλλά εντός διαφορετικών οικονοµικών 

χρήσεων για την κάθε περίπτωση, να κατανεµηθεί µε βάση την αυτοτέλεια των χρήσεων 

που επηρεάζονται. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν ανάλυση των 

σηµαντικότερων ποσών βάσει των οποίων έχει προσδιοριστεί το έξοδο της φορολογίας, 

µερικά εκ των οποίων είναι: 

1. Οποιοιδήποτε διακανονισµοί έχουν γίνει κατά την διάρκεια του έτους επί της 

τρέχουσας φορολογίας και πιθανόν να αφορούσαν και προηγούµενες χρήσεις 

2. Το ποσό του αναβαλλόµενου φορολογικού εξόδου που προήλθε από αλλαγή του 

φορολογικού συντελεστή 

3. Το ποσό του αναβαλλόµενου φορολογικού εξόδου που δηµιουργήθηκε στην 

τρέχουσα χρήση ή αφορούσε διαγραφή εξόδου, που δηµιουργήθηκε σε 

προηγούµενες χρήσεις 

4. Το τρέχον έξοδο της φορολογίας 

5. Πληροφορίες σχετικά µε την επίδραση τυχόν αλλαγής του φορολογικού 

συντελεστή 

6. Το ύψος του οφέλους που προέκυψε από φορολογικές ζηµιές ή ελαφρύνσεις 

προηγούµενων ετών και δεν είχε αναγνωριστεί παρά µόνο στο τρέχον έτος 

7. Το συνολικό ποσό των προσωρινών διαφορών που σχετίζονται µε επενδύσεις ή 

συµφέροντα σε εξαρτηµένες ή συνδεδεµένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, για 

τις οποίες δεν έχει δηµιουργηθεί αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 

8. Το ύψος των φορολογικών ζηµιών ή ελαφρύνσεων προηγούµενων ετών που έχει 

αναγνωριστεί στο τρέχον έτος για τη µείωση του αναβαλλόµενου φορολογικού 

εξόδου 

9. Το ύψος του φορολογικού εξόδου που αναλογεί στην επίδραση επί των 

λογιστικών αποτελεσµάτων από αλλαγές στις ακολουθούµενες λογιστικές αρχές ή 

θεµελιώδη λάθη 
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10. Το συνολικό ποσό της τρέχουσας ή αναβαλλόµενης φορολογίας που επηρεάζει 

την καθαρή θέση της επιχείρησης 

11. Το ύψος των εκπεστέων προσωρινών διαφορών, φορολογικών ζηµιών ή 

ελαφρύνσεων, που δεν έχουν αξιοποιηθεί και για τις οποίες δεν δηµιουργήθηκε 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 

12. Τα έκτακτα έσοδα και έξοδα (Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µε Απλά Λόγια και 

οι ∆ιαφορές τους από τα Ελληνικά, ∆ηµήτρης Ντζανάτος, Εκδόσεις Καστανιώτη, 

Αθήνα 2008) 

 

 

6.10 Γνωστοποιήσεις  

 

Τα σηµαντικά ποσά από τα οποία αποτελείται το έξοδο (έσοδο) φόρου εισοδήµατος 

πρέπει να γνωστοποιούνται ξεχωριστά. Στο έξοδο (έσοδο) φόρου µπορεί να 

περιλαµβάνονται: 

(α)  Τρέχων φόρος έξοδο (έσοδο). 

(β) Κάθε προσαρµογή καταχωρούµενη στη περίοδο για τρέχοντες φόρους 

προηγούµενων περιόδων. 

(γ) Το ποσό του αναβαλλόµενου εξόδου, (εσόδου) φόρου που σχετίζεται µε τη 

δηµιουργία και αναστροφή των προσωρινών διαφορών. 

(δ) Το ποσό του αναβαλλόµενου εξόδου (εσόδου) φόρου που σχετίζεται µε 

µεταβολές στους φορολογικούς συντελεστές ή επιβολή νέων φόρων. 

(ε) Το ποσό του οφέλους που προκύπτει από µη καταχωρηθείσα προηγουµένως 

φορολογική ζηµία, πιστωτικό φόρο ή προσωρινή διαφορά προηγούµενης περιόδου, που 

χρησιµοποιείται για τη µείωση του τρέχοντος χρεωστικού φόρου. 

(στ) Το ποσό του οφέλους από µη καταχωρηθείσα προηγουµένως φορολογική 

ζηµία, πιστωτικό φόρο ή προσωρινή διαφορά προηγούµενης περιόδου, που 

χρησιµοποιείται για τη µείωση του αναβαλλόµενου εξόδου φόρου. 

(ζ) Αναβαλλόµενο έξοδο φόρου, που προκύπτει από την µείωση ή αναστροφή 

προηγούµενης µείωσης, µιας αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. 
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(η) Το ποσό του εξόδου φόρου (εισοδήµατος) που σχετίζεται µε εκείνες τις 

αλλαγές των λογιστικών πολιτικών και τα λάθη που περιλαµβάνονται στο κέρδος ή τη 

ζηµία, επειδή δεν µπορούν να λογιστικοποιηθούν αναδροµικά. 

Επίσης, στις γνωστοποιήσεις θα πρέπει να περιλαµβάνονται ξεχωριστά και τα 

ακόλουθα: 

(α) Το σύνολο του τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου που αφορά σε στοιχεία 

που χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν στα ίδια κεφάλαια. 

(β) Μια εξήγηση της σχέσης µεταξύ του εξόδου (εσόδου) φόρου και του 

λογιστικού αποτελέσµατος, µε έναν ή αµφότερους από τους ακόλουθους τρόπους: 

(i) µία αριθµητική συµφωνία µεταξύ εξόδου (εσόδου) φόρου και του 

γινοµένου του λογιστικού αποτελέσµατος πολλαπλασιαζόµενου µε τον 

εφαρµοστέο φορολογικό συντελεστή, (ή συντελεστές), γνωστοποιώντας επίσης 

τη βάση στην οποία υπολογίζεται ο εφαρµοστέος φορολογικός συντελεστής (ή 

συντελεστές), ή 

(ii) Αριθµητική συµφωνία µεταξύ του µέσου πραγµατικού συντελεστή 

φόρου και του εφαρµοστέου συντελεστή φόρου, καθώς και γνωστοποίηση της 

βάσης επί της οποίας υπολογίζεται ο εφαρµοστέος συντελεστής φόρου. 

(δ) Μία εξήγηση των µεταβολών στον εφαρµοστέο συντελεστή ή συντελεστές, σε 

σχέση µε την προηγούµενη περίοδο. 

(ε) Το ποσό (και ηµεροµηνία λήξης, αν υπάρχει) των εκπεστέων προσωρινών 

διαφορών, αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών και αχρησιµοποίητων πιστωτικών 

φόρων, για τους οποίους καµία αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση δεν καταχωρείται 

στον Ισολογισµό. 

(στ) Το συγκεντρωτικό ποσό των προσωρινών διαφορών που συνδέονται µε 

επενδύσεις σε θυγατρικές, υποκαταστήµατα, συγγενείς και µε δικαιώµατα σε 

κοινοπραξίες, για το οποίο δεν έχουν καταχωρηθεί αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις. 

(θ) Το ποσό των συνεπειών του φόρου εισοδήµατος των µερισµάτων προς τους 

µετόχους της επιχείρησης, που προτάθηκαν ή ανακοινώθηκαν πριν οι οικονοµικές 

καταστάσεις εγκριθούν για έκδοση, αλλά δεν καταχωρήθηκαν ως υποχρέωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 
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Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί το ποσό µιας αναβαλλόµενης φορολογικής 

απαίτησης και τη φύση της απόδειξης που στηρίζει την καταχώρησή της, όταν: 

(α) η χρησιµοποίηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης εξαρτάται από 

µελλοντικά φορολογητέα κέρδη, επί πλέον των κερδών που ανακύπτουν από την 

αναστροφή υπαρχουσών φορολογητέων προσωρινών διαφορών και 

(β) η επιχείρηση υπέστη ζηµία είτε στην τρέχουσα είτε σε προηγούµενη περίοδο, 

στην ίδια φορολογική δικαιοδοσία στην οποία προέκυψε η αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση. 

Οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται παρέχουν στους χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων τη δυνατότητα να αντιλαµβάνονται, αν η σχέση µεταξύ του εξόδου 

(εσόδου) φόρου και του λογιστικού αποτελέσµατος είναι ασυνήθης, όπως επίσης και 

τους σηµαντικούς παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν αυτή τη σχέση στο µέλλον. Η 

σχέση µεταξύ εξόδου (εσόδου) φόρου και λογιστικού αποτελέσµατος µπορεί να 

επηρεάζεται από διαφόρους παράγοντες όπως έσοδα απαλλασσόµενα από τη φορολογία, 

έξοδα µη εκπεστέα κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος 

(φορολογικής ζηµίας), την επίπτωση των φορολογικών ζηµιών και των φορολογικών 

συντελεστών εξωτερικού. 

Κατά την εξήγηση της σχέσης µεταξύ εξόδου (εσόδου) φόρου και λογιστικού 

αποτελέσµατος, η επιχείρηση χρησιµοποιεί ένα εφαρµοστέο φορολογικό συντελεστή που 

παρέχει την πλέον κατανοητή πληροφόρηση στους χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων της. Συχνά, ο πλέον κατανοητός συντελεστής είναι ο εγχώριος 

συντελεστής φόρου στη χώρα στην οποία είναι εγκαταστηµένη η επιχείρηση, 

συναθροίζοντας το φορολογικό συντελεστή που εφαρµόζεται στους εθνικούς φόρους µε 

τους συντελεστές που εφαρµόζονται στην κάθε τοπική φορολογία και οι οποίοι 

υπολογίζονται επί ενός ουσιαστικά παρόµοιου επιπέδου φορολογητέου εισοδήµατος 

(φορολογικής ζηµίας). Όµως, για µια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε διάφορες 

χώρες, µπορεί να είναι πιο κατανοητή η συγκέντρωση ξεχωριστών συµφωνιών που 

καταρτίζονται µε τη χρήση των εγχώριων συντελεστών για κάθε επί µέρους χώρα.   

Η παράγραφος 82Α του ∆.Λ.Π. 12 απαιτεί µία επιχείρηση να γνωστοποιεί τη 

φύση των πιθανών συνεπειών φόρου εισοδήµατος που θα προερχόταν από την καταβολή 

µερισµάτων στους µετόχους της. Μία επιχείρηση γνωστοποιεί τα σηµαντικά στοιχεία 
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των συστηµάτων φόρου εισοδήµατος και τους συντελεστές που θα επηρεάζουν το ποσό 

των πιθανών συνεπειών φόρου εισοδήµατος των µερισµάτων. 

∆ε θα ήταν µερικές φορές εφικτό να υπολογιστεί το συνολικό ποσό των πιθανών 

συνεπειών φόρου εισοδήµατος που θα προερχόταν από την καταβολή µερισµάτων στους 

µετόχους. Αυτό µπορεί να συµβεί, για παράδειγµα, όταν µία επιχείρηση έχει ένα µεγάλο 

αριθµό αλλοδαπών θυγατρικών. Όµως, ακόµη και σε τέτοιες περιπτώσεις, µερικά 

τµήµατα του συνολικού ποσού µπορεί να είναι ευχερώς προσδιοριστέα. Για παράδειγµα, 

σε ένα ενοποιηµένο όµιλο, µία µητρική εταιρία και µερικές θυγατρικές της µπορεί να 

έχουν πληρώσει φόρους εισοδήµατος µε ένα υψηλότερο συντελεστή στα µη διανεµόµενα 

κέρδη και να είναι ενήµερες του ποσού που θα επιστρεφόταν κατά την καταβολή 

µελλοντικών µερισµάτων στους µετόχους από ενοποιηµένα κέρδη σε νέο. Στην 

περίπτωση αυτή, αυτό το επιστρεπτέο ποσό γνωστοποιείται. Αν ισχύει, η επιχείρηση 

επίσης γνωστοποιεί ότι υπάρχουν πρόσθετες πιθανές συνέπειες φόρου εισοδήµατος που 

δεν είναι εφικτά προσδιοριστέες. Στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής 

εταιρίας, αν υπάρχουν, η γνωστοποίηση των πιθανών συνεπειών του φόρου εισοδήµατος 

αφορά στα κέρδη σε νέο της µητρικής. 

Εκτός από τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ∆ΛΠ 12, είναι µερικές 

γνωστοποιήσεις σχετικά µε τους φόρους εισοδήµατος που απαιτούνται από το ∆ΛΠ 1, ως 

εξής:  

•  Το ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποιήσεις στην όψη της κατάστασης οικονοµικής θέσης 

σχετικά µε τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις, τρέχουσες φορολογικές 

υποχρεώσεις, αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και αναβαλλόµενες 

φορολογικές υποχρεώσεις  

•  Το ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση του εξόδου φόρου (εσόδου φόρου) στην όψη 

της κατάστασης συνολικών εσόδων  

• Το ∆ΛΠ 12 απαιτεί γνωστοποίηση του εξόδου φόρου (εσόδου φόρου) που 

αφορούν συνήθεις δραστηριότητες στην όψη της κατάστασης συνολικών εσόδων  

•  Το ∆ΛΠ 12 απαιτεί ότι, αν µια οικονοµική οντότητα παρουσιάζει κατάσταση 

εσόδων, εκτός από µια κατάσταση συνολικών εσόδων, έξοδα (έσοδα) από 

συνήθεις δραστηριότητες, θα πρέπει να παρουσιάζονται στην κατάσταση 

λογαριασµού αποτελεσµάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Η ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

 

7.1 Ο Ρόλος της Αναβαλλόµενης Φορολογίας 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ανωτέρω, το λογιστικό αποτέλεσµα διαφέρει από το 

φορολογητέο κέρδος ή ζηµία. Οι διαφορές αυτές µπορεί να οφείλονται είτε σε µόνιµους 

είτε σε προσωρινούς παράγοντες. Οι προσωρινές διαφορές οφείλονται στο γεγονός ότι 

ορισµένα οικονοµικά γεγονότα (λογιστικές εγγραφές) µίας χρήσης έχουν φορολογική 

επίδραση σε διαφορετική χρήση.  

Στόχος µας είναι να κατανοήσουµε τον λόγο που επιβάλει την αναγνώριση της 

αναβαλλόµενης φορολογίας. ‘Έτσι σας παραθέτουµε τα ακόλουθα παραδείγµατα, που θα 

µας οδηγήσουν σε χρήσιµα συµπεράσµατα (∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα – Παραδείγµατα 

– Εφαρµογές, ∆εύτερη Έκδοση, Καραγιάννης ∆ηµ. – Καραγιάννη Αικ. – Καραγιάννης 

Ιωάν., Εκδόσεις Αρίων, Θεσ/νίκη 2007):  

Παράδειγµα 1:  

Όταν οι φορολογικές αποσβέσεις είναι αυξηµένες σε σχέση µε τις λογιστικές οπότε: 

Φορολογ. κέρδος < Λογιστικό κέρδος  => Φόρος έξοδο > Φόρος υποχρέωση => 

Αναβαλλόµενη Φορολογική Υποχρέωση 

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

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

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

Λύση: 

Χρήση  2006: 

Λογιστικές αποσβέσεις: 90.000 / 3 έτη = 30.000 

Φορολογ. αποσβέσεις:   90.000 * 50% = 45.000 

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

το φορολογητέο. Ο «φόρος εισοδήµατος υποχρέωση» είναι χαµηλότερος από το «φόρο 

έξοδο» και δηµιουργείται έτσι µια αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. Άρα, έχουµε 

15.000 * 29% (φορολογ. συντελεστής) = 4.350 αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. 

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

Λογιστικά Κέρδη        100.000 

                                   – 15.000  (διαφορά αποσβέσεων, επιπλέον φορολογικές) 

Φορολογικά  Κέρδη =   85.000 

 

Λογιστικά Κέρδη =        100.000 * 29% = 29.000 φόρος-έξοδο 

Φορολογικά  Κέρδη =     85.000 * 29% = 24.650 φόρος-υποχρέωση 

Οπότε δηµιουργείται η παρακάτω φορολογική υποχρέωση ως εξής: 

         29.000 φόρος έξοδο 

      – 24.650 φόρος υποχρέωση 

           4.350 αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 

 

Η εγγραφή στα βιβλία της επιχείρησης θα έχει ως εξής: 

                                                                                     

(ΧΡ)                    Αποτελέσµατα χρήσεως 

                        (Φόρος Εισοδήµατος, έξοδο)          29.000 

          (Π)           Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

                       (Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος)                        4.350 

          (Π)           Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

                          (Οφειλόµενος Φόρος Εισοδήµατος  

                               πληρωτέος, υποχρέωση)                                      24.650                                                     

 

Χρήση  2007: 

Για την χρήση 2007 έχουµε οµοίως τα εξής: 

   90.000 σύνολο φορολογ. αποσβέσεων 

– 60.000 σύνολο λογιστικών αποσβέσεων 

   30.000 διαφορά αποσβέσεων 
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Η διαφορά αυτή δηµιουργεί µια αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 4.350 για τη 

χρήση 2007 [30.000 * 29% = 8.700, 8.700 – 4.350 (αναβαλλόµενη φορολογική 

υποχρέωση της χρήσεως 2006) = 4.350]. 

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

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

χρήσης. 

 

Χρήση  2008: 

Έστω ότι αναπροσαρµόζεται η λογιστική αξία του παγίου στοιχείου σε 40.000 

και η ωφέλιµη ζωή του σε 1 επιπλέον χρόνο. 

Μέχρι στιγµής τα στοιχεία έχουν ως εξής: 

Φορολογικά:   90.000   αξία κτήσης παγίου στοιχείου 

                      –90.000   αποσβέσεις φορολογικές 

                                 0   αναπόσβεστη αξία παγίου στοιχείου 

Λογιστικά:       90.000  αξία κτήσης παγίου στοιχείου 

                       –60.000  αποσβέσεις λογιστικές 

                         30.000  αναπόσβεστη αξία παγίου στοιχείου 

και σύνολο αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης 2006 και 2007 = 8.700. 

 

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

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

Οι αποσβέσεις αυτές είναι λογιστικές, φορολογικά δεν αναγνωρίζονται και προστίθενται 

στο φορολογητέο αποτέλεσµα για τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος. 

Οπότε 20.000 (αποσβέσεις) * 29% = 5.800 φόρος υποχρέωση, πληρωτέος. 

40.000 (αναπροσαρµοζόµενη αξία) – 30.000 (αναπόσβεστη αξία παγίου πριν την 

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

                                5.800 – 2.900 = 2.900 (β) 

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

υποχρέωση, δηλαδή σε χρέωση του λογαριασµού της αναβαλλόµενης φορολογικής 

υποχρέωσης και το υπόλοιπο των 2.900 (α) καταχωρείται στα Ίδια Κεφάλαια, 

«Αποθεµατικό αναπροσαρµογής παγίων», στη χρέωση του λογαριασµού αυτού. 
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Έτσι αν τα λογιστικά κέρδη για τη χρήση 2008 είναι 100.000 ευρώ τότε: 

Λογιστικά κέρδη  =  100.000 * 29% = 29.000 φόρος-έξοδο 

Φορολογικά κέρδη = 120.000 * 29% = 34.800 φόρος-υποχρέωση 

(Φορολογικά κέρδη = Λογιστικά κέρδη 100.000 + 20.000 λογιστικές αποσβέσεις) 

Άρα έχουµε 34.800 φόρος υποχρέωση 

                –  29.000 φόρος έξοδο 

                      5.800   

Οπότε η εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης θα έχει ως εξής: 

                                                                                                                                  

(ΧΡ)          Αποτελέσµατα χρήσεως 

               (Φόρος Εισοδήµατος, έξοδο)                     29.000 

(ΧΡ)            Ίδια Κεφάλαια 

              Αποθεµατικό αναπροσαρµογής παγίων         2.900 

(ΧΡ)         Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

              (Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος)          2.900 

        (Π)    Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

               (Οφειλόµενος Φόρος Εισοδήµατος 

                    πληρωτέος, υποχρέωση)                                            34.800 

                                                                                                                                  

 

Χρήση  2009: 

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

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

αναγνωρίζονται και αναπροσαρµόζεται το λογιστικό αποτέλεσµα. Το ποσό αυτό 

καταχωρείται σε χρέωση της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης, οπότε και 

µηδενίζεται. Αν υποθέσουµε ότι τα λογιστικά κέρδη είναι 100.000 ευρώ για τη χρήση 

2009, η εγγραφή θα έχει ως εξής: 
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(ΧΡ)                    Αποτελέσµατα χρήσεως 

                       (Φόρος Εισοδήµατος, έξοδο)                          29.000 

(ΧΡ)              Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

                   (Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος)                 5.800 

           (Π)        Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

                     (Οφειλόµενος Φόρος Εισοδήµατος 

                          πληρωτέος, υποχρέωση)                                                    34.800 

                                                                                                                                  

Σχηµατική απεικόνιση:   Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 

(2006)    4.350 (2007)    4.350 

(2008)  2.900

  

(2009)    5.800 

 

Παράδειγµα 2:  

Όταν οι φορολογικές αποσβέσεις είναι µειωµένες σε σχέση µε τις λογιστικές οπότε: 

Φορολογ. κέρδος > Λογιστικό κέρδος  => Φόρος έξοδο < Φόρος υποχρέωση => 

Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση 

Η επιχείρηση «Β» αγόρασε ένα µηχάνηµα την 2.1.2006 µε αξία κτήσεως 60.000 

ευρώ. Κατά τη φορολογική νοµοθεσία αποσβένεται σε 3 έτη, ενώ η ωφέλιµη ζωή του 

ορίζεται στα 2 έτη σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. Τα λογιστικά κέρδη θεωρούνται σταθερά και 

για τα 3 έτη στο πόσο των 100.000. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 29%. 

Λύση: 

Χρήση  2006: 

Αποσβέσεις µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία: 

60.000 / 3 έτη = 20.000 

Αποσβέσεις µε βάση τα ∆.Λ.Π.:                                    30.000 – 20.000 = 10.000 διαφορά 

60.000 / 2 έτη = 30.000 

Σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία οι αποσβέσεις πρέπει να είναι χαµηλότερες κατά 

10.000 εν σχέσει µε τα ∆.Λ.Π., οπότε για τη χρήση 2006: 
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Λογιστικά κέρδη  100.000 

                            + 10.000  (αποσβέσεις επιπλέον φορολογικές) 

Φορολογικά κέρδη 110.000 

Λογιστικά κέρδη 100.000 * 29% = 29.000 φόρος-έξοδο 

Φορολογ.  κέρδη 110.000 * 29% = 31.900 φόρος υποχρέωση 

Άρα, 31.900 φόρος υποχρέωση, πληρωτέος στο Ελληνικό ∆ηµόσιο 

      – 29.000 φόρος έξοδο 

           2.900 αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 

Η εγγραφή στα βιβλία της επιχείρησης θα έχει ως εξής: 

  

(ΧΡ)             Αποτελέσµατα χρήσεως 

                       (Φόρος Εισοδήµατος)                         29.000 

(ΧΡ)             Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 

                  (Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος)      2.900 

           (Π)    Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

                  (Οφειλόµενος Φόρος Εισοδήµατος)                           31.900 

 

Χρήση  2007: 

Την επόµενη χρήση, εφόσον τα δεδοµένα δεν αλλάζουν, θα ακολουθηθεί η ίδια 

διαδικασία. Η εγγραφή θα είναι η ίδια. 

 

Χρήση  2008: 

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

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

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

σε 3 έτη, οπότε 

Λογιστικά κέρδη   100.000 

                            –  20.000  (αποσβέσεις φορολογικές) 

Φορολογικά  κέρδη 80.000 

Λογιστικά κέρδη =   100.000 * 29% = 29.000 φόρος-έξοδο 

Φορολογικά κέρδη =   80.000 * 29% = 23.200 φόρος-υποχρέωση 
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Άρα έχουµε  29.000  φόρος - έξοδο 

                  – 23.200  φόρος - υποχρέωση 

                       5.800 αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

Για τις χρήσεις 2006 και 2007 το συνολικό ποσό του λογαριασµού «Μακροπρόθεσµες 

Απαιτήσεις, αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος» είναι: 2.900 (2006) + 2.900 (2007)= 

5.800. 

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

αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης ως εξής, 

                                                                                                                                  

(ΧΡ)               Αποτελέσµατα χρήσεως 

                   (Φόρος Εισοδήµατος, έξοδο)                   29.000 

             (Π)   Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 

             (Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος)                         5.800 

            (Π)    Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

                (Οφειλόµενος Φόρος Εισοδήµατος)                          23.200 

                                                                                                                                  

Στην παραπάνω ανάλυση, για την κατανόηση της αναβαλλόµενης φορολογίας, 

δόθηκε βάση σε διαφορές µεταξύ λογιστικού και φορολογητέου αποτελέσµατος. 

Συνοψίζοντας, η αναβαλλόµενη φορολογία σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 12 πρέπει να 

αναγνωρίζεται διότι:  

• Πρόκειται για δεδουλευµένο έξοδο (ή έσοδο)  

• Είναι τελικά µια υποχρέωση (ή απαίτηση)  

 

 

7.2 Μεθοδολογία Φορολογικής Αναβαλλόµενης Υποχρέωσης  

 

Το ∆.Λ.Π. 12 υιοθετεί τη µέθοδο της υποχρέωσης του ισολογισµού για τον προσδιορισµό 

των αναβαλλόµενων φόρων. Συγκρίνει, δηλαδή, τη λογιστική αξία των στοιχείων του 

ενεργητικού και των υποχρεώσεων µε την φορολογική τους βάση, προκειµένου µε αυτόν 
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τον τρόπο να προσδιοριστούν οι προσωρινές διαφορές και να υπολογιστεί ο ανάλογος 

αναβαλλόµενος φόρος.  

Όταν η επιχείρηση αναγνωρίζει ένα στοιχείο του ενεργητικού, τότε αναµένει ότι 

µελλοντικά θα ανακτήσει τη λογιστική του αξία. Αυτό θα συµβεί είτε µε την πώληση του 

στοιχείο (π.χ. εµπορεύµατα) είτε µε τη χρήση του για την απόκτηση άλλων στοιχείων 

(π.χ. µηχανήµατα παραγωγής).  

Ταυτόχρονα, µε την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού, η επιχείρηση 

αναµένει να έχει µία µελλοντική φορολογική έκπτωση, η οποία να είναι ίση µε τη 

φορολογική βάση των στοιχείων αυτών. Η έκπτωση προκύπτει καθώς η επιχείρηση 

αναλώνει τα στοιχεία αυτά ή τις υπηρεσίες που αυτά εµπεριέχουν. Στα παραπάνω 

παραδείγµατα, η φορολογική έκπτωση θα προκύψει µε τη µεταφορά της αξίας των 

εµπορευµάτων και των αποσβέσεων στο κόστος πωλήσεων και µε την αντίστοιχη µείωση 

των φορολογητέων κερδών.  

Όταν η λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού είναι µεγαλύτερη από τη 

φορολογική βάση, τότε αντίστοιχα και τα έξοδα που θα αφαιρεθούν από τα λογιστικά 

κέρδη όταν το στοιχείο πωληθεί ή χρησιµοποιηθεί, θα είναι µεγαλύτερα από τις 

φορολογικές εκπτώσεις που θα έχουν τα στοιχεία αυτά. 

Θα προκύψει λοιπόν φορολογητέο κέρδος µεγαλύτερο από το λογιστικό και θα 

καταβληθεί µεγαλύτερος φόρος εισοδήµατος. ∆ηµιουργείται, συνεπώς, µία µελλοντική 

φορολογική υποχρέωση, η οποία αναγνωρίζεται ως Αναβαλλόµενη Φορολογική 

Υποχρέωση.  

 

 

7.3 Μεθοδολογία Φορολογικής Αναβαλλόµενης Απαίτησης  

 

Η τεχνική αναγνώρισης της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης είναι παρόµοια µε 

τα όσα αναφέρθηκαν και για τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις. Άρα, όταν η 

λογιστική αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού είναι µικρότερη από τη φορολογική του 
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βάση, τότε αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, εφόσον βέβαια, είναι 

πιθανό ότι η επιχείρηση θα έχει αρκετά φορολογικά µελλοντικά κέρδη, έτσι ώστε να 

επωφεληθεί από τη φορολογική αυτή έκπτωση.  

Όταν η φορολογική βάση του στοιχείου είναι µεγαλύτερη, τότε αναµένεται ότι οι 

φορολογικές εκπτώσεις στο µέλλον θα είναι µεγαλύτερες και εποµένως θα πληρωθεί 

µικρότερος φόρος µελλοντικά. ∆ηµιουργείται µε άλλα λόγια, ένα φορολογικό όφελος, το 

οποίο αναγνωρίζεται σήµερα, εφόσον πιθανολογείται ότι το όφελος αυτό θα εισρεύσει 

στην επιχείρηση.  

Στην περίπτωση των υποχρεώσεων η τεχνική που ακολουθείται είναι η 

αντίστροφη. Συνεπώς, όταν η λογιστική αξία µίας υποχρέωσης, είναι µεγαλύτερη από τη 

φορολογική της βάση, τότε δηµιουργείται µία προσωρινή εκπεστέα διαφορά, οπότε 

αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.  

Η τακτοποίηση της υποχρέωσης θα οδηγήσει σε µία εκροή οικονοµικών πόρων 

από την επιχείρηση χωρίς να επηρεάζεται το λογιστικό αποτέλεσµα. Στην περίπτωση 

όµως που η εκροή, ή µέρος αυτής, αφαιρεθεί από το µελλοντικό φορολογητέο κέρδος, 

τότε µειώνεται ο φόρος εισοδήµατος που θα καταβληθεί και κατά συνέπεια 

δηµιουργείται µία απαίτηση που υπάρχει σήµερα και αφορά ένα µελλοντικό φορολογικό 

όφελος. 

 

 

7.4 Η Μέθοδος Λογιστικού Χειρισµού του ∆.Λ.Π. 12  

 

Με την αναθεώρηση του προτύπου το 2000, καταργήθηκε η µέχρι τότε ισχύουσα 

µέθοδος λογιστικοποίησης του φόρου, και επιβλήθηκε (για τις χρήσεις που άρχιζαν από 

1.1.2001 και µετά), η αποκαλούµενη «Μέθοδος υποχρεώσεως του Ισολογισµού».  

Η µέθοδος αυτή, βασίζεται στα δεδοµένα του Ισολογισµού και εστιάζει στις λεγόµενες 

«Προσωρινές διαφορές», δηλαδή στις διαφορές µεταξύ της εµφανιζόµενης στον 

Ισολογισµό λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως και της 

φορολογικής βάσης αυτού, δηλαδή του ποσού που αναγνωρίζεται για φορολογικούς 
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σκοπούς. Οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν αυξητικά ή µειωτικά το φόρο εισοδήµατος 

της χρήσης, στη χρήση στην οποία τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία του Ισολογισµού 

ή οι υποχρεώσεις, που περικλείουν τις διαφορές αυτές, εισπραχθούν ή πληρωθούν ή 

µεταφερθούν στα «αποτελέσµατα χρήσεως».  

Μέχρι τότε, ο φόρος εισοδήµατος που περικλείεται στις προσωρινές αυτές 

διαφορές, πρέπει να προσδιορισθεί και να εµφανισθεί στον Ισολογισµό είτε στο 

λογαριασµό «αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις» είτε στο λογαριασµό 

«αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις». 

 

 

7.5 Προσθήκη Νέων Λογαριασµών στο Ε.Γ.Λ.Σ. και Εµφάνιση τους στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις  

 

Για τη λογιστική αντιµετώπιση των διαφόρων λογιστικών χειρισµών που προβλέπονται 

στο Πρότυπο, προτείνεται να προστεθούν οι εξής νέοι λογαριασµοί στο Ε.Γ.Λ.Σ. :  

18.60  Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  

18.80  Συµψηφιστέος φόρος εισοδήµατος από φορολογικές ζηµίες  

45.60  Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  

86.60  Έξοδο φόρου εισοδήµατος  
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ΜΕΡΟΣ ∆΄ : 

 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΟΙ  ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

 

Η πράξη έδειξε ότι η µετάβαση από τα εθνικά λογιστικά πρότυπα στα ∆.Λ.Π. ήταν και 

είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρηµα και όχι µια απλή αλλαγή στον τρόπο 

λογιστικοποίησης και παρουσίασης των οικονοµικών δεδοµένων, γεγονός που απαιτεί 

µεγάλη προσπάθεια, ιδιαίτερα σε χώρες, όπως η Ελλάδα, που τα εθνικά λογιστικά 

πρότυπα είναι προσανατολισµένα, σε ορισµένες περιπτώσεις, στις φορολογικές ανάγκες, 

παρά στην πλήρη και ουσιαστική ενηµέρωση των χρηστών των οικονοµικών 

καταστάσεων.  

Είναι αδιαµφισβήτητο ότι, η υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. αποτελεί µια λογιστική 

επανάσταση µε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσµατα. Μια απλή σύγκριση των οικονοµικών 

καταστάσεων που συντάσσονται µε βάση τα ∆.Λ.Π., µε τις αντίστοιχες οικονοµικές 

καταστάσεις, που συντάσσονται µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα καταδεικνύει 

την διαφοροποίηση .  

Η σύγκριση και η αντιπαράθεση, που τελικά θα οδηγήσει σε χρήσιµα 

συµπεράσµατα, αφορά τις εφαρµογές της φορολογίας εισοδήµατος µε βάση τα Ε.Λ.Π. 

και τα ∆.Λ.Π. Όµως, όπως προείπαµε και παραπάνω, τα Ε.Λ.Π. έχουν υιοθετήσει τις 

φορολογικές διατάξεις όσον αφορά τη φορολογία εισοδήµατος. Αν συνεπώς, 

αποδεχτούµε ότι τα Ε.Λ.Π. διαφέρουν από τα ∆.Λ.Π. στο θέµα της φορολογίας 

εισοδήµατος, τότε πώς θα µπορούσε η εφαρµογή των ∆.Λ.Π. από µία ελληνική εταιρία, 

εισηγµένη ή µη στο Χρηµατιστήριο Αξιών, να συνδυαστεί µε την απόκλιση από τα 

Ε.Λ.Π., η οποία εκ των πραγµάτων σηµαίνει απόκλιση από τη φορολογική νοµοθεσία, µε 

δεδοµένο ότι η φορολογική νοµοθεσία αποτελεί υποχρεωτικά τηρούµενο νοµοθετικό 

πλαίσιο του ελληνικού κράτους. 

Τα ∆.Λ.Π. στο θέµα της φορολογίας δεν αντιπαρατίθενται στη φορολογική 

νοµοθεσία, διότι η φορολογική νοµοθεσία δεν παραγκωνίζεται, ούτε και παρακάµπτεται. 

Τα ∆.Λ.Π., όµως αντιπαρατίθενται µε τα Ε.Λ.Π. ως προς τον τρόπο ενσωµάτωσης της 

φορολογικής νοµοθεσίας στις οικονοµικές καταστάσεις. Ουσιαστικά διαφέρουν ως προς 
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την αποδοχή των φορολογικών ρυθµίσεων από τη λογιστική πρακτική, εις βάρος των 

λογιστικών αρχών και του στόχου της λογιστικής.  

Κατά την συγγραφή της εργασίας προσπαθήσαµε να κάνουµε µία σύγκριση και 

να εντοπίσουµε τις κυριότερες διαφορές ανάµεσα στη φορολογία εισοδήµατος µε βάση 

τα Ε.Λ.Π. και τα ∆.Λ.Π.. Η σηµαντικότερη διαφορά που εντοπίσαµε ήταν η διαφορά 

στην αντίληψη, στην κατανόηση δηλαδή των φορολογικών διατάξεων.  

Κατά τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, τα Ε.Λ.Π. επιβάλουν 

την τήρηση των διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας. Έτσι, οι υποχρεωτικές 

διαδικασίες που ορίζονται από την λογιστική θεωρία, όπως, για παράδειγµα, η διενέργεια 

αποσβέσεων µε βάση την ωφέλιµη ζωή ενός παγίου ή ο σχηµατισµός προβλέψεων για 

κάθε ζηµία ή έξοδο ή υποτίµηση που είναι πιθανή και µπορεί να εκτιµηθεί µε 

ικανοποιητική προσέγγιση, παραλείπονται.  

Παρά όµως το γεγονός ότι οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν αυτό το 

περιεχόµενο, το αποτέλεσµα που προκύπτει από αυτές, δεν είναι το ακριβές αποτέλεσµα 

που θα αποτελέσει τελικά το αντικείµενο της φορολογίας. Πρέπει η εταιρεία να προβεί 

στην αναµόρφωση του αποτελέσµατος αυτού, µε ένα πλήθος λογιστικών διαφορών, 

δηλαδή ποσών που είτε το αυξάνουν είτε το µειώνουν, ανάλογα µε το πλήθος άλλων 

φορολογικών ρυθµίσεων.  

Βάση συγκεκριµένων φορολογικών ρυθµίσεων, τα έξοδα και έσοδα που δεν 

φορολογούνται ή δεν εκπίπτονται αντίστοιχα, ούτε στο παρόν αλλά ούτε και στο µέλλον 

συµπεριλαµβάνονται στα ποσά των λογιστικών διαφορών (µόνιµες διαφορές σύµφωνα 

µε τα ∆.Λ.Π.). Ενδεικτικά παραδείγµατα είναι οι δαπάνες αυτοκινήτων, οι δαπάνες 

κινητής τηλεφωνίας και τα πρόστιµα. Συµπεριλαµβάνονται όµως επίσης και έσοδα που 

θα φορολογηθούν στο µέλλον ή έξοδα που θα εκπέσουν στο µέλλον, και αναµένεται να 

επηρεάσουν το µελλοντικό φορολογητέο εισόδηµα (προσωρινές διαφορές σύµφωνα µε 

τα ∆.Λ.Π.). Ενδεικτικά παραδείγµατα είναι οι αποσβέσεις ή προβλέψεις πέραν των 

φορολογικά αναγνωριζόµενων ποσών, σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει επιλέξει 

τελικά υπερβεί τα ποσά αυτά.  

Συµπεραίνουµε ότι µε βάση την Ελληνική Νοµοθεσία, ο φόρος δεν διαµορφώνει 

το ετήσιο λογιστικό αποτέλεσµα, αλλά διατίθεται από τα ήδη διαµορφωµένα 
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αποτελέσµατα χρήσης. Προκειµένου δε να προσδιορισθεί το σχετικό ποσό φορολογικής 

επιβάρυνσης, λαµβάνεται ως βάση το λογιστικό αποτέλεσµα χρήσης, πλέον ή µείον τις 

σχετικές λογιστικές διαφορές (δηλ. ποσά εξόδων/εσόδων που µε βάση τους 

φορολογικούς κανόνες θα πρέπει να αντιµετωπισθούν διαφορετικά από ότι µε βάση τους 

λογιστικούς κανόνες). ∆εδοµένου επίσης ότι δεν υπάρχει η έννοια του αναβαλλόµενου 

φόρου, δεν τίθεται θέµα οποιασδήποτε διάκρισης των λογιστικών διαφορών ανάλογα µε 

τη µελλοντική τους εξέλιξη. Ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί «βάρος εταιρικό» και 

λογίζεται διαµέσου του πίνακα διανοµής κερδών. 

Λαµβάνοντας υπόψη µας τα παραπάνω, ο αναγνωριζόµενος φόρος είναι αυτός 

που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του τελικού φορολογητέου εισοδήµατος, όπως 

αυτό προέκυψε µετά την αναµόρφωση του λογιστικού αποτελέσµατος, µε τον 

φορολογικό συντελεστή, που ισχύει το εκάστοτε έτος.  

Από την άλλη µεριά, στην προσέγγιση των ∆.Λ.Π. παρατηρούµε ότι ολόκληρη η 

αντιµετώπιση είναι διαφορετική. Οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν πλέον όλες 

τις απαραίτητες οικονοµικές πληροφορίες, όπως υποχρεώνει η λογιστική επιστήµη. Το 

∆ΛΠ 12 ορίζει ότι ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί έξοδο της χρήσης και πρέπει να 

βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης που αφορά. Επίσης, ο φόρος εισοδήµατος 

υπολογίζεται επί του λογιστικού αποτελέσµατος και αφού ληφθούν υπόψη οι µόνιµες 

διαφορές µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης υπολογισµού. Ο φόρος που 

αντιστοιχεί στις προσωρινές (temporary) διαφορές µεταξύ λογιστικών και φορολογικών 

εξόδων/εσόδων, λογίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσης που αφορά και υπολογίζεται 

σαν διαφορά στοιχείων του ισολογισµού µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης 

αυτών.  

Όταν µία χρονική διαφορά κλείσει, τότε αντιλογίζεται και ο αντίστοιχος 

αναβαλλόµενος φόρος, που είχε λογισθεί όταν είχε προκύψει αρχικά η διαφορά. Ωστόσο, 

για την αναγνώριση αναβαλλόµενου εισπρακτέου/συµψηφιστέου φόρου, πρέπει να 

υπάρχει βεβαιότητα ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα, όταν µελλοντικά κλείσει η 

χρονική διαφορά αυτή, έτσι ώστε να συµψηφίσει την απαίτηση µε την φορολογική 

υποχρέωση.  
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Σε περίπτωση ενδεχόµενης φορολογικής υποχρέωσης, η οποία ενδέχεται να 

συµβεί µόνο κατόπιν αποφάσεων της διοίκησης της εταιρείας (π.χ. διανοµή ειδικών 

αφορολόγητων αποθεµατικών για τα οποία πρέπει να πληρωθεί φόρος) τότε δεν υπάρχει 

υποχρέωση λογισµού του αναβαλλόµενου φόρου, αλλά µόνο γνωστοποίηση αυτού στις 

οικονοµικές καταστάσεις. Στο ∆ΛΠ 12 αναφέρεται ρητά ότι απαγορεύεται η 

προεξόφληση αναβαλλόµενων χρεωστικών ή πιστωτικών φόρων.  

Παράλληλα, χρησιµοποιείται ο φορολογικός συντελεστής ο οποίος 

πιθανολογείται ότι θα ισχύει κατά την πραγµατοποίηση της χρονικής διαφοράς. Εάν οι 

χρονικές διαφορές αφορούν στοιχεία καθαρής θέσης, τότε και ο αναβαλλόµενος φόρος 

επ’ αυτών θα λογισθεί απευθείας στην καθαρή θέση και όχι στα αποτελέσµατα.  

Συνοψίζοντας, σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π., φόροι είναι τα ποσά που αναλογούν στα 

φορολογητέα κέρδη της τρέχουσας χρήσης, όπως αυτά προκύπτουν από τις φορολογικές 

οικονοµικές καταστάσεις. Ενώ σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π., φόροι είναι τα ποσά που 

αναλογούν στα λογιστικά κέρδη, αν από αυτά αφαιρεθούν οι µόνιµες διαφορές, και οι 

φόροι αυτοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τον τρέχοντα φόρο, που είναι ο ίδιος µε τον 

φόρο των Ε.Λ.Π. και πληρώνεται στην τρέχουσα χρήση και τους αναβαλλόµενους 

φόρους, που προκύπτουν από οικονοµικά γεγονότα που συντελέστηκαν και 

λογιστικοποιήθηκαν στην τρέχουσα χρήση, αλλά θα αναγνωρισθούν φορολογικά σε 

επόµενες χρήσεις. (Κυριότερες ∆ιαφορές µεταξύ των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και 

Ελληνικών Λογιστικών Αρχών, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Αθήνα 2002) 

Παρακάτω σας παραθέτουµε και σας αναλύουµε, εν συντοµία και συγκεντρωτικά, 

τις επιµέρους διαφορές των Ε.Λ.Π. µε τα ∆.Λ.Π., οι οποίες εντοπίστηκαν κατά την 

παρουσίαση της φορολογίας εισοδήµατος σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. και τα ∆.Λ.Π. 

 

α) Καταχώρηση στα Αποτελέσµατα ή στην Καθαρή Θέση  

Μια σηµαντική διαφορά που παρατηρείται µεταξύ των Ε.Λ.Π. και του ∆.Λ.Π. 12, 

είναι ότι σύµφωνα µε τα ελληνικά πρότυπα, ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί, όπως 

προείπαµε, «βάρος εταιρικό» και λογίζεται διαµέσου του πίνακα διανοµής κερδών, 

δηλαδή εµφανίζεται στον πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων µιας επιχείρησης, δηλαδή ως 

αφαιρετικό στοιχείο της καθαρής θέσης. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα άρθρα 45 του 
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Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιριών και 99 παρ. 1 (α) του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος, ο φόρος δε διαµορφώνει το ετήσιο λογιστικό αποτέλεσµα αλλά διατίθεται 

από τα ήδη διαµορφωµένα αποτελέσµατα χρήσης. Αντιθέτως, στο ∆.Λ.Π. 12 ο φόρος 

εισοδήµατος αποτελεί έξοδο της χρήσης και βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης που 

αφορά, δηλαδή καταχωρείται στα Αποτελέσµατα Χρήσης της επιχείρησης ως έξοδο, 

αφού θα πληρωθεί από το ταµείο της επιχείρησης.  

Αν ο φόρος εισοδήµατος αφορά στοιχεία, τα οποία µεταφέρονται απευθείας στην 

καθαρή θέση, όπως η αναπροσαρµογή παγίων στοιχείων εξαιρούνται από τον παραπάνω 

κανόνα των ∆.Λ.Π.. Έτσι, στην περίπτωση για παράδειγµα, της αναπροσαρµογής της 

αξίας παγίων στοιχείων του ενεργητικού σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π., ο αναβαλλόµενος φόρος 

θα χρεωθεί απευθείας στο λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων «Αποθεµατικά από την 

αναπροσαρµογή της αξίας στοιχείων του ενεργητικού». Όπως προαναφέραµε, όταν από 

την αναπροσαρµογή της λογιστικής αξίας προκύπτει λογιστική αξία περιουσιακού 

στοιχείου µικρότερη της φορολογικής βάσης, τότε αναγνωρίζεται µία αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση. Η απαίτηση αυτή πιστώνεται είτε απευθείας στον λογαριασµό 

των ιδίων κεφαλαίων «Αποθεµατικά από την αναπροσαρµογή της αξίας στοιχείων του 

ενεργητικού», είτε στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης, ανάλογα µε το που έχει 

χρεωθεί η αντίστοιχη ζηµία από µείωση της αξίας του στοιχείου.  

Συνοψίζοντας, σύµφωνα µε τις βασικές αρχές του ∆.Λ.Π. 12, ο βασικός κανόνας 

που ρυθµίζει τα παραπάνω, αναφέρει ότι ο αναβαλλόµενος φόρος θα πρέπει να 

αναγνωρίζεται µε τον ίδιο τρόπο που λογιστικοποιείται η συναλλαγή ή το οικονοµικό 

γεγονός που δηµιουργεί το φόρο αυτό. Επειδή τα περισσότερα από τα γεγονότα που 

δηµιουργούν τους φόρους επηρεάζουν τα αποτελέσµατα χρήσης, συνηθέστερη είναι η 

περίπτωση αναγνώρισης του φόρου (τρέχοντος και αναβαλλόµενου) στα αποτελέσµατα, 

µε κυριότερη εξαίρεση την αναπροσαρµογή των παγίων. 

 

β) Προβλέψεις  

Η έννοια των προβλέψεων κατά την Ελληνική Νοµοθεσία διαφέρει ριζικά µε την 

έννοια των προβλέψεων κατά τα ∆ΛΠ. Κατά τα Πρότυπα η πρόβλεψη είναι βεβαία 

υποχρέωση και η αβεβαιότητα αναφέρεται µόνο στο χρόνο και το ποσό, ενώ κατά την 
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Ελληνική Νοµοθεσία η αβεβαιότητα περιλαµβάνει και αυτή καθ’ αυτή την ύπαρξη του 

ζηµιογόνου αποτελέσµατος. ∆ηλαδή συγχέεται η έννοια της πρόβλεψης µε την έννοια της 

ενδεχόµενης υποχρέωσης. Το ποσό της πρόβλεψης, πρέπει να είναι το εκτιµώµενο ποσό 

της δαπάνης που απαιτείται για να διακανονιστεί η δέσµευση κατά την ηµεροµηνία του 

Ισολογισµού. Ωστόσο, στην Ελληνική Νοµοθεσία δεν προβλέπεται δυνατότητα 

προεξόφλησης των εκτιµώµενων ποσών της δαπάνης.  

Στα ∆ΛΠ ορίζεται και η έννοια της Επαχθούς Σύµβασης. Επαχθής σύµβαση είναι 

µία σύµβαση κατά την οποία το αναπόφευκτο κόστος της επιχείρησης προκειµένου να 

εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της, σύµφωνα µε τη σύµβαση, υπερβαίνει τα οικονοµικά 

οφέλη που αναµένεται να ληφθούν από αυτή. Στην περίπτωση που µία επιχείρηση έχει 

καταρτίσει µία επαχθή σύµβαση το ποσό της παρούσας δέσµευσης θα πρέπει να 

αναγνωρίζεται και να αποτιµάται ως πρόβλεψη.  

Η Ελληνική Νοµοθεσία δεν αντιµετωπίζει το θέµα της επαχθούς σύµβασης και 

εποµένως δεν διενεργείται πρόβλεψη. Αναφορικά µε την αναδιάρθρωση της επιχείρησης, 

το ∆ΛΠ 37 την ορίζει ως ένα πρόγραµµα της επιχείρησης µε το οποίο ουσιαστικά 

αλλάζει είτε το πεδίο επιχειρηµατικής δραστηριότητας, είτε ο τρόπος µε τον οποίο η 

δραστηριότητα αυτή καθοδηγείται. Καταχωρείται πρόβλεψη µόνο όταν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις που θέτει το πρότυπο για την καταχώρηση πρόβλεψης. Στην Ελληνική 

Νοµοθεσία το θέµα της αναδιάρθρωσης της επιχείρησης δεν αντιµετωπίζεται µε 

προβλέψεις.  

Οι πραγµατοποιούµενες δαπάνες αντιµετωπίζονται ως «έξοδα πολυετούς 

απόσβεσης». Το ∆ΛΠ 37 ορίζει ακόµα και προβλέψεις για περιβαλλοντολογικούς 

παράγοντες, οι οποίες καταχωρούνται µόνο αν υπάρχει νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση 

για µελλοντική αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Στην Ελληνική Νοµοθεσία δεν 

υπάρχουν ειδικοί κανόνες και οι σχετικές δαπάνες συνήθως βαρύνουν τις χρήσεις στις 

οποίες πραγµατοποιούνται ή αντιµετωπίζονται ως «έξοδα πολυετούς απόσβεσης».  

 

γ) Αποσβέσεις και Αναπροσαρµογή των Ενσώµατων Παγίων  

Μία ανάλογη περίπτωση είναι και αυτή των αποσβέσεων. Η οικονοµική θεωρία 

υποστηρίζει ότι, σύµφωνα µε τον ορισµό τον αποσβέσεων, αυτές θα διενεργούνται καθ’ 
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όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους παγίου, όπως αυτή ορίζεται από τον 

κατασκευαστή ή κάποιον αρµόδιο να την ορίσει και ότι οι συντελεστές απόσβεσης θα 

πρέπει να είναι τέτοιοι, ώστε η αναπόσβεστη αξία στο τέλος της ωφέλιµης ζωής να είναι 

µηδέν.  

Σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ τα πάγια περιουσιακά στοιχεία διακρίνονται σε 

ιδιοχρησιµοποιούµενα (∆ΛΠ 16), σε ακίνητα προς επένδυση (∆ΛΠ 40) και κατεχόµενα 

προς πώληση πάγια περιουσιακά στοιχεία (∆ΠΧΠ 5). Αντιθέτως, το ΕΓΛΣ παρακολουθεί 

όλες τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις χωρίς να τις διακρίνει. Σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ, τα 

πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται µόνο όταν πιθανολογείται ότι από τα 

στοιχεία θα προέλθουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και το κόστος του κάθε στοιχείου 

µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα. Από την άλλη, σύµφωνα µε την Ελληνική 

Νοµοθεσία οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις καταχωρούνται µόνο όταν η επιχείρηση 

αποκτήσει την κυριότητά τους. Κατά τα ∆ΛΠ, στην αξία αρχικής καταχώρησης ενός 

ακινήτου συµπεριλαµβάνονται εκτός από την συµβολαιογραφική αξία, τα έξοδα κτήσης 

και οι τόκοι δανείων της κατασκευαστικής περιόδου. Κατά τα ΕΛΠ, ωστόσο, οι δαπάνες 

αυτές αντιµετωπίζονται ως έξοδα πολυετούς αποσβέσεως.  

Όσον αφορά την µεταγενέστερη αποτίµηση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, το 

∆ΛΠ 16 καθορίζει δύο µεθόδους. Η Βασική µέθοδος (αποτίµηση στο κόστος κτήσης) 

προβλέπεται και από την Ελληνική Νοµοθεσία. Η Εναλλακτική µέθοδος κατά την οποία 

αποτιµώνται οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις στην εύλογη αξία τους, δεν ακολουθείται 

στην Ελλάδα, παρά µόνο προβλέπεται η ανά τετραετία αναπροσαρµογή της αξίας των 

ακινήτων µε συντελεστές που καθορίζει το Υπουργείο Οικονοµικών (Ν. 2065/1992). 

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να εφαρµοστεί η µέθοδος της εύλογης αξίας από τις 

εταιρίες που έχουν υιοθετήσει τα ∆ΛΠ και µόνο για τα ακίνητα (άρθρο 15 Ν. 

3229/2004). Η προκύπτουσα υπεραξία υποβάλλεται σε ήπια φορολογία, ενώ µε το ∆ΛΠ 

16 η πιστωτική διαφορά αναπροσαρµογής των ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

καταχωρείται στην Καθαρή Θέση.  

Επιπλέον, το ∆ΛΠ 16 προβλέπει ότι οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις υπόκεινται σε 

αποµείωση, όταν η λογιστική τους αξία µειωθεί κάτω από το ανακτήσιµο ποσό, ενώ κατά 

τα ΕΛΠ σε περίπτωση υποτίµησης ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου διενεργείται 

πρόβλεψη, εφόσον η υποτίµηση προβλέπεται να είναι διαρκής (άρθρο 45 Ν. 2190/1920). 
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Σχετικά µε τις αποσβέσεις, τα ∆ΛΠ ορίζουν ότι η απόσβεση ενός παγίου περιουσιακού 

στοιχείου γίνεται µε βάση την ωφέλιµη ζωή του και τον προσδοκώµενο ρυθµό ανάλωσης 

των οικονοµικών ωφελειών που απορρέουν από το στοιχείο. Τα ΕΛΠ, ωστόσο, ορίζουν 

ότι οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που 

προβλέπονται από το Π∆ 299/2003, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται συνήθως στην 

οικονοµική ωφέλιµη ζωή των στοιχείων.  

Επίσης, κατά τα ∆ΛΠ κάθε τµήµα στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων θα 

πρέπει να αποσβένεται ξεχωριστά, αρκεί το κόστος του να είναι σηµαντικό σε σχέση µε 

το συνολικό κόστος του στοιχείου, ενώ κατά τα ΕΛΠ η ανάλυση των σύνθετων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων γίνεται µε βάση των φορολογικό συντελεστή απόσβεσης των 

στοιχείων. Επιπλέον, τα ∆ΛΠ ορίζουν ότι όταν σηµαντικά ανταλλακτικά και εφεδρικός 

εξοπλισµός πληρούν τον ορισµό των ενσώµατων ακινητοποιήσεων ή όταν είναι δυνατόν 

να χρησιµοποιηθούν µόνο για ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο, τότε αντιµετωπίζονται 

λογιστικά ως ενσώµατες ακινητοποιήσεις. Τα ΕΛΠ, όµως, ορίζουν ότι τα ανταλλακτικά 

εντάσσονται πάντοτε στην κατηγορία των αποθεµάτων και επιβαρύνουν το κόστος ή τα 

αποτελέσµατα της χρήσεως κατά την ανάλωσή τους.  

Τέλος, τα ∆ΛΠ ορίζουν ότι το κόστος αντικατάστασης και το κόστος 

επιθεώρησης επαυξάνουν τη λογιστική αξία του παγίου περιουσιακού στοιχείου, εφόσον 

πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, και η 

αναπόσβεστη αξία των µερών που αντικαθίστανται και το τυχόν αναπόσβεστο κόστος 

προηγούµενης επιθεώρησης διαγράφονται. Τα ΕΛΠ, από την µεριά τους, ορίζουν ότι το 

κόστος αντικατάστασης επαυξάνει το κόστος κτήσης των παγίων µόνο αν οι δαπάνες 

χαρακτηριστούν ως δαπάνες βελτίωσης και το κόστος των µερών που αντικαθίστανται 

δεν διαγράφεται. Επιπρόσθετα, το κόστος της επιθεώρησης βαρύνει τα έξοδα της 

χρήσεως στην οποία πραγµατοποιούνται ή είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν ως έξοδα 

πολυετούς αποσβέσεως..  

Έτσι στον υπολογισµό του τρέχοντος φόρου συµπεριλαµβάνονται, µόνο οι 

εκπιπτόµενες αποσβέσεις, ενώ όλες οι υπόλοιπες περιλαµβάνονται στους 

αναβαλλόµενους φόρους. Η επιχείρηση επιλέγει να διενεργήσει αποσβέσεις ανάλογα µε 

την ωφέλιµη ζωή κάθε παγίου της και όπως ορίζει η λογιστική επιστήµη. Η φορολογία 
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από τη πλευρά της, εισπράττει τα χρήµατα που απαιτεί και που ρυθµίζονται από τις 

διατάξεις της. 

 

δ) Αποσβέσεις Ασώµατων Ακινητοποιήσεων (Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων)  

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν µία πολύ ιδιαίτερη κατηγορία, κατά τη 

σύγκριση των Ε.Λ.Π. και των ∆.Λ.Π. Και αυτό διότι κάποια από αυτά ενώ 

αναγνωρίζονται από τα Ε.Λ.Π., δεν αναγνωρίζονται από τα ∆.Λ.Π. (π.χ. Έξοδα ίδρυσης 

και πρώτης εγκατάστασης), και κάποια άλλα, ενώ αναγνωρίζονται από τα ∆.Λ.Π. δεν 

αναγνωρίζονται από τα Ε.Λ.Π. (π.χ. Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα).  

Τα ∆ΛΠ καθορίζουν τρεις προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν 

σωρευτικά, για να καταχωρηθεί ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές είναι:  

o Αναγνωρισιµότητα του στοιχείου.  

o Έλεγχος του στοιχείου από την επιχείρηση.  

o Προσδοκία απόκτησης µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών από το στοιχείο.  

Τα ΕΛΠ δεν θέτουν σαφείς κανόνες καταχώρησης, παρά µόνο το άυλο στοιχείο 

καταχωρείται όταν προσδοκάτε ότι θα προσφέρει έργο µακράς αξιοποίησης. Στα ∆ΛΠ 

γίνεται σαφής διαχωρισµός µεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης και ορίζεται ότι οι δαπάνες 

που αφορούν την έρευνα βαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσεως στην οποία 

πραγµατοποιούνται, ενώ το κόστος ανάπτυξης υπάρχει δυνατότητα να εγγράφεται ως 

κόστος κτήσης του άυλου στοιχείου. Στα ΕΛΠ δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες 

διαχωρισµού των δαπανών ερευνών από τις δαπάνες ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, ορίζεται 

ότι το κόστος των ερευνών ανάπτυξης κατά το µέρος που αποδεικνύεται ότι αφορά 

πραγµατική παραγωγή έργου µακροχρόνιας αξιοποιήσεως εγγράφεται στο ενεργητικό 

του ισολογισµού στην κατηγορία των άυλων στοιχείων. Ενώ, το κόστος της λειτουργίας 

ερευνών και ανάπτυξης, κατά το µέρος που δεν αποδεικνύεται ότι αφορά πραγµατική 

παραγωγή έργου µακροχρόνιας αξιοποιήσεως, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα της 

χρήσεως στην οποία πραγµατοποιείται.  

Η αρχική καταχώρηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων γίνεται όπως ορίζει 

και το ∆ΛΠ 38. Η µεταγενέστερη αποτίµηση όµως, γίνεται σύµφωνα µε τα ΕΛΠ πάντοτε 
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στο κόστος κτήσης µειωµένο µε τις σωρευτικές αποσβέσεις, ενώ σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ 

αποτιµώνται είτε στο κόστος κτήσης, είτε στην εύλογη αξία τους.  

Όσον αφορά την απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων, τα ∆ΛΠ ορίζουν 

ότι αποσβένονται στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους, µε εξαίρεση το κόστος των 

άυλων στοιχείων µε απροσδιόριστη διάρκεια ζωής που δεν υποβάλλεται σε απόσβεση, 

αλλά υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης, τουλάχιστον ετησίως. Τα ΕΛΠ ορίζουν ότι τα 

δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας αποσβένονται µε ισόποσες ετήσιες αποσβέσεις 

µέσα στο χρόνο της παραγωγικής χρησιµότητας κάθε άυλου στοιχείου, ενώ οι λοιπές 

ασώµατες ακινητοποιήσεις αποσβένονται µε ισόποσες ετήσιες αποσβέσεις µέσα στο 

χρόνο που καθορίζεται συµβατικά για τη χρησιµοποίηση του άυλου στοιχείου. Επίσης, 

ενώ η υπεραξία σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ δεν υποβάλλεται σε απόσβεση, αλλά ελέγχεται για 

αποµείωση της αξίας, τα ΕΛΠ ορίζουν ότι η υπεραξία αποσβένεται είτε εφάπαξ στη 

χρήση που καταχωρήθηκε στα βιβλία, είτε τµηµατικά και ισόποσα σε µία µέγιστη 

περίοδο πέντε ετών. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το ∆.Λ.Π. 12 

επιτρέπει την αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης µόνο κατά την 

έκταση που αυτή δεν σχετίζεται µε την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας. Αντίθετα, 

στην περίπτωση που η διαφορά λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης σχετίζεται, 

άµεσα ή έµµεσα, µε την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας, την απαγορεύει ρητά. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι η αναγνώριση της αναβαλλόµενης φορολογίας, θα είχε ως 

συνέπεια την αύξηση της υπεραξίας αρχικής αναγνώρισης ως υπολειµµατικού ποσού και 

την εκ νέου αύξηση της αναβαλλόµενης φορολογίας, που όµως οδηγεί µε τη σειρά της σε 

νέα µεταβολή της υπεραξίας. 

Τέλος, σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ οι δαπάνες που πραγµατοποιεί µία επιχείρηση για να 

της αποφέρουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, από τις οποίες όµως δεν προκύπτει κανένα 

άυλο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις καταχώρησης 

στα βιβλία, δεν καταχωρούνται σε λογαριασµό ισολογισµού, αλλά καταχωρούνται στα 

έξοδα της χρήσης στην οποία πραγµατοποιούνται. Τα ΕΛΠ αντιθέτως χαρακτηρίζουν 

αυτές τις δαπάνες ως «έξοδα πολυετούς απόσβεσης» και αποσβένονται είτε εφάπαξ στη 

χρήση που πραγµατοποιήθηκαν, είτε τµηµατικά και ισόποσα σε µία µέγιστη περίοδο 

πέντε ετών. 
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ε) Αφορολόγητα Έσοδα και Μη Εκπεστέα Έξοδα  

Αφορολόγητα ονοµάζονται τα έσοδα τα οποία εξαιρούνται και δεν συµµετέχουν 

στην φορολόγηση εισοδήµατος. Με βάση την φορολογική ελληνική νοµοθεσία, αν στα 

καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από ισολογισµούς συνεταιρισµών, εταιριών 

περιορισµένης ευθύνης και ηµεδαπών ανώνυµων εταιριών, πλην τραπεζικών και 

ασφαλιστικών, συµπεριλαµβάνονται και έσοδα αφορολόγητα, για τον προσδιορισµό των 

φορολογητέων κερδών του νοµικού προσώπου προστίθεται σε αυτά το µέρος των 

αφορολόγητων εσόδων, που αναλογεί στα διανεµόµενα κέρδη µε οποιαδήποτε µορφή, 

µετά την αναγωγή του εξευρισκοµένου αυτού ποσού σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του 

αναλογούντος σε αυτό φόρου. Αν όµως τα αφορολόγητα έσοδα του νοµικού προσώπου 

είναι µεγαλύτερα από τα προκύψαντα, βάσει ισολογισµού, καθαρά κέρδη και περαιτέρω 

λαµβάνει χώρα διανοµή κερδών µε οποιαδήποτε µορφή, το µέρος των κερδών που 

διανέµεται φορολογείται στο όνοµα του νοµικού προσώπου κατά την αναγωγή αυτού σε 

µικτό ποσό µε την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου. (Άρθρο 106, §2, 

Ν.2238/1994) Όταν οι δικαιούχοι των εισοδηµάτων από αφορολόγητα έσοδα είναι 

φυσικά πρόσωπα και προσωπικές εταιρίες, τα έσοδα αυτά είναι πράγµατι αφορολόγητα 

και αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας των δικαιούχων µόνο για τη δικαιολόγηση 

εισοδήµατος αποκτήσεως περιουσιακών στοιχείων ή για το τεκµήριο δαπανών 

διαβίωσης.  

Μη εκπιπτόµενα φορολογικά έξοδα, είναι εκείνα που κατά την διάρκεια της 

λογιστικής χρήσης, καταχωρούνται κανονικά στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, και τα 

οποία είναι πραγµατικά (δηλαδή, αφορούν πραγµατική συναλλαγή - αγορά), αλλά δεν 

αναγνωρίζονται από τις φορολογική νοµοθεσία, διότι δεν σχετίζονται µε το αντικείµενο 

δραστηριότητας της επιχείρησης. Απλά παραδείγµατα είναι τα έξοδα ιδιωτικής χρήσης 

αυτοκινήτων, τα έξοδα κινητής τηλεφωνίας, οι δαπάνες φιλοξενίας πελατών, τα πρόστιµα 

και οι διάφορες χρηµατικές ποινές που επιβάλλονται για οποιονδήποτε λόγο και από 

οποιονδήποτε φορέα σε βάρος της επιχείρησης. 

Σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. τα έξοδα αυτά συµπεριλαµβάνονται στις λογιστικές 

διαφορές και συντελούν στην αναµόρφωση των κερδών, καθώς προστίθενται στο 

φορολογητέο εισόδηµα και κατά συνέπεια το αυξάνουν. Στην περίπτωση των ∆.Λ.Π. 
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γίνεται επίσης µία αναµόρφωση των κερδών, προκειµένου να υπολογισθεί ο τρέχων 

φόρος. Στην περίπτωση αυτή, δεν συντρέχουν όµως λόγοι αναγνώρισης αναβαλλόµενης 

φορολογίας, καθώς δεν πρόκειται για προσωρινές διαφορές αλλά για µόνιµες, αφού τα 

έξοδα δεν πρόκειται να εκπέσουν ούτε σε µελλοντική χρήση. Συνεπώς, δεν υπάρχει 

διαφορά λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης. Η µοναδική διαφορά των ∆.Λ.Π. στο 

θέµα αυτό είναι ότι στον πίνακα συµφωνίας λογιστικού αποτελέσµατος και φόρων 

εξόδων, παρουσιάζονται τα µη εκπιπτόµενα έξοδα, ως µόνιµες διαφορές απαραίτητες για 

τη συµφωνία των ποσών.  

 

 στ) Μεταφερόµενες Ζηµίες  

Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, στις 

επιχειρήσεις η µεταφορά ζηµιών για συµψηφισµό διαδοχικώς στα πέντε (5) επόµενα 

οικονοµικά έτη, κατά το υπόλοιπο που αποµένει κάθε φορά. Αυτό δεν επηρεάζει τον 

φόρο που καταβάλλεται στην τρέχουσα χρήση, αλλά µόνο τον φόρο που αναµένεται να 

καταβληθεί στις επόµενες χρήσεις. Οπότε δεν εµφανίζεται πουθενά στις οικονοµικές 

καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης.  

Με τα ∆.Λ.Π. ο χειρισµός είναι διαφορετικός. Αν µια επιχείρηση παρουσιάζει 

ζηµίες τις οποίες µπορεί να µεταφέρει σε µελλοντικές χρήσεις, τότε µελλοντικά θα 

καταβάλει λιγότερους φόρους συµψηφίζοντας τα µελλοντικά της κέρδη µε τις ζηµιές 

αυτές. Το φορολογικό όφελος από την πραγµατοποίηση ζηµιών αναγνωρίζεται στην 

περίοδο που προέκυψαν ζηµιές και εφόσον η επιχείρηση έχει το δικαίωµα συµψηφισµού. 

Για τη µεταφορά αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών και πιστωτικών φόρων θα 

πρέπει να αναγνωρίζεται µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση κατά την έκταση που 

πιθανολογείται ότι θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου µπορεί 

να χρησιµοποιηθούν. Τα κριτήρια αναγνώρισης αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων που προκύπτουν µε αυτόν τον τρόπο είναι ίδια µε τα κριτήρια για την 

αναγνώριση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων που προκύπτουν από 

εκπεστέες φορολογικές διαφορές.  

Εδώ βέβαια προκύπτει ένα σοβαρό θέµα. Η ύπαρξη φορολογικών ζηµιών 

συνηγορεί στην πιθανότητα να µην υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την 
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επιχείρηση. Θα πρέπει εποµένως οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ζηµίες να 

αναγνωρίζουν αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις µόνο κατά την έκταση που έχουν 

επαρκείς φορολογητέες προσωρινές διαφορές ή όταν υπάρχει άλλη πειστική απόδειξη ότι 

θα υπάρξει επαρκές φορολογητέο κέρδος για τον συµψηφισµό των αχρησιµοποίητων 

φορολογικών ζηµιών και πιστωτικών φόρων. 

Γίνεται αντιληπτό ότι σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού, η επιχείρηση θα πρέπει 

να επανεκτιµά τις µη αναγνωρισµένες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και 

µπορεί να αναγνωρίσει µία προηγουµένως µη αναγνωρισµένη αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση, στο βαθµό που είναι πιθανό ότι µελλοντικό φορολογητέο κέρδος 

θα επιτρέψει την ανάκτηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. (∆ιεθνή 

λογιστικά πρότυπα θεωρία και πράξη, Καραγίωργος Θεοφάνης & Πετρίδης Ανδρέας, 

Εκδόσεις Μ.Αλεξοπούλου- Α.Καραγιώργος Ο.Ε., Θεσσαλονίκη 2010) 

 

ζ) Λογιστικές ∆ιαφορές  

Οι έννοια των λογιστικών διαφορών,  έχει ιδιαίτερη σηµασία τόσο για τα Ε.Λ.Π., 

όσο και για τα ∆.Λ.Π., εφόσον από αυτή προκύπτει ο πληρωτέος (ή τρέχων) φόρος. Κατά 

την διάρκεια της λογιστικής χρήσης, όπως προαναφέραµε, είναι σύνηθες το φαινόµενο 

να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία συναλλαγές που αφορούν έξοδα της 

επιχείρησης, τα οποία είναι µεν πραγµατικά, πλην όµως δεν αναγνωρίζονται από τις 

φορολογικές διατάξεις. Τούτο γιατί ο φορολογικός νοµοθέτης εκτιµά, ότι δεν σχετίζονται 

µε το αντικείµενο δραστηριότητας του επιτηδευµατία, χαρακτηρίζονται ως δαπάνες µη 

παραγωγικές και περαιτέρω δεν συµβάλλουν στην προώθηση των πωλήσεων. 

Η έννοια της «λογιστικής διαφοράς», όπως καθιερώθηκε να λέγεται, είναι όλα 

εκείνα τα ποσά των δαπανών που πρέπει να προστεθούν στα λογιστικά κέρδη της χρήσης 

(ή αντίστοιχα, να αφαιρεθούν από τις λογιστικές ζηµιές αυτής), ώστε να προκύψει το 

φορολογητέο εισόδηµα για την επιχείρηση, όπως ορίσθηκε µε απόφαση του ΣτΕ 

(33/1989). Οι αιτίες δηµιουργίας «λογιστικών διαφορών» µπορεί να είναι η παραδροµή 

(λάθος), ο λανθασµένος χαρακτηρισµός πραγµατικών περιστατικών ή η ουσιώδης πλάνη 

περί το δίκαιο, τα οποία πρέπει να τακτοποιούνται, κατά την δήλωση του εισοδήµατος. 
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Με την πρόσθεση των λογιστικών διαφορών προκύπτει το φορολογητέο εισόδηµα και 

έτσι γίνεται η φορολογική αναµόρφωση των κερδών. 

Σε ότι αφορά την περίπτωση των Ε.Λ.Π., οι λογιστικές διαφορές δεν 

εµφανίζονται λογιστικά, αλλά παρατίθενται µόνο στα έντυπα των φορολογικών 

δηλώσεων (έντυπο Ε5 - έντυπο Φ01010 - έντυπο Ε3 στον πίνακα ΣΤ, η), µέσα από τα 

οποία πραγµατοποιείται η διαδικασία φορολογικής αναµόρφωσης των αποτελεσµάτων, 

µε την συµπλήρωση συγκεκριµένων κωδικών, µε τα ποσά των λογιστικών διαφορών. Ο 

υπεύθυνος λογιστής-φοροτεχνικός, πρέπει να προβαίνει στην ενέργεια της φορολογικής 

αναµόρφωσης των αποτελεσµάτων της επιχείρησης, σε σχέση πάντα µε τα 

καταχωρηθέντα κατά την διάρκεια της χρήσης, τυχόν έξοδα που χαρακτηρίζονται 

λογιστικές διαφορές. Ασφαλώς δε, ο φορολογικός έλεγχος που θα επακολουθήσει, πρέπει 

µε την σειρά του να εκτιµήσει δεόντως, την πρωτοβουλία της επιχείρησης, να 

αναµορφώνει το λογιστικό της αποτέλεσµα και συνεπώς, να καταβάλει τους φόρους µε 

βάση τις φορολογικές διατάξεις. (www.taxheaven.gr). Το αποτέλεσµα της µη «λογιστικής 

καταχώρισης» των λογιστικών διαφορών είναι να µην γνωρίζουµε ποιες από αυτές 

πρόκειται να αναστραφούν µελλοντικά (προσωρινές διαφορές), επηρεάζοντας στο 

µέλλον τη φορολογία εισοδήµατος και ποιες θα παραµείνουν ως έχουν (µόνιµες 

διαφορές), αφήνοντας την ανεπηρέαστη. 

Τα ∆.Λ.Π. αντιµετωπίζουν την παραπάνω αδυναµία των Ε.Λ.Π.. Σύµφωνα µε τα 

∆.Λ.Π., οι λογιστικές διαφορές θα πρέπει να εµφανίζονται και λογιστικά. Οι προσωρινές 

διαφορές θα πρέπει να εµφανίζονται κατά τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης 

φορολογίας, ενώ οι µόνιµες διαφορές θα εµφανίζονται κατά τη συµφωνία του λογιστικού 

αποτελέσµατος µε τους φόρους έξοδα. Έτσι, θα γνωρίζει ο ελεγκτής ποιες είναι οι 

λογιστικές διαφορές που αναµένεται να αναστραφούν και ποιες όχι και σε ποιες 

οφείλεται η αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας.  

Τέλος κατά το ∆.Λ.Π. 12, οι λογιστικές διαφορές, γνωστοποιούνται και µέσω των 

σηµειώσεων (notes). Αυτό δίνει τη δυνατότητα κυρίως στους µετόχους, στους επενδύτες 

και γενικότερα στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων που δεν γνωρίζουν την 

ελληνική πραγµατικότητα και την φορολογική µας νοµοθεσία, να κατανοήσουν, πώς µία 
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εταιρία που δηλώνει ότι φορολογείται µε συντελεστή 24%, τελικά πληρώνει φόρο 

εισοδήµατος που αποτελεί το 15% ή το 30% του λογιστικού της αποτελέσµατος. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση είναι ότι σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ο φόρος εισοδήµατος συνιστά δαπάνη και είναι το συνολικό 

ποσό του φόρου που βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσεως (καταχωρείται ως δαπάνη 

στον λογαριασµό «αποτελέσµατα χρήσεως». Ενώ σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, ο φόρος εισοδήµατος αντλείται από τη διάθεση των κερδών και δεν συνιστά 

έξοδα και συνεπώς, δεν διαµορφώνει το αποτέλεσµα της χρήσεως αλλά αποτελεί 

συµµετοχή του κράτους στο αποτέλεσµα αυτό. Καταχωρείται στο λογαριασµό 

«Αποτελέσµατα Χρήσεως» 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ο φόρος εισοδήµατος διακρίνεται σε 

τρέχοντα και αναβαλλόµενο φόρο. Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται επί όλων των 

προσωρινών διαφορών του ισολογισµού (διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας και 

φορολογικά αναγνωρισµένης αξίας). Ο υπολογισµός του αναβαλλόµενου φόρου γίνεται 

µε βάση τα ποσοστά φορολόγησης που αναµένεται να ισχύσουν στη χρήση που θα 

πραγµατοποιηθεί η απαίτηση ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση. 

Η δαπάνη του αναβαλλόµενου φόρου που βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσεως 

στην οποία λογίζεται. Στην περίπτωση όµως που οι προσωρινές διαφορές έχουν 

καταχωρηθεί στην Καθαρή Θέση (π.χ. φόρος επί του αποθεµατικού επανεκτίµησης των 

παγίων στοιχείων), ο αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται απευθείας στην Καθαρά Θέση. 

Ενώ σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν γίνεται διάκριση του 

φόρου εισοδήµατος σε τρέχοντα και σε αναβαλλόµενο. Το ποσό του φόρου εισοδήµατος 

υπολογίζεται µε βάση τα φορολογητέα κέρδη που προκύπτουν ως εξής: Λογιστικά κέρδη 

χρήσεως (+ ή -) τις λογιστικές διαφορές= φορολογητέο εισόδηµα. Έπειτα υπολογίζουµε 

τον φόρο που είναι το φορολογητέο εισόδηµα * φορολογικό συντελεστή. 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η ζηµία χρήσεως, που µεταφέρεται 

σε επόµενη χρήση για συµψηφισµό µε τα φορολογητέα κέρδη µιας επόµενης χρήσεως, 
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εκλύει µια φορολογική απαίτηση ίση µε το φόρο του εισοδήµατος που θα καρπωθεί η 

επιχείρηση στην επόµενη χρήση που θα γίνει ο συµψηφισµός αυτός. Η απαίτηση αυτή 

καταχωρείται όταν είναι βέβαιο και εκτός πάσης αµφιβολίας ότι η επιχείρηση θα 

πραγµατοποιήσει στο µέλλον κέρδη που θα γίνει εφικτός ο συµψηφισµός της απαίτησης. 

Ενώ σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν εξετάζεται ούτε λογιστικά 

καταγράφεται το φορολογικό πλεονέκτηµα που εκλύουν οι µεταφερόµενες εις νέο ζηµιές. 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, οι καταχωρηµένες στα βιβλία 

φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις προσαρµόζονται ανάλογα. Οι διαφορές 

προσαρµογής καταχωρούνται στα αποτελέσµατα ή κατά περίπτωση, στην καθαρή θέση. 

Τέλος, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτούνται εκτεταµένες 

γνωστοποιήσεις, ενώ σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα όχι. 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Σήµερα το αναπάντητο ερώτηµα, και όχι µόνο στην Ελλάδα, είναι αν µπορούν τα ∆ΛΠ 

να αποτελούν το λογιστικό σύστηµα για όλες τις επιχειρήσεις. Καταβάλλεται προσπάθεια 

από τις αρµόδιες αρχές αρκετών κρατών να προσαρµοστεί η εµπορική τους νοµοθεσία 

ώστε να µην λειτουργούν παράλληλα δύο λογιστικά συστήµατα, το εθνικό και το διεθνές. 

Υπάρχουν όµως ορισµένα εµπόδια που ταυτόχρονα αποτελούν τις προϋποθέσεις ευρείας 

αποδοχής των ∆ΛΠ. 

Πρώτη βασική προϋπόθεση της εξάπλωσης των ∆ΛΠ είναι η απλούστευση τους. 

Αυτό δεν σηµαίνει αλλαγή των αρχών τους όπως για παράδειγµα της αρχής της εύλογης 

αξίας, γιατί τότε θα καθίστανται ανίκανα, αλλά απλοποίηση και µείωση του βαθµού 

αναλυτικής πληροφόρησης. 

Μια άλλη προϋπόθεση, που όµως δεν εξαρτάται από κανένα κράτος µεµονωµένα, 

είναι η σταθερότητα των ∆.Λ.Π. Στην προσπάθεια να καλύψουν τις σύγχρονες 

πολύπλοκες και διαρκώς εξελισσόµενες επιχειρηµατικές κινήσεις και δοµές, σε 

παγκόσµιο επίπεδο και ταυτόχρονα να συγκλίνουν µε εθνικά λογιστικά πρότυπα, τα 

∆.Λ.Π. αναθεωρούνται και συµπληρώνονται συχνά. Αυτό αποτελεί από µόνο του 

ανασταλτικό παράγοντα εφαρµογής. 
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Στην Ελλάδα σήµερα υπάρχουν λεπτοµερείς κανόνες. Αντίθετα τα ∆ΛΠ είναι 

φιλοσοφίας αρχών και όχι κανόνων. Οι αρχές επιδέχονται και διαφορετικές ερµηνείες και 

αυτό είναι και το µειονέκτηµα τους. Για να µπορέσουν να εφαρµοστούν σε όλες τις 

επιχειρήσεις τα ∆ΛΠ θα χρειαστούν οπωσδήποτε τυποποιήσεις και εναρµόνιση του 

ΕΓΛΣ στα µέτρα όσων προβλέπονται στα ∆ΛΠ. Οτιδήποτε ξένο προς τα ∆ΛΠ προστεθεί 

απλά θα αυξήσει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, επηρεάζοντας 

αρνητικά το όλο εγχείρηµα. 

Ένα σαφώς αντιπροσωπευτικό από εκείνα που έχουν αντιµετωπιστεί µε 

επιφυλακτικότητα και αντιδράσεις, είναι το ∆.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήµατος». Αιτία είναι 

η ειδική βαρύτητα που δίνουµε στο θέµα της φορολογίας, καθώς και η ανατρεπτικότητα 

του συγκεκριµένου προτύπου. Το ∆.Λ.Π. 12 είναι ένα πρότυπο που έχει ως στόχο να µας 

απεγκλωβίσει από την χαώδη κατάσταση που βρίσκεται το φορολογικό µας σύστηµα 

ώστε να κατανοήσουµε καλύτερα και πιο αξιόπιστα τις πληροφορίες που µας παρέχουν 

οι οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. 

Μέσω των ∆.Λ.Π. όµως και της αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογίας για τα 

οικονοµικά γεγονότα της τρέχουσας χρήσης, που λογιστικοποιήθηκαν, και διαµόρφωσαν 

το λογιστικό αποτέλεσµα της χρήσης, παρέχεται στον αναγνώστη των οικονοµικών 

καταστάσεων η πληροφόρηση για το συνολικό ποσό φόρου που αφορά τα λογιστικά 

κέρδη της (Φόροι Έξοδα) και που αποτελείται από το άθροισµα του πληρωτέου φόρου 

(Τρέχων Φόρος) και των φόρων που θα πληρωθούν ή θα συµψηφισθούν στις επόµενες 

χρήσεις (Αναβαλλόµενοι Φόροι), εξαιτίας οικονοµικών γεγονότων που αφορούν την 

τρέχουσα.  

Οι δυσκολίες που προκύπτουν κατά την εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 12, είναι 

δεδοµένες και αιτιολογηµένες, καθώς οι αλλαγές που επιφέρει είναι ριζικές. Εάν όµως 

κατανοήσουµε την γενικότερη αντίληψη και τον µηχανισµό της αναβαλλόµενης 

φορολογίας, τότε τα  οφέλη από την εφαρµογή του είναι πολλαπλά, ώστε να 

υπερκαλύπτονται τα προβλήµατα που υπάρχουν. 
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