
 

 
 

 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
 
 

∆ιπλωµατική Εργασία 
 

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 12   (IAS12) 
 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΚΕΡ∆Η ΤΩΝ Α.Ε. 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ  ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ 

ΥΛΩΝ 
 
 

                                                          της 
 

Ζάχου Μαρίας 
 

Επιβλέπων Καθηγητής: Γκίνογλου ∆ηµήτριος 
 
 
 
 
 

Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού  
∆ιπλώµατος στην Εφαρµοσµένη Λογιστική και Ελεγκτική 

 
 

Ιούνιος 2012 

 

 

 

 



 ii 
 
 

 

Ευχαριστίες 

 

 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή µου κ. Γκίνογλου 

∆ηµήτριο, καθηγητή του τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, χάρη στη βοήθεια  και την καθοδήγηση του 

οποίου κατάφερα να οργανώσω µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εργασία 

µου. 

Επίσης, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τον κ.  Ευστράτιο Λιβάνη, Λέκτορα 

του τµήµατος ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, µε την 

πολύτιµη βοήθεια του οποίου µπόρεσα να ολοκληρώσω το πρακτικό µέρος της 

έρευνάς µου. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 iii 
 
 

Περίληψη 

 

 
Σκοπός της παρούσας της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της αναβαλλόµενης φορολογίας 

µέσα από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12. Σκοπός του Προτύπου, είναι να καθορίσει το 

λογιστικό χειρισµό των φόρων εισοδήµατος. Το κύριο θέµα στο λογιστικό χειρισµό των 

φόρων εισοδήµατος είναι να λογιστικοποιηθούν οι τρέχουσες και µελλοντικές φορολογικές 

επιπτώσεις: 

(α) της µελλοντικής ανάκτησης (του διακανονισµού) των λογιστικών αξιών των στοιχείων 

ενεργητικού (των υποχρεώσεων) που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής 

Θέσης της τρέχουσας περιόδου, 

(β) των συναλλαγών και άλλων γεγονότων της τρέχουσας περιόδου που αναγνωρίζονται  στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις . 

Το Πρότυπο επιπρόσθετα 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. 

Η παρούσα διπλωµατικής εργασία, θα προσπαθήσει να αποδείξει  ότι η πληροφόρηση 

που περιέχεται στις οικονοµικές καταστάσεις  µέσω της αναβαλλόµενης φορολογίας αποτελεί 

ένα χρήσιµο εργαλείο στους επενδυτές για τη λήψη αποφάσεων. 

Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά για την εισαγωγή των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονοµία. Στη συνέχεια αναφέρεται το πεδίο 

εφαρµογής τους, η χρησιµότητά τους και οι διαφορές τους µε τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα. Στο κεφάλαιο αυτό επίσης, περιγράφονται οι αρχές εφαρµογής των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.) και αναφέρονται τα προβλήµατα από την εφαρµογής τους. 

Τέλος, το κεφάλαιο αυτό περιγράφει και αναλύει τα βασικά στάδια εφαρµογής των ∆.Λ.Π. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει τους αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος. 

Περιγράφει τα προβλήµατα της ελληνικής νοµοθεσίας που οδήγησαν στην υιοθέτηση των 

∆.Λ.Π. 12 και εισάγει τις έννοιες, τον σκοπό και το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου αυτού. 

Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του προτύπου, οι γνωστοποιήσεις, οι 

∆ιερµηνείες και αναλύονται παραδείγµατα εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 12. 

Το τρίτο κεφάλαιο περιέχει την εµπειρική έρευνα που διεξήχθη  για 22 εισηγµένες 

εταιρίες των κλάδων τροφίµων, ποτών και πρώτων υλών για την περίοδο 2005-2011. Στην 

έρευνά µας  έγινε προσπάθεια, µέσα από τα τρία υποδείγµατα των Thomas και Zhang (2010), 

να κατανοηθεί αν οι µεταβολές των συνολικών κερδών, των κερδών προ φόρων, του 
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τρέχοντος και του αναβαλλόµενου φόρου, συσχετίζονται θετικά ή αρνητικά µε την απόδοση 

της χρηµατιστηριακής τιµής, των επιχειρήσεων του δείγµατός µας. 

Τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο περιλαµβάνει  τα συµπεράσµατα της παρούσης εργασίας 

µας. Τα συµπεράσµατά µας, συγκρίθηκαν για επιβεβαίωση µε τα αντίστοιχα των 

υποδειγµάτων των Thomas και Zhang (2010) και κατέληξαν στο αποτέλεσµα και οι δύο 

φόροι , τόσο ο τρέχων όσο και ο αναβαλλόµενος, αποτελούν σηµαντική πηγή πληροφόρησης 

των επενδυτών. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στην σηµερινή παγκοσµιοποιηµένη οικονοµική πραγµατικότητα µε τη λειτουργία του 

συστήµατος των κεφαλαιαγορών και χρηµαταγορών, οι δυνατότητες δανεισµού των 

επιχειρήσεων έχουν διεθνοποιηθεί. Άρα, σήµερα, πολύ περισσότερο από ότι στο παρελθόν, 

καθίσταται επιτακτική η ανάγκη εφαρµογής Λογιστικών Προτύπων, στον ιδιωτικό και στον 

δηµόσιο τοµέα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η υποχρεωτική εφαρµογή των 

διεθνών λογιστικών προτύπων για πολλούς αποτελεί τη µεγάλη επανάσταση στο χώρο της 

λογιστικής η οποία συνεχώς αναβαθµίζεται  για να προσφέρει καλύτερη πληροφόρηση σε 

όλους του τοµείς της όπως και η ίδια καθιέρωσε και το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, της 

λογιστικής δηλαδή τυποποίησης, την µηχανογράφηση, την εφαρµογή των λογιστικών 

πληροφοριακών συστηµάτων ERP κ.λ.π. 

  Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π) αποτελούν κωδικοποίηση των λογιστικών 

αρχών, κανόνων και πολιτικών που για να πετύχουν, πρέπει  να ακολουθούνται από  τις 

διοικήσεις των επιχειρήσεων κατά τη σύνταξη των οικονοµικών τους καταστάσεων. Στόχος 

των ∆.Λ.Π. είναι αυτές οι αρχές και κανόνες να είναι ίδιες για όλες τις επιχειρήσεις του 

κόσµου ώστε να υπάρχει συγκρισιµότητα µεταξύ των επιχειρήσεων και κλάδων. Οι 

συναλλαγές των επιχειρήσεων επηρεάζουν πλήθος ανθρώπων που εξαρτώνται από αυτές 

(ιδιοκτήτες, µέτοχοι, εργαζόµενοι, πελάτες, προµηθευτές) οι οποίοι θέλουν να έχουν 

γρήγορες, σωστές και συγκρίσιµες πληροφορίες ώστε να εµπιστεύονται τα κεφάλαια που θα 

επενδυθούν σ΄αυτές. Τα διεθνή Λογιστικά Πρότυπα επιβάλουν όλους τους απαραίτητους 

κανόνες και κανόνες, ώστε να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. 

  Από την ίδρυσή τους οι επιχειρήσεις ήταν υποχρεωµένες να δηµοσιεύουν 

πληροφορίες για την περιουσιακή τους κατάσταση και για τα αποτελέσµατά τους προς τους 

επενδυτές, πιστωτές, οργανισµούς, τράπεζες και γενικά σε όλους που βρίσκονται έξω από την 

επιχείρηση. Με την εφαρµογή και των ενιαίων Λογιστικών Προτύπων παγκόσµια 

εξασφαλίζεται η συγκρισιµότητα µεταξύ των λογιστικών καταστάσεων που συντάσσονται 

από διαφορετικές επιχειρήσεις. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται µέσω του περιορισµού του 

εύρους και τα ποικιλίας των διαφορών που εντοπίζονται σε εναλλακτικές λογιστικές 

πρακτικές. Άρα τα Πρότυπα βοήθησαν και βοηθούν στην κατεύθυνση αυτή και 

συµπληρώνουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πληροφόρηση. 

  Μέσω της χρήσης των Λογιστικών Προτύπων, οι λογιστικές καταστάσεις αποκτούν 

µεγαλύτερη αποδεικτική δύναµη , αφού η σύνταξή τους στηρίζεται σε ένα σύνολο προτύπων 
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και διαδικασιών µεταξύ των οποίων υπάρχει µια λογική συνέχεια, συνέπεια και 

συγκρισιµότητα ώστε να αποφεύγονται αντιφάσεις και αντιθέσεις µεταξύ οµοειδών 

επιχειρήσεων. 

  Η καθιέρωση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων  αποσκοπεί στη δηµιουργία 

προϋποθέσεων για µια ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική κεφαλαιαγορά  µέσω της αύξησης 

της δυνατότητας σύγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων,  προκειµένου να διευκολυνθεί 

µε τον τρόπο αυτό ο ανταγωνισµός και η κυκλοφορία αναγκαίων κεφαλαίων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο 

 

∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ & ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -ΓΕΝΙΚΑ 

 

  Τα διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι  Πρότυπα και ∆ιερµηνείες τα οποία υιοθετούνται 

από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Αυτά περιλαµβάνουν: 

� ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

� ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

� ∆ιερµηνείες που δηµιουργούνται από την επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ή την προγενέστερη Μόνιµη Επιτροπή ∆ιερµηνειών 

(Μ.Ε.∆.) και υιοθετούνται από το Συµβούλιο. 

 

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Στις 13 Ιουνίου του 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε ανακοίνωσή της («Στρατηγική 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η µελλοντική πορεία») 

πρότεινε την καθιέρωση, το αργότερο µέχρι το 2005, της κατάρτισης των ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων όλων των εταιρειών της Κοινότητας που είναι εισηγµένες σε 

οργανωµένη αγορά, βάσει ενιαίας δέσµης λογιστικών προτύπων (∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 

∆.Λ.Π). Στις 17 Ιουλίου 2000, το Συµβούλιο ECOFIN χαιρέτησε αυτή την ανακοίνωση και 

τόνισε στα πορίσµατά του ότι η συγκρισιµότητα, η αξιοπιστία και η διαφάνεια των 

λογαριασµών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αποτελούν θεµελιώδες στοιχείο της 
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ολοκλήρωσης και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών χρηµατοπιστωτικών 

αγορών. 

 

 

1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ – ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 

Τα ∆.Λ.Π εκπονούνται από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International 

Accounting Standards Committee, IASC), η οποία, από το 2001, έχει µετονοµαστεί σε 

Οργανισµό ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board, 

IASB), ενώ και τα ∆ΛΠ έχουν µετονοµαστεί σε ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (International Financial Reporting Standards, IFRS). Με την από 13 Ιουνίου 

2000 ανακοίνωση οροθετήθηκαν το πεδίο εφαρµογής των ∆.Λ.Π και ο κατάλληλος 

µηχανισµός έγκρισής τους σε επίπεδο Ε.Ε., έτσι ώστε να είναι δυνατή η προσαρµογή στα 

ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά και η συµβατότητα µε τις ευρωπαϊκές λογιστικές οδηγίες, καθώς 

επίσης τέθηκε η υποδοµή ορθής εφαρµογής τους (έγκαιρα διαθέσιµες διερµηνείες και οδηγίες 

εφαρµογής, υποχρεωτικός έλεγχος, εποπτεία και επιβολή κυρώσεων). Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι υπήρχε η δυνατότητα επιλογής µεταξύ δύο διεθνώς αναγνωρισµένων προτύπων, των 

αµερικανικών προτύπων (US GAAP) και των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Προτιµήθηκαν, ωστόσο, τα τελευταία για δύο κυρίως λόγους: Αφενός γιατί αποτελούσαν 

διεξοδική και αποτελεσµατική δέσµη προτύπων ικανών να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της 

διεθνούς επιχειρηµατικής κοινότητας και αφετέρου διότι είχαν καταρτισθεί µε διεθνή 

προοπτική και όχι µόνο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αµερικανικής αγοράς. 

 

1.2.1 Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ε.∆.Λ.Π.) 

 

 

Στόχος της Ε.∆.Λ.Π. είναι η υποστήριξη του έργου για την αποδοχή των ∆.Λ.Π από 

όλες τις ενδιαφερόµενες οµάδες, έτσι ώστε να επεκταθεί η αξιοπιστία των οικονοµικών 

καταστάσεων παγκοσµίως. 
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1.2.1.1 Σκοποί της Ε.∆.Λ.Π. 

Στις 29 Ιουνίου 1973 συστάθηκε η Ε.∆.Λ.Π., ύστερα από συµφωνία των Λογιστικών 

Σωµάτων της Αυστραλίας, Γαλλίας, Καναδά, Μεξικού, Ολλανδίας, Ιρλανδίας, Η.Π.Α., 

Αγγλίας, Γερµανίας και Ιαπωνίας. Η συγκεκριµένη συµφωνία αναθεωρήθηκε το Νοέµβριο 

του 1982, όπου και υπογράφτηκε το αναθεωρηµένο καταστατικό της. Η επιτροπή ήταν 

υπεύθυνη για την έκδοση των λογιστικών προτύπων και απασχολούσε µερικώς δεκατρία 

µέλη. Η Ε.∆.Λ.Π. έχει απόλυτη αυτονοµία ως προς την έκδοση ∆.Λ.Π. Τον Απρίλιο του 2001 

µετονοµάσθηκε σε Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting 

Standards Board, IASB), συστάθηκε ως µη κερδοσκοπικός οργανισµός, µε έδρα την πολιτεία 

του Delaware των Η.Π.Α. και αποτελεί τη µητρική εταιρία του Σ.∆.Λ.Π., το οποίο έχει έδρα 

το Λονδίνο και αποτελεί την ανεξάρτητη αρχή που έχει την ευθύνη κατάρτισης και έκδοσης 

των Προτύπων. 

Σκοποί της Ε.∆.Λ.Π. είναι: 

- Η διαµόρφωση και δηµοσίευση στο ευρύ κοινό λογιστικών προτύπων που πρέπει 

να τηρούνται κατά την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων 

- Να προωθεί την παγκόσµια αποδοχή και τήρησή τους 

- Να εργάζεται για τη βελτίωση και την εναρµόνιση των κανόνων, των λογιστικών 

προτύπων και των διαδικασιών κατά την παρουσίαση των οικονοµικών 

καταστάσεων 

 

1.2.1.2 Υποχρεώσεις των µελών της Ε.∆.Λ.Π. 

 

 

Βασική υποχρέωση των µελών της Ε.∆.Λ.Π. είναι η υποστήριξη του έργου της επιτροπής, 

καθώς ακόµη πρέπει: 

- Να δηµοσιεύουν στις χώρες τους τα ∆.Λ.Π. που γίνονται αποδεκτά για δηµοσίευση από το 

Συµβούλιο της Ε.∆.Λ.Π. 

- Να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίζουν ότι οι δηµοσιευµένες 

οικονοµικές καταστάσεις συµµορφώνονται µε τα ∆.Λ.Π. 

- Να γνωστοποιούν το γεγονός της συµµόρφωσης αυτής, να πείθουν τις κυβερνήσεις, τα 

όργανα της λογιστικής τυποποίησης, τις αρχές που ελέγχουν τα χρηµατιστήρια αξιών και την 

εµπορική και βιοµηχανική κοινότητα, ότι οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει 

να συµµορφώνονται µε τα ∆.Λ.Π. 
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- Να ενθαρρύνουν την αποδοχή και τήρηση των ∆.Λ.Π. διεθνώς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.2.1 Γλώσσα των ∆.Λ.Π. 

 

Τα ∆.Λ.Π. εκδίδονται από την Ε.∆.Λ.Π. στην αγγλική γλώσσα. Οι όποιες 

µεταφράσεις είναι ευθύνη των µελών της Ε.∆.Λ.Π., κατόπιν αδείας του Συµβουλίου και στις 



 6 
 
 

µεταφράσεις αυτές δηλώνεται ότι πρόκειται για µετάφραση του εγκεκριµένου κειµένου, 

καθώς και το όνοµα του Λογιστικού Σώµατος που την εκπόνησε. 

 

1.3 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2005 όλες οι εισηγµένες εταιρίες της ΕΕ 

(συµπεριλαµβανοµένων των τραπεζών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων), πρέπει να 

εφαρµόζουν διεθνή λογιστικά πρότυπα υψηλής ποιότητας κατά την κατάρτιση των 

οικονοµικών καταστάσεών τους. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να επιτρέπουν ή να 

υποχρεώνουν αυτές τις επιχειρήσεις να εφαρµόζουν αυτό το σύστηµα στις εταιρικές 

καταστάσεις τους, καθώς επίσης να επιβάλλουν τη νέα νοµοθεσία σε µη εισηγµένες τράπεζες  

ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Τα ∆.Λ.Π. επικεντρώνονται στη ρύθµιση ουσιωδών θεµάτων, 

πρέπει να εφαρµόζονται στο σύνολό τους από την καθοριζόµενη ηµεροµηνία τους, ενώ 

επιτρέπεται κάποιος περιορισµός στην εφαρµογή ενός Προτύπου µόνο σε περίπτωση που 

αναφέρεται η δυνατότητα αυτή στο κείµενό του. Τα ∆.Λ.Π. δεν έχουν αναδροµική ισχύ, 

εκτός αν ορίζεται αντίθετα στο Πρότυπο. 

 

 

1.3.1 ∆ιεθνή και Τοπικά Λογιστικά Πρότυπα 

 

Η έκδοση των οικονοµικών καταστάσεων ρυθµίζεται από τη νοµοθεσία της κάθε 

χώρας, η οποία περιλαµβάνει τα λογιστικά πρότυπα που έχουν δηµοσιευτεί από διοικητικά 

όργανα ή επαγγελµατικά λογιστικά σώµατα των αντιστοίχων χωρών. Τα ∆.Λ.Π. που 

δηµοσιεύονται από την Ε.∆.Λ.Π. δεν υπερισχύουν των τοπικών Προτύπων και των 

εγχωρίων κανόνων της κάθε χώρας.  Τα µέλη της Ε.∆.Λ.Π. επικεντρώνονται στη 

γνωστοποίηση της εφαρµογής των ∆.Λ.Π. από κάθε ουσιώδη άποψη, όπου τα ∆.Λ.Π. 

εφαρµόζονται και στα σηµεία που οι τοπικοί κανόνες απαιτούν παρέκκλιση από τα ∆.Λ.Π., 

προσπαθούν να πείσουν τις αρµόδιες αρχές να εναρµονιστούν µε τα ∆.Λ.Π. 
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1.4 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

 

 

Σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία, η έγκριση των ∆.Λ.Π προϋποθέτει 

ότι αυτά πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

• η εφαρµογή τους συνεπάγεται αµερόληπτη και πραγµατική απεικόνιση της 

             χρηµατοοικονοµικής κατάστασης µιας επιχείρησης 

• προάγουν το ευρωπαϊκό δηµόσιο συµφέρον 

• παρέχουν ποιοτική και εύχρηστη πληροφόρηση για τις οικονοµικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων 

Η Επιτροπή συνεννοείται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθµιστικών Αρχών των Αγορών 

Κινητών Αξιών (ΕΕΡΑΑΚΑ) µε σκοπό την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης επιβολής των 

προτύπων. 

Tα υιοθετούµενα κάθε φορά από την επιτροπή ∆.Λ.Π δηµοσιεύονται µε τη µορφή 

κανονισµού και µάλιστα σε καθεµία από τις επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας. 

Ο κανονισµός εγκρίνεται σύµφωνα µε µηχανισµό διπλής διάρθρωσης: 

� Ένα κανονιστικό επίπεδο µε τη σύσταση κανονιστικής επιτροπής λογιστικών 

θεµάτων, που απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών µελών και προεδρεύεται 

από την Επιτροπή. Αυτή αποφασίζει την ενδεχόµενη έγκριση των προτύπων ∆.Λ.Π 

στη βάση πρότασης της Επιτροπής. Στόχος είναι να εξασφαλισθεί απόλυτη διαφάνεια 

και ευθύνη έναντι του Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου. 

� 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 εγκαίρως τη συνδροµή και τις 

αναγκαίες αρµοδιότητες για την αξιολόγηση των προτύπων ∆.Λ.Π και συµβουλεύει 

την Επιτροπή για το ενδεχόµενο τροποποίησης της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
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1.5 ΠΡΑΞΕΙΣ 

 

 

1.5.1 Κανονισµοί 

 

 

Σε υλοποίηση των ανωτέρω δηµοσιεύθηκαν στις 19 Ιουλίου 2000 ο Κανονισµός 1606/2002 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εφαρµογή των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων και ο Κανονισµός 1725/2003 της Επιτροπής για την υιοθέτηση 

ορισµένων ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1606/2002. Ο 

Kανονισµός άφησε στην ευχέρεια των κρατών µελών τη δυνατότητα επέκτασης της 

εφαρµογής των ∆.Λ.Π τόσο στους ετήσιους λογαριασµούς των εισηγµένων εταιρειών όσο 

και στους ενοποιηµένους ή και ετήσιους λογαριασµούς των µη εισηγµένων. 

 

1.5.1.1 Κανονισµός 1606/19-07-2002 

 

Με τον Κανονισµό 1606/19-07-2002 τίθενται σε εφαρµογή τα ∆.Λ.Π. και έχει ως στόχο τόσο 

την υιοθέτηση όσο και τη χρήση ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

προκειµένου να εναρµονιστούν οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που παρουσιάζονται 

από τις εισηγµένες εταιρίες στο χρηµατιστήριο. 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω Κανονισµό (1606/2002) και το Νόµο 3301/04 (ΦΕΚ 

38Α/10.2.2004) και οι Ελληνικές Εταιρίες που είναι εισηγµένες σε οποιαδήποτε 

χρηµατιστηριακή αγορά (εσωτερικού ή εξωτερικού), υποχρεούνται από την 1η Ιανουαρίου 

2005, να συντάσσουν τις καταστατικές οικονοµικές καταστάσεις τους, σύµφωνα µε τα 

∆.Λ.Π./ ∆.Π.Χ.Π. όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

1.5.1.2 Κανονισµός 1725/2003 

 

Ο Κανονισµός 1725/2003 αναφέρεται σε όλα τα ισχύοντα ∆.Π.Χ.Π. και τις σχετικές τους 

ερµηνείες (µε µοναδική εξαίρεση τα ∆.Π.Χ.Π. 32 και 39 και τις Μ.Ε.∆. 5, 16, και 17 όπου 

δεν συµπεριλήφθηκαν διότι αποτελούσαν αντικείµενο αναθεώρησης), που αφορούν τις 

παρακάτω εταιρίες: 
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� Εισηγµένες σε χρηµατιστηριακή αγορά 

� Οι συνδεδεµένες µε αυτές που είναι εισηγµένες σε χρηµατιστηριακή αγορά 

� Οι µη εισηγµένες και οι µη συνδεδεµένες Α.Ε. και Ε.Π.Ε., εφόσον υπάρχει απόφαση 

Γενικής Συνέλευσης 

 

 

 

1.6 Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, µε την καθιέρωση παγκόσµιας αποδοχής λογιστικών 

κανόνων, αρχών και πρακτικών, καλύπτουν τις απαιτήσεις των χρηστών των οικονοµικών 

καταστάσεων για οµοιόµορφη παρουσίαση των πληροφοριών και συγκρισιµότητα των 

στοιχείων των εισηγµένων εταιριών, ώστε οι επενδυτές να 

έχουν µεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής µε το χαµηλότερο το δυνατό κόστος. Οι 

οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται µε βάση τα ∆.Λ.Π. διευκολύνουν τους επενδυτές 

και τους αναλυτές να συγκρίνουν τις ελληνικές εταιρείες µε άλλες στο εξωτερικό, σε µια 

συγκλίνουσα κοινοτική κεφαλαιαγορά. Εφαρµόζοντας ενιαία πρότυπα περιορίζονται οι 

διαφορές που εντοπίζονται σε εναλλακτικές πρακτικές. Επιτυγχάνεται µεγαλύτερη συνοχή 

και αξιοπιστία, εφόσον υπάρχει µία λογική συνέχεια και συνέπεια και όχι αντιφάσεις και 

αντιθέσεις. Αυτό συνεπάγεται την εξασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και τη 

διαφύλαξη της εµπιστοσύνης προς τις χρηµατιστηριακές αγορές. 

Με την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. εξασφαλίζεται η συγκρισιµότητα µεταξύ των 

λογιστικών καταστάσεων που συντάσσονται από τις εταιρίες που δρουν στον χώρο, το οποίο 

συνεπάγεται τη βελτίωση της γενικότερης εικόνας του ΧΑΑ και την αναγνωρισιµότητα του, 

καθώς επίσης βοηθάει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων οι οποίες µπορούν να 

αποτελέσουν έναν πολύ σηµαντικό µοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας. 

Παρέχεται µεγαλύτερη διαφάνεια στην παρουσίαση οικονοµικών πληροφοριών, στην 

αναβάθµιση της πληροφόρησης και στην τελική µείωση του κόστους κεφαλαίου (µετοχικού ή 

δανειακού). Επίσης η υιοθέτηση των ∆.Λ.Π προσφέρει: 

� Ευκολότερη πρόσβαση σε µια ενιαία αγορά κεφαλαίου στην ΕΕ 

� Ευκαιρίες στις εταιρίες για επαναξιολόγηση εσωτερικών συστηµάτων, διαδικασιών, 

αλλά και στρατηγικής. 
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Μια µεγαλύτερη αγορά, στη ζώνη του Ευρώ, προσφέρεται για τις εταιρείες που 

εφαρµόζουν ∆.Λ.Π. η οποία, εκτός των άλλων, παρέχει τη δυνατότητα ευχερέστερης 

άντλησης κεφαλαίων, τη µεγιστοποίηση της αξίας τους - σε συνδυασµό όµως µε το σωστό 

επιχειρησιακό προγραµµατισµό, τη δυναµική τους ανάπτυξη, την εταιρική διακυβέρνηση, τη 

διαφάνεια στη λειτουργία τους και την έγκαιρη πληροφόρηση. Έτσι δηµιουργούνται οι 

προϋποθέσεις για µία ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική αγορά κεφαλαίων η οποία οδηγεί 

στη διευκόλυνση του ανταγωνισµού και στην κυκλοφορία των κεφαλαίων. 

Στον ελληνικό χώρο επιβάλλεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην οικονοµία, 

για να µπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έντονου ανταγωνισµού που επικρατούν 

στο διεθνοποιηµένο πολιτικό - οικονοµικό – κοινωνικό περιβάλλον. Μέσα στις συνθήκες του 

έντονου ανταγωνισµού που επικρατούν, η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας έχει 

άµεση σχέση µε την προσαρµογή των ελληνικών επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες και την 

οµαλή και όσο το δυνατόν χωρίς προβλήµατα µετάβασή τους στην καινούργια 

πραγµατικότητα. Τα ∆ΛΠ δεν αποτελούν απλά µια υποχρέωση αλλά πρωτίστως ανάγκη µιας 

επιχείρησης για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της και ένα µέσο στα χέρια της που θα 

µπορέσει να τη διαφοροποιήσει έναντι του ανταγωνισµού, δίνοντας της συγκριτικό 

αποτέλεσµα. 

∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο πρόεδρος του IASB , sir Tweedie David, θέτει ως κύριο 

στόχο «…την ενδυνάµωση των λογιστικών προτύπων, ώστε να παρέχουν υψηλού επιπέδου 

διαφανείς και συγκρίσιµες πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις, προκειµένου να 

διευκολύνονται οι επενδυτικές αποφάσεις των 

ενδιαφεροµένων…». («ΤΑ ΝΕΑ» – ΜΒΑ, Αντώνης & Κώστας Νανόπουλος 05/09/2005) 

 

1.7.ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ(∆.Λ.Π.) 

 

Τι είναι τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα; Σίγουρα, όχι απλώς ένα σύνολο κανόνων 

τεχνικής επεξεργασίας και λογιστικής αποτύπωσης των οικονοµικών συναλλαγών που 

ενδιαφέρει µόνο τους εξειδικευµένους επαγγελµατίες. Τα ∆.Λ.Π, προκειµένου να 

προσδιορίσουν τις γενικότερες λογιστικές αρχές και τους συγκεκριµένους λογιστικούς 

κανόνες που πρέπει να εφαρµόζονται, ξεκινούν θέτοντας ένα θεµελιώδες ερώτηµα: Για ποιο 

λόγο συντάσσονται οικονοµικές καταστάσεις; 

Οπωσδήποτε, ο λόγος δεν είναι ο προσδιορισµός του φόρου εισοδήµατος που 

δικαιούται το κράτος ή του ύψους των κερδών και των µερισµάτων προς διανοµή στους 
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µετόχους. Οι οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης δεν είναι έγγραφα διαχειριστικής 

εκκαθάρισης, αλλά χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και ανάλυσης, οι επενδυτές τις 

χρησιµοποιούν για να αποφασίσουν αν θα αγοράσουν ή θα πουλήσουν τη µετοχή 

της, οι πελάτες και οι προµηθευτές της, για το αν θα συνεχίσουν να συνεργάζονται, οι 

εργαζόµενοι, για το αν θα παραµείνουν σε αυτήν. Άλλοι ενδιαφερόµενοι, για το αν θα 

αναζητήσουν σε αυτήν εργασία. Επιχειρηµατίες, για το αν θα επιδιώξουν να συνεργαστούν ή 

και να συµµετάσχουν, ενώ η ίδια η επιχείρηση για να συνειδητοποιεί 

συνολικά την κατάστασή της και να προγραµµατίζει την περαιτέρω δράση της. Με άλλα 

λόγια, γύρω από την επιχειρηµατική δραστηριότητα, δεκάδες αποκεντρωµένες αποφάσεις 

πρέπει να ληφθούν, οι οποίες σωρευτικά θα καθορίσουν το πώς κατανέµεται, µετακινείται, 

αναδιανέµεται και αξιοποιείται το παραγωγικό δυναµικό 

µιας οικονοµίας, το υλικό και ανθρώπινο κεφάλαιό της, µε προφανείς συνέπειες στην 

κοινωνική πια πορεία της χώρας αυτής. Και οι αποφάσεις αυτές λαµβάνονται στη βάση των 

οικονοµικών καταστάσεων. Οτιδήποτε τροποποιεί αυτές, επηρεάζει και τις αποφάσεις που 

λαµβάνονται επί αυτών. 

Τα ∆.Λ.Π τροποποιούν τις οικονοµικές καταστάσεις: Μετά από κάποια χρόνια, ο 

ισολογισµός της οποιασδήποτε εταιρίας που εφαρµόζει τα ∆.Λ.Π, δεν θα έχει ιδιαίτερη σχέση 

µε τον ισολογισµό που θα παρουσίαζε αν συνέχιζε να εφαρµόζει τα ελληνικά λογιστικά 

πρότυπα. Κατά συνέπεια, είναι σηµαντική η καταγραφή των µεσοπρόθεσµων επιπτώσεων 

που αυτή η αλλαγή µπορεί να έχει στην οικονοµική ζωή της χώρας. Η προσέγγιση των 

επιπτώσεων αυτών γίνεται διαπιστώνοντας κατ’ αρχάς: 

• ποια είναι η ιεράρχηση αρχών και αξιών που θέτουν τα ∆.Λ.Π. 

• ποια τα οικονοµικά αγαθά (αρχές), που προτάσσουν και σκοπεύουν να 

διαφυλάξουν µέσω των κανόνων πληροφόρησης που θέτουν γύρω από αυτά 

 

 

 

1.7.1.1 1η αρχή: Τα οικονοµικά τίθενται υπεράνω των νοµικών 

 

Τα ∆.Λ.Π. ορίζουν σαφώς ότι οι οικονοµικές συναλλαγές πρέπει να αποτυπώνονται µε βάση 

την οικονοµική τους φύση και όχι τον νοµικό τους τύπο. Στις εθνικές νοµοθεσίες, πολλά και 

διάφορα νοµοθετήµατα ρυθµίζουν κινήσεις των επιχειρήσεων αλλά και το πώς αυτές 
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αποτυπώνονται στους ισολογισµούς. Tα ∆ΛΠ απαιτούν στις Οικονοµικές Καταστάσεις να 

αγνοούνται τέτοιες εξω–οικονοµικές παρεµβάσεις. Παραδείγµατα: 

� Πάγια υπό χρηµατοδοτική µίσθωση (finance leasing). Βάσει της νοµικής σύµβασης 

που ο µισθωτής έχει υπογράψει γι’ αυτά µε την εταιρεία leasing, ιδιοκτησιακά δεν του 

ανήκουν. Παρ’ όλα αυτά τα ∆ΛΠ ορίζουν ότι πρέπει να καταγράφονται στο πάγιο 

ενεργητικό του µαζί µε τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, διότι από 

οικονοµικής σκοπιάς κρίνεται (και ορθά) ότι επί της ουσίας έχουµε αγορά παγίου 

εξοπλισµού µε δανειακή χρηµατοδότηση. 

� Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Tα ∆ΛΠ, αντιµετωπίζοντας το θέµα οικονοµικά, ορίζουν 

ότι µία συγχώνευση χαρακτηρίζεται είτε ως εξαγορά είτε ως συνένωση δικαιωµάτων 

(προβλέποντας και διαφορετική λογιστική αντιµετώπιση): αυτή η δεύτερη περίπτωση 

προκύπτει όταν η ισορροπία δυνάµεων στο νέο σχήµα των µέχρι πρότινος χωριστών 

εταιρειών είναι τόσο πολύ ισοζυγισµένη ώστε να είναι δύσκολο να προσδιορίσει 

ποιος εξαγόρασε ποιον. Tα ∆ΛΠ όµως προεξοφλούν ότι συνενώσεις δικαιωµάτων θα 

είναι δύσκολο να συναντήσει κανείς στην πραγµατική οικονοµία. Στην Ελλάδα, οι 

επιχειρήσεις έχουν τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξουν διαφορετικά νοµοθετικά 

πλαίσια για να υλοποιήσουν µια συγχώνευση. Tα νοµοθετήµατα αυτά ορίζουν και τη 

λογιστική αντιµετώπιση για την ενοποίηση των οικονοµικών καταστάσεων. Π.χ. ο N. 

2166 προβλέπει λογιστική αντιµετώπιση ανάλογη µε αυτή που τα ∆ΛΠ ορίζουν µόνο 

για την (σπάνια) περίπτωση συνένωσης δικαιωµάτων. Αν λοιπόν επιλεγεί από µια 

επιχείρηση να χρησιµοποιηθεί ο Ν. 2166 για να απορροφηθεί µια εµφανώς µικρότερη 

επιχείρηση, και ακολούθως επέλθει υπό τον έλεγχό της το συνενωµένο σχήµα, τα 

∆ΛΠ θεωρούν ότι µόλις έγινε µία εξαγορά και απαιτούν να χρησιµοποιηθεί άλλη 

λογιστική µεθοδολογία από αυτήν που ορίζει ο Ν. 2166. 

� H έννοια του χρήµατος. Τα ∆ΛΠ, αναγνωρίζοντας την ανάπτυξη του 

χρηµατοοικονοµικού τοµέα και των προϊόντων του, περιλαµβάνουν στην έννοια των 

Xρηµατικών ∆ιαθεσίµων και τα Xρηµατικά Ισοδύναµα, χωρίς να περιορίζονται από 

τον νοµικό ορισµό του χρήµατος. Επενδύσεις βραχυχρόνιας λήξης (άµεσης ή ταχείας 

ρευστοποίησης) και χαµηλού ρίσκου (π.χ. Αµοιβαία Kεφάλαια ∆ιαχείρισης 

∆ιαθεσίµων) µπορούν να εµφανίζονται ως διαθέσιµα – στην υποκατηγορία Ταµειακά 

Ισοδύναµα, αλλά πάντως ως Χρηµατικά διαθέσιµα. 
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1.7.1.2 2η αρχή: Τα οικονοµικά τίθενται υπεράνω των φορολογικών 

 

 

Όλα τα κονδύλια στις Οικονοµικές Kαταστάσεις πρέπει να απεικονίζουν µια ρεαλιστική 

εκδοχή της οικονοµικής πραγµατικότητας, ανεξάρτητα από το πώς αντιµετωπίζονται 

φορολογικά, συµπεριλαµβανοµένου και του φόρου εισοδήµατος. 

Παραδείγµατα: 

1) Aποσβέσεις. Mια τόσο σηµαντική δαπάνη όσο αυτή των Αποσβέσεων δεν µπορεί να 

ρυθµίζεται βάσει νοµοθετικών διατάξεων (γενικών ή/και φορολογικών). Oι 

επιχειρήσεις πρέπει να εφαρµόζουν συντελεστές αποσβέσεων που απεικονίζουν τον 

πραγµατικό ρυθµό εκµετάλλευσης και ανάλωσης του παραγωγικού δυναµικού των 

παγίων τους, ανεξάρτητα από τους ρυθµούς που αναγνωρίζει φορολογικά η εκάστοτε 

νοµοθεσία. 

2) Αναβαλλόµενοι φόροι: Mε τον µηχανισµό των Αναβαλλόµενων Φόρων που 

καθιερώνουν τα ∆ΛΠ, ουδετεροποιείται από οικονοµικής πλευράς η επίδραση επί των 

κερδών µετά φόρων της φορολογικής νοµοθεσίας λόγω τυχόν διαφορετικού 

χρονισµού της από τη λογιστική απεικόνιση. Tα ∆ΛΠ αναγνωρίζουν την έννοια της 

«δαπάνης Φόρου», που αποτελεί το άθροισµα του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος 

όπως υπολογίζεται βάσει της νοµοθεσίας, και του «αναβαλλόµενου φόρου», που 

αποτελεί τεκµαρτό προσδιορισµό της πρόσθετης φορολογικής επιβάρυνσης ή 

ελάφρυνσης που θα προέκυπτε αν η φορολογική νοµοθεσία ακολουθούσε τον ίδιο 

ρυθµό µε τη λογιστική απεικόνιση (και κατά συνέπεια θα προκύψει πραγµατικά στο 

µέλλον, όταν αντιστραφούν οι συνέπειες του διαφορετικού χρονισµού). έτσι 

παραδίδεται ξεκάθαρη και σε δηµόσια θέα η πρόσθετη επιβάρυνση που προκύπτει 

από τις οριστικές φορολογικές διαφορές (κονδύλια που δεν φόρο εκπίπτουν) και 

αποκαλύπτεται ο πραγµατικός τρέχων φορολογικός συντελεστής 

 

 

1.7.1.3 3η αρχή: Τα οικονοµικά τίθενται υπεράνω των λογιστικών 

 

Τα ίδια τα ∆ΛΠ ορίζουν ότι µια επιχείρηση µπορεί να παρεκκλίνει από τις λογιστικές 

µεθοδολογίες που αυτά προβλέπουν, εφόσον κρίνεται ότι τελικά αλλοιώνουν την οικονοµική 

πραγµατικότητα (βεβαίως, προεξοφλείται η 
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σπανιότητα µιας τέτοιας περίπτωσης και απαιτείται αναλυτική τεκµηρίωση και αιτιολόγηση 

της απόκλισης). 

Στα ∆ΛΠ συνεχώς τονίζεται ότι η εφαρµογή τους δεν προορίζεται για επουσιώδη κονδύλια, 

αναγνωρίζοντας έτσι την καθαρά οικονοµική σχέση κόστους – οφέλους στην επίτευξη 

ακριβούς πληροφόρησης, και αποκλίνοντας από την ολιστική απαίτηση που βρίσκεται στην 

καρδιά κάθε λογιστικού συστήµατος. 

Τα ∆ΛΠ έχουν πλέον µετονοµασθεί σε ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης – International Financial Reporting Standards (αν και δεν έχει ακόµη 

καθιερωθεί ευρέως η χρήση αυτής της ονοµασίας), καταδεικνύοντας τόσο το ποιος θεωρούν 

ότι είναι ο σκοπός των Οικονοµικών Καταστάσεων, όσο και το 

ότι αυτό που τελικά προέχει είναι η οικονοµική πραγµατικότητα και όχι η λογιστική 

ορθοδοξία. 

 

 

1.7.1.4 4η αρχή: H δηµιουργία ιδίων κεφαλαίων τίθεται υπεράνω των 

κερδών 

 

 

Tα ∆ΛΠ δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα στα ίδια κεφάλαια µιας επιχείρησης από ότι στα κέρδη 

της. Ενδεικτικά, αυτό µπορεί να το συµπεράνει κανείς από τα εξής: 

I. Πίνακας Αποτελεσµάτων Xρήσης (Α.Χ.): φθάνει µέχρι τα Kέρδη µετά Φόρων και 

δεν σταµατά στα Kέρδη προ Φόρων. Mέχρι τώρα, οι αναγνώστες των Οικονοµικών 

Καταστάσεων στη χώρα µας αποκόµιζαν µια πρώτη εντύπωση για την επιχείρηση 

κοιτώντας τη σχέση ανάµεσα στην πρώτη γραµµή των A.X. (Κύκλος Εργασιών) και 

την τελευταία (Kέρδη προ Φόρων). Mε την εφαρµογή ∆ΛΠ, στην τελευταία γραµµή 

θα βλέπουν τα Kέρδη µετά Φόρων. Στην ουσία ο φόρος εισοδήµατος αντιµετωπίζεται 

ως δαπάνη ακριβώς διότι, αν και τεχνικά προκύπτει από τη διανοµή των κερδών και 

άρα µπορεί να θεωρηθεί ως «µέρισµα στον αναγκαστικό µέτοχο», οικονοµικά 

αποτελεί αµοιβή του κράτους για τις υπηρεσίες που παρέχει ή και αναγκαστική 

αναδιανοµή του κοινωνικού πλούτου – σε κάθε περίπτωση αφαίρεση κεφαλαίων από 

την εταιρεία πριν φθάσουµε στους ιδιοκτήτες της. 

II. Προβλέπεται η σύνταξη αυτόνοµου Πίνακα Μεταβολών Iδίων Κεφαλαίων, όπου      

απεικονίζονται µε δοµηµένη λεπτοµέρεια και σαφήνεια οι µεταβολές στην Kαθαρή 
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Θέση µιας επιχείρησης, αποκαλύπτοντας έτσι από ποιες πηγές δηµιουργούνται νέα Ίδια 

Κεφάλαια, αλλά και πόσα από αυτά αποδίδονται στους µετόχους. 

 

 

1.7.1.5 5η αρχή: H δηµιουργία ρευστού χρήµατος τίθεται υπεράνω της 

δηµιουργίας κερδών 

 

Tα ∆ΛΠ όµως αµφισβητούν περαιτέρω ότι τα κέρδη πρέπει να αποτελούν τον τελικό δείκτη 

αποδοτικότητας µιας επιχείρησης. Όπως αναγράφεται στο Πλαίσιο Κατάρτισης και 

Παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων, «οι οικονοµικές αποφάσεις που λαµβάνονται 

από τους χρήστες των Οικονοµικών Καταστάσεων απαιτούν να εκτιµηθεί η ικανότητα µιας 

επιχείρησης να δηµιουργεί ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα, καθώς και ο χρόνος 

και ο βαθµός βεβαιότητας αυτών». Το Πλαίσιο είναι το προοίµιο των ∆ΛΠ, η διακήρυξη 

θέσεων και προθέσεών τους. Eδώ λοιπόν προτάσσεται η δηµιουργία ρευστού χρήµατος και 

δεν αναφέρεται καν η δηµιουργία κερδών η οποία θεωρείται ως αναγκαία µεν, όχι όµως και 

ως ικανή συνθήκη αποδοτικότητας. Tα ∆ΛΠ προβλέπουν την κατάρτιση αυτόνοµου Πίνακα 

Ταµειακών Ροών, ενώ για τον Πίνακα Αποτελεσµάτων Xρήσης, επιτρέπουν να δηµοσιεύεται 

πολύ συνοπτικά µαζί µε τον Ισολογισµό και να παρατίθεται αναλυτικά, µόνο στο 

Προσάρτηµα. Έλεγχος της Παρούσας Αξίας περιουσιακών στοιχείων γίνεται µε τον 

υπολογισµό διαχρονικού µοντέλου χρηµατικών εισροών – εκροών και όχι εσόδων –δαπανών. 

Είτε πρόκειται για έσοδο είτε για δαπάνη, τα ∆ΛΠ απαιτούν να λαµβάνεται υπόψη η 

ύπαρξη µεγάλης απόστασης ανάµεσα στη δηµιουργία τους και τη ρευστοποίησή τους και να 

διενεργείται προεξόφληση επί των σχετικών ποσών. Επί εσόδων µε µεγάλη πίστωση, ένα 

µέρος τους πρέπει να υπολογίζεται ως τεκµαρτό έσοδο τόκων δανεισµού πελατών, και να 

εµφανίζεται ως τέτοιο, αφαιρούµενο από τον Κύκλο Εργασιών. Αγορές παγίων µεγάλης 

αξίας και µε µεγάλη περίοδο διακανονισµού, πρέπει να προεξοφλούνται, και ένα µέρος της 

αξίας τους να εµφανίζεται ως τεκµαρτή δαπάνη τόκου και να αφαιρείται από το πάγιο 

ενεργητικό. 

Μελλοντικές υποχρεώσεις (π.χ. παροχές αποχώρησης εργαζοµένων) πρέπει να 

εµφανίζονται στην παρούσα (προεξοφληµένη) και όχι στην ονοµαστική αξία τους. 
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1.7.1.6 6η αρχή: Το παρόν τίθεται υπεράνω του παρελθόντος 

 

Αυτή είναι ίσως η πιο γνωστή και συζητηµένη καινοτοµία των ∆ΛΠ – η απαίτησή τους 

δηλαδή να αποτυπώνονται τα στοιχεία του Ισολογισµού σε τρέχουσες,  οικονοµικά 

ρεαλιστικές αξίες (fair values) και όχι στις αξίες κτήσης τους (ιστορικό κόστος). Η επιταγή 

αυτή ήδη εφαρµόζεται εν µέρει στο ισχύον Λογιστικό Σύστηµα, αλλά τα ∆.Λ.Π την 

προωθούν παντού: Ακίνητα, κτίρια, µηχανήµατα, οχήµατα, άυλα πάγια, αποθέµατα, 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, υποχρεώσεις. αυτή η επέκταση της αρχής της αποτίµησης σε 

τρέχουσες αξίες, δηµιουργεί τελικά µια ποιοτική µεταβολή στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

 

 

1.8. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΑ ∆ΛΠ 

 

Η εφαρµογή όµως των ∆ΛΠ αποφέρει πολλές ανάγκες και απαιτήσεις που η ελληνική 

επιχειρηµατική πραγµατικότητα δυσκολεύεται να τις αφοµοιώσει και να τις αντιµετωπίσει. Η 

διαφορετική αντιµετώπιση των οικονοµικών γεγονότων – δεδοµένων δηµιουργεί σε αρκετές 

περιπτώσεις δυσκολίες στην εναρµόνιση των ελληνικών επιχειρήσεων. Η υιοθέτηση των 

∆ΛΠ δηµιουργεί πρόσθετα κόστη στις εισηγµένες επιχειρήσεις τα οποία χωρίζονται σε τρεις : 

α)κόστος εφαρµογής των ∆ΛΠ 

β)κόστος απώλειας του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 

γ)κόστος από πιθανές δικαστικές αγωγές 

 

 

1.8.1 Κόστος εφαρµογής των ∆ΛΠ 

 

 

Αρχικά δηµιουργούνται προβλήµατα που αφορούν το λογιστικό επάγγελµα. Όταν τα 

λογιστικά βιβλία τηρούνται σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των ∆ΛΠ υπογράφεται ο 

ισολογισµός, ο λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσης και οι  φορολογικοί πίνακες από 

λογιστή φοροτεχνικό, κάτοχο σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος. Η εκµάθηση όµως 

των ∆ΛΠ είναι µια σπουδή που ορισµένες φορές δεν συµπεριλαµβάνεται στις γνώσεις 

αρκετών λογιστών. Κατά συνέπεια προκειµένου να εφαρµοσθεί η νοµοθεσία είναι αναγκαία 
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η ενηµέρωση των λογιστών µε τις αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρµογή των 

Προτύπων. Η πρόσθετη υποχρέωση των εταιριών να έχουν ιδιαίτερη καταγραφή των 

αναβαλλόµενων φόρων αυξάνει σε σηµαντικό βαθµό το συνολικό κόστος τήρησης των 

βιβλίων. Ταυτόχρονα αναγκάζει αρκετές εταιρίες να αναβαθµίσουν τα συστήµατα 

πληροφορικής που διαθέτουν µε την προσθήκη επιπλέον modules. Συγκεκριµένα απαιτείται 

ειδικό διπλό σύστηµα για την παρακολούθηση: 

-των προβλέψεων των αποζηµιώσεων του προσωπικού 

-των επισφαλών απαιτήσεων 

-των παγίων στοιχείων της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

 

 

 

1.8.2 Κόστος απώλειας του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 

 

 

Το κόστος αυτό µπορεί να προκύψει από την παροχή πρόσθετης πληροφόρησης, η οποία 

δίδεται προς τα έξω και η οποία προσελκύει νέους ανταγωνιστές στον κλάδο, όταν αυτοί 

διαπιστώνουν την ύπαρξη υπέρ – αποδόσεων σε συγκεκριµένους κλάδους. 

 

1.8.3 Κόστος από πιθανές δικαστικές αγωγές 

 

Το κόστος από πιθανές δικαστικές αγωγές, που µπορούν να εγερθούν έναντι µίας επιχείρησης 

αφορά σε αγωγές, γιατί οι εκτιµήσεις και οι υποθέσεις που είχε κάνει η διοίκησή της 

αποδεικνύονται ανακριβείς και µε δυσµενείς συνέπειες για τα κέρδη των µεταγενέστερων 

χρήσεων. Τα ∆ΛΠ απαιτούν να γίνονται εκτιµήσεις αρκετών µεγεθών όπως για παράδειγµα, 

της ωφέλιµης ζωής ή της υπολειµµατικής αξίας των παγίων, του ανακτήσιµου ποσού από τα 

διάφορα πάγια, του ύψους των προβλέψεων κ.α. Οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται σε 

υποθέσεις, οι οποίες δηµιουργούν αβεβαιότητα, για το ύψος των λογιστικών κονδυλίων 

Τέλος σηµαντικό είναι το κόστος της αναλυτικής παρακολούθησης ορισµένων λογαριασµών 

των οποίων τα ∆ΛΠ απαιτούν τη γνωστοποίηση στο Προσάρτηµα και την Ετήσια Έκθεση 

διαχείρισης (annual report). 

Τα ∆ΛΠ προβλέπουν ότι σε περίπτωση σηµαντικών λαθών στις οικονοµικές 

καταστάσεις προηγούµενων Χρήσεων, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα είτε να 
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αναπροσαρµόζουν τις οικονοµικές καταστάσεις των προηγουµένων ετών είτε να 

αναπροσαρµόζουν το αποτέλεσµα της τρέχουσας Χρήσης. 

Σύµφωνα όµως µε το άρθρο 17 του ΚΒΣ πράξεις που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα Χρήσης 

καταχωρούνται στον Ισολογισµό το αργότερο εντός τεσσάρων µηνών από τη λήξη της 

Χρήσης. Τίθεται λοιπόν το ζήτηµα αν µε την εισαγωγή των ∆ΛΠ τα οποία επιτρέπουν τη 

διόρθωση, για σκοπούς λογιστικούς, προηγουµένων καταστάσεων, θα µπορούσαν οι 

επιχειρήσεις να προβαίνουν στις αντίστοιχες τροποποιήσεις των φορολογητέων 

αποτελεσµάτων. 

 

 

1.9. Πριν την Υποχρεωτική Εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων στις Χώρες της Ε.Ε. 

 

 

Πριν την υποχρεωτική εφαρµογή των διεθνών Λογιστικών Προτύπων από 1.1.2005, από τις 

εισηγµένες σε Χρηµατιστήρια Αξιών εταιρίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο 

στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσµο διαπιστώθηκε µια σαφή έλλειψη συνοχής όσον 

αφορά θέµατα λογιστικής τυποποίησης. ∆ηλαδή, σε κάθε χώρα αντιστοιχούν και διαφορετικά 

πρότυπα. Οι παράγοντες που έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και στην ποιότητα των 

προτύπων είναι η οικονοµική πρόοδος, ο βαθµός ανάπτυξης των κεφαλαιαγορών, το πολιτικό 

σύστηµα και οι πολιτισµικές καταβολές. Αλλά καθοριστικό ρόλο έπαιξε ποιες ήταν οι 

επιδιώξεις και ο σκοπός της λογιστικής σε κάθε χώρα. (Κόντος, 2007) Όσον αφορά αυτό τον 

παράγοντα, υπάρχουν δύο βασικά µοντέλα/σχολές λογιστικής: το Αγγλοσαξονικό και το 

Νοτιοευρωπαϊκό  (Γαλλογερµανικό / Φραγκογερµανικό) µοντέλο. Με βάση τη 

γαλλογερµανική αντίληψη οι οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσουν οι επιχειρήσεις 

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

αγγλοσαξονική νοοτροπία οι οικονοµικές καταστάσεις γίνονται για την πληροφόρηση του 

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

για το αν θα αγοράσει, θα διακρατήσει ή θα πωλήσει µια συγκεκριµένη µετοχή. 
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1.10. ΣΤΑ∆ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

 

1.10.1 ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

 

 

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

και γνωστοποίησης που παίζουν σηµαντικό ρόλο σε συναλλαγές και γεγονότα. Βασίζονται 

στο «Πλαίσιο για την Ετοιµασία και Παρουσίαση των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων» 

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

� Αναφέρει τις αρχές που διέπουν τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις γενικού σκοπού 

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

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

λογιστικών θεµάτων. 

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

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

άλλες χώρες τα ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. υιοθετούνται υποχρεωτικά από τα µέλη των λογιστικών 

επαγγελµατικών σωµάτων π.χ. Κύπρος. Και ορισµένες χώρες αναπροσαρµόζουν τα δικά τους 

εθνικά λογιστικά πρότυπα για να συνάδουν µε τα ∆.Λ.Π. /∆.Π.Χ.Α. π.χ. Ηνωµένο Βασίλειο. 

Η δηµιουργία ενός κοινού πλαισίου λογιστικών προτύπων, κανόνων και αρχών 

αυξάνει τη συγκρισιµότητα µεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών χωρών, δίνει τη δυνατότητα 

να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες από την ενοποίηση των θυγατρικών και το πιο 

ουσιαστικό αποτελεί ένα έτοιµο πλαίσιο εφαρµογής για χώρες που δεν έχουν δηµιουργήσει 

ένα δικό τους πλαίσιο προτύπων και κανόνων. Η υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. έχει ως στόχο την 

παρουσία ποιοτικών οικονοµικών καταστάσεων που θα προσφέρουν σαφείς, αξιόπιστες και 

κατανοητές πληροφορίες για τους χρήστες. Κάποια από τα σηµαντικότερα οφέλη της 

υιοθέτησης των ∆.Λ.Π. είναι η µείωση του επενδυτικού κινδύνου και του κόστους κεφαλαίου 

σε παγκόσµια βάση, η µη ύπαρξη διαφορετικών λογιστικών και φορολογικών µηχανισµών 

και ενίσχυση των διεθνών επενδύσεων(Daske, Holger 2006). 
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Οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν στην προσπάθεια επίτευξης εναρµόνισης των ∆.Λ.Π. 

είναι (Australian CPA, 1998): 

� δηµιουργία µιας εναλλακτικής επιλογής έναντι της κυριαρχίας των αµερικανικών 

λογιστικών προτύπων 

� ανταλλαγή λογιστικών χειρισµών σε παγκόσµιο επίπεδο διευκόλυνση των 

διεθνών επενδυτών και των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

 

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

 

 

Η πρώτη προσπάθεια υιοθέτησης των λογιστικών προτύπων από τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης έγινε τη δεκαετία του 1980 µε την έκδοση της 4ης και της 7ης  Κοινοτικής Οδηγίας, 

όπου αναφέρονταν στις ετήσιες και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων, αντίστοιχα. Όµως αυτές οι οδηγίες δεν συνέλαβαν σηµαντικά στη βελτίωση 

της συγκρισιµότητας των οικονοµικών καταστάσεων των εισηγµένων εταιριών στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών και σε συνδυασµό µε την επιταχυνόµενη ανάγκη ολοκλήρωσης της 

αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών έγινε επιτακτική η αντικατάστασή τους. 

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

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο για τη «στρατηγική χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 

Ε.Ε. απέναντι στη διεθνή εναρµόνιση» επισηµαίνοντας ότι οι σηµαντικότεροι φορείς 

καθορισµού λογιστικών προτύπων παγκοσµίως αποµακρύνονται από το σύστηµα ιστορικού 

κόστους για την αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων καθώς και άλλων µορφών 

παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων και τείνουν προς την αποτίµηση στην εύλογη αξία. 

Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη χρήσης αναγνωρισµένων διεθνών λογιστικών προτύπων κατά 

την προετοιµασία των ενοποιηµένων καταστάσεων των εισηγµένων εταιριών το αργότερο 

µέχρι το 2005. 

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

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

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

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

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

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

διασφαλίσουν ίση µεταχείριση των διαφόρων κατηγοριών εισοδηµάτων, ανάλογα µε την 
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ικανότητά τους να τηρούν την αρχή πληρωµής. Το κριτήριο αυτής της αρχής πληρωµής είναι 

ότι ως εισόδηµα θεωρούµε το εισόδηµα που προέρχεται από µία οικονοµική περίοδο και 

υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο από όλους τους φορολογούµενους σύµφωνα µε ενιαίους, 

αντικειµενικούς και µη αυθαίρετους κανόνες. 

Με τον Κανονισµό 1725/2003 (Γρηγοράκου, 2008) της Επιτροπής της 29/09/2003, που 

δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L261/13-10-2003, 

υιοθετήθηκαν τα ισχύοντα την 14/09/2002 ∆.Λ.Π., εκτός 32 και 39, καθώς και οι σχετικές 

∆ιερµηνείες, για υποχρεωτική εφαρµογή από όλα τα κράτη µέλη της Ε.Ε. από 01/01/2005 κατά 

την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών  καταστάσεων των εταιριών που µετοχές τους 

είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών (Business Europe, 2000). 

 

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

 

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

στο Χ.Α.Α. στο άρθρο 1 του Ν.2992/2002 (Καραγιώργος - Πετρίδης, 2006), σχετικά µε τα 

µέτρα ενίσχυσης της Κεφαλαιαγοράς και όπως προβλέπεται από τον Κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ.1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002. Στη συνέχεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του 

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

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

Οι παραπάνω διατάξεις συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 11 Ν.3301/2004(Γρηγοράκου, 

2008).Με βάσει τους παραπάνω νόµους, ορίζεται ότι οι ανώνυµες εταιρίες, των οποίων 

µετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, να 

συντάσσουν Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και Τριµηνιαίες Ενδιάµεσες Οικονοµικές 

Καταστάσεις καθώς και οι θυγατρικές τους(οι µητρικές εταιρίες υποχρεούνται στην εφαρµογή 

των ∆.Λ.Π. και κατά τη σύνταξη των ενοποιηµένων καταστάσεων) σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις παραπάνω εταιρίες 

που εφαρµόζουν υποχρεωτικά ∆.Λ.Π., οι οικονοµικές καταστάσεις που πρέπει να δηµοσιεύουν 

είναι οι εξής, µε βάση το άρθρο 1 παρ. 1 Ν.2992/ΦΕΚ 54/20-3-2002(Μπατσινίλας-

Πατατούκας, 2010): 

• Ισολογισµός 

• Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως 

• Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
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• Κατάσταση Ταµειακών Ροών και 

• Προσάρτηµα (Επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων) 

Προαιρετικά δίνεται η δυνατότητα εφαρµογής των ∆.Λ.Π σε ανώνυµες εταιρίες µη 

εισηγµένες ή εταιρίες περιορισµένης ευθύνης εφόσον έχει αποφασιστεί από τη Γενική 

Συνέλευση των µετόχων ή εταίρων της εταιρίας, µε βάση το άρθρο 1 παρ. 1 Ν.2992/ΦΕΚ 

54Α’/20-3-2002, όπου τότε οι οικονοµικές καταστάσεις που υποχρεούνται να δηµοσιεύουν 

είναι οι εξής: 

• Ισολογισµός 

• Αποτελέσµατα Χρήσεως 

• Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων 

• Προσάρτηµα (Επεξηγηµατικές σηµειώσεις) 

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

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

καταστάσεων που δηµοσιεύονται είναι η παροχή όσο το δυνατό πληρέστερης και ουσιώδεις 

πληροφόρησης, η οποία θα είναι διαθέσιµη τόσο στους µετόχους και τους οικονοµικούς 

αναλυτές αλλά και σε κάθε πιθανό χρήστη των οικονοµικών καταστάσεων, ο οποίος θα 

µπορεί να βασιστεί και να αποκοµίσει από αυτές ουσιαστικές πληροφορίες για τη λήψη 

αποφάσεων (Accountancy, 2002). 

 

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

 

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

επιχειρήσεις στα χρηµατιστήρια των χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης και προαιρετικά από 

µικρό αριθµό επιχειρήσεων που δεν έχουν το απαιτούµενο µέγεθος ώστε να ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις των ∆.Λ.Π/∆.Π.Χ.Α. 

Σήµερα, η µεγαλύτερη πλειοψηφία των εταιριών σε κάθε χώρα εφαρµόζουν τις 

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

∆.Λ.Π/∆.Π.Χ.Α. Ο βασικότερος λόγος αποχής είναι το κόστος εφαρµογής τους µια και απαιτεί 

περισσότερο εξειδικευµένο προσωπικό και καλύτερα συστήµατα µηχανογράφησης. 

Έτσι το IASB έχει αντιληφθεί ότι όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των Μ.Μ.Ε. που δεν 

εφαρµόζουν τα ∆.Λ.Π/∆.Π.Χ.Α. τόσο υποµονεύεται η εφαρµογή τους και από τις µεγαλύτερες 

εταιρίες. Για αυτό το λόγο και για να µειώσει το κόστος εφαρµογής τους αποφάσισε τη 

δηµιουργία ενός ∆.Π.Χ.Α. για Μ.Μ.Ε. Στις 15/02/2007 δηµοσίευσε ένα προσχέδιο προτύπου( 
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Καραγιώργος - Πετρίδης, 2006), το οποίο είναι ένα απλοποιηµένο και αυτοτελές σύνολο 

λογιστικών αρχών που είναι κατάλληλο για µικρότερες επιχειρήσεις και βασίζεται στα πλήρη 

∆.Λ.Π. Στόχος του IASB είναι να δηµιουργηθεί ένα πρότυπο που να χρησιµοποιείται από 

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

ολοκληρωµένων ∆.Λ.Π. 

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

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

και εποµένως δεν αποτελεί µέρος της κοινοτικής νοµοθεσίας. Είναι κάτι που θα γίνει στο εγγύς 

µέλλον και πιθανό να δίνει η Ε.Ε. ένα σηµαντικό χρονικό περιθώριο πριν την υποχρεωτική 

εφαρµογή του. 

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

το µεγάλο πλήθος των ελληνικών επιχειρήσεων. Για αυτό θα πρέπει να αρχίσουν σε σταδιακή 

και προαιρετική βάση λογιστές, ελεγκτές, χρηµατοοικονοµικά στελέχη, δηµόσιοι υπάλληλοι που 

σχετίζονται µε τις οικονοµικές καταστάσεις των ιδιωτικών εταιριών, εταιρίες, πανεπιστήµια και 

όλοι οι φορείς που εµπλέκονται µε τη λογιστική να τα εφαρµόζουν (Ντζανάτος, 2010). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 12 

 

2.1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ∆.Λ.Π.-∆.Λ.Π. 12  

      «ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ» 

 

 

2.1.1 Πρόβληµα Ε.Λ.Π.-Φορολογικής Νοµοθεσίας 

 

 

Γενικά,  στο ελληνικό φορολογικό καθεστώς υπάρχει διαφορά ανάµεσα στα λογιστικά κέρδη 

που προκύπτουν µε βάση τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και µε τα φορολογητέα 

κέρδη που προκύπτουν µε βάση την φορολογική νοµοθεσία, που θέλει να εισπράξει φόρους 

µέσω των φορολογικών ρυθµίσεων. Όµως αυτό δηµιουργεί προβλήµατα σε όλους τους 

ενδιαφερόµενους που διαβάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις, γιατί δεν παρουσιάζεται η 

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

επιχείρησης φαίνεται µέσω της λογιστικής προσέγγισης. 

Λόγω αυτή της διαφοράς, οι επιχειρήσεις καταρτίζουν µία κατάσταση αναµόρφωσης 

των λογιστικών κερδών στα φορολογητέα κέρδη, στην οποία αναφέρονται όλες αυτές οι 

διαφορές µεταξύ αυτών των δύο κερδών. Για παράδειγµα, τα µη εκπιπτόµενα έξοδα, τα 

αφορολόγητα έσοδα, οι αφορολόγητες εκπτώσεις, τα έξοδα που εκπίπτουν µε διαφορετικά 

κριτήρια (π.χ. ταµειακή βάση) από αυτά µε τα οποία αναγνωρίζονται (π.χ. αρχή του 

δεδουλευµένου), όπως επίσης και τα έξοδα που υπολογίζονται µε διαφορετικό τρόπο για 

φορολογικούς σκοπούς από ότι για λογιστικούς (π.χ. αποσβέσεις). 

Οι διαφορές µεταξύ φορολογητέου εισοδήµατος και λογιστικού αποτελέσµατος µπορούν να 

διακριθούν σε δύο κατηγορίες: 

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

αποτελέσµατα αλλά δεν πρόκειται ποτέ να φορολογηθεί ή ένα έξοδο το οποίο έχει 

αναγνωριστεί στα λογιστικά αποτελέσµατα αλλά δεν εκπίπτει των φορολογητέων κερδών. 

• Προσωρινές διαφορές, δηλαδή διαφορές που πρόκειται να αναστραφούν. 

Αυτές οι διαφορές αφορούν σε κονδύλια που ενώ επηρεάζουν το λογιστικό αποτέλεσµα της 

τρέχουσας χρήσης, θα διαµορφώσουν το φορολογικό αποτέλεσµα µίας επόµενης χρήσης (Grant 

Thornton, 2006). 
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 Υπάρχει ένα πλήθος φορολογικών ρυθµίσεων που µας δείχνει την επίδραση της φορολογικής 

νοµοθεσίας στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ώστε να καταλήγουµε σε οικονοµικές 

καταστάσεις που δεν είναι αµιγώς ούτε φορολογικές αλλά ούτε προκύπτουν µε βάση τα ΕΛΠ. 

Κάποια τέτοια παραδείγµατα παρουσιάζονται παρακάτω (Ντζανάτος, 2008): 

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

επισφαλείς απαιτήσεις µέσα σε κάθε χρήση. Όµως φορολογικά αναγνωρίζονται τέτοιες 

προβλέψεις µόνο όταν πραγµατοποιηθούν οι απώλειες. Σαν αποτέλεσµα, οι εταιρείες δεν 

διενεργούν, αυτές τις προβλέψεις. Για παράδειγµα, εταιρία µπορεί να καταχωρίσει πρόβλεψη 

για επισφαλείς χρεώστες 5% πάνω σε χρεώστες €10 εκατ., αλλά ο φορολογικός νόµος να 

επιτρέπει για σκοπούς υπολογισµού του φορολογητέου κέρδους, καταχώριση πρόβλεψης 

µόνο στο 1%. 

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

του προσωπικού λόγω «εξόδου από την υπηρεσία». Αυτές όµως οι προβλέψεις δεν 

αναγνωρίζονται φορολογικά και θα αναγνωριστούν µόνο όταν θα πληρωθούν αποζηµιώσεις 

στο προσωπικό ή το νωρίτερο µια χρήση πιο πριν. Έτσι οι περισσότερες εταιρείες δεν 

δηµιουργούν τέτοιου είδους προβλέψεις, παρότι προβλέπεται από το Ν.2190/1920. 

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

αποσβέσεις των παγίων. ∆ηλαδή, καθορίζει αυθαίρετα την ωφέλιµη ζωή ενός παγίου. Αυτό 

σηµαίνει ότι πάγια µπορεί να αποσβένονται πολύ νωρίτερα από την ωφέλιµη διάρκεια ζωής 

τους και άρα τα αποτελέσµατα των χρήσεων στην αρχή να εµφανίζονται επιβαρυµένα, το 

οποίο είναι µια συµφέρουσα ρύθµιση για την εταιρεία. Όµως για αυτήν την φορολογική 

παρέµβαση στις οικονοµικές καταστάσεις, δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη από τα ΕΛΠ. 

 

 

2.1.2 Λύση Προβλήµατος-Υιοθέτηση ∆.Λ.Π. 12 

 

 

Στο ζήτηµα αυτής της σχέσης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων µε τη φορολογική 

νοµοθεσία και των επιδράσεων της δεύτερης στα πρώτα, έρχεται να δώσει λύση η εφαρµογή 

των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και συγκεκριµένα µέσω του ∆ΛΠ 12 «Φόροι 

Εισοδήµατος». Στο εξής οι οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύονται, είναι αυτές που 

αντιστοιχούν σε συγκεκριµένα λογιστικά πρότυπα, ενώ οι φορολογικές αρχές, µε βάση αυτές 

τις οικονοµικές καταστάσεις και τις όποιες άλλες ρυθµίσεις τους, προσδιορίζουν το 
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φορολογητέο εισόδηµα και εισπράττουν τους φόρους τους. Στην ουσία έγινε αποσύνδεση των 

Οικονοµικών Καταστάσεων των εταιριών από την φορολογία, κάτι που αποτελεί τη 

µεγαλύτερη συµβολή στη λογιστική επιστήµη και πρακτική στη χώρα µας, αλλά πάνω από 

όλα δίνει σηµαντική πληροφόρηση στους επενδυτές. Λόγω της ύπαρξης των ∆.Λ.Π. 

συνηθίζεται να ετοιµάζονται δύο διαφορετικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Βλάχος, 

2010): 

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

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, και 

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

φορολογικές αρχές της χώρας. 

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

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

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

πραγµατοποιήθηκε το εισόδηµα επί του οποίου υπολογίζεται ο φόρος και αποτελεί στοιχείο 

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

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

στο λογαριασµό 86 «Αποτελέσµατα Χρήσεως» και όχι στο λογαριασµό 88 «Αποτελέσµατα 

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

Για τη λογιστικοποίηση των φορολογικών επιπτώσεων που προκύπτουν εξαιτίας της 

µεθόδου χρησιµοποιούνταν η µέθοδος της αναβολής ή η µέθοδος της υποχρεώσεως της 

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

τις τρέχουσες “χρονικές” λογιστικές διαφορές, δηλαδή τις διαφορές µεταξύ φορολογητέου 

εισοδήµατος και λογιστικού αποτελέσµατος µιας χρήσεως, αναβάλλονται και κατανέµονται 

σε µελλοντικές χρήσεις, που γίνεται η λογιστική τακτοποίηση των χρονικών λογιστικών 

διαφορών, π.χ. πρόβλεψη για πληρωτέους φόρους, προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού. 

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

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

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

αναγράφονται στο λογαριασµό «Αποτελέσµατα Χρήσεως»(χρονικές διαφορές), αλλά και µε 

βάσει των µεγεθών που αναγράφονται στον Ισολογισµό και τα οποία περιλαµβάνουν 

“προσωρινές διαφορές” µεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογητέας αξίας. Αυτό γίνεται γιατί 

ο Ισολογισµός είναι ένα προστάδιο έναντι του λογαριασµού «Αποτελέσµατα Χρήσεως» και 

ορισµένα στοιχεία του περικλείουν διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας µε την οποία 

εµφανίζονται στον Ισολογισµό και της αντίστοιχης αξίας που αναγνωρίζονται φορολογικά. 
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Αυτές οι διαφορές µεταξύ λογιστικής αξίας και της αντίστοιχης φορολογικά 

αναγνωριζόµενης αξίας αποτελούν τις “προσωρινές διαφορές”, οι οποίες θα επηρεάσουν 

(αυξητικά ή µειωτικά) το φόρο εισοδήµατος, όταν τα µεγέθη αυτά του Ισολογισµού 

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

διάστηµα αυτές οι προσωρινές διαφορές παραµένουν στον Ισολογισµό περικλείουν φόρο 

εισοδήµατος, ο οποίος πρέπει να εµφανιστεί στον Ισολογισµό ως «αναβαλλόµενος φόρος 

εισοδήµατος». 

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

καλύπτει τόσο την τρέχουσα όσο και την αναβαλλόµενη φορολογία, γιατί το σηµαντικότερο 

θέµα στη λογιστική των φόρων εισοδήµατος είναι ο τρόπος 

λογιστικής παρακολούθησης τόσο των τρεχουσών, όσο και των µελλοντικών φορολογικών 

συνεπειών που θα προκύψουν από: 

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

(ή υποχρεώσεων) που αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό της επιχείρησης. Στην περίπτωση 

που η ανάκτηση ή ο διακανονισµός της λογιστικής αξίας του στοιχείου, είναι πιθανό να 

αυξήσει ή να µειώσει τις µελλοντικές πληρωµές φόρου(σε σχέση µε αυτές που θα υπήρχαν αν 

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

πρέπει να αναγνωρίσει αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση. 

• συναλλαγές και άλλα οικονοµικά γεγονότα της τρέχουσας χρήσης που αναγνωρίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. ∆ηλαδή, ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί έξοδο το 

οποίο αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης, αν οι συναλλαγές και τα 

οικονοµικά γεγονότα που αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση αναγνωρίζονται επίσης 

στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. Ενώ, ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί έξοδο το 

οποίο αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αν οι συναλλαγές και τα οικονοµικά 

γεγονότα που αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση αναγνωρίζονται, επίσης, στα ίδια 

κεφάλαια. 
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2.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ∆.Λ.Π. 12-ΣΚΟΠΟΣ 

 

2.2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

 

Το σηµαντικότερο θέµα στη λογιστική των φόρων εισοδήµατος είναι ο τρόπος λογιστικής 

παρακολούθησης τόσο των τρεχουσών όσο και των µελλοντικών φορολογικών συνεπειών 

που θα προκύψουν από: 

• Τη µελλοντική ανάκτηση(ή διακανονισµό) της λογιστικής αξίας στοιχείων του ενεργητικού 

(ή υποχρεώσεων) που αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό της επιχείρησης. 

• Συναλλαγές και άλλα οικονοµικά γεγονότα της τρέχουσας χρήσης που αναγνωρίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. 

Το ∆ΛΠ 12, υιοθετώντας τη µέθοδο των υποχρεώσεων καλύπτει τόσο την τρέχουσα όσο και 

την αναβαλλόµενη φορολογία. Σκοπός του είναι να καθορίσει τον λογιστικό χειρισµό που 

πρέπει να ακολουθείται για τους φόρους εισοδήµατος και συγκεκριµένα τον τρόπο 

λογιστικής παρακολούθησης των τρεχουσών και των µελλοντικών φορολογικών 

υποχρεώσεων. 

 

 

2.2.2. ΣΚΟΠΟΣ  ∆ΛΠ 12 

 

 

 Κύριος σκοπός του ∆ιεθνούς Λογιστικού Πρότυπου 12 (∆.Λ.Π. 12) «Φόροι Εισοδήµατος» 

είναι να καθορίσει τον πρότυπο χειρισµό τόσο των τρεχουσών όσο και των µελλοντικών 

φορολογικών συνεπειών που θα προκύψουν  από: 

• Τη µελλοντικά ανάκτηση (ή διακανονισµό) της λογιστικής αξίας στοιχείων του ενεργητικού 

(ή υποχρεώσεων) που αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό µίας επιχείρησης. 

• Συναλλαγές και άλλα οικονοµικά γεγονότα της τρέχουσας χρήσης που αναγνωρίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις µίας επιχείρησης. 

Στο ∆.Λ.Π. 12 περιλαµβάνονται έννοιες της τρέχουσας και της αναβαλλόµενης φορολογίας  

και οι κανόνες υπολογισµού και αναγνώρισής τους. 



 29 
 
 

Το Πρότυπο, επίσης καθορίζει και τις πληροφορίες σχετικά µε τους φόρους εισοδήµατος που 

θα πρέπει να περιλαµβάνονται στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις που συνοδεύουν τις 

οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. 

 

2.2.3.ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Το ∆ΛΠ 12 εφαρµόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις που καταρτίζουν οικονοµικές καταστάσεις 

µε βάση τις απαιτήσεις των ∆.Π.Χ.Π. 

 

2.2.4 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. 

 

Πριν την αναλυτική παρουσίαση των απαιτήσεων του ∆.Λ.Π. 12 είναι χρήσιµο να 

παρατεθούν ορισµένες βασικές έννοιες οι οποίες σχετίζονται µε το Πρότυπο και θα 

βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση όσων αναφέρονται παρακάτω. 

 

Λογιστικό αποτέλεσµα είναι το καθαρό κέρδος ή ζηµιά  µίας χρήσης, πριν από την 

αφαίρεση του εξόδου για φόρους. 

 

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

χρήσης, το οποίο προσδιορίζεται σύµφωνα µε τους κανόνες που έχουν τεθεί από τις 

φορολογικές αρχές και επί του οποίου είναι πληρωτέοι (επιστρεπτέοι ) οι φόροι εισοδήµατος. 

 

Φόροι έσοδα ( φόροι έξοδα) είναι το συγκεντρωτικό ποσό που περιλαµβάνεται στον 

προσδιορισµό του καθαρού κέρδους ή ζηµίας της χρήσης και αφορά στον τρέχοντα και στον 

αναβαλλόµενο φόρο. 

 

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

αναλογούν στο φορολογητέο κέρδος( φορολογική ζηµιά) µιας χρήσης. 

 

 

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις είναι τα ποσά των πληρωτέων φόρων εισοδήµατος 

σε µελλοντικές περιόδους που αφορούν σε προσωρινές φορολογητέες διαφορές. 
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Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις είναι τα ποσά των φόρων     εισοδήµατος που  είναι 

επιστρεπτέα σε µελλοντικές περιόδους και αφορούν σε: 

• Εκπεστέες προσωρινές διαφορές 

• Μεταφερόµενες στο µέλλον φορολογικές ζηµίες και 

• Μεταφερόµενους στο µέλλον πιστωτικούς φόρους 

Προσωρινές διαφορές είναι οι διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης στον ισολογισµό και της φορολογικής βάσης του. Οι 

προσωρινές διαφορές µπορεί να είναι: 

• είτε φορολογητέες προσωρινές διαφορές 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 

• 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). 

Η φορολογική βάση περιουσιακού στοιχείου  ή υποχρέωσης είναι   το ποσό που αποδίδεται 

σε αυτό το περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση για φορολογικούς σκοπούς. 

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

και το αναβαλλόµενο έξοδο φόρου (αναβαλλόµενο έσοδο φόρου). 

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 

 

2.3 Μέθοδοι λογιστικής παρακολούθησης του Φόρου Εισοδήµατος 

 

Με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. ο φόρος εισοδήµατος αποτυπώνεται στο λογαριασµό 88 

«αποτελέσµατα προς διάθεση» και όχι το λογαριασµό 86 «αποτελέσµατα χρήσεως». Ο φόρος 

εισοδήµατος δεν είναι δαπάνη της χρήσης και συνεπώς δεν διαµορφώνει το αποτέλεσµα της 

χρήσεως, αλλά αποτελεί συµµετοχή του κράτους στο αποτέλεσµα αυτό. Οι ακολουθούντες 

την εκδοχή αυτή εφαρµόζουν την καλούµενη «µέθοδο του πληρωτέου φόρου», κατά την 
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οποία από τα διατιθέµενα κέρδη αντλείται ποσό ίσο µε την υπολογιζόµενη υποχρέωση για 

φόρο εισοδήµατος, ανεξάρτητα αν υπολογίζεται και συνεπώς καταβάλλεται φόρος 

εισοδήµατος µεγαλύτερος ή µικρότερος από αυτόν που αναλογεί στη χρήση, λόγω ύπαρξης 

προσωρινών διαφορών µεταξύ λογιστικών και φορολογητέων κερδών. Οι διαφορές αυτές 

µεταξύ λογιστικών και φορολογητέων κερδών απλώς γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις 

(προσάρτηµα) των οικονοµικών καταστάσεων χωρίς να απαιτείται κανένας άλλος λογιστικός 

χειρισµός. 

Με βάση το «∆ΛΠ 12» ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί δαπάνη της χρήσης στην 

οποία πραγµατοποιήθηκε το εισόδηµα επί του οποίου αυτός υπολογίστηκε και συνεπώς ο 

φόρος διαµορφώνει το αποτέλεσµα της χρήσεως. Ο φόρος πρέπει να καταχωρείται ως έξοδο 

στο λογαριασµό «αποτελέσµατα χρήσεως» και όχι στο λογαριασµό «αποτελέσµατα προς 

διάθεση». 

Εφόσον κατά την εκδοχή αυτή ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί έξοδο της χρήσεως, 

πρέπει να υπάγεται στις ίδιες λογιστικές αρχές που εφαρµόζονται για όλα τα έξοδα δηλαδή το 

ποσό του φόρου να είναι αυτό που αναλογεί, σχετίζεται και απορρέει από τα λογιστικά έσοδα 

και έξοδα που ανήκουν στη χρήση και διαµορφώνουν το αποτέλεσµα αυτής. Συνεπώς οι 

προσωρινές διαφορές µεταξύ φορολογητέων και λογιστικών µεγεθών πρέπει να βαρύνουν ή 

να ωφελούν τις χρήσεις στις οποίες οι διαφορές αυτές οριστικοποιούνται (από προσωρινές 

καθίστανται οριστικές). 

Οι διαφορές µεταξύ λογιστικών και φορολογικών µεγεθών πρέπει να λογιστικοποιούνται, 

γεγονός το οποίο επιτυγχάνεται µε τις ακόλουθες µεθόδους: 

� µέθοδος της αναβολής 

� µέθοδος της υποχρέωσης 

�  

 

2.3.1 Μέθοδος της αναβολής 

 

 

Η µέθοδος αυτή βασίζεται αποκλειστικά στο λογαριασµό «αποτελέσµατα χρήσεως» και 

αποσκοπεί στο να βαρύνει τη χρήση µόνο µε το φόρο εισοδήµατος που αναλογεί στο 

λογιστικό αποτέλεσµα της χρήσεως και στις καλούµενες «οριστικές διαφορές», µεταξύ 

λογιστικών και φορολογικών εξόδων και εσόδων της χρήσεως, ενώ οι προσωρινές χρονικές 

διαφορές των µεγεθών αυτών (εξόδων - εσόδων) λογιστικοποιούνται και εµφανίζονται στον 
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ισολογισµό ως αναβαλλόµενες υποχρεώσεις (ή απαιτήσεις) µέχρι της οριστικοποίησης τους, 

οπότε καθίστανται βέβαιες και εκκαθαρισµένες υποχρεώσεις (ή απαιτήσεις) για φόρο 

εισοδήµατος. 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, η δαπάνη του φόρου της χρήσεως περιλαµβάνει: την 

πρόβλεψη για πληρωτέους φόρους την επίπτωση επί του φόρου εισοδήµατος των χρονικών 

λογιστικών διαφορών που αναβάλλεται για άλλη ή άλλες χρήσεις 

Σηµειώνεται ότι χρονικές λογιστικές διαφορές είναι οι διαφορές µεταξύ λογιστικού 

αποτελέσµατος της χρήσεως και φορολογητέου εισοδήµατος αυτής και ότι οι διαφορές αυτές 

διακρίνονται σε οριστικές και προσωρινές. Οι τελευταίες δηµιουργούνται σε µια χρήση και 

τακτοποιούνται σε επόµενη ή επόµενες χρήσεις. Την εξεταζόµενη µέθοδο προέβλεπε το 

αρχικό .∆.Λ.Π 12 «φόροι εισοδήµατος» (1979). 

 

 

2.3.2 Μέθοδος της υποχρέωσης 

 

 

Η µέθοδος της υποχρέωσης επιδιώκει να προσδιορίσει την υποχρέωση της επιχείρησης από 

φόρο εισοδήµατος όχι µόνο βάσει των εσόδων - εξόδων που αναγράφονται στο λογαριασµό 

«αποτελέσµατα χρήσεως», αλλά και βάσει των µεγεθών που αναγράφονται στον 

ισολογισµό και τα οποία περιλαµβάνουν «προσωρινές διαφορές» µεταξύ λογιστικής 

αξίας και φορολογητέας αξίας αυτών. 

Πράγµατι, ο ισολογισµός είναι ένας µεταβατικός λογαριασµός, ένα προστάδιο έναντι 

του λογαριασµού «αποτελέσµατα χρήσεως», ορισµένα στοιχεία του οποίου περικλείουν 

διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας µε την οποία εµφανίζονται στον ισολογισµό και της 

αντίστοιχης αξίας που αναγνωρίζεται φορολογικά. 

Οι διαφορές λογιστικής αξίας και της αντίστοιχης φορολογικά αναγνωριζόµενης αξίας 

συνιστούν τις καλούµενες «προσωρινές διαφορές», οι οποίες διαφορές θα επηρεάσουν 

(αυξητικά ή µειωτικά) το φόρο εισοδήµατος, όταν τα µεγέθη αυτά του ισολογισµού 

εισπραχθούν ή εξοφληθούν ή µεταφερθούν στα «αποτελέσµατα χρήσεως». 

Για όσο χρονικό διάστηµα οι προσωρινές αυτές διαφορές παραµένουν στον 

ισολογισµό περικλείουν φόρο εισοδήµατος, ο οποίος πρέπει να λογιστεί και να εµφανιστεί 

στον ισολογισµό ως «αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος». 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, ο φόρος της χρήσεως περιλαµβάνει: 
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την πρόβλεψη για πληρωτέους φόρους το ποσό που προβλέπεται να πληρωθεί ή έχει 

προπληρωθεί λόγω λογιστικών διαφορών, που δηµιουργούνται ή τακτοποιούνται στην 

τρέχουσα χρήση τις προσαρµογές των υπολοίπων των αναβαλλόµενων φόρων που 

εµφανίζονται στον ισολογισµό λόγω µεταβολών στους φορολογικούς συντελεστές ή λόγω 

επιβολής νέων φόρων. 

Σηµειώνεται ότι οι προσαρµογές των υπολοίπων των αναβαλλόµενων φόρων, καθώς 

και οι δηµιουργούµενες ή τακτοποιούµενες λογιστικά στην τρέχουσα χρήση χρονικές 

λογιστικές διαφορές γίνονται µε βάση τους ισχύοντες για τη χρήση φορολογικούς 

συντελεστές. 

Το αρχικό ∆.Λ.Π 12 «Φόρος Εισοδήµατος» (1979) επέβαλλε την παρακολούθηση του 

φόρου εισοδήµατος µε τη µέθοδο αναβολής και τη µέθοδο της υποχρεώσεως που 

προσδιορίζεται µε βάση το λογαριασµό «αποτελέσµατα χρήσεως» (χρονικές διαφορές). Το 

αναθεωρηµένο (το 2000) λογιστικό Πρότυπο απαγορεύει τη µέθοδο της αναβολής και 

επιβάλλει τη µέθοδο της υποχρέωσης µε βάση τον ισολογισµό (προσωρινές διαφορές). 

 

 

2.4 Βασικές αρχές του ∆ΛΠ 12 

 

 

Το ∆ΛΠ 12 διέπουν οι παρακάτω βασικές αρχές: 

 1. Με την αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου (ή µιας υποχρέωσης), η επιχείρηση 

αναµένεται να ανακτήσει ή να διακανονίσει τη λογιστική αξία του στοιχείου αυτού. Στην 

περίπτωση που η ανάκτηση ή ο διακανονισµός της λογιστικής αξίας του στοιχείου, είναι 

πιθανό να καταστήσει τις µελλοντικές πληρωµές φόρων µεγαλύτερες (ή µικρότερες) από ότι 

αυτές θα ήταν, αν η ανάκτηση ή ο διακανονισµός αυτός δεν είχε καµία φορολογική επίδραση, 

τότε η επιχείρηση, µε ορισµένες εξαιρέσεις, πρέπει να αναγνωρίσει αναβαλλόµενη 

φορολογική υποχρέωση (ή αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση). Αναβαλλόµενες 

φορολογικές υποχρεώσεις είναι τα ποσά των πληρωτέων φόρων εισοδήµατος σε µελλοντικές 

περιόδους, που αφορούν σε προσωρινές φορολογητέες διαφορές. 

 2. Ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί έξοδο το οποίο αναγνωρίζεται στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων Χρήσης, αν οι συναλλαγές και τα οικονοµικά γεγονότα που αφορούν αυτή 

τη φορολογική επίδραση αναγνωρίζονται επίσης στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 
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3. Ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί έξοδο το οποίο αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια αν οι συναλλαγές και τα οικονοµικά γεγονότα που αφορούν αυτή τη φορολογική 

επίδραση αναγνωρίζονται επίσης στα ίδια κεφάλαια. 

 

 

2.5 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

 

3.5.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 

2.5.1.1. Τρέχουσα Φορολογία 

 

Ο όρος τρέχων φόρος, αναφέρεται στο 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. 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. Το 

∆ΛΠ 12 σχετικά µε την τρέχουσα φορολογία ορίζει ότι: 

� Ο φόρος εισοδήµατος για την τρέχουσα και τις προηγούµενες χρήσεις πρέπει να 

αναγνωρίζεται ως υποχρέωση, στο βαθµό που δεν έχει καταβληθεί. Αν το ποσό που 

ήδη καταβλήθηκε για την τρέχουσα και τις προηγούµενες  χρήσεις υπερβαίνει το 

οφειλόµενο ποσό για τις χρήσεις αυτές, τότε το επιπλέον ποσό πρέπει να 

αναγνωρίζεται ως απαίτηση. 

� Το όφελος που σχετίζεται µε µια φορολογική ζηµιά, η οποία µπορεί να µεταφερθεί 

αναδροµικά για την ανάκτηση του φόρου προηγούµενης χρήσης, πρέπει να 

αναγνωρίζεται ως απαίτηση (κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την ισχύουσα ελληνική 

φορολογική νοµοθεσία). 

� Οι διαφορές που παρατηρούνται µεταξύ της εκτίµησης του φόρου εισοδήµατος 

προγενέστερων περιόδων και του οριστικού φόρου που συµφωνείται µε τις 

φορολογικές αρχές, θεωρούνται αλλαγές λογιστικών εκτιµήσεων και αναγνωρίζονται 

στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης της τρέχουσας περιόδου σύµφωνα µε τις 
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απαιτήσεις του .∆ Λ Π. 8 (Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών 

Εκτιµήσεων και Λάθη). 

� Οι (τρέχουσες) φορολογικές υποχρεώσεις (ή απαιτήσεις) για την τρέχουσα και τις 

προηγούµενες χρήσεις πρέπει να αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να 

καταβληθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές) µε τη χρήση 

φορολογικών συντελεστών και φορολογικών νόµων που έχουν τεθεί σε ισχύ ή 

ουσιαστικά θα ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του. 

 

 

2.5.1.2 Αναβαλλόµενη Φορολογία 

 

 

Στο ελληνικό φορολογικό καθεστώς, όπως και σε πολλά άλλα φορολογικά καθεστώτα, το 

λογιστικό κέρδος (ή ζηµία) διαφέρει από το φορολογητέο κέρδος (ή ζηµία). Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι λογιστικές πολιτικές που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό του 

λογιστικού αποτελέσµατος, είναι διαφορετικές από τους αντίστοιχους κανόνες που 

χρησιµοποιούν οι φορολογικές αρχές. Έτσι, οι επιχειρήσεις προβαίνουν στη διαδικασία της 

λεγόµενης φορολογικής αναµόρφωσης. 

Οι διαφορές µεταξύ του φορολογητέου εισοδήµατος και του λογιστικού 

αποτελέσµατος µπορεί να είναι: 

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

λογιστικά αποτελέσµατα αλλά δεν πρόκειται ποτέ να φορολογηθεί, ή ένα έξοδο το οποίο έχει 

αναγνωριστεί στα λογιστικά αποτελέσµατα αλλά δεν εκπίπτει από τα φορολογητέα κέρδη. 

Προσωρινές διαφορές, δηλαδή διαφορές που πρόκειται να αναστραφούν. Αυτές οι 

διαφορές αναφέρονται σε κονδύλια που ενώ επηρεάζουν το λογιστικό αποτέλεσµα της 

τρέχουσας χρήσης, θα διαµορφώσουν το φορολογικό αποτέλεσµα µίας επόµενης χρήσης. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 

λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Συγκεκριµένα, οι προβλέψεις αυτές αναγνωρίζονται 

λογιστικά ως έξοδο σε κάθε χρήση που καθίστανται δεδουλευµένες, ενώ αντίθετα, εκπίπτουν 

φορολογικά κατά τη χρήση στην οποία θα καταβληθούν (γίνεται εκτενέστερη αναφορά 

παρακάτω). Πρέπει να τονισθεί ότι συνηθίζεται να ετοιµάζονται δύο διαφορετικές 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις από τις επιχειρήσεις που υιοθετούν τα ∆ΛΠ./∆ΠΧΠ: 
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� µία µε βάση τα ∆ΛΠ., η οποία θα απευθύνεται σε όλους τους χρήστες των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

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

στις φορολογικές αρχές της χώρας (στην πράξη δεν είναι πλήρης χρηµατοοικονοµική 

κατάσταση αλλά οι σχετικοί υπολογισµοί που απαιτούνται από τη φορολογική αρχή). 

Η ανάγκη για την αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας προκύπτει από το γεγονός 

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

αξία που προσδίδεται στα στοιχεία αυτά για φορολογικούς σκοπούς. Προτού όµως αναλυθεί 

περαιτέρω ο τρόπος µε τον οποίο αναγνωρίζεται η αναβαλλόµενη φορολογία, 

αποσαφηνίζεται η έννοια της φορολογικής βάσης που είναι ιδιαίτερα σηµαντική στα πλαίσια 

της αναβαλλόµενης φορολογίας. 

 

 

2.6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ 

 

Οι προσωρινές διαφορές επί των οποίων υπολογίζεται ο αναβαλλόµενος φόρος 

εισοδήµατος προκύπτουν από τη σύγκριση της λογιστικής βάσης ενός περιουσιακού 

στοιχείου (ή υποχρέωσης) και της φορολογικής βάσης αυτού. Προκύπτει συνεπώς η 

ανάγκη αποσαφήνισης των όρων αυτών. 

 

 

2.6.1 Λογιστική βάση 

 

 

Λογιστική βάση ενός στοιχείου είναι η λογιστική αξία του στοιχείου που εµφανίζεται στον 

ισολογισµό. Οµοίως λογιστική αξία µιας υποχρέωσης είναι το ποσό µε το οποίο η υποχρέωση 

εµφανίζεται στον καθιερωµένη ορολογία στην Ελλάδα, λογιστική βάση είναι η αξία µε την 

οποία το περιουσιακό στοιχείο ή η υποχρέωση εµφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης, ενώ 

φορολογική βάση είναι το αντίστοιχο της λογιστικής αξίας ποσό που αναγνωρίζει ο 

φορολογικός νόµος. 
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2.6.2 Φορολογική βάση 

 

 

Το ∆ΛΠ. 12 συγκρίνει τη λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και των 

υποχρεώσεων µε την αντίστοιχη φορολογική τους βάση, προκειµένου να αναγνωρίσει την 

προκύπτουσα αναβαλλόµενη φορολογία. Φορολογική βάση ενός περιουσιακού στοιχείου ή 

µιας υποχρέωσης είναι το ποσό µε το οποίο αναγνωρίζεται για φορολογικούς σκοπούς. 

Αναλυτικότερα φορολογική βάση ενός στοιχείου του ενεργητικού είναι το ποσό που 

θα είναι εκπεστέο φορολογικά από µελλοντικά φορολογητέα οικονοµικά οφέλη τα οποία θα 

εισρεύσουν σε µια επιχείρηση, όταν αυτή ανακτά τη λογιστική αξία του στοιχείου. 

Αυτό θα συµβεί είτε µε την πώληση του στοιχείου (π.χ. εµπορεύµατα) είτε µε τη 

χρήση του για την απόκτηση άλλων στοιχείων (π.χ. µηχανήµατα παραγωγής). Στην 

περίπτωση που τα οικονοµικά οφέλη δεν θα είναι φορολογητέα, τότε η φορολογική βάση του 

στοιχείου του ενεργητικού είναι ίση µε τη λογιστική του αξία. 

Φορολογική βάση µιας υποχρέωσης είναι η λογιστική αξία της υποχρέωσης, µείον 

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

µελλοντικές χρήσεις. Στην περίπτωση εσόδου το οποίο εισπράττεται προκαταβολικά 

(προεισπραχθέντα έσοδα), η φορολογική βάση της προκύπτουσας υποχρέωσης είναι η 

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

µελλοντικές χρήσεις. 

 

 

2.7 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

Ανάλογα µε το είδος των διαφορών που προκύπτουν µεταξύ του λογιστικού και του 

φορολογητέου αποτελέσµατος, διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

Α)Μόνιµες διαφορές 

Β)Προσωρινές διαφορές 

Οι µόνιµες διαφορές αγνοούνται ενώ οι προσωρινές διαφορές µπορεί να είναι είτε 

Φορολογητέες και να αναγνωρίζουν φορολογική υποχρέωση είτε Εκπεστέες και να 

αναγνωρίζουν φορολογική απαίτηση 
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Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι οι µόνιµες διαφορές δεν δηµιουργούν υποχρέωση 

αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογίας, διότι πρόκειται για έξοδα ή έσοδα που επηρεάζουν 

µόνο το φορολογητέο ή µόνο το λογιστικό αποτέλεσµα. Στη συνέχεια, ακολουθούν ορισµένα 

παραδείγµατα µε µόνιµες διαφορές. 

Παράδειγµα Λογιστικά κέρδη Φορολογικά κέρδη 

Αφορολόγητα έσοδα π.χ. 

µερίσµατα 

Προστίθενται Καµία επιδραση 

Μη εκπιπτόµενα έξοδα 

π.χ. ένα ποσοστό των 

εξόδων συντήρηση 

επιβατικών αυτοκινήτων 

Αποτελούν έξοδα της 

χρήσης που µειώνουν τα 

κέρδη 

∆εν λαµβάνονται υπόψη 

ως έξοδα 

 

Αντίθετα, για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές, αναγνωρίζεται µία 

αναβαλλόµενη υποχρέωση εκτός από τις περιπτώσεις που η αναβαλλόµενη φορολογική 

υποχρέωση προκύπτει από την αρχική αναγνώριση υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός 

στοιχείου του ενεργητικού ή υποχρέωσης σε µία συναλλαγή η οποία δε συνίσταται σε 

ενοποίηση επιχειρήσεων και κατά το χρόνο της συναλλαγής, αυτή δεν επηρεάζει ούτε το 

λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζηµία). Επίσης, για όλες τις 

εκπεστέες προσωρινές διαφορές αναγνωρίζεται µία αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, 

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

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

φορολογική απαίτηση προκύπτει από την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού 

ή µιας υποχρέωσης σε συναλλαγή η οποία δεν συνίσταται σε ενοποίηση επιχειρήσεων και 

κατά τον χρόνο της συναλλαγής, δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος, ούτε το 

φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζηµία) . 

 

 

2.7.1 Προσωρινές ∆ιαφορές 

 

 

Προσωρινές διαφορές είναι οι διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή µιας υποχρέωσης που αναγράφεται στον Ισολογισµό και της φορολογικής βάσης 

αυτού. Φορολογική βάση ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρέωσης είναι το ποσό µε 
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το οποίο αναγνωρίζεται για φορολογικούς σκοπούς. δηλαδή η προσωρινή διαφορά προκύπτει 

από την εξίσωση: 

Προσωρινή ∆ιαφορά = Λογιστική Βάση – Φορολογική Βάση 

Σηµειώνεται ότι οι εξεταζόµενες διαφορές καλούνται προσωρινές, επειδή στη 

διαδροµή των χρήσεων, µε την είσπραξη των απαιτήσεων και την εξόφληση των 

υποχρεώσεων ή µε την απόσβεση ή την πώληση των παγίων στοιχείων του ενεργητικού, οι 

διαφορές αυτές τακτοποιούνται σε επόµενες χρήσεις. 

Φορολογητέες προσωρινές διαφορές είναι αυτές οι οποίες είναι διαφορές που θα 

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

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

στοιχείου ή της υποχρέωσης ανακτάται ή διακανονίζεται. Οι φορολογητέες προσωρινές 

διαφορές προκύπτουν όταν: 

Λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου > Φορολογική Βάση 

Σ’ αυτήν την περίπτωση, δηµιουργούνται φορολογητέα ποσά στο µέλλον καθώς οι 

µελλοντικές φορολογικές αποσβέσεις είναι χαµηλότερες από τις λογιστικές αποσβέσεις. 

Φορολογητέες προσωρινές διαφορές µπορεί να προκύψουν όταν: 

� υπάρχουν συναλλαγές (έσοδα ή έξοδα) που περιλαµβάνονται στο λογιστικό 

αποτέλεσµα µιας χρήσης, αλλά στο φορολογητέο αποτέλεσµα µιας άλλης χρήσης, 

οπότε καταβάλλεται µικρότερος φόρος στην τρέχουσα χρήση και αναβάλλεται για 

µελλοντικές χρήσεις η πληρωµή του φόρου. 

� κατά την πρώτη ενοποίηση, το κόστος της εξαγοράς κατανέµεται στα επιµέρους 

στοιχεία του ενεργητικού που αποκτήθηκαν και στις υποχρεώσεις που έχουν 

αναληφθεί, µε βάση την εύλογη αξία τους, χωρίς καµία ισοδύναµη αναµόρφωση της 

φορολογικής βάσης των στοιχείων αυτών. 

� αναπροσαρµόζεται η λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού (π.χ. αποτίµηση 

στην εύλογη αξία µε βάση το ∆ΛΠ. 16 «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις»), χωρίς να 

γίνει ισοδύναµη προσαρµογή για φορολογικούς σκοπούς. 

� προκύπτει υπεραξία σε µία ενοποίηση επιχειρήσεων. 

 Σ' όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη υποχρέωση. 

Φορολογικές αποσβέσεις 

αυξηµένες σε σχέση µε τις 

λογιστικές (Λογιστική 

αξία > Φορολογική βάση) 

Αφαιρούνται αποσβέσεις 

π.χ. 25% σε τέσσερις 

χρήσεις 

Αφαιρούνται αποσβέσεις 

π.χ. 50% σε δύο χρήσεις 
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Εκπεστέες προσωρινές διαφορές είναι αυτές οι οποίες είναι προσωρινές διαφορές 

που θα καταλήξουν σε ποσά που είναι εκπεστέα κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου 

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

περιουσιακού στοιχειού ή της υποχρέωσης ανακτάται ή διακανονίζεται. Οι εκπεστέες 

προσωρινές διαφορές προκύπτουν όταν: 

Λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου < Φορολογική Βάση 

ή 

Λογιστική αξία µιας υποχρέωσης > Φορολογική Βάση 

Οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές οφείλονται σε συναλλαγές ή οικονοµικά γεγονότα 

που έχουν ως συνέπεια να καταβάλλεται µεγαλύτερος φόρος στην τρέχουσα χρήση και 

χαµηλότερος σε µελλοντικές, εξαιτίας της αναµενόµενης φορολογικής έκπτωσης στις 

µελλοντικές χρήσεις. Στην περίπτωση αυτή, αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση. Στη συνέχεια, παρατίθενται µερικά παραδείγµατα εκπεστέων προσωρινών 

διαφορών. 

 

Παράδειγµα Λογιστικά Κέρδη Φορολογικά Κέρδη 

Αποδοχές συνταξιοδότησης 

προσωπικού που εκπίπτουν 

σε ταµειακή βάση. Άρα 

Φορολογική Βάση=0 

(ΛογιστικήΑξία υποχρέωσης 

>Φορολογική Βάση) 

Αφαιρούνται από τα κέρδη 

όταν καταστούν 

δεδουλευµένα (τρέχουσα 

χρήση). 

Αφαιρούνται από το 

φορολογητέο κέρδος όταν 

καταβληθούν (µελλοντική 

χρήση). 

Φορολογικές αποσβέσεις 

µειωµένες σε σχέση µε τις 

Λογιστικές. (Λογιστική Αξία 

Παγίων < Φορολογική 

Βάση) 

Αφαιρούνται αποσβέσεις 

π.χ. 50% σε 2 χρήσεις. 

Αφαιρούνται αποσβέσεις π.χ. 

20% σε 5 χρήσεις 

 

Προκειµένου να αναγνωριστεί µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι να πιθανολογείται ότι η επιχείρηση θα έχει µελλοντικά φορολογητέο 

κέρδος ή επαρκείς φορολογητέες προσωρινές διαφορές, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιήσει 

τις αντίστοιχες εκπεστέες προσωρινές διαφορές. Το φορολογητέο κέρδος ή οι φορολογητέες 
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προσωρινές διαφορές θα πρέπει να αφορούν την ίδια φορολογητέα οικονοµική οντότητα και 

την ίδια φορολογική αρχή µε τις εκπεστέες διαφορές καθώς και να προκύψουν: 

o στην περίοδο που αναµένεται να αναστραφούν οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές, ή 

o σε περιόδους στις οποίες η φορολογική ζηµιά που προκύπτει από τις αναβαλλόµενες 

φορολογικές απαιτήσεις, µπορεί να µεταφερθεί για συµψηφισµό σε προηγούµενες ή 

επόµενες περιόδους. 

Όταν η επιχείρηση δεν έχει αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις για να συµψηφίσει 

τις αντίστοιχες απαιτήσεις και δεν αναµένει ότι θα έχει επαρκή µελλοντικά κέρδη, τότε δεν 

πρέπει να αναγνωρίζει την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. Επίσης, σηµειώνεται όταν 

σε µία χρήση προκύπτει αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, τότε αναγνωρίζεται και έσοδο 

φόρου. Σύµφωνα µε την αρχή της συντηρητικότητας, το ποσό αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται, 

µόνο εφόσον η είσπραξή του (ή ο συµψηφισµός του µε αντίστοιχη υποχρέωση) θεωρείται 

βέβαιη. 

Παράδειγµα αναγνώρισης φορολογικών υποχρεώσεων 

Ένα περιουσιακό στοιχείο που κοστίζει  150 ευρώ και λογιστική  αναπόσβεστη αξία 100 

ευρώ. Η σωρευµένη απόσβεση για φορολογικούς σκοπούς είναι 90 και ο φορολογικός 

συντελεστής 25%. Η φορολογική βάση του περιουσιακού στοιχείου είναι 60 ευρώ (κόστος 

150 µείον σωρευµένες αποσβέσεις 90). Για να ανακτήσει τη λογιστική αξία των 100 ευρώ , 

πρέπει η επιχείρηση να έχει φορολογητέο εισόδηµα 100 αλλά να εκπέσει φορολογική 

απόσβεση µόνο 60. συνεπώς η επιχείρηση θα πληρώσει φόρο εισοδήµατος (40*25%)  δηλαδή 

10 όταν θα ανακτήσει το αναπόσβεστο µέρος του περιουσιακού στοιχείου. Η διαφορά µεταξύ 

του αναπόσβεστου ποσού των 100 ευρώ και της φορολογικής βάσης των 60, είναι µια 

προσωρινή διαφορά  των 40.Γι΄αυτό η επιχείρηση καταχωρεί µια αναβαλλόµενη φορολογική 

υποχρέωση των 10 που αντιπροσωπεύει τους φόρους εισοδήµατος που θα πληρώσει όταν θα 

ανακτήσει το αναπόσβεστο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. 

Παράδειγµα αναγνώρισης φορολογικών απαιτήσεων 

Μία επιχείρηση καταχωρεί µια υποχρέωση των 100 για κόστος εγγύησης προϊόντων . Για 

φορολογικούς σκοπούς το κόστος εγγύησης προϊόντων δεν θα είναι εκπεστέο µέχρις ότου η 

επιχείρηση πληρώσει τις αποζηµιώσεις. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 25%. Η 

φορολογική βάση της υποχρέωσης είναι µηδενική (λογιστική αξία µείον το ποσό που θα είναι 

εκπεστέο για φορολογικούς σκοπούς σε σχέση µε αυτή την υποχρέωση στο µέλλον). Κατά 

την εξόφληση της λογιστικής αξίας της υποχρέωσης η επιχείρηση θα µειώσει τις µελλοντικές 

φορολογικές ζηµιές κατά 25 (100*25%). Η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των 100 και 

της µηδενικής φορολογικής βάσης είναι µια εκπεστέα διαφορά των 100. άρα η επιχείρηση 
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καταχωρεί µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση των 25 (100 *25) εφόσον αναµένει 

επαρκές µελλοντικό φορολογητέο εισόδηµα για να επωφεληθεί από τη µείωση στις 

καταβολές του φόρου. 

 

 

2.7.2 Ειδικές περιπτώσεις αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογίας 

 

 

2.7.2.1 Αχρησιµοποίητες Φορολογικές Ζηµίες και Αχρησιµοποίητοι 

πιστωτικοί φόροι. 

 

 

Όταν µία επιχείρηση έχει ζηµίες, των οποίων η µεταφορά σε µελλοντικές χρήσεις 

επιτρέπεται, τότε αποκτά το δικαίωµα να καταβάλλει µελλοντικά λιγότερους φόρους, 

συµψηφίζοντας τα µελλοντικά της κέρδη µε τις ζηµίες αυτές. Εποµένως, για τη µεταφορά 

αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών και πιστωτικών φόρων, θα πρέπει να αναγνωρίζεται 

µία αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, κατά την έκταση που αναµένεται ότι θα υπάρξει 

µελλοντικό φορολογητέο κέρδος, έναντι του οποίου οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές 

και πιστωτικοί φόροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν. 

Τα κριτήρια αναγνώρισης αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων που προκύπτουν 

από τη µεταφορά αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών και πιστωτικών φόρων, είναι ίδια 

µε τα κριτήρια για την αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων που 

προκύπτουν από εκπεστέες προσωρινές διαφορές. Όµως, η ύπαρξη φορολογικών ζηµιών 

αποτελεί µία ισχυρή απόδειξη ότι µπορεί και να µην υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο 

κέρδος. Συνεπώς, όταν η επιχείρηση παρουσιάζει ζηµιές τα τελευταία έτη, τότε θα 

αναγνωρίζει µία αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, µόνο κατά την έκταση που έχει 

επαρκείς φορολογητέες προσωρινές διαφορές ή υπάρχει άλλη πειστική απόδειξη ότι θα 

υπάρξει επαρκές φορολογητέο κέρδος για τον συµψηφισµό των αχρησιµοποίητων 

φορολογικών ζηµιών και πιστωτικών φόρων. 

Το ∆ΛΠ. 12 απαιτεί να γνωστοποιείται το ποσό της αναβαλλόµενης φορολογικής 

απαίτησης καθώς και η φύση της απόδειξης που στηρίζει την αναγνώρισή της. Η επιχείρηση 

πρέπει να εξετάζει τα ακόλουθα κριτήρια για την εκτίµηση της πιθανότητας ότι θα υπάρξει 
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φορολογητέο κέρδος, έναντι του οποίου οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες ή οι 

αχρησιµοποίητοι πιστωτικοί φόροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν αν: 

1. η επιχείρηση έχει επαρκείς φορολογητέες προσωρινές διαφορές, που αφορούν την 

ίδια φορολογική αρχή και την ίδια φορολογούµενη οντότητα, οι οποίες θα 

καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά έναντι των οποίων οι αχρησιµοποίητες 

φορολογικές ζηµιές ή οι αχρησιµοποίητοι πιστωτικοί φόροι µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν. 

2. αναµένεται ότι η επιχείρηση θα έχει φορολογητέα κέρδη πριν από τη λήξη της 

περιόδου, εντός της οποίας η επιχείρηση έχει δικαίωµα να συµψηφίσει τις 

αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες ή τους αχρησιµοποίητους πιστωτικούς φόρους. 

3. οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες προέρχονται από συγκεκριµένες αιτίες που 

είναι απίθανο να ξανασυµβούν (π.χ. έκτακτα γεγονότα που οδηγούν σε έκτακτες 

ζηµίες). 

4. υπάρχει στην επιχείρηση φορολογικός προγραµµατισµός που θα δηµιουργήσει 

φορολογητέο κέρδος στην περίοδο στην οποία οι αχρησιµοποίητες φορολογικές 

ζηµίες ή οι αχρησιµοποίητοι πιστωτικοί φόροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν. 

 

 

Παράδειγµα : 

Έστω ότι η επιχείρηση «ΗΡΑ Α.Ε.» κατά τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2010- 31/12/2010 

εµφάνισε φορολογική ζηµία ύψους €15.000 και ο φορολογικός συντελεστής είναι 29%. Η 

ζηµία µπορεί να µεταφερθεί και να συµψηφιστεί µε τα φορολογητέα κέρδη της επόµενης 

πενταετίας. Η ζηµία οφείλεται στο γεγονός ότι η επιχείρηση βρίσκεται στο ιδρυτικό της 

στάδιο και σύµφωνα µε το επιχειρηµατικό της σχέδιο, την επόµενη πενταετία είναι πιθανό να 

πραγµατοποιήσει φορολογικά κέρδη ποσού €5.000 (έχει ήδη αναλάβει µακροπρόθεσµα 

συµβόλαια). Την 31/12/2010 υπήρχαν φορολογητέες προσωρινές διαφορές ποσού €1.000, οι 

οποίες οφείλονται σε διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης 

µηχανολογικού εξοπλισµού. Με βάση τους συντελεστές απόσβεσης η διαφορά αυτή θα έχει 

αναστραφεί την επόµενη τριετία. 

Με βάση τα παραπάνω, η επιχείρηση θα αναγνωρίσει την 31/12/2010 αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση κατά την έκταση που η φορολογική ζηµία της χρήσης 2010 θα 

συµψηφιστεί µε µελλοντικά φορολογητέα κέρδη και φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Θα 

αναγνωρίσει, εποµένως, αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ποσού €1.740 [29% x (5.000 

+1.000)] και όχι €4.350 (29% x 15.000). 
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Στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις που συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 

επιχείρησης πρέπει να γνωστοποιηθεί το γεγονός ότι η «ΗΡΑ Α.Ε.» έχει ήδη αναλάβει την 

εκτέλεση συµβάσεων από τις οποίες αναµένονται κέρδη, οπότε δικαιολογείται η αναγνώριση 

της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης.  

Αν στην επόµενη διαχειριστική περίοδο (2011) η «ΗΡΑ Α.Ε.» αναλάβει επιπλέον 

συµβάσεις και προβλέπεται ότι θα πραγµατοποιήσει αρκετά κέρδη για να αξιοποιήσει 

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

της µη αναγνωρισµένης αναβαλλόµενης απαίτησης των €2.610 [29% x (15.000 – 6.000)]. 

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

πρέπει να επανεκτιµά τις µη αναγνωρισµένες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και 

µπορεί να αναγνωρίσει µία προηγουµένως µη αναγνωρισµένη αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση, στο βαθµό που είναι πιθανό ότι µελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει την 

ανάκτηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. 

 

 

 

2.7.2.2.Αναπροσαρµογή Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

 

 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (π.χ. ∆ΛΠ. 16 «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις», ∆ΛΠ. 38 

«Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία», .∆ΛΠ. 39 «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα», ∆ΛΠ. 40 

«Επενδύσεις σε Ακίνητα») επιτρέπουν ή απαιτούν ορισµένα περιουσιακά στοιχεία να 

αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Όταν η φορολογική νοµοθεσία αναγνωρίζει την 

αποτίµηση αυτή κι εποµένως επηρεάζεται το φορολογητέο κέρδος και αναπροσαρµόζεται 

αντίστοιχα η φορολογική βάση του στοιχείου, τότε δεν δηµιουργείται ανάγκη αναγνώρισης 

αναβαλλόµενης φορολογίας. Όµως, σε περίπτωση που η αποτίµηση αυτή δεν επηρεάζει το 

φορολογητέο κέρδος και δεν αναπροσαρµόζεται αντίστοιχα η φορολογική βάση του 

στοιχείου, πρέπει να αναγνωριστεί αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση. 

Όταν, λοιπόν, από την αναπροσαρµογή της λογιστικής αξίας προκύπτει Λογιστική Αξία 

Περιουσιακού Στοιχείου > Φορολογική Βάση, τότε αναγνωρίζεται µία αναβαλλόµενη 

φορολογική υποχρέωση που θα διακανονιστεί: 

1. Με την πώληση του στοιχείου. Η λογιστική αξία του στοιχείου θα ανακτηθεί και 

θα προκύψει ένα λογιστικό αποτέλεσµα από την πώληση. Ο φόρος, ωστόσο, που θα 
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καταβληθεί θα είναι µεγαλύτερος, καθώς το φορολογητέο κέρδος θα έχει προσδιοριστεί µε τη 

µικρότερη φορολογική βάση του στοιχείου (µικρότερη κατά την υπεραξία της 

αναπροσαρµογής). 

2. Με τη χρήση του στοιχείου. Σταδιακά η λογιστική αξία θα ανακτάται µέσω των 

αποσβέσεων και θα επιφέρει φορολογητέο κέρδος µεγαλύτερο, αφού οι φορολογικές 

αποσβέσεις θα είναι µικρότερες (υπολογισµένες στο κόστος). 

Σύµφωνα µε τις βασικές αρχές του .∆ΛΠ. 12, ο αναβαλλόµενος φόρος θα πρέπει να 

αναγνωρίζεται µε τον ίδιο τρόπο που λογιστικοποιείται η συναλλαγή ή το οικονοµικό γεγονός 

που δηµιουργεί το φόρο αυτό. Έτσι, στην περίπτωση για παράδειγµα, της αναπροσαρµογής 

της αξίας παγίων στοιχείων του ενεργητικού σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16, ο αναβαλλόµενος 

φόρος θα χρεωθεί απευθείας στο λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων «Αποθεµατικά από την 

αναπροσαρµογή της αξίας στοιχείων του ενεργητικού». Στην περίπτωση, όµως, που το 

σχετικό κέρδος της αναπροσαρµογής έχει µεταφερθεί στα αποτελέσµατα (γιατί, για 

παράδειγµα, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ. 16 αντιστρέφει µια ζηµία από µείωση της αξίας του ίδιου 

στοιχείου που είχε αναγνωριστεί ως έξοδο προγενέστερα), τότε και η αντίστοιχη 

αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

Αντίθετα, όταν από την αναπροσαρµογή της λογιστικής αξίας προκύπτει Λογιστική 

Αξία Περιουσιακού Στοιχείου < Φορολογική Βάση, τότε αναγνωρίζεται µία αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση. Η απαίτηση αυτή πιστώνεται είτε στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

Χρήσης είτε απευθείας στον λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων «Αποθεµατικά από την 

αναπροσαρµογή της αξίας στοιχείων του ενεργητικού», ανάλογα µε το πού έχει χρεωθεί η 

αντίστοιχη ζηµία από µείωση της αξίας του στοιχείου. Ένα παράδειγµα της ειδικής αυτής 

περίπτωσης αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογίας είναι το ακόλουθο. 

 

 

 

 

 

 

Παράδειγµα : 

Η επιχείρηση «ΕΛΤΑ Α.Ε.» την 31/12/2010προβαίνει στην αναπροσαρµογή οικοπέδου µε 

αξία κτήσης €300.000 στην εύλογη αξία του, δηλαδή σε ποσό €500.000. Ο φορολογικός 

συντελεστής για τα κέρδη από τη λειτουργική δραστηριότητα της επιχείρησης έστω ότι 

είναι 20%, ενώ ο φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του 
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ενεργητικού έστω ότι είναι 30%. Στο παράδειγµα αυτό, από την αναπροσαρµογή 

προκύπτει ότι Λογιστική Αξία > Φορολογική Βάση (500.000 > 200.000). Έτσι, η 

επιχείρηση «ΕΛΤΑ Α.Ε.» θα πρέπει να αναγνωρίσει αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 

ποσού €60.000 (200.000 x 30%) χρεώνοντας το λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων 

«Αποθεµατικό Αναπροσαρµογής Παγίων». 

Οι λογιστικές εγγραφές που πρέπει να διενεργηθούν είναι οι εξής: 

Περιγραφή Χρέωση Πίστωση 

ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

Οικόπεδα 

Αποθεµατικό 

Αναπροσαρµογής Παγίων 

200.000 200.000 

Αποθεµατικό 

Αναπροσαρµογής Παγίων 

Αναβαλλόµενη φορολογική 

υποχρέωση 

60.000 60.000 

 

 

2.7.2.3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων 

 

 

Στην περίπτωση της ενοποίησης επιχειρήσεων (∆ΠΧΠ. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»), το 

κόστος της απόκτησης κατανέµεται στα επιµέρους περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν 

και στις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν, µε βάση την εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία 

της απόκτησης. Προσωρινές διαφορές προκύπτουν όταν η φορολογική βάση των 

περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν δεν 

επηρεάζεται από την αξία που τους αποδίδεται κατά την ενοποίηση, αλλά εξακολουθούν να 

είναι ίσα µε το κόστος του προηγούµενου κατόχου. Έπειτα, ακολουθεί ένα σχετικό 

παράδειγµα για την περίπτωση της συνένωσης επιχειρήσεων. 

 

 

Παράδειγµα : 

Μία θυγατρική εταιρία έχει ένα κτίριο µε λογιστική αξία ίση µε τη φορολογική 

βάση ποσού €15.000. Κατά την ηµέρα της εξαγοράς, η εύλογη αξία του κτιρίου ήταν 

€30.000. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 29%. Το περιουσιακό αυτό στοιχείο θα 

απεικονιστεί στην πρώτη ενοποίηση µε λογιστική αξία €30.000, χωρίς να αλλάξει η 
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φορολογική βάση. Στην ενοποίηση, λοιπόν, θα αναγνωριστεί αναβαλλόµενη φορολογική 

υποχρέωση επί της διαφοράς των €15.000, δηλαδή ποσό €4.350 [(Λ.Α.:30.000 – 

Φ.Β.:15.000) x 29%]. Σαν συνέπεια της αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογίας κατά την 

ενοποίηση, επηρεάζεται και η υπεραξία και συγκεκριµένα αυξάνεται κατά €4.350 (ως 

υπολειµµατική αξία, επειδή αυξάνονται οι υποχρεώσεις και άρα µειώνεται το καθαρό 

ενεργητικό που αποκτήθηκε). 

Το ∆ΛΠ. 12, επίσης, απαιτεί µια επιχείρηση να προσαρµόζει την υπεραξία, σε σχέση 

µε µία αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση που δεν είχε αναγνωριστεί κατά την αρχική 

ενοποίηση της θυγατρικής αλλά αναγνωρίζεται µεταγενέστερα. Στην επόµενη παράγραφο, 

αναλύεται αυτή η ειδική περίπτωση αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογίας που σχετίζεται 

µε την υπεραξία. 

 

 

2.7.2.4 Υπεραξία 

 

 

Η διαφορά µεταξύ του κόστους απόκτησης και της εύλογης αξίας των στοιχείων του 

ενεργητικού και των υποχρεώσεων που αποκτώνται, αναγνωρίζεται σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ. 3 

ως «Υπεραξία». Συνεπώς, η υπεραξία είναι µια υπολειµµατική αξία. Πολλές φορολογικές 

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

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

της υπεραξίας (.∆ΛΠ. 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων»), µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργείται µια διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας της υπεραξίας και της (συνήθως 

µηδενικής) φορολογικής βάσης. 

Το ∆ΛΠ. 12 απαγορεύει την αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης 

σε σχέση µε την υπεραξία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αναγνώριση της αναβαλλόµενης 

φορολογίας, θα είχε ως συνέπεια την αύξηση της υπεραξίας ως υπολειµµατικού ποσού και 

την εκ νέου αύξηση της αναβαλλόµενης φορολογίας, που οδηγεί µε τη σειρά της σε νέα 

µεταβολή της υπεραξίας. Επίσης, το ∆ΛΠ. 12 απαγορεύει την αναγνώριση αναβαλλόµενης 

φορολογικής υποχρέωσης µόνο κατά την έκταση  που αυτή σχετίζεται µε την αρχική 

αναγνώριση της υπεραξίας. Έτσι, µπορούν να διακριθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

Κατά την απόκτηση επιχείρησης στη χρήση 2009, προέκυψε υπεραξία ποσού €1.500. 

Οι φορολογικές αρχές δεν αναγνωρίζουν την υπεραξία, άρα η φορολογική της βάση είναι 
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µηδέν. Για τη διαφορά ποσού €1.500, µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 

βάσης δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογία καθώς προέρχεται από την αρχική 

αναγνώριση της υπεραξίας. Στο τέλος του 2006, η επιχείρηση αναγνωρίζει µία ζηµία λόγω 

µείωσης της αξίας της υπεραξίας και την αποτιµά σε €950. Έτσι, η διαφορά µεταξύ 

λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης ανέρχεται σε €950. Ούτε σ’ αυτήν την περίπτωση, 

όµως, αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογία, καθώς οι µεταγενέστερες µειώσεις της 

λογιστικής αξίας της υπεραξίας θεωρείται ότι προκύπτουν από την αρχική της αναγνώριση. 

Κατά την απόκτηση επιχείρησης στη χρήση 2010, προέκυψε υπεραξία ποσού €1.500, 

η οποία σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ. 3, δεν αποσβένεται. Αντίθετα, οι φορολογικές αρχές 

επιτρέπουν την απόσβεση της υπεραξίας σε ποσοστό 20% ετησίως. Έτσι, την ηµέρα της 

εξαγοράς η φορολογική βάση της υπεραξίας είναι €1.500, ενώ ένα χρόνο αργότερα είναι 

€950. Άρα, στη χρήση 2007 προκύπτει µία φορολογητέα προσωρινή διαφορά ποσού €550, 

για την οποία αναγνωρίζεται µία αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. 

 

 

2.7.2.5.ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

 

 

Προσωρινές διαφορές προκύπτουν όταν η λογιστική αξία των επενδύσεων στις θυγατρικές, 

υποκαταστήµατα και συγγενείς ή τα δικαιώµατα σε κοινοπραξίες (δηλαδή η αναλογία της 

µητρικής εταιρίας ή του επενδυτή στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής, 

υποκαταστήµατος, συγγενούς ή της επιχείρησης στην οποία συµµετέχει, 

συµπεριλαµβανόµενης της λογιστικής αξίας της υπεραξίας καθίσταται διαφορετική από τη 

φορολογική βάση (που είναι συχνά το κόστος) της επένδυσης ή του δικαιώµατος. Τέτοιες 

διαφορές µπορεί να προκύπτουν σε ένα αριθµό διαφορετικών περιπτώσεων, για παράδειγµα: 

α ) Ύπαρξη αδιανέµητων κερδών των θυγατρικών, υποκαταστηµάτων, συγγενών και 

κοινοπραξιών. 

β) Μεταβολές στις τιµές συναλλάγµατος όταν µία µητρική εταιρία και η θυγατρική της είναι 

εγκατεστηµένες σε διαφορετικές χώρες. 

γ) Μία µείωση της λογιστικής αξίας µιας συµµετοχής σε µια συγγενή, στο ανακτήσιµο ποσό 

της. 
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Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, η προσωρινή διαφορά µπορεί να είναι 

διαφορετική από την προσωρινή διαφορά που συνδέεται µε αυτή τη συµµετοχή στις 

ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις της στο κόστος ή σε αναπροσαρµοσµένο ποσό. 

Η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί µία αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση για 

όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις σε θυγατρικές, 

υποκαταστήµατα, συγγενείς και µε δικαιώµατα σ κοινοπραξίες, εκτός αν πληρούνται 

αµφότεροι οι ακόλουθοι όροι: 

α ) η µητρική εταιρία, ο επενδυτής ή ο κοινοπρακτών  είναι σε θέση να ελέγξουν το χρονικό 

σηµείο της αναστροφής της προσωρινής διαφοράς και 

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

 

Εφόσον µία µητρική εταιρία ελέγχει τη µερισµατική πολιτική της θυγατρικής της, 

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

αυτή την επένδυση (συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών διαφορών που προκύπτουν  όχι 

µόνο από αδιανέµητα κέρδη, αλλά επίσης από κάθε συναλλαγµατική διαφορά µετατροπής). 

Περαιτέρω δε θα ήταν συνήθως εύκολο να προσδιορισθεί το ποσό των φόρων εισοδήµατος 

που θα ήταν πληρωτέο όταν οι προσωρινές διαφορές αναστρέφονται. Συνεπώς, όταν η 

µητρική εταιρία έχει αποφασίσει να µη διανεµηθούν αυτά τα κέρδη στο ορατό µέλλον, η 

µητρική εταιρία δεν καταχωρεί µία αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. Οι ίδιες 

προϋποθέσεις εφαρµόζονται για επενδύσεις σε υποκαταστήµατα. Τα µη χρηµατικά 

περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της οντότητας αποτιµώνται σύµφωνα µε το 

νόµισµα λειτουργίας της. Αν το φορολογητέο κέρδος ή η φορολογική ζηµία της οντότητας 

(και συνεπώς η φορολογική βάση των µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων αυτής) προσδιορίζεται σε διαφορετικό νόµισµα, οι µεταβολές στις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες δηµιουργούν προσωρινές διαφορές που αναγνωρίζονται ως 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση. Ο προκύπτων αναβαλλόµενος φόρος 

χρεώνεται ή πιστώνεται στα αποτελέσµατα. 

Ένας επενδυτής σε συγγενή επιχείρηση δεν ελέγχει την επιχείρηση αυτή και δεν είναι 

συνήθως σε θέση να κατευθύνει τη µερισµατική πολιτική της. Συνεπώς, αν δεν υπάρχει 

συµφωνία που ορίζει ότι τα κέρδη της συγγενούς δεν θα διανεµηθούν στο ορατό µέλλον, ο 

επενδυτής καταχωρεί µια αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση που προκύπτει από 

φορολογητέες προσωρινές διαφορές, που συνδέονται µε την επένδυσή του σε συγγενή. Σε 

µερικές περιπτώσεις, ο επενδυτής µπορεί να µην είναι σε θέση να προσδιορίσει το ποσό του 

φόρου που θα ήταν πληρωτέο, αν ανακτούσε το κόστος της επενδύσεώς του στη συγγενή, 



 50 
 
 

αλλά µπορεί να προσδιορίσει ότι αυτό θα ισούται ή θα υπερβαίνει ένα ελάχιστο ποσό. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση αποτιµάται σε αυτό το ποσό. 

Η συµφωνία µεταξύ των µερών σε µια κοινοπραξία συνήθως ρυθµίζει τη διανοµή των 

κερδών και καθορίζει αν οι αποφάσεις για τέτοια θέµατα απαιτούν τη συγκατάθεση όλων των 

κοινοπρακτούντων. Όταν ο κοινοπρακτών µπορεί να ελέγχει τη διανοµή των κερδών και 

αναµένεται ότι τα κέρδη δε θα διανεµηθούν στο ορατό µέλλον, δεν καταχωρείται 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. 

Η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί µία αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση για όλες 

τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές, 

υποκαταστήµατα, συγγενείς και από δικαιώµατα σε κοινοπραξίες, κατά την έκταση και µόνο 

κατά την έκταση, που αναµένεται ότι: 

α ) οι προσωρινές διαφορές θα αναστραφούν στο ορατό µέλλον, και 

β ) θα υπάρξει φορολογητέο εισόδηµα έναντι του οποίου η προσωρινή διαφορά µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί. 

 

 

 2.7.3 Επιµέτρηση Αναβαλλόµενης Φορολογίας 

 

 

2.7.3.1 Γενικοί Κανονισµοί 

 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις πρέπει να αποτιµώνται µε βάση 

τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την 

οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς 

συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ισχύουν ουσιαστικά µέχρι 

την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Η κυβέρνηση βέβαια, σε µερικές περιπτώσεις, 

ανακοινώνει τη µελλοντική αλλαγή των φορολογικών συντελεστών χωρίς, όµως, να έχουν 

ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για την επίσηµη θέσπισή τους (π.χ. δεν έχει 

ψηφιστεί ή δεν έχει δηµοσιευθεί ο αντίστοιχος νόµος στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης).     

Στην περίπτωση που εκτιµάται ότι η ανακοίνωση αυτή έχει την ουσιαστική επίδραση της 

πραγµατικής θέσπισης, τότε οι µελλοντικές φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

αποτιµώνται µε τη χρήση του ανακοινωθέντος νέου φορολογικού συντελεστή. 
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2.7.3.2 Επίδραση του Τρόπου Ανάκτησης της Λογιστικής Αξίας 

 

 

Η επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων πρέπει να 

αντανακλά τις επακόλουθες φορολογικές συνέπειες που θα προκύψουν από τον τρόπο µε τον 

οποίο η επιχείρηση σκοπεύει, κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, να ανακτήσει ή να 

διακανονίσει τη λογιστική αξία των απαιτήσεων και των υποχρεώσεών της. 

 

Παράδειγµα : 

Έστω,, ότι µία επιχείρηση έχει ένα στοιχείο ενεργητικού µε λογιστική αξία €1.000 και 

φορολογική βάση €500. Εάν η εταιρία πωλήσει το στοιχείο υπόκειται σε φορολογία 20% 

στο κέρδος ενώ εάν το χρησιµοποιήσει για να παράγει εισοδήµατα ο σχετικός φορολογικός 

συντελεστής είναι 40%. Σε αυτό το υποθετικό παράδειγµα διακρίνουµε δύο περιπτώσεις: 

1. Αν η επιχείρηση σκοπεύει να πωλήσει το στοιχείο, τότε θα πρέπει να αναγνωρίσει 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ποσού €1.000 [20% x (1.000 – 500)]. 

2. Αν η επιχείρηση σκοπεύει να χρησιµοποιήσει το στοιχείο στις λειτουργικές της 

δραστηριότητες για να παράγει εισοδήµατα, τότε θα πρέπει να αναγνωρίσει αναβαλλόµενη 

φορολογική υποχρέωση ποσού €2.000 [40% x (1.000 – 500)]. 

 

 

 

2.7.3.3 Προεξόφληση Αναβαλλόµενης Φορολογίας 

 

 

Το ∆ΛΠ. 12 προβλέπει ότι οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν 

πρέπει να προεξοφλούνται. Αυτό συµβαίνει διότι προκειµένου να µπορούν οι απαιτήσεις 

αυτές και οι υποχρεώσεις να προεξοφληθούν σε αξιόπιστη βάση, θα πρέπει να γίνει ένας 

λεπτοµερής προσδιορισµός του χρόνου της αναστροφής κάθε προσωρινής διαφοράς, κάτι το 

οποίο είναι πρακτικά αδύνατο ή εξαιρετικά πολύπλοκο. Το να επιτραπεί, χωρίς να απαιτείται 

η προεξόφληση, θα κατέληγε σε αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
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που θα ήταν συγκρίσιµες µεταξύ των επιχειρήσεων. Συνεπώς, το ∆ΛΠ. 12 δεν απαιτεί και δεν 

επιτρέπει την προεξόφληση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων. 

 

 

2.7.3.4 Φορολογία Ανάλογα µε την Κλίµακα Εισοδήµατος 

 

 

Όταν η νοµοθεσία προβλέπει διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές για διαφορετικά 

επίπεδα φορολογητέου εισοδήµατος, τότε οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις θα πρέπει να αποτιµώνται µε τη χρήση των µέσων συντελεστών που αναµένεται 

να εφαρµοστούν στο φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζηµία) της επιχείρησης, για τις 

χρήσεις κατά τις οποίες οι προσωρινές διαφορές αναµένεται να αναστραφούν. 

 

2.7.3.5 Μεταβολή Λογιστικής Αξίας Αναβαλλόµενων Φορολογικών 

Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων 

 

 

• Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

µπορεί να µεταβληθεί ανεξάρτητα από τη µεταβολή των αντίστοιχων προσωρινών 

διαφορών. Αυτό µπορεί να συµβεί, για παράδειγµα, εξαιτίας: 

• Μεταβολής των φορολογικών συντελεστών ή φορολογικών νόµων. Επανεκτίµησης 

της δυνατότητας ανάκτησης των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. 

• Μεταβολής στον αναµενόµενο τρόπο ανάκτησης µίας απαίτησης. 

2.7.3.6 Επανεξέταση Λογιστικής Αξίας Αναβαλλόµενης Φορολογικής 

Απαίτησης 

 

Η λογιστική αξία κάθε φορολογικού στοιχείου ενεργητικού πρέπει να επανεξετάζεται σε κάθε 

ηµεροµηνία Ισολογισµού και να µειώνεται στο βαθµό που δεν είναι πλέον πιθανό να 

ανακτηθεί. Οποιαδήποτε µείωση γίνει λόγω του πιο πάνω κανονισµού µπορεί να αναστραφεί 

σε µεταγενέστερες περιόδους σε περίπτωση που καινούριες πληροφορίες και γεγονότα 

καθιστούν την ανάκτηση του στοιχείου πιθανή να χρησιµοποιηθεί. 
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2.7.3.7.Συµψηφισµός 

 

 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις µπορεί να συµψηφίζονται µόνο αν η 

επιχείρηση έχει νοµικά ισχυρό δικαίωµα να συµψηφίσει τα αναγνωρισµένα ποσά και 

προτίθεται είτε να προβεί σε διακανονισµό του καθαρού υπολοίπου, είτε να εισπράξει την 

απαίτηση και ταυτόχρονα να διακανονίσει την υποχρέωση. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις µπορεί να συµψηφίζονται µόνο αν: 

1. η επιχείρηση έχει νοµικά εφαρµόσιµο δικαίωµα να συµψηφίσει τρέχοντα       

φορολογικά στοιχεία ενεργητικού µε τρέχουσες υποχρεώσεις και 

2. οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αφορούν φόρου   

εισοδήµατος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή: 

• στην ίδια φορολογούµενη επιχείρηση  ή 

• σε διαφορετικές επιχειρήσεις, οι οποίες σκοπεύουν είτε να συµψηφίσουν τις 

τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις µε τις υποχρεώσεις είτε να εισπράξουν τις 

απαιτήσεις και συγχρόνως να  διακανονίσουν τις υποχρεώσεις σε κάθε µελλοντική 

περίοδο στην οποία οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα διακανονιστούν 

και οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα ανακτηθούν. 

 

 

 

 

2.7.3.8 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 

 

Οι φόροι έξοδα (ή έσοδα) που αφορούν στο κέρδος (ή στη ζηµία) από συνήθεις 

δραστηριότητες πρέπει να αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. Οι 

φόροι έξοδα (ή έσοδα) αποτελούνται από τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία: Τον τρέχοντα 

φόρο έξοδο (ή έσοδο) της χρήσης. Τον αναβαλλόµενο φόρο έξοδο (ή έσοδο), ο οποίος 

προκύπτει από την πίστωση (ή χρέωση) του λογαριασµού της αναβαλλόµενης φορολογικής 

υποχρέωσης (ή απαίτησης). Τη διαφορά µεταξύ του ποσού που είχε αναγνωριστεί για φόρο 
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εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων και του ποσού που τελικά επέβαλαν οι φορολογικές 

αρχές. 

 

 

2.7.3.9ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

 

 

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  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 που έχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Οι τρέχουσες και 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 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 κέρδος στις οποίες οι προσωρινές διαφορές αναµένονται να αναστραφούν. 

Η αποτίµηση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

πρέπει να αντανακλά τις επακόλουθες φορολογικές συνέπειες του τρόπου µε τον οποίο η 

επιχείρηση αναµένει κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού να ανακτήσει ή να διακανονιστεί 

η λογιστική αξία των απαιτήσεων και των υποχρεώσεών της.  
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Αυτό µπορεί να επηρεάζει είτε το φορολογικό συντελεστή που είναι εφαρµοστέος, όταν η 

επιχείρηση ανακτά τη λογιστική αξία της απαίτησης (υποχρέωσης) , είτε τη φορολογική βάση 

της απαίτησης (υποχρέωσης) 

 

Παράδειγµα 

Ένα περιουσιακό στοιχείο έχει λογιστική αναπόσβεστη αξία 1000 και φορολογική βάση 700 

ευρώ. Θα εφαρµοζόταν φορολογικός συντελεστής 30% αν το περιουσιακό στοιχείο είχε 

πωληθεί και συντελεστής 40% στα άλλα εισοδήµατα. 

Η επιχείρηση καταχωρεί µια αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση των 90 (300 *30%), αν 

αναµένει να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο χωρίς περαιτέρω χρήση και µια αναβαλλόµενη 

φορολογική υποχρέωση των 120(300*40%) αν αναµένει να διατηρήσει το περιουσιακό 

στοιχείο και να ανακτήσει την αναπόσβεστη λογιστική αξία του µέσω της χρήσεώς του. 

 

 

2.8 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

 

Στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις που συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις 

της επιχείρησης πρέπει να γνωστοποιούνται ξεχωριστά όλα τα συστατικά στοιχεία των 

εξόδων (ή εσόδων) για φόρους. Στους φόρους έξοδα (ή έσοδα) µπορεί να περιλαµβάνονται: 

1. Ο τρέχων φόρος έξοδο (ή έσοδο). 

2. Αναπροσαρµογές τρέχουσας φορολογίας προγενέστερων περιόδων. 

3. Το ποσό του αναβαλλόµενου φόρου έξοδο (ή έσοδο) που σχετίζεται µε τη 

δηµιουργία ή αναστροφή προσωρινών διαφορών. 

4.   Το ποσό του αναβαλλόµενου φόρου έξοδο (ή έσοδο) που σχετίζεται µε µεταβολές   

στους φορολογικούς συντελεστές ή επιβολή νέων φόρων. 

5.  Το ποσό του οφέλους από προηγούµενες µη – αναγνωρισµένες φορολογικές ζηµίες, 

πιστωτικούς φόρους ή προσωρινές διαφορές προηγούµενης χρήσης,                           

που χρησιµοποιούνται για τη µείωση του τρέχοντος ή αναβαλλόµενου φόρου έξοδο. 

6. Ο αναβαλλόµενος φόρος έξοδο, που προκύπτει από την µείωση ή αναστροφή 

προηγούµενης µείωσης µίας αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. 

7. Το ποσό του φόρου έξοδο (ή έσοδο) που σχετίζεται µε µεταβολές των λογιστικών 

πολιτικών και λάθη που περιλαµβάνονται στον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους 
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(ή ζηµίας) της χρήσης, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ. 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές 

των Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη», επειδή δεν είναι δυνατό να αναγνωριστούν 

αναδροµικά. 

Επίσης, πρέπει να γνωστοποιούνται ξεχωριστά: 

� Το ποσό της τρέχουσας και της αναβαλλόµενης φορολογίας, το οποίο καταχωρείται 

στα Ίδια Κεφάλαια. 

� Μία εξήγηση της σχέσης µεταξύ του λογιστικού κέρδους και του φόρου έξοδο (ή 

έσοδο), µε τον ένα ή και τους δύο ακόλουθους τρόπους: 

1. αριθµητική συµφωνία µεταξύ του φόρου έξοδο (ή έσοδο) και του αποτελέσµατος του 

πολλαπλασιασµού του λογιστικού αποτελέσµατος µε τον εφαρµοστέο φορολογικό 

συντελεστή (ή συντελεστές), γνωστοποιώντας επίσης τη βάση στην οποία 

υπολογίζεται ο εφαρµοστέος φορολογικός συντελεστής (ή συντελεστές) και 

2.  αριθµητική συµφωνία µεταξύ του µέσου πραγµατικού συντελεστή φορολογίας και 

του   εφαρµοστέου φορολογικού συντελεστή, γνωστοποιώντας, επίσης, τη βάση στην 

οποία ο εφαρµοστέος φορολογικός συντελεστής υπολογίζεται. 

Μία εξήγηση των µεταβολών στον εφαρµοστέο συντελεστή (ή συντελεστές) σε σχέση µε 

την προηγούµενη περίοδο. Το ποσό (και την ηµεροµηνία λήξης) όλων των εκπεστέων 

προσωρινών διαφορών, των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών και των 

αχρησιµοποίητων πιστωτικών φόρων. 

Το συνολικό ποσό των προσωρινών διαφορών που συνδέονται µε επενδύσεις σε 

θυγατρικές, υποκαταστήµατα, συγγενείς και κοινοπραξίες, για το οποίο δεν έχουν 

αναγνωριστεί οποιεσδήποτε αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις. Σε σχέση µε κάθε 

είδος προσωρινών διαφορών και σε σχέση µε κάθε είδος αχρησιµοποίητων πιστωτικών 

φόρων: 

1. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αναγνωρίστηκαν        

    στον Ισολογισµό για κάθε παρουσιαζόµενη χρήση, 

2. το ποσό του αναβαλλόµενου φόρου έξοδο (ή έσοδο) που έχει καταχωρηθεί στην                

Κατάσταση Αποτελεσµάτων (εάν αυτό δεν είναι αντιληπτό από τη µεταβολή των ποσών 

που αναγνωρίστηκαν στον Ισολογισµό). 

Σε σχέση µε διακοπείσες δραστηριότητες, το φορολογικό έξοδο που αφορά: 

I. το κέρδος ή τη ζηµία από τη διακοπή και 

II. το κέρδος ή τη ζηµία από τις συνήθεις εργασίες της διακοπείσας δραστηριότητας για 

την περίοδο, µαζί µε τα αντίστοιχα ποσά για κάθε προηγούµενη χρήση που παρουσιάζεται. 
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� Οι φορολογικές επιπτώσεις των µερισµάτων προς τους µετόχους της επιχείρησης, που 

προτάθηκαν ή ανακοινώθηκαν πριν την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων για 

έκδοση, αλλά τα οποία δεν αναγνωρίστηκαν ως υποχρεώσεις στις καταστάσεις αυτές. 

Στην περίπτωση µιας αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης, η επιχείρηση πρέπει, 

επιπλέον, να γνωστοποιεί το ποσό της απαίτησης και τη φύση των ενδείξεων που 

δικαιολογούν την αναγνώρισή της, όταν: 

� Η χρησιµοποίηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης εξαρτάται από 

µελλοντικά φορολογητέα κέρδη που υπερβαίνουν τα κέρδη που πηγάζουν από 

αναστροφή υπαρχουσών φορολογητέων προσωρινών διαφορών. 

� Η επιχείρηση είχε ζηµίες στην τρέχουσα ή στην προηγούµενη περίοδο, στην ίδια 

φορολογική δικαιοδοσία στην οποία προέκυψε η αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση. 

� Η σχέση µεταξύ φόρου έξοδο (ή έσοδο) και λογιστικού αποτελέσµατος µπορεί να 

επηρεάζεται από παράγοντες, όπως έσοδα απαλλασσόµενα από τη φορολογία, έξοδα 

µη εκπεστέα κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (ή ζηµίας), την 

επίπτωση των φορολογικών ζηµιών και των φορολογικών συντελεστών εξωτερικού. 

Κατά την εξήγηση της σχέσης µεταξύ φόρου έξοδο (ή έσοδο) και λογιστικού αποτελέσµατος, 

η επιχείρηση χρησιµοποιεί έναν εφαρµοστέο φορολογικό συντελεστή που παρέχει την πλέον 

κατανοητή πληροφόρηση στους χρήστες των χρηµατοοικονοµικών της καταστάσεων. Συχνά, 

ο πλέον κατανοητός συντελεστής είναι ο εγχώριος φορολογικός συντελεστής στη χώρα στην 

οποία είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση. Όµως, για µία 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 επιµέρους χώρα. Στη 

συνέχεια, αναφέρεται, σε γενικές γραµµές, το περιεχόµενο των δύο ∆ιερµηνειών (Μ.Ε.. 21 

και Μ.Ε.. 25) που εκδόθηκαν από τη Μόνιµη Επιτροπή ∆ιερµηνειών – Μ.Ε.∆.. σχετικά µε το 

φόρο εισοδήµατος και το ∆ΛΠ. 12. 

 

 

 

 

 

 

 



 58 
 
 

2.9 ΝΟΜΟΙ 

 

 

2.9.1 Νοµοθεσία Τήρησης Βιβλίων-∆.Λ.Π. 12 

 

 

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

κάποια επιπλέον λογιστικά βιβλία που πρέπει να τηρούνται  για να καλύψουν αυτές τις 

αλλαγές. Με βάσει τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ , οι υποχρεώσεις 

της επιχείρησης που τηρεί λογιστικά βιβλία σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των 

∆.Λ.Π υποχρεούται (Τότση, 2007): 

         Α. Να συντάσσει Πίνακα Συµφωνίας Λογιστικής- Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β) . Ο 

πίνακας συντάσσεται εξωλογιστικά µέχρι το κλείσιµο του Ισολογισµού. Σε αυτόν τον πίνακα 

απεικονίζονται σε τρεις χωριστές στήλες τα παρακάτω δεδοµένα: 

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

• Η αξία που προσδιορίζεται µε βάση τους κανόνες της φορολογικής νοµοθεσίας 

(Φορολογική Βάση) 

• Η διαφορά µεταξύ Λογιστικής Βάσης 

Ενδεικτικό Υπόδειγµα Π.Σ.Λ.Φ.Β. 

 Λογιστική  

Βάση 

Φορολογική 

Βάση 

∆ιαφορές  

Λογαριασµός   Χρέωση Πίστωση 

60-Αµοιβές και Έξοδα  

Προσωπικού 

4000 3800 - -200 

 

65-Παροχές Τρίτων 1000 1100 100 - 

66-Αποσβέσεις 1130 1090 - -40 

68-Προβλέψεις 

Εκµεταλλεύσεως  

1600 1200 - -400 

75-Έσοδα Παρεποµένων 

Ασχολιών 

1800 1600 200 - 

76-Έσοδα Κεφαλαίων 2000 2300 - -300 

83-Προβλέψεις για 

Εκτάκτους Κινδύνους 

3000 1200 1800 - 
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Β. Να τηρεί ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων. Στο 

µητρώο αυτό καταχωρούνται µόνο τα πάγια που διαφοροποιούνται λόγω της εφαρµογής 

των ∆.Λ.Π. είτε ως προς την αρχική τους αξία προ των αποσβέσεων (τιµή κτήσης) είτε 

ως προς τις αποσβέσεις. Για κάθε πάγιο που διαφοροποιείται  καταχωρείται η 

φορολογική αξία. Στο µητρώο αυτό µόνο τα πάγια που διαφοροποιούνται λόγω της 

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

κτήσης) είτε ως προς τις αποσβέσεις.  Για κάθε πάγιο που διαφοροποιείται καταχωρείται 

η φορολογική του αξία, οι φορολογικές αποσβέσεις (συντελεστής και αξία απόσβεσης) 

και η φορολογική αναπόσβεστη αξία αυτού. 

Γ. Να συντάσσει Πίνακες Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης, Σχηµατισµού 

Φορολογικών Αποθεµατικών και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών 

Αποθεµατικών. Οι πίνακες αυτοί συντάσσονται και καταχωρούνται στο βιβλίο 

Απογραφών και Ισολογισµού µέχρι την προθεσµία κλεισίµατος του Ισολογισµού. Τα 

δεδοµένα των πινάκων πρέπει να προκύπτουν από λογαριασµούς που τηρούνται κατά την 

διπλογραφική µέθοδο. 

Σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις της παραγράφου 7 του Κ.Β.Σ τα δεδοµένα των πινάκων 

πρέπει να προκύπτουν από λογαριασµούς που τηρούνται κατά την διπλογραφική µέθοδο. 

Ο επιτηδευµατίας που τηρεί τα βιβλία του µε βάση τις αρχές και τους κανόνες των 

∆.Λ.Π., έχει τη δυνατότητα να επιλέγει έναν από  τους πιο κάτω τρόπους διπλογραφικής 

παρακολούθησης που ενδεικτικά αναφέρονται, χωρίς να αποκλείεται η εφαρµογή 

οποιουδήποτε άλλου τρόπου διπλογραφικής λογιστικής παρακολούθησης µε την 

προϋπόθεση ότι από τους λογαριασµούς που τηρούνται προκύπτουν δεδοµένα των 

ανωτέρω πινάκων. 

  α) Τήρηση ∆ύο Αυτοτελών Λογιστικών Συστηµάτων 

Τήρηση παράλληλου διπλογραφικού συστήµατος µε χωριστό Ηµερολόγιο και Καθολικό 

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

µε βάση τις αρχές της φορολογικής νοµοθεσίας µε εισαγωγή των δεδοµένων των 

συναλλαγών, είτε την ίδια ηµεροµηνία, είτε συγκεντρωτικά στο τέλος της διαχειριστικής 

περιόδου. Τα δύο λογιστικά συστήµατα (κύριο και βοηθητικό)χρησιµοποιούν το ίδιο 

σχέδιο λογαριασµών και η διαφορά των πρωτοβαθµίων λογαριασµών αποτελεί τη 

διαφορά µεταξύ της Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης η οποία καταχωρείται στον 

Π.Σ.Λ.Φ.Β. 
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 β ) Τήρηση Συµπληρωµατικού Λογιστικού Συστήµατος 

 Τήρηση παράλληλου διπλογραφικού συστήµατος µε χωριστό ηµερολόγιο και Καθολικό 

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

διαφορές (µεταξύ των ∆.Λ.Π. και της φορολογικής νοµοθεσίας) ή και οι αντιστροφές των 

συναλλαγών που έχουν λογιστικοποιηθεί στο κύριο λογιστικό σύστηµα µε βάση τις αρχές 

και τους κανόνες των ∆.Λ.Π. Στο σύστηµα αυτό λογιστικοποιούνται οι διαφορές είτε ανά 

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

συγκεντρωτικά στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου. 

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

τις αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π. 

 Οι λογαριασµοί που απαιτούνται για τη σύνταξη των προαναφερθέντων πινάκων 

παρακολουθούνται στα τηρούµενα λογιστικά βιβλία σε σύστηµα λογαριασµών τάξεως ή 

οποιοδήποτε άλλο σύστηµα που θα εξασφαλίζει τη µη ανάµιξή τους µε τους 

λογαριασµούς ουσίας των ∆.Λ.Π. 

 Στην περίπτωση αυτή ο λογαριασµός φορολογικών αποτελεσµάτων χρήσης 

διαµορφώνεται από το υπόλοιπο (κέρδος ή ζηµία) του λογαριασµού 86 «Αποτελέσµατα 

Χρήσης ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων» και από τις χρεωστικές και πιστωτικές 

διαφορές που προκύπτουν από την εφαρµογή των αρχών και κανόνων των ∆.Λ.Π. και της 

φορολογικής νοµοθεσίας 

 

. 

  

2.9.2.ΝΟΜΟΣ 2190/20 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 

 

Η λογιστική από τη µια πλευρά και η φορολογική νοµοθεσία από την άλλη, εξετάζοντας τις 

οικονοµικές καταστάσεις και τα αποτελέσµατα των εταιριών, έχουν δύο διαφορετικές 

προσεγγίσεις. Η προσέγγιση της λογιστικής, είναι να εµφανιστούν η πραγµατική οικονοµική 

θέση και τα πραγµατικά αποτελέσµατα µία περίοδο για µια εταιρία. Η προσέγγιση της 

φορολογικής νοµοθεσίας, είναι να εισπράξει φόρους, χρησιµοποιώντας παράλληλα σαν 

εργαλείο ανάπτυξης ή άλλων πολιτικών επιλογών, τις φορολογικές ρυθµίσεις. 

Κατά συνέπεια κι εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσµο, το αποτέλεσµα που 

προκύπτει από την εφαρµογή των ορθών λογιστικών αρχών διαφέρει πάντα από το 
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αποτέλεσµα µε το οποίο φορολογείται η εταιρία. Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως 

προαναφέρθηκε, αποτελούνται κυρίως από το Νόµο 2190/20 κα από το Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο. Παρόλα αυτά στην πράξη οι οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται είναι 

περισσότερο φορολογικές, γιατί είναι καταστάσεις που σε κάθε περίπτωση εφαρµόζουν και 

τηρούν τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, που είναι ο αντίστοιχος φορολογικός νόµος για 

τις οικονοµικές καταστάσεις. 

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, µέσω του 2190/20 επιβάλλουν να δηµιουργούνται 

προβλέψεις για τις επισφαλείς απαιτήσεις µέσα σε κάθε χρήση. Η φορολογική αναγνώριση 

όµως αυτών των προβλέψεων δεν είναι εφικτή. Φορολογικά αναγνωρίζονται τέτοιες 

προβλέψεις όταν πραγµατοποιηθούν οι απώλειες, µε βάση ειδικά και αυστηρά κριτήρια. Σαν 

αποτέλεσµα, οι εταιρίες δεν διενεργούσαν τις προβλεπόµενες από τα λογιστικά πρότυπα 

προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. 

Με βάση το Νόµο 2190/20, κάθε χρόνο πρέπει να δηµιουργούνται προβλέψεις 

αποζηµίωσης προσωπικού λόγω «εξόδου από τη υπηρεσία». Αυτές όµως οι προβλέψεις δεν 

αναγνωρίζονται φορολογικά. Θα αναγνωριστούν µόνο όταν θα πληρωθούν οι αποζηµιώσεις 

στο προσωπικό ή το νωρίτερο µια χρήση πιο πριν. Έτσι οι περισσότερες εταιρίες, παρά το ότι 

προβλέπονταν από το Νόµο 2190/20, δεν δηµιουργούσαν προβλέψεις για αποζηµίωση 

προσωπικού λόγω «εξόδου από την υπηρεσία» . 

Ο Νόµος 2190/20 επιβάλει τη δηµιουργία προβλέψεων για κάθε πιθανό κίνδυνο ή 

υποχρέωση. Αυτές οι προβλέψεις όµως δεν αναγνωρίζονται φορολογικά. Έτσι οι 

περισσότερες επιχειρήσεις δεν δηµιουργούσαν προβλέψεις αυτού του είδους. 

Ο νόµος 2190/20 περιλαµβάνει ένα µηχανισµό οριοθέτησης της χρήσης, µέσω των 

µεταβατικών λογαριασµών του ενεργητικού και του παθητικού. Ο Κώδικας Βιβλίων και 

Στοιχείων από την άλλη πλευρά, επιβάλει να έχει τιµολογηθεί κάθε έσοδο το οποίο έχει 

εκτελεσθεί µέσα στη χρήση. Από άποψης αρχής εποµένως δεν διαφέρουν. Απλά, η 

υποχρέωση για τιµολόγηση καταργεί στην πράξη τη χρήση των µεταβατικών λογαριασµών, 

γιατί αν γίνει τιµολόγηση, το έσοδο θα φορολογηθεί όπως θα φορολογούνταν σε κάθε 

περίπτωση αλλά επιπλέον θα πρέπει να καταβληθεί και ο ΦΠΑ. Υπάρχουν όµως συµβάσεις 

έργων ή υπηρεσιών, όπου µέχρι το τέλος της χρήσης έχει εκτελεσθεί ένα τµήµα τους και δεν 

είναι δυνατή η τιµολόγησή τους παρά µόνο µετά την ολοκλήρωσή τους. Σε πολλές από αυτές 

τις περιπτώσεις, οι εταιρίες δεν λόγιζαν το έσοδο µέσω των µεταβατικών λογαριασµών, 

παρότι προβλέπονταν από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, για να αποφύγουν και τη 

φορολογία εισοδήµατος και την καταβολή του ΦΠΑ. 
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Ο νόµος 2190/20 προβλέπει ότι αν υποτιµηθεί µια µετοχή µη εισηγµένης στο 

χρηµατιστήριο εταιρίας, πρέπει να γίνει η σχετική πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων. 

Αυτό το έξοδο όµως για την πρόβλεψη, µέχρι το πρόσφατο παρελθόν δεν αναγνωριζόταν 

φορολογικά, πρόβληµα που πρόσφατα επανήλθε. Εποµένως οι εταιρίες δεν διενεργούσαν 

προβλέψεις γι αυτές τις µετοχές και τις εµφάνιζαν στην αξία κτήσης τους, έστω κι εάν είχαν 

υποτιµηθεί. 

Η αναπτυξιακή νοµοθεσία προέβλεπε ότι µπορούσαν σε ορισµένες περιπτώσεις στο 

παρελθόν να δηµιουργηθούν πρόσθετες ή επιταχυνόµενες αποσβέσεις στα πάγια. Αυτό 

σήµαινε ότι τα πάγια αποσβένονταν πολύ νωρίτερα από την ωφέλιµη διάρκεια ζωής τους και 

τα αποτελέσµατα των χρήσεων στην αρχή, εµφανίζονταν επιβαρυµένα. Για αυτήν την 

φορολογική παρέµβαση στις οικονοµικές καταστάσεις δεν υπήρχε καν αντίθετη διάταξη από 

τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, πέραν της υποχρέωσης γνωστοποίησης  αυτών των 

πρόσθετων αποσβέσεων. 

Η φορολογική νοµοθεσία καθόριζε και καθορίζει στην Ελλάδα, τον τρόπο µε τον 

οποίο γίνονται συνολικά οι αποσβέσεις των παγίων. Καθορίζει δηλαδή αυθαίρετα την 

ωφέλιµη ζωή κάθε κατηγορίας παγίου. Για αυτήν την φορολογική παρέµβαση, δεν υπήρχε 

καν αντίθεση από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, αλλά πλήρης αποδοχή της. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, αν όχι σε όλες οι φορολογικοί συντελεστές των αποσβέσεων 

οδηγούσαν στην απόσβεση των παγίων σε χρόνο πολύ µικρότερο από την ωφέλιµη ζωή τους 

και έτσι για τις εταιρίες ήταν µια ρύθµιση συµφέρουσα από άποψη φορολογίας. 

Υπάρχει ένα πλήθος άλλων φορολογικών ρυθµίσεων, όπως για αφορολόγητα 

αποθεµατικά και τον τρόπο εµφάνισής τους υποχρεωτικά στις οικονοµικές καταστάσεις, για 

εµφάνιση σε λογαριασµούς της καθαρής θέσης συγκεκριµένων Κονδυλίων όπως οι 

επιχορηγήσεις  και του τρόπου αντιµετώπισής τους, για χειρισµούς που σχετίζονται µε 

κίνητρα συγχώνευσης και µεγέθυνσης των επιχειρήσεων. Όλες αυτές οι ρυθµίσεις ήταν στην 

πράξη αποδεκτές από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

Κατά συνέπεια οι οικονοµικές καταστάσεις ήταν κυρίων «φορολογικές» οικονοµικές 

καταστάσεις. 

Παρά το γεγονός αυτό, το αποτέλεσµα που προέκυπτε από αυτές τις φορολογικές 

οικονοµικές καταστάσεις, δεν ήταν το αποτέλεσµα που αποτελούσε αντικείµενο φορολογίας. 

Αυτό το αποτέλεσµα έπρεπε να «αναµορφωθεί» πάλι, µε ένα πλήθος «λογιστικών διαφορών» 

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

ρυθµίσεων. 
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Στην πράξη εποµένως οι οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύονταν ήταν 

«µπασταρδεµένες», δεν ήταν ούτε αµιγώς φορολογικές καταστάσεις αλλά ούτε και οι 

καταστάσεις που προέκυπταν µε βάση τα ισχύοντα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία 

στην ουσία, τα τελευταία χρόνια ήταν τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι ορκωτοί ελεγκτές από την άλλη πλευρά έπρεπε να ελέγξουν τις οικονοµικές 

καταστάσεις και να βεβαιώσουν αν αυτές ήταν σύµφωνες µε τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, δηλαδή µε τον Εµπορικό Νόµο και το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Επειδή τις 

περισσότερες φορές δεν ήταν, οι ελεγκτές ήταν υποχρεωµένοι να περιλάβουν στην έκθεσή 

τους παρατηρήσεις, οι οποίες «διόρθωναν» τις οικονοµικές καταστάσεις και έδειχνα τις 

διαφορές  που αυτές είχαν µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Έτσι ενώ ο κανόνας στο 

εξωτερικό, είναι οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών να µην έχουν παρατηρήσεις, επειδή οι 

παρατηρήσεις έχουν περιληφθεί στις οικονοµικές καταστάσεις και έχουν γίνει  οι αντίστοιχες 

διορθώσεις, στην Ελλάδα όλα τα πιστοποιητικά των ορκωτών ελεγκτών, είχαν κατά κανόνα 

παρατηρήσεις. Αυτή η κατάσταση δηµιούργησε τεράστια προβλήµατα, ειδικά για τις εταιρίες 

που έπρεπε να δώσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις να µελετηθούν στο εξωτερικό. Είναι 

ακατανόητο   σε έναν τρίτο που ζει και εργάζεται σε µια αναπτυγµένη χώρα να υφίστανται  

κάποια λογιστικά πρότυπα δηλαδή κάποιοι νόµοι που επιβάλουν να εµφανίζονται οι 

οικονοµικές καταστάσεις µε συγκεκριµένο τρόπο και οι νόµοι αυτοί να µην εφαρµόζονται  µε 

αποτέλεσµα οι ελεγκτές είναι υποχρεωµένοι να αναφέρουν παρατηρήσεις  στις εκθέσεις τους. 

Τα εύλογο ερώτηµα που έθετε ένα τέτοιος τρίτος είναι: « τι θέλετε και ψηφίζετε τότε αυτούς 

τους νόµους; Ορίστε ότι οικονοµικές καταστάσεις θα συντάσσονται µε βάση τα πρότυπα του 

Υπουργείου Οικονοµικών να τελειώνετε»1 από την άλλη πλευρά όµως υπήρχαν και οι 

οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έπρεπε στο τυπικό επίπεδο να εµφανίζεται ότι έχουν 

ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο έστω και αν δεν εφαρµόζονται. 

Ένα άλλο σηµαντικό «ελληνικό» ζήτηµα, είναι αυτό των «διαφορών φορολογικού 

ελέγχου». Ανεξάρτητα από τις οικονοµικές καταστάσεις, τις δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήµατος που υποβάλλονται από τις εταιρίες κάθε χρόνο και τους φόρους  που 

πληρώνονται, όλες οι εταιρίες ελέγχονται κάποια στιγµή από τις φορολογικές αρχές για την 

αλήθεια των δηλώσεών τους. Σε κάθε περίπτωση, είτε τα έκαναν σωστά είτε όχι 

επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι, οι γνωστές  «διαφορές φορολογικού ελέγχου». Στην ουσία 

αυτό αποτελεί ένα µηχανισµό πρόσθετης φορολόγησης εταιριών. Αυτές οι «διαφορές 

φορολογικού ελέγχου», µε βάση την πρακτική που ακολουθούνταν  στην Ελλάδα λογίζονταν 

                                                 
1 Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα µε απλά λόγια και οι διαφορές τους τα ελληνικά, ∆ηµήτρης Τζανάτος εκδόσεις 

Καστανιώτη ΑΕ, ΑΘΗΝΑ 2008  
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όταν γίνονταν οι φορολογικοί έλεγχοι και µε συµβιβασµό ή χωρίς συµβιβασµό επιβάλλονταν 

οι πρόσθετοι φόροι. Αυτή η ιδιορρυθµία ήταν και είναι  πολύ δύσκολο να εξηγηθεί σε ένα 

τρίτο επενδυτή µε δεδοµένο µάλιστα ότι εκκρεµούν τις περισσότερες φορές  οι έλεγχοι 

πολλών χρήσεων για τα παρελθόν. Ο κάθε τρίτος επενδυτής φοβάται και είναι αδύνατο 

οποιοσδήποτε να τον διαβεβαιώσει, ότι οι πιθανοί φόροι από τους φορολογικούς ελέγχους 

δεν θα είναι τελικά καταστροφικοί για την ίδια την εταιρία. Επίσης, από το ιστορικό των 

πληρωµών για τέτοιες «διαφορές», σχηµατίζει την εντύπωση ότι η εταιρία συστηµατικά 

παραβαίνει τη φορολογική νοµοθεσία και η εικόνα της στα µάτια του υποβαθµίζεται. 

Το ζήτηµα της σχέσης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων µε τη φορολογική 

νοµοθεσία και των επιδράσεων της δεύτερης στα πρώτα, είναι ένα τεράστιο ζήτηµα. Στην 

πράξη, µε την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων δίνεται µία λύση που σε καµιά 

περίπτωση δεν θα µπορούσε να δοθεί σε εθνικό επίπεδο. Στο εξής οι οικονοµικές 

καταστάσεις που δηµοσιεύονται είναι αυτές που αντιστοιχούν σε συγκεκριµένα λογιστικά 

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

άλλες ρυθµίσεις τους, προσδιορίζουν την φορολογητέα ύλη και εισπράττουν τους φόρους 

τους, εξυπηρετώντας τους στόχους της πολιτείας και της φορολογίας. Έγινε δηλαδή  η 

αποσύνδεση των Οικονοµικών Καταστάσεων  των εταιριών από τη φορολογία, αναίµακτα, 

απόλυτα και µόνιµα κάτι που αποτελεί τη µεγαλύτερη συµβολή στη λογιστική επιστήµη και 

πρακτική της χώρας µας, που διακρίνεται από ένα πλήθος στρεβλώσεων και ιδιοτελών 

συµφερόντων, από την ένταξη µας στην Ένωση. 

 

 

2.9.3Αλλαγές στη φορολογία µε το Ν.3697/2008 

 

 

Ο φορολογικός νόµος 3697/2008 επέφερε ορισµένες αλλαγές όπως τη σταδιακή µείωση του 

φορολογικού συντελεστή των ανώνυµων εταιριών από 25% σε 20% σταδιακά έως και το 

2014 καθώς ανά έτος θα µειώνεται κατά µία ποσοστιαία µονάδα ενώ αυξάνεται το ποσοστό 

προκαταβολής του φόρου από 65% σε 80%. 

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

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

είναι 10% και παρακρατείται από τα διανεµόµενα  κέρδη των ΑΕ, ανεξάρτητα από τον τρόπο 
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µε τον οποίο θα αποδοθούν στους µετόχους, ενώ µετά την παρακράτηση η φορολογική 

υποχρέωση των δικαιούχων εξαντλείται. 

Επίσης επιβλήθηκε και φορολόγηση των κερδών από πώληση εισηγµένων στο Χ.Α.Α. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

λογαριασµό, το υπόλοιπο µέρος µεταφέρεται προς συµψηφισµό στο λογαριασµό τακτικού 

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

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

του ποσοστού 1,5‰ που επιβάλλονταν επί της αξίας των πωλούµενων µετοχών. Αντιθέτως  

ο φόρος αυτός διατηρείται για τις µετοχές επιχειρήσεων που αποκτήθηκαν µέχρι την 

31/12/2008. 

 

 

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

 

 

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

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

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

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

3842/2010, έναρξη ισχύος την 01/01/2011 και οι κυριότερες αναφέρονται παρακάτω: 

� Μεταβάλλεται από 01/01/2011 ο χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από ελευθέριο 

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

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

βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις. Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσίας διάρκειας, ο 

χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό 
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κάθε επί µέρους τµήµα της αµοιβής για το µέρος αυτό και την υπηρεσία που 

παρασχέθηκε. Σηµειώνεται ότι για τους ελεύθερους επαγγελµατίες που παρέχουν 

υπηρεσίες προς το ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆., χρόνος κτήσης του εισοδήµατος για τις 

υπηρεσίες προς τα πρόσωπα αυτά παραµένει ο χρόνος είσπραξης της αµοιβής 

(εξαίρεση) (άρθρο 6 § 9). 

� ∆εν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% οι ελεύθεροι επαγγελµατίες για 

συναλλαγές µέχρι 300,00 ευρώ (ανά συναλλαγή χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο 

Φ.Π.Α.) (άρθρο611). 

�  Επεκτείνεται η υποχρέωση για υποβολή οριστικής δήλωσης και στους υπόχρεους σε 

παρακράτηση φόρου επί των αµοιβών από ελευθέρια επαγγέλµατα και επί του 

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

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

εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες που η οριστική δήλωση εξακολουθεί να 

υποβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του 

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

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

στο έτος (χρήση) 2010 και µετά]. 

Οι νέες οριστικές δηλώσεις υποβάλλονται: 

– η οριστική δήλωση αµοιβών από ελευθέρια επαγγέλµατα µέχρι την τελευταία 

εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του Απριλίου κάθε έτους, 

– η οριστική δήλωση αµοιβών από εµπορικές επιχειρήσεις µέχρι την τελευταία 

εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του Μαΐου κάθε έτους (άρθρο 7 § 5). 

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

προσώπων σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν. 3842/2010. Σηµειώνεται ότι στη ∆ιεθνή 

Έκθεση της Θεσσαλονίκης (∆.Ε.Θ.) ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε τη µείωση στο 20% 

από την 01/01/2011 καταργώντας προφορικά την σταδιακή µείωση κατά µία µονάδα 

το χρόνο. Προφανώς, αναµένεται η κατάθεση της σχετικής ρύθµισης στο Νέο 

Νοµοσχέδιο που θα κατατεθεί προσεχώς στην Βουλή (άρθρο 13). 

� Φορολογούνται µε συντελεστή 40% τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που 

διανέµονται ή κεφαλαιοποιούνται από 01/01/2011. Από το φόρο που οφείλεται 40% 

θα αφαιρείται ο φόρος που καταβλήθηκε σε επίπεδο νοµικού προσώπου µε 

συντελεστή που αναλογεί στην χρήση στην οποία ανάγονται (40% ή 35% ή 32% ή  

25% κ.λπ.) (άρθρο 13). 

Από πληροφορίες που έχουµε µελετάται η επαναφορά του προηγούµενου καθεστώτος 
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φορολόγησης των νοµικών προσώπων (Ν. 3697/2008), µε διαφοροποιηµένο ποσοστό 

παρακράτησης 15% ή 20% (από 10%) ακόµα και για τη χρήση 2010. 

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

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

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

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

Από πληροφορίες που έχουµε µελετάται η παράταση φορολόγησης της υπεραξίας των 

εν λόγω µετοχών για 01/01/2012. 

� Καθιερώνεται η διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων που αφορούν συναλλαγές 

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

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

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

� Καθιερώνεται η εξόφληση όλων των φορολογικών στοιχείων καθώς και των λοιπών 

εγγράφων που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 

3.000,00 ευρώ µέσω επαγγελµατικών τραπεζικών λογαριασµών ή επιταγών που 

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

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

που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες αποκλειστικά 

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

εξασφάλιση της γνησιότητας των σχετικών συναλλαγών και παραστατικών. 

Σηµειώνεται ότι οι τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν προµήθειες για την 

κατάθεση των ποσών αυτών σε τραπεζικούς λογαριασµούς. Ισχύει από 01/01/2011 

(άρθρο 20 § 3). 

�  Καθιερώνεται η ευθύνη και η διαδικασία επαλήθευσης των στοιχείων των εκδοτών 

φορολογικών στοιχείων και από τους λήπτες αυτών. Συνεπώς το βάρος της απόδειξης 

της συναλλαγής φέρει και ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου και οφείλει να 

επιβεβαιώνει τα στοιχεία των εκδοτών και την ακρίβεια των φορολογικών στοιχείων 

µέσω βάσης δεδοµένων της Γ.Γ.Π.Σ. του ΥΠΟΙΚ (άρθρο 20 § 4). 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 20 § 5 του Ν. 3842/2010 για τις πιο πάνω 

περιπτώσεις 7, 8, 9 και 10 προβλέπεται, η έκδοση υπουργικών αποφάσεων οι οποίες 

θα ρυθµίζουν τις αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των ανωτέρω 

υποχρεώσεων. Μέχρι σήµερα δεν έχει εκδοθεί καµία υπουργική απόφαση. 

Συνεπώς η µη έκδοση των υπουργικών αποφάσεων (κανονιστικές πράξεις) καθιστά 

τις ανωτέρω υποχρεώσεις ανενεργές, µέχρι της εκδόσεώς τους. 
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� Ο φορολογικός έλεγχος (∆.Ο.Υ., ∆.Ε.Κ., Π.Ε.Κ.) δεν περιορίζεται πλέον στη µη 

αναγνώριση της δαπάνης µισθοδοσίας όταν διαπιστώσει ότι δεν έχουν καταβληθεί 

από την επιχείρηση οι ασφαλιστικές εισφορές, αλλά υποχρεούται µετά την 

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

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

ή όχι τις ασφαλιστικές εισφορές, για να επιληφθεί για την είσπραξή των (άρθρο 11 § 

2). 

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

εξοφληθεί µέσω επαγγελµατικού τραπεζικού λογαριασµού της επιχείρησης ή επιταγής 

που εξοφλείται µέσω τραπεζικού λογαριασµού. 

Σηµειώνεται ότι προβλέπεται η έκδοση απόφασης του ΥΠΟΙΚ µε την οποία θα 

καθοριστεί η σταδιακή εφαρµογή της διαδικασίας της εξόφλησης των δαπανών 

µισθοδοσίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Μέχρι σήµερα δεν έχει εκδοθεί 

ακόµα η απόφαση (κανονιστική πράξη) του ΥΠΟΙΚ µε αποτέλεσµα να καθίσταται 

ανενεργή η διάταξη καθότι ισχύει από 23/04/2010 (άρθρο 11 § 2). 

� Καθιερώνεται η υποχρέωση στους ελεγκτές και στα ελεγκτικά γραφεία που είναι 

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

πιστοποιητικού. Θα διενεργούν παράλληλα µε τον έλεγχο της οικονοµικής 

διαχείρισης και έλεγχο σε φορολογικά αντικείµενα µε βάση πρόγραµµα που θα 

καθορίζεται από το ΥΠΟΙΟ και την ΕΛΤΕ (άρθρο 17 § 3). 

� Καθιερώνεται η υποχρέωση απόκτησης από τους λογιστές φοροτεχνικούς, κατόχους 

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

από το Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδος. Με απόφαση του ΥΠΟΙΚ πρόκειται 

να καθοριστούν το περιεχόµενο, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια του εν λόγω 

πιστοποιητικού (άρθρο 17 § 7). 

� Προβλέπεται ότι οι λογιστές φοροτεχνικοί υποχρεούνται στην απόκτηση ψηφιακής 

υπογραφής για την επικοινωνία τους µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών 

Συστηµάτων του ΥΠΟΙΚ. Με απόφαση του ΥΠΟΙΚ θα καθοριστεί κάθε αναγκαία 

λεπτοµέρεια κ.λπ. για την εφαρµογή της διάταξης αυτής (άρθρο 17 § 8). 

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

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

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

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

φορολογική αναµόρφωση των αποτελεσµάτων µε τις δαπάνες που δεν 
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αναγνωρίζονται, καθώς και για την ορθή υποβολή όλων των δηλώσεων 

παρακρατούµενου εισοδήµατος και απόδοσης των έµµεσων φόρων. 

Για τις εκπιπτόµενες δαπάνες θα πρέπει να τις αποτυπώνουν αναλυτικά σε κατάσταση 

που θα συνυποβάλλεται µε τη ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος το περιεχόµενο της 

οποίας δεν είναι δεσµευτικό για τη φορολογική αρχή, ενώ όσον αφορά την ορθή 

υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατούµενου φόρου εισοδήµατος και απόδοσης 

των έµµεσων φόρων, αυτή θα πρέπει να γνωστοποιείται από τους λογιστές 

φοροτεχνικούς στην αρµόδια φορολογική αρχή, µε τη µορφή δήλωσης που θα 

συνυποβάλλεται µε την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος (άρθρο 17 § 9). 

� Καθιερώνεται η υποχρέωση των λογιστών-φοροτεχνικών για υπογραφή πέραν των 

δηλώσεων της § 2 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 (δηλώσεων φορολογίας 

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

συνυποβαλλόµενων εντύπων ή καταστάσεων, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά µε 

τις οικείες αποφάσεις του ΥΠΟΙΚ, µε υποχρεωτική αναγραφή όλων των στοιχείων 

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

επαγγέλµατος 

Σηµειώνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 ισχύουν από 

23/04/2010 και µετά και η κατάσταση µε τις µη εκπιπτόµενες δαπάνες και η δήλωση 

για την υποβολή όλων των δηλώσεων θα συνυποβάλλονται µε τη ∆ήλωση 

Φορολογίας Εισοδήµατος του οικονοµικού έτους 2011 (χρήση 2010). 
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2.10 ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 

 

 

2.10.1 Μ.Ε.∆ 21 Φόροι Εισοδήµατος – Ανάκτηση Αναπροσαρµοσµένων Μη 

Αποσβέσιµων Περιουσιακών Στοιχείων 

 

 

2.10.1.1 Εισαγωγή 

 

Η παρούσα ∆ιερµηνεία πραγµατεύεται την ανάκτηση της λογιστικής αξίας ενός στοιχείου του 

ενεργητικού, το οποίο δεν υπόκειται σε κανενός είδους απόσβεση και του οποίου η λογιστική 

αξία αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ. 16. Η Μ.Ε.∆. 21 «Φόροι 

Εισοδήµατος – Ανάκτηση Αναπροσαρµοσµένων Μη Αποσβέσιµων Περιουσιακών 

Στοιχείων» (S.I.C. 21 «Income Taxes –Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets») 

καταρτίστηκε τον Αύγουστο του 1999 και τέθηκε σε ισχύ από την 15/07/2000. Μεταβολές σε 

λογιστικές πολιτικές θα πρέπει να αναγνωρίζονται µε βάση τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ.8. 

 

2.10.1.2 Σκοπός 

 

 

Η παρούσα ∆ιερµηνεία έχει ως σκοπό την παροχή οδηγιών αναφορικά µε τον τρόπο µε τον 

οποίο αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογία κατά την ανάκτηση της λογιστικής αξίας 

στοιχείων, τα οποία δεν υπόκεινται σε κανενός είδους απόσβεση. 

 

2.10.1.3 Το Θέµα 

 

 

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ. 12, το οποίο αναλύσαµε παραπάνω, η αποτίµηση των αναβαλλόµενων 

φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, πρέπει να αντικατοπτρίζει φορολογικές 

επιπτώσεις που θα προκύψουν από τον τρόπο µε τον οποίο µία επιχείρηση αναµένει, κατά την 
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ηµεροµηνία του Ισολογισµού, να ανακτήσει ή να διακανονίσει τη λογιστική αξία αυτών των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων της. 

Επίσης, το ∆ΛΠ. 12 σηµειώνει ότι η αναπροσαρµογή ενός περιουσιακού στοιχείου 

δεν µεταβάλλει συνήθως τη φορολογική βάση του στοιχείου και εάν η µελλοντική 

«ανάκτηση» της λογιστικής αξίας είναι φορολογητέα, οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της 

λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης του εν λόγω στοιχείου αποτελεί προσωρινή 

διαφορά και δηµιουργεί µία αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση. Το θέµα που 

προκύπτει είναι η ερµηνεία του όρου «ανάκτηση» σε σχέση µε µη αποσβέσιµα περιουσιακά 

στοιχεία τα οποία αναπροσαρµόζονται (π.χ. ακίνητα γιαεπένδυση). 

 

 

2.10.1.4 Απόφαση 

 

 

Η Μ.Ε.∆. αποφάσισε ότι στην αναπροσαρµογή ενός µη αποσβέσιµου περιουσιακού στοιχείου 

δηµιουργείται αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση που πρέπει να αποτιµάται 

βασιζόµενη στις φορολογικές συνέπειες που θα προκύψουν από την πώληση του εν λόγω 

στοιχείου. Κατ’ επέκταση, εάν η φορολογική νοµοθεσία προβλέπει ένα φορολογικό 

συντελεστή για πιθανή πώληση του στοιχείου που διαφέρει από το φορολογικό συντελεστή 

που εφαρµόζεται πάνω στα εισοδήµατα που παράγονται από τη χρήση του στοιχείου, τότε, 

για τον υπολογισµό της σχετικής αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης ή απαίτησης, θα 

πρέπει να χρησιµοποιηθεί ο πρώτος συντελεστής (δηλαδή, αυτός που εφαρµόζεται σε 

περίπτωση πώλησης). 

 

 

2.10.2 Μ.Ε.∆. 25 

 

2.10.2.1 Εισαγωγή 

 

 

Φόροι Εισοδήµατος – Μεταβολές στο Φορολογικό Καθεστώς µιας Επιχείρησης ή των 

Μετόχων της. 
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Η παρούσα ∆ιερµηνεία πραγµατεύεται θέµατα προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος, στις 

περιπτώσεις µεταβολών του φορολογικού καθεστώτος ή των µετόχων µιας επιχείρησης. Η 

Μ.Ε.∆. 25 «Φόροι Εισοδήµατος – Μεταβολές στο Φορολογικό Καθεστώς µιας Επιχείρησης ή 

των Μετόχων της» (S.I.C. 25 «Income Taxes – Changes in the Tax Status of an Entity or its 

Stareholders») καταρτίστηκε τον Αύγουστο του 1999 και τέθηκε σε ισχύ επίσης την 

15/07/2000. Μεταβολές στις λογιστικές αρχές θα πρέπει να αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του ∆ΛΠ.8. 

 

 

2.10.2.2 Σκοπός 

 

 

Η παρούσα ∆ιερµηνεία έχει ως σκοπό την παροχή οδηγιών αναφορικά µε τον τρόπο που 

πρέπει να αντιµετωπίζεται από µία επιχείρηση, το θέµα της αναγνώρισης, στις οικονοµικές 

της καταστάσεις, των φορολογικών συνεπειών µιας ενδεχόµενης µεταβολής στο υφιστάµενο 

φορολογικό καθεστώς που διέπει την επιχείρηση ή τους µετόχους της. 

 

 

2.10.2.3 Το Θέµα 

 

 

Η µεταβολή στο φορολογικό καθεστώς µιας οντότητας ή των µετόχων της µπορεί να αυξήσει 

ή να µειώσει τις φορολογικές απαιτήσεις της, π.χ. εισαγωγή των τίτλων της επιχείρησης σε 

χρηµατιστήριο αξιών ή αλλαγή στο «φορολογικό καθεστώς» του µετόχου που έχει τον έλεγχο 

της οντότητας. Μια τέτοια µεταβολή µπορεί να αλλάξει τον τρόπο που φορολογείται η 

οικονοµική οντότητα, π.χ. µπορεί να κερδίσει ή να χάσει φορολογικά κίνητρα ή να 

µεταβληθούν οι φορολογικοί της συντελεστές. Η µεταβολή στο φορολογικό καθεστώς µιας 

επιχείρησης ή των µετόχων της, µπορεί να έχει άµεση επίδραση τόσο στις τρέχουσες όσο και 

στις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις της επιχείρησης. Το θέµα που 

προκύπτει είναι πώς πρέπει να γίνει ο λογιστικός χειρισµός των φορολογικών επιπτώσεων 

µιας τέτοιας µεταβολής. 
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2.10.2.4 Απόφαση 

 

Η Μ.Ε.∆. αποφάσισε ότι οι τρέχουσες αλλά και οι αναβαλλόµενες φορολογικές επιπτώσεις 

από µία µεταβολή στο φορολογικό καθεστώς µίας οντότητας ή των µετόχων της, πρέπει να 

καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της χρήσης κατά την οποία γίνεται η αλλαγή 

εκτός αν οι επιπτώσεις αφορούν σε γεγονότα ή συναλλαγές που καταχωρούνται απευθείας 

στα Ίδια Κεφάλαια (στην ίδια ή σε διαφορετική περίοδο). Σε τέτοια περίπτωση οι 

φορολογικές επιπτώσεις από την αλλαγή πρέπει να χρεώνονται ή να πιστώνονται άµεσα στα 

Ίδια Κεφάλαια. 

 

 

 

2.11 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΛΠ 12 

 

 

Αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος των επιχειρήσεων, µια σηµαντική διαφορά που 

παρατηρείται µεταξύ της ελληνικής νοµοθεσίας και του ∆ΛΠ 12, είναι ότι σύµφωνα µε το 

ελληνικό δίκαιο, ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί βάρος εταιρικό και λογίζεται διαµέσου του 

πίνακα διανοµής κερδών, δηλαδή εµφανίζεται στον Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων µιας 

επιχείρησης. 

Συγκεκριµένα µε βάση τα άρθρα 45 του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιριών και 

99 § 1(α) του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ο φόρος δεν διαµορφώνει το ετήσιο 

λογιστικό αποτέλεσµα αλλά διατίθεται από τα ήδη διαµορφωµένα αποτελέσµατα χρήσης. 

Αντίθετα στο ∆ΛΠ 12 ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί έξοδο της χρήσης και πρέπει να 

βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης που αφορά, δηλαδή καταχωρείται στα Αποτελέσµατα 

Χρήσης της επιχείρησης. Επιπλέον βάση του φορολογικού δικαίου, προκειµένου να 

υπολογισθεί το σχετικό ποσό φορολογικής επιβάρυνσης, λαµβάνεται ως βάση το λογιστικό 

αποτέλεσµα χρήσης, πλέον ή µείον τις σχετικές λογιστικές διαφορές που δεν αναγνωρίζονται 

φορολογικά (δηλαδή ποσά εσόδων/εξόδων που µε βάση τους φορολογικούς κανόνες θα 

πρέπει να αντιµετωπιστούν διαφορετικά από ότ µε βάση τους λογιστικούς κανόνες). 

Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του Ε.Γ.Λ.Σ. δεν προβλέπεται η 

λογιστική παρακολούθηση των απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από φόρους µελλοντικών 
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χρήσεων, στις περιπτώσεις που υπάρχει ετεροχρονισµός ως προς την αναγνώριση, από τη 

Φορολογική Αρχή, ορισµένων λογιστικοποιηθέντων εσόδων ή εξόδων. ∆εδοµένου, λοιπόν, 

ότι δεν υπάρχει η έννοια του αναβαλλόµενου φόρου, δεν τίθεται θέµα οποιασδήποτε 

διάκρισης των λογιστικών διαφορών ανάλογα µε τη µελλοντική τους εξέλιξη. 

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ. 12, όµως 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 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 µια χρονική διαφορά κλείσει τότε αντιλογίζεται και ο αντίστοιχος 

αναβαλλόµενος φόρος, του οποίου η έννοια εισάγεται στο ∆ΛΠ. 12, που είχε λογισθεί όταν 

είχε προκύψει αρχικά η διαφορά. Για την αναγνώριση αναβαλλόµενου εισπρακτέου/ 

συµψηφιστέου φόρου, πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα ότι η εταιρία θα είναι κερδοφόρος όταν 

µελλοντικά κλείσει η χρονική διαφορά αυτή, έτσι ώστε να συµψηφίσει την απαίτηση µε τη 

φορολογική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση ενδεχόµενης φορολογικής υποχρέωσης, η οποία ενδέχεται να συµβεί 

µόνο έπειτα από απόφαση της διοίκησης της επιχείρησης (π.χ. διανοµή ειδικών 

αφορολόγητων αποθεµατικών για τα οποία πρέπει να πληρωθεί φόρος) τότε δεν υπάρχει 

υποχρέωση λογισµού του αναβαλλόµενου φόρου, αλλά µόνο γνωστοποίηση του στις 

οικονοµικές καταστάσεις. Επιπλέον απαγορεύεται η προεξόφληση αναβαλλόµενων 

χρεωστικών ή πιστωτικών φόρων. Ακόµη χρησιµοποιείται ο φορολογικός συντελεστής ο 

οποίος πιθανολογείται ότι θα ισχύσει κατά την πραγµατοποίηση της χρονικής διαφοράς. 

Τέλος, ένα σηµαντικό στοιχείο που προβλέπει το ∆ΛΠ. 12 αναφέρεται στο ότι οι χρονικές 

διαφορές, εάν αφορούν στοιχεία καθαρής θέσης, τότε και ο αναβαλλόµενος φόρος γι’ αυτές 

τις διαφορές θα λογισθεί απευθείας στην καθαρή θέση και όχι στα αποτελέσµατα. 
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∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

α. Ο φόρος εισοδήµατος συνιστά 

δαπάνη1 

• Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσεως είναι 

το 

συνολικό ποσό του φόρου που βαρύνει τα 

αποτελέσµατα της χρήσεως (καταχωρείται 

ως 

δαπάνη στο λογαριασµό «αποτελέσµατα 

χρήσεως») 

α. Ο φόρος εισοδήµατος αντλείται από 

τη 

διάθεση των κερδών 

• Ο φόρος εισοδήµατος δεν συνιστά έξοδο 

και, 

συνεπώς, δεν διαµορφώνει το αποτέλεσµα 

της 

χρήσης αλλά αποτελεί συµµετοχή του 

κράτους 

στο αποτέλεσµα αυτό. Καταχωρείται στο 

λ/σµό «Αποτελέσµατα προς ∆ιάθεση» και 

όχι στο λ/σµό «Αποτελέσµατα Χρήσεως» 

β. ∆ιάκριση του φόρου εισοδήµατος β. ∆ιάκριση του φόρου εισοδήµατος 

• Ο φόρος εισοδήµατος διακρίνεται σε 

Τρέχοντα 

και σε Αναβαλλόµενο φόρο. 

• ∆εν γίνεται διάκριση του φόρου 

εισοδήµατος 

σε τρέχοντα και σε αναβαλλόµενο. Το 

ποσό του 

φόρου εισοδήµατος που αντλείται από τα 

διατιθέµενα αποτελέσµατα της χρήσεως 

εξευρίσκεται µε βάση τα φορολογητέα 

κέρδη που 

προκύπτουν ως εξής: 

Λογιστικά κέρδη χρήσεως α (+/-) 

Λογιστικές διαφορές 

(µόνιµες + προσωρινές) 

β Φορολογητέο εισόδηµα 

γ Φορολογητέο. εισόδηµα γ x Φορολ. 

(25%) 

β1. Τρέχων φόρος εισοδήµατος είναι το 

ποσό του 

πληρωτέου (επιστρεπτέου) φόρου 

εισοδήµατος που 
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αφορά το φορολογούµενο κέρδος 

(φορολογική 

ζηµιά) της χρήσεως. 

β2 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος β2 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

• Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος είναι 

το ποσό 

του φόρου που θα πληρωθεί ή θα 

εισπραχθεί σε 

µελλοντικές περιόδους και προέρχεται από 

προσωρινές φορολογικές διαφορές 

• ∆εν καταχωρείται στα βιβλία και στον 

ισολογισµό αναβαλλόµενος φόρος 

εισοδήµατος 

(υποχρέωση ή απαίτηση). 

• Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται 

επί όλων 

των προσωρινών διαφορών του 

ισολογισµού 

(διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας εκάστου 

στοιχείου και τις αντίστοιχης φορολογικά 

αναγνωριζόµενης αξίας αυτών). 

 

• 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 

 

• Επί αναπροσαρµογής µη αποσβέσιµου 

πάγιου 

στοιχείου (π.χ ενός γηπέδου) στην εύλογη 

αξία του, 

ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται επί 

της αξίας ρευστοποίησης (πώλησης) 

αυτού. Η δαπάνη του 

αναβαλλόµενου φόρου βαρύνει τα 
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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 

λειτουργικών 

πάγιων στοιχείων), ο αντίστοιχος 

αναβαλλόµενος 

φόρος καταχωρείται απευθείας στην 

Καθαρή Θέση 

και όχι στα αποτελέσµατα. 

• Απαγορεύεται η προεξόφληση των 

(χρεωστικών ή 

πιστωτικών) ποσών αναβαλλόµενων 

φόρων. • ∆εν 

λογίζεται αναβαλλόµενος φόρος για µια 

φορολογική υποχρέωση που ενδέχεται να 

γεννηθεί 

µόνο ύστερα από απόφαση της ∆ιοίκησης 

της 

εταιρίας (π.χ κατά το σχηµατισµό 

αφορολόγητου 

αποθεµατικού δεν λογίζεται 

αναβαλλόµενος φόρος 

εισοδήµατος. Ο φόρος εισοδήµατος 

λογίζεται όταν 

ληφθεί απόφαση για τη διανοµή του 

αποθεµατικού). Στην περίπτωση αυτή, ο 

αναβαλλόµενος φόρος γνωστοποιείται 

στις 

οικονοµικές καταστάσεις 
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• Η καταχώρηση απαίτησης για 

αναβαλλόµενο 

φόρος εισοδήµατος πρέπει να γίνεται µόνο 

όταν 

υπάρχει βεβαιότητα ότι η επιχείρηση θα 

πραγµατοποιήσει στο µέλλον κέρδη, ώστε 

να 

συµψηφίσει την παρούσα απαίτηση µε τη 

µέλλουσα 

φορολογική υποχρέωση 

 

γ. Το φορολογικό πλεονέκτηµα των 

ζηµιών της 

χρήσεως 

γ. Το φορολογικό πλεονέκτηµα των 

ζηµιών 

της χρήσεως 

• Η ζηµία χρήσεως, που µεταφέρεται σε 

επόµενη χρήση για συµψηφισµό µε τα 

φορολογητέα κέρδη µιας επόµενης 

χρήσεως, 

εγκλείει µια φορολογική απαίτηση ίση µε 

το φόρο 

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 

καταστήσει εφικτό το συµψηφισµό της 

απαίτησης 

• ∆εν εξετάζεται, ούτε καταγράφεται 

λογιστικά το 

φορολογικό πλεονέκτηµα που εγκλείουν οι 

µεταφερόµενες εις νέο ζηµιές 

δ. Αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς 

της 

εταιρίας 
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• Οι καταχωρηµένες στα βιβλία 

φορολογικές 

υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

προσαρµόζονται 

ανάλογα. 

Οι διαφορές προσαρµογής καταχωρούνται 

στα 

Αποτελέσµατα ή, κατά περίπτωση, στην 

Καθαρή Θέση. 

 

ε. Γνωστοποιήσεις δ. Γνωστοποιήσεις 

• Απαιτούνται εκτεταµένες γνωστοποιήσεις • Απαιτούνται ελάχιστες γνωστοποιήσεις 

  

∆ιαδικασίες κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ: 

 

(1) Η εταιρία οφείλει να προβεί στον εντοπισµό όλων των προσωρινών διαφορών 

και στον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης ή απαίτησης. 

 

 

2.11.1 Τροποποιήσεις και Προσθήκες στο ∆.Λ.Π.12 

 

 

Με τον Κανονισµό 1274/08, που θεσµοθετήθηκε το αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π.1, έγιναν αρκετές 

αλλαγές σε παραγράφους του ∆.Λ.Π.12, οι οποίες  όµως έχουν ένα κοινό άξονα. Αναφέρονται σε 

χειρισµούς φόρων που σχετίζονταν στο  παρελθόν άµεσα µε την Καθαρή Θέση, δηλαδή φόρους που 

δεν εµφανίζονταν στα αποτελέσµατα και οι οποίοι στο εξής εµφανίζονται στην Κατάσταση 

Συνολικών Εσόδων, είτε κατά τον αρχικό λογισµό τους ή αργότερα σαν προσαρµογή στην ίδια 

κατάσταση. 

Με τον Κανονισµό 495/2009, έγιναν πολλές τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 12. Αφορούν 

χειρισµούς που σχετίζονται µε τις συνενώσεις και βασικά τροποποιούν προηγούµενες ρυθµίσεις που 

υπήρχαν, µε ελάχιστες εξαιρέσεις προσθήκης νέων παραγράφων. Κάποιες από αυτές τις 

τροποποιήσεις παρουσιάζονται παρακάτω (Ντζανάτος , 2010): 

� Σε µία συνένωση, ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φόρων της αποκτώµενης 

επιχείρησης, επιδρά άµεσα στην υπεραξία ή στο κέρδος (αρνητική υπεραξία) από τη 

συνένωση. 
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� Όταν γίνεται µία συνένωση, υπολογίζονται όλοι οι αναβαλλόµενοι φόροι που αφορούν 

τα επιµέρους στοιχεία της αποκτώµενης επιχείρησης και αυτό επιδρά στον υπολογισµό 

της υπεραξίας, για την οποία όµως δεν λογίζεται αναβαλλόµενος φόρος. 

� Από τις συνενώσεις µπορεί να υπάρξουν αι άλλες επιδράσεις στους φόρους. Αν π.χ. ο 

αποκτών είχε ζηµιές  και δεν είχε λογίσει αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, επειδή 

δεν θα έκανε κέρδη, αλλά τώρα (π.χ. είναι συγχώνευση) θα συµψηφίσει τις ζηµιές του 

µε τα κέρδη της απορροφούµενης, πρέπει να λογίσει αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση, χωρίς να πειράξει την υπεραξία. Θα µπορούσε να συµβεί το αντίθετο. Αυτές 

οι διαφορές όµως λογίζονται µετά τη συνένωση, θεωρείται ότι δεν την αφορούν και δεν 

επιδρούν στον υπολογισµό της υπεραξίας. 

� Έτσι υπάρχουν πιθανά εγγραφές αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης που πρέπει να 

γίνουν µετά τη συνένωση και σχετίζονται µε αυτήν. Αν αφορούν γεγονότα που ήταν 

γνωστά την ηµεροµηνία της συνένωσης, οι φόροι µειώνουν την υπεραξία, ενώ 

διαφορετικά µεταφέρονται στα συνολικά έσοδα (αποτελέσµατα) 

� Προσωρινές διαφορές και αναβαλλόµενοι φόροι, µπορεί να προκύπτουν επίσης α)στις 

συνενώσεις όταν το κόστος απόκτησης κατανέµεται σε στοιχεία αποτιµηµένα σε εύλογες 

αξίες β) όταν γίνεται επανεκτίµηση (αναπροσαρµογή) περιουσιακών στοιχείων γ) στην 

υπεραξία που προκύπτει από συνενώσεις δ) ο αρχικός λογισµός ενός στοιχείου, 

διαφέρει από το άµεσα φορολογητέο ποσό (π.χ. αν υπάρχουν επιχορηγήσεις) ε) όταν 

µεταβάλλεται η λογιστική αξία συµµετοχών και χρεογράφων λόγω αποτίµησης.  

� Μια προσωρινή διαφορά, µπορεί να καταχωρείται µε την αρχική καταχώρηση ενός 

στοιχείου αν δεν αναγνωρίζεται φορολογικά  

� Πρέπει να γνωστοποιείται: το σύνολο του τρέχοντος φόρου και το σύνολο του 

αναβαλλόµενου φόρου που µεταφέρθηκαν κατευθείαν στην Καθαρή Θέση. 

� Πρέπει να γνωστοποιείται: η συµφωνία αποτελέσµατος προ φόρων και φόρου, µε το 

φόρο που θα προέκυπτε αν εφαρµοζόταν στα προ φόρων, ο ισχύον ή οι ισχύοντες 

συντελεστές. 

� Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αφορούν φόρους 

εισοδήµατος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή και σχετίζονται: 

• Με την ίδια φορολογητέα οικονοµική µονάδα ή  

• Με διαφορετικές επιχειρήσεις, οι οποίες σκοπεύουν είτε να συµψηφίσουν τιε 

τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις µε τις υποχρεώσεις είτε να εισπράξουν τις 

απαιτήσεις και συγχρόνως να διακανονίσουν τις υποχρεώσεις σε κάθε 

µελλοντική περίοδο στην οποία οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα 

διακανονιστούν και οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα ανακτηθούν.  
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2.12 Παραδείγµατα Υπολογισµού Αναβαλλόµενης Φορολογίας 

 

 

Παράδειγµα 1ο 

∆.Λ.Π. 12 

 

 

Παράδειγµα Υπολογισµού Αναβαλλόµενης Φορολογίας λόγω προσαρµογής στα 

∆.Λ.Π. (Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση) 

Η εταιρεία υπολογίζει αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων µε βάση τους κανόνες των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Π∆.299/2003) συνολικής αξίας 120.000 ευρώ. 

Τα καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων της χρήσης ανήλθαν στο ποσό των 400.000 

ευρώ. 

 Η εταιρεία φορολογείτε µε συντελεστή 25% 

Για τις ανάγκες των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων υπολόγισε αποσβέσεις ύψους 150.000 

ευρώ.  

Τα καθαρά αποτελέσµατα που προσδιορίσθηκαν µε βάση τους κανόνες των ∆ΛΠ ανήλθαν 

στο ποσό των 370.000 ευρώ. 

 

 

 

 

Υπολογισµός Φόρου Εισοδήµατος 

Αποτελέσµατα Ε.Λ.Π. Αποτελέσµατα ∆.Λ.Π. ∆ιαφορά 

400.000 370.000 30.000 

 

Εφόσον τα Αποτελέσµατα µε βάση τα Ε.Λ.Π. είναι µεγαλύτερα (>) από τα αποτελέσµατα µε 

βάση τα ∆.Λ.Π. τότε έχουµε µία περίπτωση Αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. 

Η κατάλληλη λογιστική εγγραφή που γίνεται στα βιβλία των ∆.Λ.Π. είναι : 
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Λογιστική Εγγραφή µε βάση τα ∆.Λ.Π. 

 

    

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση 

18.90 Μακροπρόθεσµες 

Απαιτήσεις/Απαίτηση από 

αναβαλλόµενη φορολογία 

(30.000 Χ 25% = 7.500) 

7.500  

54.08 Υποχρεώσεις από φόρους – 

τέλη / Φόρος κερδών 

χρήσης 

 7.500 

 

 

 

Παράδειγµα 2
ο
 : 

∆.Λ.Π. 12 

Παράδειγµα Υπολογισµού Αναβαλλόµενης Φορολογίας λόγω προσαρµογής στα 

∆.Λ.Π. (Αναβαλλόµενη Φορολογική Υποχρέωση) 

Η εταιρεία υπολογίζει αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων µε βάση τους 

κανόνες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Π∆.299/2003) συνολικής αξίας 

160.000 ευρώ.  

Τα καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων της χρήσης ανήλθαν στο ποσό των 400.000 ευρώ. 

Η εταιρεία φορολογείται µε συντελεστή 25% 

Για τις ανάγκες των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων υπολόγισε αποσβέσεις ύψους 120.000 

ευρώ 

Τα καθαρά αποτελέσµατα που προσδιορίσθηκαν µε βάση τους κανόνες των ∆ΛΠ 

ανήλθαν στο ποσό των 440.000 ευρώ. 

 

 

 

Υπολογισµός  αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος 

Αποτελέσµατα Ε.Λ.Π. Αποτελέσµατα ∆.Λ.Π. ∆ιαφορά 

400.000 440.000 -40.000 
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Εφόσον τα Αποτελέσµατα µε βάση τα Ε.Λ.Π. είναι µικρότερα (<) από τα αποτελέσµατα µε 

βάση τα ∆.Λ.Π. τότε έχουµε µία περίπτωση Αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης. 

Η κατάλληλη λογιστική εγγραφή που γίνεται στα βιβλία των ∆.Λ.Π. είναι : 

 

 Λογιστική Εγγραφή µε βάση τα ∆.Λ.Π. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση 

45.90 Μακροπρόθεσµες 

Απαιτήσεις/Απαίτηση από 

αναβαλλόµενη φορολογία 

(40.000 Χ 25% = 10.000) 

 10.000 

54.08 Υποχρεώσεις από φόρους – 

τέλη / Φόρος κερδών 

χρήσης 

10.000  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

3.1. Σκοπός της έρευνας 

 

 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας χωρίζεται σε δύο κοµµάτια: α) κατά πόσο οι εισηγµένες 

εταιρίες του ΧΑ αναγνωρίζουν αναβαλλόµενη φορολογία στις οικονοµικές καταστάσεις 

τους και β) πως µεταβάλλονται οι αναβαλλόµενοι και οι τρέχων φόροι όταν 

µεταβάλλονται οι τιµές των µετοχών. Σκοπός δηλαδή είναι να προσδιοριστεί κατά πόσο 

το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12, παρέχει αξιόπιστη και αξιόλογη πληροφόρηση στους 

επενδυτές για να µπορέσουν να αξιολογήσουν την εταιρία, σε σχέση πάντα µε την 

απόδοση της χρηµατιστηριακής τιµής. 

 

 

3.2. Στόχος της Έρευνας 

 

 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που εφαρµόζονται υποχρεωτικά από το 2005, επιβάλλουν οι 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις να καταρτίζονται σύµφωνα µε τα Πρότυπα αυτά, 

αντικαθιστώντας τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Στόχος της έρευνας είναι να παρουσιάσει 

µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια τη λειτουργία του λογαριασµού της Αναβαλλόµενης 

Φορολογίας σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π.. Γίνεται προσπάθεια να κατανοηθεί κατά πόσο ο τρέχων 

και ο αναβαλλόµενος φόρος σε σχέση πάντοτε την χρηµατιστηριακή απόδοση της µετοχής, 

δίνει επαρκή πληροφόρηση στους επενδυτές, για να αξιολογήσουν τη µελλοντική απόφασή 

τους, για µια εταιρία. 
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3.3. Ορισµός πληθυσµού- στόχου 

 

Ως πληθυσµός – στόχος προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η συγκεκριµένη έρευνα , 

ορίστηκε το σύνολο των Ανωνύµων Εταιριών που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών και δραστηριοποιούνται στον κλάδο τροφίµων και ποτών και στον κλάδο των  

πρώτων υλών. 

 

 

3.4. Καθορισµός της µεθόδου συλλογής δεδοµένων 

 

 

Η έρευνα διεξάγεται πάνω σε εισηγµένες εταιρίες του Χ.Α. και συγκεκριµένα του κλάδου 

τροφίµων και ποτών και του κλάδου των Α΄Υλών. Από τις 35 εταιρίες των συγκριµένων 

κλάδων, επιλέχθηκαν 22 εταιρίες που αντιπροσωπεύουν το 63% του δείγµατος. Πηγές 

άντλησης των στοιχείων της συγκεκριµένης έρευνας αποτέλεσε ο διαδικτυακός τόπος του 

Χρηµατιστηρίου Αξιών από την ιστοσελίδα www.ase.gr και η βάση δεδοµένων της  

Hellastat. 

Από τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της κάθε εταιρίας που είναι αναρτηµένες στο 

διαδίκτυο πάρθηκαν στοιχεία για τα έτη 2005 έως 2011. Οι µεταβλητές που 

χρησιµοποιήθηκαν και πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η συγκεκριµένη έρευνα, είναι ο τρέχων 

και ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος καθώς και κατά πόσο οι φόροι αυτοί συσχετίζονται 

θετικά ή αρνητικά σε σχέση πάντοτε µε τη χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής. Προσπάθεια 

είναι να γίνει κατανοητό εάν τελικά παρέχεται έγκυρη πληροφόρηση στους επενδυτές για τη 

λήψη αποφάσεων. 

Παρακάτω ακολουθούν οι πίνακες των εταιριών που επιλέχθηκαν από όπου προσδιορίστηκαν  

οι ετήσιες ποσοστιαίες µεταβολές  των τιµών των µετοχών, των αναβαλλόµενων 

φορολογικών υποχρεώσεων, των φόρων εισοδήµατος και των κερδών ή ζηµιών που 

προκύπτουν από χρόνο σε χρόνο 
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Πίνακας 3.1 Ποσοστιαία µεταβολή των τιµών των µετοχών 

 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΚΛΑ∆ΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ& Α ΥΛΩΝ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) -0,08  0,13  -0,54  1,06  -0,55  -0,86 

INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 0,18  0,59  -0,77  -0,10  0,07  0,03 

ΓΑΛΑΞΙ∆Ι (ΚΟ) 0,68  0,15  -0,63  -0,11  -0,15  0,16 

∆ΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 0,64  1,07  -0,78  0,41  0,11  -0,33 

ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) -0,48  0,29  -0,53  -0,05  -0,19  -0,50 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) 1,00  -0,03  -0,32  -0,39  -0,22  -0,25 

ΚΡΕΚΑ (ΚΑ) 0,65  0,94  -0,68  -0,25  -0,42  -0,29 

ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙ∆Η (ΚΟ) 0,11  -0,13  -0,51  0,24  -0,43  -0,56 

ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 0,10  -0,09  -0,52  0,44  0,20  -0,21 

ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 0,49  0,02  -0,09  -0,20  -0,19  -0,21 

ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) -0,07  -0,66  0,23  -0,28  -0,24  -0,54 

ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) 1,00  1,69  -0,91  0,92  -0,62  -0,85 

ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) 1,33  2,49  -0,94  -0,08  0,18  -0,57 

ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) -0,01  -0,16  -0,56  -0,04  -0,27  -0,17 

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ (ΚΟ) 0,47  0,20  -0,78  -0,17  -0,41  -0,56 

ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 0,67  -0,09  -0,73  0,93  -0,39  0,17 

ΕΤΕΜ (ΚΑ) 0,71  -0,12  -0,73  0,10  -0,50  -0,35 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 0,64  -0,90  0,35  0,27  -0,12  -0,29 

ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) 1,23  -0,76  -0,25  0,81  -0,54  -0,31 

ΚΟΡ∆ΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΑ) 0,07  -0,14  -0,48  -0,32  -0,20  -0,19 

ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) 0,22  -0,05  -0,39  0,07  -0,13  -0,38 

ΣΙ∆ΕΝΟΡ (ΚΑ) 1,78  -0,39  -0,41  0,41  -0,45  -0,59 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 

 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   

ΚΛΑ∆ΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ 

& Α ΥΛΩΝ 

%ΜΕΤΑΒ. 

2005 

%ΜΕΤΑΒ. 

2006 

%ΜΕΤΑΒ. 

2007 

%ΜΕΤΑΒ. 

2008 

%ΜΕΤΑΒ. 

2009 

%ΜΕΤΑΒ. 

2010 

%ΜΕΤΑΒ 

2011 

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) 0,07 0,12 -0,30 -0,16 0,09 0,02 0,04 

INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 0,58 -0,25 8,54 0,22 0,27 0,00 -0,61 

ΓΑΛΑΞΙ∆Ι (ΚΟ) 0,03 -0,07 0,24 0,11 0,06 0,09 -0,05 

∆ΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 5,40 1,39 1,29 0,14 0,30 -0,02 -0,32 

ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) 0,54 -0,82 -0,56 -0,74 68,63 0,37 -0,61 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) 0,09 0,05 -0,14 0,01 0,14 0,07 0,03 

ΚΡΕΚΑ (ΚΑ) -0,08 -0,09 0,17 -0,14 0,09 0,05 0,04 

ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙ∆Η (ΚΟ) 0,89 0,16 0,31 -0,07 0,05 0,19 -0,17 

ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 0,09 0,20 0,17 -0,21 0,16 0,10 0,01 

ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ ΛΟΙ (ΚΟ) 0,14 -0,04 0,10 -0,03 0,09 0,04 0,08 

ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) 0,12 -0,05 0,10 -0,29 0,42 0,24 -0,13 

ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) 0,19 0,03 0,04 0,09 -0,15 0,24 -0,01 

ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) 0,32 0,03 0,19 0,23 -0,02 0,20 -0,50 

ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) -0,17 -0,10 -0,15 -0,27 -0,01 -0,01 -0,01 

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ 0,79 0,48 0,20 -0,34 -0,01 0,33 0,18 

ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 0,05 -0,04 0,01 -0,43 0,16 0,04 0,06 

ΕΤΕΜ (ΚΑ) 0,00 0,04 -0,01 -0,69 -0,12 -0,33 -0,21 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) -0,47 -0,17 2,42 -0,04 0,01 0,03 -0,03 

ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) 0,00 0,35 -0,08 -0,31 -0,29 -0,70 1,25 

ΚΟΡ∆ΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ  ΑΦΟΙ (ΚΑ) -0,10 0,33 0,00 -0,12 0,16 0,32 0,37 

ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) -0,11 -0,10 -0,14 -0,37 -0,05 -0,07 -0,06 

ΣΙ∆ΕΝΟΡ (ΚΑ) 0,00 0,01 -0,03 -0,16 -0,07 -0,22 -0,11 
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Πίνακας 3.3 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ  ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ   

ΚΛΑ∆ΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ 

& Α ΥΛΩΝ 

%∆ 

2005 

%∆ 

2006 

%∆ 

2007 

%∆ 

2008 

%∆ 

2009 

%∆ 

2010 

%∆ 

2011 

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) -0,42 1,31 1,40 -1,15 -3,17 -0,21 -0,14 

INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) -0,65 -0,07 8,95 -0,13 -0,13 -0,95 -0,54 

ΓΑΛΑΞΙ∆Ι (ΚΟ) -0,26 -0,81 8,40 -0,52 -0,60 0,42 -1,43 

∆ΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 2,47 0,24 1,94 -0,79 1,32 -0,79 -1,79 

ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) -1,94 -0,79 2,09 -1,30 -6,87 -0,55 -1,98 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) -0,52 0,23 -0,44 0,50 0,47 0,22 -0,16 

ΚΡΕΚΑ (ΚΑ) -0,71 -0,50 2,66 0,01 1,52 -0,23 0,17 

ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙ∆Η (ΚΟ) 0,16 -0,42 0,16 -0,21 -0,02 -0,04 -1,43 

ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) -0,39 1,28 1,27 -1,51 -2,25 -0,39 -0,27 

ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) -0,13 -1,27 -3,87 -2,14 -2,49 0,44 -0,30 

ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) -0,43 -0,09 0,37 -1,34 -3,39 0,11 -0,64 

ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) -0,63 6,58 -0,96 0,36 8,29 -0,35 -0,89 

ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) -4,09 -0,52 0,90 -0,52 -0,97 -0,33 -0,65 

ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,65 -0,12 -0,30 0,14 -0,83 3,82 -0,82 

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ (ΚΟ) 4,62 -0,02 -0,18 -1,91 -1,05 -7,03 -2,82 

ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) -1,05 1,67 1,02 -3,21 -1,05 2,49 0,98 

ΕΤΕΜ (ΚΑ) -2,03 0,16 -0,74 -11,09 -1,12 -1,56 0,14 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) -0,38 16,80 0,91 -1,07 -2,41 -0,15 -0,82 

ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) -3,97 0,54 -0,54 -3,47 -0,75 0,90 -1,62 

ΚΟΡ∆ΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΑ) -0,63 1,84 0,00 -0,38 -1,74 -1,14 -0,81 

ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) -0,64 -0,52 0,18 -4,36 -1,01 -11,55 -4,18 

ΣΙ∆ΕΝΟΡ (ΚΑ) -2,30 2,12 -0,47 0,77 -0,59 -1,61 -0,61 
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Πίνακας 3.4                            Ποσοστιαία Μεταβολή Κερδών-Ζηµιών Μετά Φόρων 

 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΡ∆ΩΝ -ΖΗΜΙΩΝ  ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ   

ΚΛΑ∆ΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ 

& Α ΥΛΩΝ 

% ∆ ΜΦ 

2005 

% ∆ ΜΦ 

2006 

% ∆ ΜΦ 

2007 

% ∆ ΜΦ 

2008 

% ∆ ΜΦ 

2009 

% ∆ ΜΦ 

2010 

% ∆ ΜΦ 

2011 

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) 

0,49 -0,62 0,21 1,01 -0,21 0,26 -1,16 

INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 

-2,67 1,47 0,16 1,96 -0,90 -0,45 -0,68 

ΓΑΛΑΞΙ∆Ι (ΚΟ) 

-9,71 0,47 0,00 -0,72 -0,16 -0,40 2,08 

∆ΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 

1,19 1,04 1,02 -0,71 0,02 -0,84 7,26 

ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) 

-0,62 -0,86 0,95 0,76 -0,63 -5,76 2,57 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) 

1,61 -0,81 1,17 0,90 0,92 0,01 0,23 

ΚΡΕΚΑ (ΚΑ) 

-0,27 -0,50 4,20 0,02 -0,65 -4,53 2,08 

ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙ∆Η (ΚΟ) 

0,01 -0,44 0,27 0,24 0,20 -0,90 -5,37 

ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 

-0,93 -0,23 2,93 0,78 -0,27 -0,04 2,18 

ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 

-0,81 4,80 -1,60 1,17 -0,18 -0,01 -0,19 

ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) 

-0,16 -1,16 -2,52 -2,68 -1,65 -1,25 18,61 

ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) 

-1,08 -0,88 -0,94 -1,00 -0,10 0,80 -0,13 

ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) 

-7,73 -0,32 0,07 -0,93 0,16 -0,69 -0,27 

ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 

0,54 0,02 -0,35 1,01 -2,02 -0,53 4,86 

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ (ΚΟ) 

-0,58 0,51 -0,04 -0,25 -3,70 -0,84 7,46 

ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 

-0,73 1,09 0,19 -1,06 0,93 -5,03 0,77 

ΕΤΕΜ (ΚΑ) 

-0,80 0,65 -1,00 -0,68 -0,37 0,26 -0,37 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 

6,94 0,17 2,06 -0,87 -1,04 13,76 -1,00 

ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) 

-0,34 0,34 -0,24 -2,55 -0,26 -0,31 0,77 

ΚΟΡ∆ΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΑ) 

-0,96 12,57 -0,45 0,33 -2,47 -0,77 1,02 

ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) 

2,29 0,50 -1,09 -3,46 -5,82 0,13 0,09 

ΣΙ∆ΕΝΟΡ (ΚΑ) 

-0,58 1,64 0,01 1,16 -1,65 -0,69 1,07 
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Στον παρακάτω πίνακα 3.5 που ακολουθεί παρατίθενται τα περιγραφικά στοιχεία όπου 

γίνονται συγκρίσεις των αντίστοιχων µεγεθών µεταξύ του µέσου, της διαµέσου, του 

µεγίστου, του ελαχίστου και της τυπικής απόκλισης που υπάρχει. Από τον πίνακα 

παρατηρούµε ότι η µέση µεταβολή της χρηµατιστηριακής τιµής για την εξεταζόµενη περίοδο 

είναι αρνητική. Αρνητική είναι και η µέση µεταβολή του τρέχοντος φόρου. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι η µεταβλητότητα της µεταβολής των συνολικών κερδών, του τρέχοντος φόρου 

και του αναβαλλόµενου φόρου είναι υψηλή. 

 

Πίνακας 4.5 Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία  

 

 

Πίνακας 3.6 Συσχετίσεις µεταξύ των Μεταβλητών 

 

  

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ 

ΤΙΜΗΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΚΕΡ∆ΩΝ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

 ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ 

ΦΟΡΟΥ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

ΦΟΡΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ 1,00 0,01 0,29 0,02 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ 0,01 1,00 0,06 -0,02 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ 0,29 0,06 1,00 -0,15 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

ΦΟΡΟΥ 0,02 -0,02 -0,15 1,00 

 

Όσον αφορά των πίνακα 3.6 των συσχετίσεων βλέπουµε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα 

πολυσυγγραµµικότητας  καθώς οι τιµές των συσχετίσεων µεταξύ των υπό εξέταση 

µεταβλητών δεν πλησιάζουν στο 1 ή στο -1.  

 

  

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ 

 ΤΙΜΗΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΚΕΡ∆ΩΝ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

  ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ 

ΦΟΡΟΥ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

ΦΟΡΟΥ 

Μέσος -0,04 0,25 -0,31 0,61 

∆ιάµεσος -0,15 -0,12 -0,40 0,01 

Μέγιστο 2,49 18,61 16,80 68,63 

Ελάχιστο -0,94 -5,82 -11,55 -0,82 

Τυπική Απόκλιση 0,58 2,96 2,94 6,02 
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3.5 Μεθοδολογία της έρευνας 

 

 

Η έρευνα που ακολουθεί βασίζεται πάνω σε τρία µοντέλα υποδείγµατος που χρησιµοποίησαν 

οι Thomas και Zhang σε προγενέστερη έρευνά τους το έτος 2010. Οι Thomas και Zhang για 

το συνολικό τους δείγµα πήραν στοιχεία από δύο πηγές: α) από τα ετήσια αρχεία Compostant 

για τα κέρδη, τη φορολογία και άλλων χρηµατοοικονοµικών µεταβλητών και β) CRSP µηνιαία 

αρχεία για τις αποδόσεις των µετοχών. Το δείγµα τους περίεχει 175,031 εταιρίες για τα έτη 

µεταξύ 1978 έως και το 2009. Κύρια εξαρτηµένη µεταβλητή είναι η απόδοση της 

χρηµατιστηριακής τιµής σε µια δωδεκάµηνη περίοδο εκµετάλλευσης Ret, ξεκινώντας από το 

τέλος του  τρίτου µήνα του τρέχοντος οικονοµικού έτους t, µέχρι το τέλος του τρίτου µήνα του 

επόµενου οικονοµικού έτους(t+1). Για να επέλθει ο απαραίτητος χρόνος για τη δηµοσιοποίηση 

των οικονοµικών µεταβλητών, οι Thomas και Zhang χρησιµοποίησαν τρίµηνη αντιστάθµιση 

µεταξύ των χρήσεων και των περιόδων των αποδόσεων. Κύρια ερµηνευτική µεταβλητή είναι η 

φορολογική δαπάνη η οποία µετριέται ως φόρος ανά µετοχή στο έτος t µείον τα έξοδα ανά 

µετοχή το έτος t-1. Οι Thomas και Zhang (2010) ερεύνησαν σύνολα αποτελεσµάτων όσον 

αφορά την αποτίµηση των µετοχών. Μέσα από την έρευνά τους ανακάλυψαν ότι τα υψηλότερα 

έξοδα φόρων µπορούν να αποτελέσουν µία καλή είδηση ακόµη και αν τα κέρδη προ φόρων 

είναι χαµηλότερα. Το συµπέρασµά τους είναι ότι τόσο οι τα τρέχοντες όσο και οι 

αναβαλλόµενοι φόροι συσχετίζονται θετικά µε τις αποδόσεις των µετοχών και τα µελλοντικά 

κέρδη  και ότι ο θετικός συντελεστής της κλίσης που γίνεται ακόµη πιο αρνητικός, αυξάνει τις 

πληροφορίες για τα κέρδη.(Thomas and Zhang 2010, ‘Valuation of tax expense’, Yale 

University school of management ). 

Στην παρούσα έρευνα εξετάζονται δύο µεταβλητές που είναι ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος 

φόρος και πόσο έγκυρη πληροφόρηση παρέχεται στους επενδυτές για να αξιολογήσουν θετικά 

ή αρνητικά µια εταιρία σε σχέση πάντοτε µε την απόδοση της χρηµατιστηριακής τιµής. Τα 

τρία υποδείγµατα των Thomas και Zhang χρησιµοποιήθηκαν και στην παρούσα  έρευνα  τα 

οποία αναλύονται παρακάτω. 
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Το υπόδειγµα Α δείχνει τη σχέση µεταξύ των συνολικών κερδών και της χρηµατιστηριακής 

απόδοσης. 

(Α)  Rett = αο + α1∆Εt + ωt   όπου,  

o Rett = η χρηµατιστηριακή τιµή  

o αο =    ο σταθερός όρος   

o α1∆Εt  = η µεταβολή των συνολικών κερδών 

o ωt =   τα κατάλοιπα της παλινδρόµησης 

 

Το υπόδειγµα Β δείχνει τη σχέση µεταξύ των κερδών προ φόρου, του τρέχοντος φόρου και της 

χρηµατιστηριακής απόδοσης. 

(Β)     Rett = βο +  β1 ∆Pre_Tax_Et + β2∆ Τax    όπου,  

 

 

 

o Rett = η χρηµατιστηριακή τιµή  

o βο  =  σταθερός όρος 

o β1 ∆Pre_Tax_Et  = η µεταβολή των κερδών προ φόρων 

o β2∆ Τax  = η µεταβολή του τρέχοντος φόρου   

 

Το υπόδειγµα Γ δείχνει τη σχέση µεταξύ των κερδών προ φόρων, του αναβαλλόµενου φόρου 

και της χρηµατιστηριακής απόδοσης. 

(Γ)    Rett = βο +  β1 ∆Pre_Tax_Et + β2∆Def_ Τax     όπου,  

 

o Rett = η χρηµατιστηριακή τιµή  

o βο  =  σταθερός όρος 

o β1 ∆Pre_Tax_Et  = η µεταβολή των κερδών προ φόρων 

o β2∆Def_ Τax     =  η µεταβολή του αναβαλλόµενου φόρου 
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Παρατηρώντας και τα τρία υποδείγµατα Α,Β και Γ, βλέπουµε ότι η µεταβλητή Rett, αποτελεί 

κοινό µέγεθος και στα τρία υποδείγµατα και απεικονίζει την χρηµατιστηριακή τιµή εφόσον και 

η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να εξετάσει πως τη σχέση  µεταξύ της χρηµατιστηριακής 

τιµής µεταξύ των συνολικών κερδών , των κερδών προ φόρων και των αναβαλλόµενου φόρου. 

 

 

3.6. Εµπειρικά Αποτελέσµατα 

 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε ένα δείγµα 22 

εταιριών από τον κλάδο τροφίµων και ποτών και από τον κλάδο των α΄ υλών για την περίοδο 

2006 έως και 2011 από τα δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία που υπάρχουν  αναρτηµένα σο 

διαδίκτυο. Το αντικείµενο της παρούσας έρευνας εστιάζεται στην αναβαλλόµενη φορολογία 

και κατά πόσο ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος έχουν θετική ή αρνητική συσχέτιση µε 

απόδοση της χρηµατιστηριακής τιµής. Με τη βοήθεια του στατιστικού προγράµµατος SPSS  

και την έκδοση 19, έγινε ανάλυση παλινδρόµησης και για τα τρία υποδείγµατα που 

χρησιµοποίησαν στην έρευνά τους οι Thomas και Zhang. Για την καλύτερη κατανόηση των 

αποτελεσµάτων, παρατίθενται οι πίνακες µε τα τρία υποδείγµατα. Τα t- stats αφορούν τον 

έλεγχο σηµαντικότητας και πρέπει  να είναι θετικά ή αρνητικά µεγαλύτερα του 1,65. Το R 

τετράγωνο αποτελεί τον συντελεστή προσδιορισµού της παλινδρόµησης και εξετάζει τι 

ποσοστό µεταβολής της εξαρτηµένης µεταβλητής ερµηνεύουν οι ανεξάρτητες µεταβλητές και 

το οποίο πρέπει να είναι µεγαλύτερο του µηδενός. 

 

Πίνακας 3.7 Εκτίµηση του Α Υποδείγµατος 

 

Στατιστικά παλινδρόµησης       

R Τετράγωνο 0,000116138     

       

       

  Συντελεστές 
Τυπικό 

σφάλµα tstat τιµή-P 

Τεταγµένη επί την αρχή 

-

0,038482336 0,051124776 

-

0,752714027 0,452982646 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΚΕΡ∆ΩΝ 0,002120497 0,017256523 0,122880896 0,902391182 
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Πίνακας 3.8 Εκτίµηση του Β Υποδείγµατος 

 

Στατιστικά παλινδρόµησης       

R Τετράγωνο 0,0819855     

       

       

  Συντελεστές 
Τυπικό 

σφάλµα tstat τιµή-P 

Τεταγµένη επί την αρχή 

-

0,020146811 0,049472801 

-

0,407230053 0,684513979 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ 

-

0,001179607 0,016627422 

-

0,070943455 0,943552624 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ 0,056863432 0,016764951 3,391804311 0,000922187 

          

 

 

Πίνακας 3.9  Εκτίµηση του Γ Υποδείγµατος 

 

 

Στατιστικά παλινδρόµησης       

R Τετράγωνο 0,000441536     

       

       

  Συντελεστές 
Τυπικό 

σφάλµα tstat τιµή-P 

Τεταγµένη επί την αρχή 

-

0,039566182 0,051586045 

-

0,766993899 0,444486596 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ 0,002200797 0,017324892 0,127030927 0,899113717 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ 0,0017468 0,008524029 0,204926548 0,837952509 

 

Στο υπόδειγµα Α παρατηρούµε ότι υπάρχει θετική σχέση µεταξύ της µεταβολής της τιµής και 

της µεταβολής των συνολικών κερδών. Ωστόσο το t-statistic είναι µικρότερο από το 1,65 και 

συνεπώς η προαναφερθείσα σχέση δεν είναι στατιστικά σηµαντική.  

 

Στο υπόδειγµα Β παρατηρούµε ότι υπάρχει θετική σχέση µεταξύ της µεταβολής της τιµής και 

της µεταβολής των συνολικών κερδών καθώς και της µεταβολής του τρέχοντος φόρου. Το t-

statistic για τη µεταβολή του τρέχοντος φόρου είναι 3,39>1,65 και συνεπώς µπορούµε να 

πούµε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ της µεταβολής του τρέχοντος φόρου 

και της µεταβολής της τιµής της µετοχής. Αυτό σηµαίνει ότι καθώς αυξάνεται η µια 

µεταβλητή αυξάνεται και η άλλη.  
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Τέλος, από το υπόδειγµα Γ προκύπτει ότι υπάρχει θετική σχέση µεταξύ της µεταβολής της 

τιµής και της µεταβολής του αναβαλλόµενου φόρου γεγονός το οποίο είναι σύµφωνο µε τα 

αποτελέσµατα των Thomas & Zhang (2010). Ωστόσο το t-statistic έχει υπολογιστεί µικρότερο 

από το 1,65 και συνεπώς δεν µπορούµε να πούµε ότι η θετική σχέση που εκτιµήθηκε από το 

υπόδειγµα για την µεταβολή της τιµής και τη µεταβολή του αναβαλλόµενου φόρου είναι 

στατιστικά σηµαντική.  

 

Συγκρίνοντας και τα τρία υποδείγµατα, παρατηρούµε ότι στατιστικά σηµαντικό είναι µόνο το 

υπόδειγµα Β.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Με βάση τα όσα εκτέθηκαν παραπάνω και γενικεύοντας τις συµπερασµατικές µας 

διαπιστώσεις από την εφαρµογή των ∆ΛΠ, µπορούµε να πούµε ότι τα ∆ΛΠ αλλάζουν τα 

δεδοµένα στα οικονοµικά στοιχεία και στον τρόπο που τα παρακολουθούµε και υπερέχουν 

των ΕΛΠ ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή σε σχέση µε την εύκολη κατανόηση, 

τη συνάφεια, την αξιοπιστία και την συγκρισιµότητα. 

Η χρήση των ∆ΛΠ και ειδικότερα του ∆ΛΠ 12, επιδρά θετικά στην ποιότητα της 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, ειδικότερα σε ότι αφορά την πραγµατική αξία και την 

κερδοφορία µιας επιχείρησης, αφού: α) περιορίζει φαινόµενα εκούσιας ή ακούσιας 

παραπλάνησης του κοινού, και β) εξασφαλίζει διαφάνεια, γεγονός που συνηγορεί στη λήψη 

ορθών οικονοµικών αποφάσεων, από όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς. Για παράδειγµα η 

διαφάνεια και οµοιοµορφία παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων στις επιχειρήσεις, 

βοηθά τους επενδυτές στις επενδυτικές τους επιλογές, µε έγκαιρες και έγκυρες πληροφορίες 

για την παρακολούθηση της πορείας τους, στην κατεύθυνση διασφάλισης της απόδοσης των 

κεφαλαίων τους. 

 Τα οφέλη από την εφαρµογή των ∆ΛΠ είναι πολλά, κυρίως όµως µπορούν να 

δώσουν διαχρονική συγκριτική δυνατότητα στις οικονοµικές µονάδες σε παγκόσµιο επίπεδο, 

γεγονός που είναι επιτακτική ανάγκη στην διεθνοποιηµένη πλέον αγορά που 

δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Μπορούµε να πούµε ότι έχει θετικές επιπτώσεις στη 

θέση των επιχειρήσεων στην ελληνική και διεθνή αγορά, τόσο σε ότι αφορά την πρόσβαση 

σε πηγές χρηµατοδότησης, όσο και στην διευκόλυνση της διεθνοποίησής τους.  

Το ∆.Λ.Π. 12 και η έννοια της αναβαλλόµενης φορολογίας που εισήχθηκε µε το 

συγκεκριµένο ∆.Λ.Π. αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι για την επιχείρηση, γιατί δείχνει τις 

υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις της εταιρίας απέναντι στις φορολογικές αρχές, που αφορούν 

τόσο την τρέχουσα όσο και την µελλοντική περίοδο. Με το πρότυπο αυτό, ο φόρος 

εισοδήµατος, συνιστά δαπάνη που βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης. Αν τα φορολογικά 

αποτελέσµατα είναι µεγαλύτερα από τα λογιστικά, τότε έχουµε (στη διαφορά τους) 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. Αν τα φορολογικά αποτελέσµατα είναι µικρότερα από 

τα λογιστικά, τότε έχουµε (στη διαφορά τους) αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. 
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Σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία (ΕΛΠ), ο φόρος εισοδήµατος δεν συνιστά έξοδο και 

εποµένως δεν διαµορφώνει το τελικό αποτέλεσµα της χρήσης, αλλά αποτελεί συµµετοχή του 

κράτους στο αποτέλεσµα αυτό. Επίσης δεν καταχωρείται στον Λογαριασµό Αποτελεσµάτων 

Χρήσης, αλλά στον Λογαριασµό Αποτελεσµάτων προς ∆ιάθεση. Ο φόρος εισοδήµατος 

διακρίνεται σε τρέχοντα και αναβαλλόµενο, ενώ κατά την Ελληνική Νοµοθεσία (ΕΛΠ) και 

Φορολογία δεν γίνεται καµία τέτοια διάκριση. Το ∆ΛΠ 12 απαιτεί από την επιχείρηση να 

λογιστικοποιεί τις φορολογικές συνέπειες των συναλλαγών και των άλλων γεγονότων µε τον 

ίδιο τρόπο που λογιστικοποιεί τις λοιπές συναλλαγές και άλλα γεγονότα. Έτσι για 

συναλλαγές και γεγονότα καταχωρούµενα στην κατάσταση αποτελεσµάτων, κάθε σχετική µε 

αυτά φορολογική επίδραση καταχωρείται επίσης, στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Για 

συναλλαγές και γεγονότα που καταχωρούνται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, η καταχώρηση 

των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε µία ενοποίηση 

επιχειρήσεων, επηρεάζει το ποσό της υπεραξίας ή της αρνητικής υπεραξίας, που ανακύπτει 

σε αυτή την ενοποίηση 

Στην περίπτωση καταχώρησης αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων, που 

προκύπτουν από αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες ή αχρησιµοποίητους πιστωτικούς 

φόρους, η καταχώρηση γίνεται µε την παρουσίαση των φόρων εισοδήµατος στις οικονοµικές 

καταστάσεις και µε τη γνωστοποίηση των πληροφοριών, που τους αφορούν. (Σακέλλης, 

2005, σελ.263-264).Κατά το ∆ΛΠ 12 η ζηµία χρήσης, η οποία µεταφέρεται για συµψηφισµό 

σε επόµενη µε φορολογητέα κέρδη, εγκλείει µια φορολογική απαίτηση ίση µε το φόρο 

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 κέρδη στο µέλλον, ώστε να καταστεί 

εφικτός ο συµψηφισµός της απαίτησης.  

 Όσον αφορά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, µε το ∆ΛΠ 12 ο αναβαλλόµενος φόρος 

που αναλογεί σε πάγια που αναπροσαρµόζονται σε τρέχουσες αξίες, αλλά δεν αποσβένονται, 

υπολογίζεται στην αξία που θα προκύψει από την ρευστοποίησή τους (πώληση) και όχι από 

την απόσβεσή τους, επειδή ακριβώς δεν αποσβένονται (διερµηνεία 21). 

 Με το ∆ΛΠ 12 και στις περιπτώσεις που υπάρξουν αλλαγές στο ευρύτερο 

φορολογικό καθεστώς, είτε στην εταιρεία, είτε στους µετόχους, έτσι ώστε οι φορολογικές 

υποχρεώσεις να είναι διαφορετικές, τότε η διαφορά που προκύπτει πρέπει να 

λογιστικοποιείται στα αποτελέσµατα, εκτός εάν η αλλαγή αφορά στοιχεία που έχουν 

λογιστικοποιηθεί στην καθαρή θέση, οπότε ο φόρος λογίζεται ανάλογα.     ( διερµηνεία 25). 
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ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η εµπειρική έρευνα που διενεργήθηκε είχε ως βασικό στόχο να δείξει αν οι 

εισηγµένες εταιρίες που αναγνωρίζουν αναβαλλόµενη φορολογία στις οικονοµικές 

καταστάσεις τους, βοηθούν τους επενδυτές να έχουν τη σωστή πληροφόρηση για την αξία 

της επιχείρησης. Για να οδηγηθούµε σε σωστά συµπεράσµατα η έρευνα που διεξήχθη,  

βασίστηκε στα  τρία υποδείγµατα που χρησιµοποίησαν στην δικιά τους έρευνα οι  Thomas 

και Zhang (2010). Οι Thomas και Zhang, προσπάθησαν να δείξουν κατά πόσο η απόδοση της 

χρηµατιστηριακής τιµής σχετίζεται θετικά, αρνητικά ή και τα δύο µε τη µεταβολή των 

συνολικών κερδών, των κερδών προ φόρων και του αναβαλλόµενου φόρου. Το συµπέρασµά 

τους είναι  

Από τα εµπειρικά αποτελέσµατα και µε την ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας, 

συµπεραίνουµε ότι η χρηµατιστηριακή τιµή συσχετίζεται θετικά  µε τον τρέχων φόρο 

εισοδήµατος και τα συνολικά κέρδη και είναι στατιστικά σηµαντική. Άρα,  όσο µεγαλύτερος 

είναι ο τρέχων φόρος, το µεγαλύτερη θα είναι και η απόδοση της χρηµατιστηριακής τιµής. 

Όσον αφορά τον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος, προκύπτει το συµπέρασµα ότι και ο 

αναβαλλόµενος φόρος συσχετίζεται θετικά µε την απόδοση της χρηµατιστηριακής τιµής µόνο 

όµως ο αναβαλλόµενος φόρος  στο συγκεκριµένο δείγµα των 22 εταιριών  είναι στατιστικά 

ασήµαντος και µικρότερος του 1,65.  

Εξετάζοντας την παρούσα διπλωµατική εργασία µε  τα συµπεράσµατα των δύο 

ερευνητών Thomas και Zhang, οι οποίοι απέδειξαν ότι τόσο ο τρέχων όσο και ο 

αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αποτελούν στατιστικά σηµαντικούς παράγοντες στην 

πληροφόρηση των επενδυτών κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων  και σχετίζονται θετικά 

µε την απόδοση της χρηµατιστηριακής τιµής  , καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι τόσο ο 

τρέχων όσο και ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος συσχετίζονται θετικά µε την απόδοση 

της χρηµατιστηριακής τιµής. Στο δείγµα των 22 εταιριών της συγκεκριµένης έρευνας το 

επίπεδο σηµαντικότητας για τον τρέχων φόρο εισοδήµατος είναι 3,39 και µεγαλύτερο του 

1,65 Άρα αποτελεί στατιστικά σηµαντικό παράγοντα για τον επενδυτή και συµπεραίνουµε ότι 

όσο θα  αυξάνεται  ο τρέχων φόρος θα αυξάνεται  και η απόδοση της χρηµατιστηριακής τιµής 

και το αντίθετο. Για τον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος βλέπουµε ότι όσο αυξάνεται  ο 

αναβαλλόµενος φόρος, αυξάνεται και η απόδοση της χρηµατιστηριακής τιµής γεγονός που 

επιβεβαιώνει την θεωρία των Thomas και Zhang, δεν µπορούµε όµως να το επιβεβαιώσουµε 
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µε ακρίβεια γιατί το επίπεδο σηµαντικότητας είναι  0,2 και µικρότερο του 1,65 και άρα είναι 

στατιστικά ασήµαντο. 

 Μέσα από το συγκεκριµένο δείγµα της έρευνας έγινε εµφανές ότι η τρέχουσα 

φορολογία ασκεί σηµαντική επίδραση στις τιµές των µετοχών, γιατί είναι µια άµεση 

ταµειακή ροή της επιχείρησης, µε αποτέλεσµα να έχει µεγαλύτερη σηµασία για τους 

επενδυτές. Αυτό το συµπέρασµα δεν αναιρεί την σηµαντικότητα της αναβαλλόµενης 

φορολογίας και την επίδραση που ασκεί και αυτή στις τιµές των µετοχών, καθώς αφορά 

µελλοντικές ταµειακές ροές για την επιχείρηση. Όµως, η αναβαλλόµενη φορολογία εκτός από 

πληροφόρηση για την µελλοντική πορεία της επιχείρησης, µας προσφέρει ενηµέρωση και για 

την αναµενόµενη πορεία της επιχείρησης. Γι’ αυτό δεν πρέπει να αµφισβητηθεί η 

σηµαντικότητά της. Ίσως αν στο δείγµα µας συµπεριλαµβάναµε περισσότερες εταιρίες, θα 

βλέπαµε τη σηµαντικότητά της.  Ο κάθε επενδυτής πριν τη λήψη της κάθε απόφασης θα 

πρέπει να εξετάζει τόσο τον τρέχων όσο και τον αναβαλλόµενο φόρο και κατά πόσο θετικά ή 

αρνητικά συσχετίζονται τα µεγέθη αυτά µε την απόδοση της χρηµατιστηριακής τιµής ώστε 

να µπορεί να αντιλαµβάνεται εγκαίρως το συνολικό όφελος και το συνολικό κόστος που 

µπορεί να επωµιστεί από την επένδυσή του. 
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