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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 (∆ΛΠ12) 
«Φόροι Εισοδήµατος» (I.A.S. 12 Income taxes ) και στη σύγκρισή του µε τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα . Παρουσιάζονται τα ιστορικά στοιχεία του προτύπου 
και στη συνέχεια αναπτύσσονται οι έννοιες των µόνιµων και προσωρινών διαφορών , 
της φορολογικής βάσης και της τρέχουσας και αναβαλλόµενης φορολογίας . 
Επιπρόσθετα αναφέρονται οι γενικές και ειδικές περιπτώσεις αναγνώρισης της 
αναβαλλόµενης φορολογίας καθώς και οι κανόνες και οι τεχνικές που ισχύουν για τον 
υπολογισµό και την  αναγνώρισή τους . Το πρότυπο επίσης καθορίζει τον τρόπο 
απεικόνισης στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τις γνωστοποιήσεις που θα 
πρέπει να λάβουν χώρα σχετικά µε τους φόρους εισοδήµατος και την αναβαλλόµενη 
φορολογία . Τέλος παρατίθενται οι διαφορές του ∆ιεθνές Λογιστικού Προτύπου 12 µε 
την Ελληνική Φορολογική νοµοθεσία καθώς και τα βασικά  συµπεράσµατα που 
προκύπτουν από την εφαρµογή του .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

                                                                 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων σήµερα καθίσταται επιτακτική από 
την ανάγκη για ενιαίο τρόπο παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων στον 
ιδιωτικό και στον δηµόσιο τοµέα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο . Ο 
κυριότερος λόγος είναι η εξασφάλιση που προκύπτει για διαφάνεια και 
συγκρισιµότητα που καθιστά τις οικονοµικές καταστάσεις περισσότερο αξιόπιστες 
για τους χρήστες τους . Μέσω της χρήσης των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων οι 
λογιστικές καταστάσεις αποκτούν µεγαλύτερη συνοχή , αφού η σύνταξή τους 
στηρίζεται σε ένα οργανωµένο σύνολο προτύπων και διαδικασιών µεταξύ των οποίων 
υπάρχει µια λογική συνέχεια και συνέπεια ώστε να αποφεύγονται κάθε λογής 
αντιφάσεις και παρερµηνείες . Τα τελευταία χρόνια , µε το άνοιγµα των 
κεφαλαιαγορών και χρηµαταγορών , οι δυνατότητες χρηµατοδότησης των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας έχουν 
διεθνοποιηθεί . Η καθιέρωση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων δηµιουργεί τις 
προϋποθέσεις  για µια ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική αγορά κεφαλαίων µέσω 
της δυνατότητας της σύγκρισης των καταστάσεων στην ενιαία αγορά προκειµένου µε 
αυτόν τον τρόπο να λειτουργήσει σωστά ο ανταγωνισµός και η κυκλοφορία των 
κεφαλαίων . 

Τα τελευταία έτη η Ευρωπαϊκή Ένωση θεώρησε απαραίτητη την υιοθέτηση των 
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IAS-IFRS) προκειµένου 
να υπάρχει µια κοινή βάση για την σύγκριση των οικονοµικών καταστάσεων των 
επιχειρήσεων τόσο σε διεθνές επίπεδο καθώς και µια ποιο ολοκληρωµένης 
πληροφόρησης των επενδυτών. Τα ∆ΛΠ ως λογιστικό σύστηµα υιοθετήθηκαν στην 
Ελλάδα το 2005 από την Ελληνική νοµοθεσία Ν.2992\ 2002 άρθρο 1 και είχαν ως 
στόχο την ενίσχυση των µέτρων προστασίας της κεφαλαιαγοράς . Η εφαρµογή τους 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3229\2004 το οποίο προστέθηκε 
στον Ν.2190\1920 περί Ανωνύµων Εταιρειών και συγκεκριµένα στο 15ο κεφάλαιο 
.Επιπρόσθετα οι διατάξεις  συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 11 του Ν3301\2004 . Οι 
προαναφερθέντες νόµοι προβλέπουν την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων 
σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ  των ανωνύµων εταιρειών των οποίων οι µετοχές είναι 
εισηγµένες στη χρηµατιστηριακή αγορά και τις θυγατρικές αυτών . Ο σκοπός της 
περαιτέρω εξέτασης του ∆ΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήµατος» προκύπτει από το γεγονός 
ότι µε την εισαγωγή του διαχωρίστηκε η λογιστική αντιµετώπιση ορισµένων θεµάτων 
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από την φορολογική και παράλληλα έχουν εισαχθεί νέες έννοιες που δεν υπήρχαν στο 
παρελθόν µε το υπάρχον σύστηµα όπως η αναβαλλόµενη φορολογία η οποία 
δηµιουργεί µελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις . Το ερώτηµα 
πάντως παραµένει για το αν οι επιχειρήσεις εφαρµόζουν την αναβαλλόµενη 
φορολογία µε τρόπο συνετό και όχι µε σκοπό την φοροδιαφυγή ή την χειραγώγηση 
των κερδών τους καθώς και αν αυτό το καινοτόµο ∆ΛΠ 12 «Φόροι εισοδήµατος» 
έχει εφαρµογή στο Ελληνικό φορολογικό καθεστώς καθώς οι αλλαγές που 
προκύπτουν ανάµεσα στο νέο και το παλαιό φορολογικό καθεστώς είναι πολλές. Όλα 
λοιπόν τα ανωτέρω  είναι θέµατα που θα µας απασχολήσουν στην παρούσα εργασία . 

 Κατά την µετάβαση από τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα στα διεθνή λογιστικά 
πρότυπα , εντοπίζονται βασικές διαφορές στην Αποτίµηση των στοιχείων των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (∆ΛΠ2), στην απεικόνιση της οικονοµικής 
ουσίας των συναλλαγών, στις χρηµατοδοτικές µισθώσεις (∆ΛΠ17) , στις 
υποχρεώσεις για αποζηµίωση προσωπικού (∆ΛΠ19), στις δαπάνες πολυετούς 
απόσβεσης και στα άυλα στοιχεία του ενεργητικού (∆ΛΠ38), στη µη καταχώριση 
µελλοντικών φορολογικών υποχρεώσεων (∆ΛΠ12) ,στο εισόδηµα από συµβάσεις 
κατασκευής έργων (∆ΛΠ11) ,στην παροχή πληροφοριών ανά τοµέα 
δραστηριότητας(∆ΛΠ4-∆ΠΧΠ8), στην αποµείωση των περιουσιακών στοιχείων 
(∆ΛΠ36) και στην αποτίµηση των χρηµατοπιστωτικών µέσων (∆ΛΠ39).     Στην 
παρούσα εργασία αναλύεται το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 Φ̈όροι Εισοδήµατος¨  
που αφορά τον λογιστικό χειρισµό των φόρων εισοδήµατος  προσεγγίζοντας µε 
αναλυτικό τρόπο την σχετική νοµοθεσία που έχει αναπτυχθεί , παρουσιάζοντας στη 
πορεία  πρακτικά παραδείγµατα  µε στόχο την αποσαφήνιση της εφαρµογής των 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στην πράξη και επιχειρείται η σύγκρισή του µε την 
Ελληνική Φορολογική νοµοθεσία στη διαφορετική αντιµετώπιση των επιµέρους 
θεµάτων . 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσης διπλωµατικής θα αναφερθώ σε µία σύντοµη 
επισκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά µε το ∆ΛΠ12 καθώς και στην 
µεθοδολογία τους και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από αυτήν . Στο τρίτο 
κεφάλαιο το οποίο αποτελεί και το πυρήνα της παρούσης εργασίας θα αναλύσω το 
ισχύον φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα  και το θεσµικό πλαίσιο του ∆ΛΠ 12 καθώς 
και τις εφαρµογές του . Στο κεφάλαιο 4 θα προχωρήσω στην σύγκριση του ∆ΛΠ 12 
µε τα Ελληνικά πρότυπα της φορολογικής νοµοθεσίας µε ιδιαίτερη αναφορά στον 
ρόλο της αναβαλλόµενης φορολογίας . Στο κεφάλαιο πέντε θα επιχειρήσω να 
παρουσιάσω ένα παράδειγµα αναβαλλόµενης φορολογίας στηριζόµενη τόσο στην 
έρευνα όσο  και την εµπειρία .Τέλος στο κεφάλαιο έξι θα καταλήξω σε 
συµπεράσµατα τα οποία θα περιορίζονται στην θεωρητική προσέγγιση του ∆ΛΠ12 
και θα αναφερθώ στις προτάσεις για µελλοντική έρευνα . 

 

 



 6 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Η παγκόσµια αγορά και οι διεθνείς επιχειρήσεις που τη στελεχώνουν έχουν περάσει 
σε µια νέα µεταβατική εποχή όπου την δράση τους την διαµορφώνουν πλέον νέοι 
κανόνες . Η υιοθέτηση του ∆ΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήµατος» αποτέλεσε µια πρόκληση 
για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διεθνώς καθώς πέρα από την εισαγωγή 
νέων διαφορετικών εννοιών κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν την ευελιξία που τους 
παρείχε το πρότυπο σε σχέση µε οτιδήποτε προϋπήρχε  στην φορολογία εισοδήµατος 
των εταιρειών . Η εφαρµογή του προτύπου δεν αποτέλεσε απλά µία ακόµη λογιστική 
υποχρέωση αλλά έγινε ανάγκη για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της 
επιχείρησης και ταυτόχρονα ένα εργαλείο το οποίο αν το χρησιµοποιήσει κανείς 
ορθά, µπορεί να αποτελέσει εκείνο το συγκριτικό πλεονέκτηµα που θα 
διαφοροποιήσει και θα καθιερώσει µια επιχείρηση στις συνθήκες ανταγωνισµού που 
επικρατούν στις διεθνείς αγορές (Γκίκας 2006) . 

H ουσιαστική διαφορά του προτύπου είναι το γεγονός ότι ο φόρος εισοδήµατος που 
αναλογεί στα λογιστικά (πραγµατικά ) αποτελέσµατα της χρήσης θεωρείται ως έξοδο 
για την ίδια την χρήση και καταχωρείται στην χρέωση του λογαριασµού 86 
«Αποτελέσµατα χρήσης» και όχι στον λογαριασµό 88 «Αποτελέσµατα προς διάθεση» 
που χρεώνεται µε βάση το Γ.Λ.Σ. (Καραγιάννης 2007) . Το βασικό επιχείρηµα υπέρ 
αυτής της µεθόδου στηρίζεται στην άποψη ότι οι φόροι εισοδήµατος αποτελούν 
διανοµή κέρδους και όχι λειτουργική δαπάνη της επιχείρησης (Πρωτοψάλτης 2008) .  
Η διαφορά του λογιστικού αποτελέσµατος από το φορολογικό κέρδος ή ζηµία 
οφείλεται είτε σε µόνιµους είτε σε προσωρινούς παράγοντες . Οι λόγοι που επιβάλουν 
την αναγνώριση της αναβαλλόµενης φορολογίας  είναι ότι πρόκειται για ένα 
δεδουλευµένο έξοδο (ή έσοδο) και ότι είναι τελικά µια υποχρέωση (ή απαίτηση) 
(Tomson 2010) . Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 για όλες σχεδόν τις προσωρινές διαφορές 
µεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης αναγνωρίζεται αναβαλλόµενος 
φόρος εισοδήµατος  ο οποίος λαµβάνεται πάντοτε υπόψη προκειµένου να 
προσδιοριστούν τα ποσά που εξαιρούνται από την διανοµή σύµφωνα µε την ΕΛΤΕ 
Αρ.Πρ.110\27.02.06. (Σακέλλης 2002) . 

 Η αναβαλλόµενη φορολογία που προβλέπεται από το ∆ΛΠ12 συνδέεται σε πολλές 
περιπτώσεις µε την χειραγώγηση των αποτελεσµάτων µια επιχείρησης .Το επενδυτικό 
κοινό δηµιούργησε την ανάγκη άντλησης αξιόπιστων πληροφοριών από τις 
οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών τόσο αναφορικά µε την οµοιογένεια της 
παρουσίασης τους ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση όσο και σχετικά µε την 
ακριβοδίκαιη παρουσίαση της οικονοµικής κατάστασης δεδοµένου και των 
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οικονοµικών σκανδάλων που δηµιουργήθηκαν τα τελευταία έτη (Enron , World 
Com). H χειραγώγηση των κερδών γνωστή και ως earnings management αποτελεί το 
πλέον αξιοπρόσεκτο µέγεθος της οικονοµικής κατάστασης γιατί καταδεικνύει την 
ανακατανοµή των πόρων στις κεφαλαιαγορές (Κουµανάκος 2008) .Με ενδεχόµενες 
παραλείψεις ή κενά , µε υποτίµηση ή υπερτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού η 
του  παθητικού αντίστοιχα χειραγωγούν τα µεγέθη που προκύπτουν ανάλογα µε το 
σκοπό που θέλουν να εξυπηρετηθεί .Συγκεκριµένα η υποεκτίµηση περιουσιακών 
στοιχείων , κερδών , πωλήσεων και η υπερεκτίµηση των υποχρεώσεων , των εξόδων , 
ζηµιών πραγµατοποιείται για φοροδιαφυγή (tax avoidance) . Αντίθετα η 
υπερεκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων, των κερδών και των πωλήσεων και η 
υποτίµηση των υποχρεώσεων γίνεται για την δηµιουργία της καλής εικόνας της 
επιχείρησης έτσι ώστε να αντληθούν κεφάλαια (Thomson 2006) . Από την 
βιβλιογραφία προκύπτει ότι υπάρχουν δύο τύποι διαχείρισης κερδών 

• Η βασισµένη στα δεδουλευµένα διαχείριση κερδών 

• Η πραγµατική διαχείριση κερδών 

Η πρώτη περιλαµβάνει την αλλαγή των λογιστικών µεθόδων ή αλλαγή των 
λογιστικών εκτιµήσεων που καθορίζουν τους λογιστικούς αριθµούς . Η δεύτερη 
περιλαµβάνει τον χειρισµό των πραγµατικών συναλλαγών όπως µεταφέρονται στις 
πωλήσεις στην τρέχουσα περίοδο ή κόβοντας δαπάνες (Jwirn 2011) . 

H «βελτίωση» του Ισολογισµού ως εικόνα πραγµατοποιείται είτε µε την παρουσίαση 
µεγαλύτερων κερδών και συνεπώς την πληρωµή µεγαλύτερου φόρου ή αντίθετα µε 
την εµφάνιση µικρότερων κερδών και την πληρωµή µικρότερου φόρου ανάλογα µε 
τον σκοπό που θέλει η εκάστοτε επιχείρηση να εξυπηρετήσει . Κατά καιρούς , 
µελέτες ερευνητών (Engel , 2002)  έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι κάποιες 
επιχειρήσεις προκειµένου να βελτιωθεί η εικόνα του Ισολογισµού τους,  ο οποίος 
αποτελεί και τη βασική πηγή  πληροφοριών έναντι των ενδιαφεροµένων ,είναι 
πρόθυµες να πληρώσουν παραπάνω φόρο . Το 2004 αποκαλύφθηκε ότι οι 
επιχειρήσεις που έκαναν λογιστικές απάτες µε σκοπό είτε την παραπλάνηση των 
επενδυτών είτε την άντληση σηµαντικών κεφαλαίων υπολόγισαν φόρους σε 
υπερβολικά κέρδη τα οποία ήταν πλασµατικά .    

Είναι γνωστό επίσης ότι οι αναβαλλόµενοι φόροι χρησιµοποιούνται για να επιτευχθεί 
χειραγώγηση των κερδών . Άρθρο του Dan Dhaliwan (2003) καταλήγει στο 
συµπέρασµα ότι συχνά οι επιχειρήσεις µειώνουν την φορολογία τους προκειµένου να 
εξασφαλίσουν περισσότερα κέρδη χρησιµοποιώντας τη φορολογία ως ευκαιρία για να 
χειραγωγήσουν τα λογιστικά τους  αποτελέσµατα. Χαρακτηριστικό και 
επαναλαµβανόµενο παράδειγµα αποτελεί η διαφορετική αντιµετώπιση των 
αποσβέσεων για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς (σταθερά – φθίνουσα 
µέθοδος ) . Η διαφορά των αποσβέσεων επί τον εκάστοτε φορολογικό συντελεστή 
µεταφέρεται στην αναβαλλόµενη φορολογία η οποία επηρεάζει την κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσης . Επιπρόσθετα έχει παρατηρηθεί σε µελέτες (Philips – 
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Anderson , 2002) ορισµένες επιχειρήσεις να βελτιώνουν τα αποτελέσµατα τους µε 
την χρήση µόνιµων λογιστικών διαφορών . Λόγω της ευελιξίας των λογιστικών 
πράξεων που προκύπτει από το ∆ΛΠ 12 η αναβαλλόµενη φορολογία µπορεί να 
εξυπηρετήσει εκτός από την χειραγώγηση των κερδών ταυτόχρονα και τον 
γενικότερο εντοπισµό αυτών των προσπαθειών . Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν 
από τις έρευνες που έχουν γίνει αποκαλύπτουν ότι η αναβαλλόµενη φορολογία 
αποτελεί σηµαντικό εργαλείο ένδειξης προσπαθειών χειραγώγησης των 
αποτελεσµάτων .      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 12 

 

3.1.Γενικές Πληροφορίες Για Τα ∆ΛΠ/∆ΠΧΠ 

Η ανάπτυξη των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων δηµιουργήθηκε από την Επιτροπή 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων –Ε∆ΛΠ (International Accounting Standards 
Committee-IASC) η οποία ιδρύθηκε το 1973 µε την συµµετοχή 10 χωρών 
(Αυστραλία, Γαλλία, Καναδά, Ολλανδία, Ιρλανδία , Η.Π.Α. , Αγγλία ) ενώ µέχρι 
σήµερα έχει τουλάχιστον διπλασιαστεί ο αριθµός των χωρών που συµµετέχουν σε 
αυτήν . Σκοπός της είναι η εναρµόνιση των κανόνων και των διαδικασιών που 
σχετίζονται µε την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων . Στις 
1 Απριλίου 2001, η I.A.S.C. µετονοµάστηκε σε International Accounting Standards 
Board (I.A.S.B.), για εναρµόνιση της επωνυµίας της µε την επωνυµία της αντίστοιχης 
αµερικάνικης οργάνωσης Financial Accounting Standards Board (FASB). Τον 
Μάρτιο του 2002 αποφασίστηκε ότι όλα τα πρότυπα που θα εκδίδονται από το 
I.A.S.B. θα ονοµάζονται ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης . 
Αντιθέτως τα πρότυπα που είχαν εκδοθεί από την I.A.S.C. την περίοδο 1973-2001 
ονοµάζονται ∆ιεθνή λογιστικά Πρότυπα .  Τα βασικότερα όργανα κατάρτισης 
λογιστικών προτύπων σε διεθνές επίπεδο είναι η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων  (I.A.S.C.) , το Σώµα ∆ιεθνών λογιστικών προτύπων (I.A.S.B.) , η 
Συµβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (S.A.C.) , η Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών 
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (I.F.R.I.C.) και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση .  

Η υποχρεωτική υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στη χώρα µας επήλθε 
στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων το 2005 . Σύµφωνα µε τον 
Ν.2190/20 (προσθήκες διατάξεων του Ν.3229/2004 και του Ν.3301/2004 ) έχουν 
υποχρέωση τήρησης των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων όλες οι Ανώνυµες εταιρείες 
των οποίων οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγµένες σε οργανωµένη 
χρηµατιστηριακή αγορά και οι θυγατρικές αυτών , συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις όπως προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ε.Κ. 
και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002  .  Προαιρετικά , 
τα πρότυπα εφαρµόζονται σε Ανώνυµες Εταιρείες µη εισηγµένες η Ε.Π.Ε. εφόσον 
έχει αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση των µετόχων ή των εταίρων της 
εταιρείας . Στην Ελλάδα την ευθύνη για την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων έχει η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων  η οποία 
συστάθηκε µε τον Ιδρυτικό Νόµο 3148/2003 , είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου 
∆ικαίου και η λειτουργία της εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονοµικών . Αποστολή 
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της είναι η διασφάλιση της ποιότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών και η ενίσχυση της 
αξιοπιστίας και διαφάνειας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης .  

Η χώρα µας υιοθέτησε τον κανονισµό 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
την εφαρµογή των ∆ΛΠ για όσες επιχειρήσεις οι µετοχές τους διαπραγµατεύονται 
στις οργανωµένες αγορές  µε τον Ν.2992/2002 . Επιπρόσθετα ο Ν.3229/2004 µε το 
άρθρο 13 του νόµου προστέθηκε στον Ν.2190/20 το ειδικό κεφάλαιο 15 µε τα άρθρα 
134-143 τα οποία αφορούν τον τρόπο που θα εφαρµοστούν τα ∆ΛΠ στη χώρα µας. Ο 
Ν.3301/2004 τροποποίησε σηµαντικές διατάξεις του 2190/20 µε στόχο να 
διευκολύνει την εφαρµογή των ∆ΛΠ .Τροποποίησε µε το άρθρο 11 τις διατάξεις του 
κεφαλαίου 15 του Κ.Ν.2190/1920 και τις διατάξεις του Π.∆.360/1985 (ΦΕΚ 129 Α) 
σχετικά µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα , µε το άρθρο 12 έκανε τροποποιήσεις του 
Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων για την εφαρµογή τους και µε το άρθρο 13 
τροποποίησε αντίστοιχα τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος(άρθρο 31 & 105).  
Ακολούθησαν ο Ν.3460/2006 για την αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων 
και ο Ν.3487/2006 σχετικά µε τους κανόνες των ενοποιηµένων ισολογισµών . Τέλος 
ο κανονισµός 126/2008 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων ενσωµατώνει σε 
ενιαίο κείµενο τα διάφορα διεθνή πρότυπα που υιοθετήθηκαν µέσω τροποποιητικών 
κανονισµών και καταργεί όλους τους προηγούµενους κανονισµούς µε στόχο τη 
διαφάνεια και την απλούστευση της κοινοτικής νοµοθεσίας . 

3.2 Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

Τον όρο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα τον χρησιµοποιούµε για να αναφερθούµε στο 
σύνολο της λογιστικής και φορολογικής νοµοθεσίας , στις αρχές και στους κανόνες 
που αναφέρονται στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων , στον τρόπο σύνταξης και 
στις πληροφορίες που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων . 
Βασικό  Ελληνικό Λογιστικό πρότυπο αποτελεί το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό 
Σχέδιο (Π.∆.1123/1980) του οποίου οι διατάξεις είναι κοινές σε πολλά σηµεία µε 
αυτές των ∆.Λ.Π. και των ∆.Π.Χ.Π. . Ακολουθεί ο βασικός νόµος για την λειτουργία 
των Ανωνύµων Εταιρειών (Ν.2190/20)µε τις ισχύουσες διατάξεις , ο Κώδικας 
Φορολογίας Εισοδήµατος 2238/1994(σύµφωνα µε την τελευταία κωδικοποίηση 
Ν.4024/11)  , ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ-Π∆.186/1992) που 
αναµένουµε την επικείµενη κατάργησή του και την αντικατάστασή του µε τον 
Κώδικα Απεικόνισης Συναλλαγών , καθώς και µια  σειρά νοµοθετηµάτων όπως το 
Π.∆.299/2003 για τις αποσβέσεις των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων. 

 Το 1992 έγιναν πολλές θεσµικές αλλαγές µε το Ν.2065 αναφορικά µε την φορολογία 
τόσο των φυσικών όσο και των νοµικών προσώπων . Η σηµαντικότερη από αυτές 
ήταν η ενιαία φορολόγηση των κερδών των νοµικών προσώπων µε συντελεστή 35% 
επί του συνόλου των φορολογητέων κερδών . Το έτος 1994 καθιερώθηκε ο νέος 
φορολογικός νόµος 2238\1994 ως κώδικας φορολογίας εισοδήµατος φυσικών και 
νοµικών προσώπων ο οποίος µε αρκετές τροποποιήσεις ισχύει µέχρι και σήµερα. Ο 
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νόµος αυτός ορίζει τα υποκείµενα του φόρου που επιβάλλεται στο συνολικό τους 
εισόδηµα ως τις εξής περιπτώσεις : 

1) Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες (Κ.Ν. 2190\20) 

2) Οι δηµόσιες , δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού 
χαραχτήρα , ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νοµικά πρόσωπα . 

3) Οι συνεταιρισµοί και οι ενώσεις τους  

4) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν µε οποιονδήποτε τύπο 
εταιρείας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισµοί που αποβλέπουν 
στην απόκτηση οικονοµικών ωφεληµάτων 

5) Οι ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης  

6) Τα µη κερδοσκοπικού χαραχτήρα ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου , στα οποία περιλαµβάνονται και τα κάθε 
είδους ιδρύµατα. 

Αντικείµενο του φόρου στις ανώνυµες εταιρείες , µε εξαίρεση τις τραπεζικές και 
ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες διέπονται από άλλη νοµοθεσία (Ν.2238/94 άρθρο 
99) είναι το συνολικό καθαρό εισόδηµα που προκύπτει στην ηµεδαπή ή την 
αλλοδαπή . Το υπόλοιπο των κερδών που αποµένει ύστερη από την αφαίρεση του 
φόρου εισοδήµατος διανέµεται στους µετόχους . Συνεπώς ο φόρος εισοδήµατος των 
Α.Ε. υπολογίζεται επί του συνολικού φορολογητέου εισοδήµατος της εταιρείας πριν 
από την αφαίρεση των διανεµόµενων κερδών .Το καθαρό συνολικό εισόδηµα της 
Α.Ε. το οποίο απεικονίζεται στον Ισολογισµό και στους λογαριασµούς Γενικής 
Εκµετάλλευσης, Αποτελεσµάτων Χρήσης και διάθεσης κερδών αποτελεί για την Α.Ε. 
τα καθαρά της κέρδη . Ο φόρος βέβαια υπολογίζεται στα φορολογικά 
αναµορφούµενα κέρδη. Τα κέρδη αυτά ή οι ζηµίες που προκύπτουν από τις 
Οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν λαµβάνονται 
υπ όψιν για τους σκοπούς της φορολογίας .Στην περίπτωση που εφαρµόζονται τα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα , τα κέρδη ή οι ζηµίες της επιχείρησης προκύπτουν 
αποκλειστικά από τον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης (παράγραφος 
7, άρθρο 7 του Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων ) . Εάν στο εισόδηµα περιλαµβάνεται 
µερίσµατα ή κέρδη από συµµετοχή σε άλλες εταιρείες για τα οποία έχει εξαντληθεί η 
φορολογική υποχρέωση , για να µην υπάρξει διπλή φορολόγηση, τα κέρδη από τα 
εισοδήµατα αυτά αφαιρούνται από τα συνολικά  καθαρά κέρδη . Στα κέρδη της Α.Ε. 
προστίθεται και το µέρος των εσόδων που φορολογήθηκε µε ειδικό τρόπο .       

3.2.1 Το ισχύον φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα 

Με βάση την Ελληνική φορολογική νοµοθεσία ,για να καταρτίσει µια επιχείρηση την 
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης και να καταλήξει στα λογιστικά αποτελέσµατα 



 12

και έπειτα στα φορολογητέα , ακολουθεί µια συγκεκριµένη διαδικασία η οποία εν 
συντοµία είναι η εξής : 

Αφού ληφθούν υπ όψιν τα έσοδα και τα έξοδα της χρήσης καθώς επίσης και τα 
έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έσοδα βάση των κανόνων της λογιστικής θα 
υπολογισθεί το καθαρό αποτέλεσµα της χρήσης – κέρδος ή ζηµία – και κατόπιν θα 
υπολογισθούν τα φορολογητέα κέρδη επί τω οποίων θα υπολογισθεί ο φόρος 
εισοδήµατος .Όπως ορίζει η παρ.1 του άρθρου 45, του Κ.Ν.2190/20 ως καθαρά κέρδη 
της ανώνυµης εταιρείας λογίζονται αυτά που προκύπτουν µετά την αφαίρεση από τα 
πραγµατοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου , κάθε ζηµίας , των αποσβέσεων 
που προβλέπονται από τον νόµο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους . Ο τρόπος 
διάθεσης των καθαρών κερδών της ανώνυµης εταιρείας ορίζεται στα άρθρα 44,  44α, 
45 , 46α , και 43 παρ.3δ του νόµου 2190/1920 και παράλληλα ισχύουν και οι 
διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67 . Σύµφωνα µε τις διατάξεις επιβάλλεται 
ορισµένου ποσοστού από τα καθαρά κέρδη για τον σχηµατισµό του τακτικού 
αποθεµατικού (1/20 των καθαρών κερδών) και τη διανοµή του πρώτου µερίσµατος 
(6% τουλάχιστον επί του καταβεβληµένου κεφαλαίου) . Τα διανεµόµενα κέρδη 
λαµβάνονται από το υπόλοιπο των κερδών που αποµένει µετά την αφαίρεση του 
αναλογούντος φόρου εισοδήµατος . 

Ο φορολογικός συντελεστής όσον αφορά τις Ανώνυµες Εταιρείες αλλά και τις Ε.Π.Ε. 
µε την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος µε το άρθρο 19 του φορολογικού νόµου 3697/2008 ανέρχεται για το 
έτος 2011 σε 23% και αναµένεται έως το 2014 να µειώνεται 1% µέχρι να 
διαµορφωθεί στο 20% . Συντελεστής επιπρόσθετου φόρου 3% επιβάλλεται επί των 
ακαθαρίστων εισοδηµάτων από εκµετάλλευση ακινήτων της εταιρείας . Ο 
συµπληρωµατικός φόρος δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό του κύριου φόρου 
εισοδήµατος που αναλογεί στην Α.Ε. . Συνεπώς αν δεν οφείλεται φόρος εισοδήµατος 
λόγω ζηµιών , δεν επιβάλλεται συµπληρωµατικός φόρος , ανεξάρτητα από το ύψος 
του εισοδήµατος από ακίνητα . Από το συνολικό ποσό του φόρου που θα προκύψει 
αφαιρούνται η προκαταβολή του φόρου , ο φόρος για εισοδήµατα που φορολογούνται 
µε ειδικό τρόπο και τυχόν φόρος για εισοδήµατα που προέκυψαν στην αλλοδαπή και 
καταβλήθηκε εκεί .   

Ο φόρος εισοδήµατος που προκύπτει από την φορολόγηση των κερδών διακρίνεται 
στον αναλογούν φόρο(κύριο και συµπληρωµατικό ) και στον οφειλόµενο φόρο .Ο 
αναλογούν  δεν είναι ο φόρος που θα καταβληθεί στο δηµόσιο και εµφανίζεται στον 
πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων στον λογαριασµό 54.07-Φόρος εισοδήµατος 
φορολογητέων κερδών .  Ο φόρος που θα καταβάλλει είναι ο οφειλόµενος , 
εµφανίζεται στο λογαριασµό 54.08 –Λογαριασµός εκκαθαρίσεως φόρων-τελών 
ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήµατος  , όπου συγκεντρώνονται όλα τα ποσά των 
φόρων εισοδήµατος της τρέχουσας χρήσης κατά την σύνταξη του ισολογισµού . Ο 
φόρος εισοδήµατος , η προκαταβολή επόµενης χρήσης , το χαρτόσηµο καθώς και 
οποιοσδήποτε συµπληρωµατικός φόρος που οφείλονται µε την δήλωση της εταιρείας 
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καταβάλλονται σε οκτώ ίσες µηνιαίες δόσεις αρχίζοντας µε την πρώτη δόση µε την 
υποβολή της δήλωσης . 

   

3.3 ΤΟ ∆.Λ.Π. 12 –Φόροι Εισοδήµατος (I.A.S. 12-Income Taxes) 

 Σκοπός 

Κύριος σκοπός του προτύπου είναι να καθορίσει τον πρότυπο λογιστικό χειρισµό 
τόσο των τρεχουσών όσο και των µελλοντικών φορολογικών συνεπειών που 
πρόκειται να προκύψουν από την µελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας 
στοιχείων του ενεργητικού (ή υποχρεώσεων) που αναγνωρίζονται στον ισολογισµό 
και από συναλλαγές και άλλα οικονοµικά γεγονότα της τρέχουσας χρήσης που 
αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης .Το πρότυπο 
υιοθετώντας την µέθοδο των υποχρεώσεων καλύπτει τόσο την τρέχουσα όσο και την 
αναβαλλόµενη φορολογία , τους κανόνες υπολογισµού και αναγνώρισης τους καθώς   
επίσης καθορίζει και τις πληροφορίες σχετικά µε τους φόρους εισοδήµατος που θα 
πρέπει να περιλαµβάνονται στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις που συνοδεύουν τις 
οικονοµικές καταστάσεις . Το ∆.Λ.Π.12 εφαρµόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις που 
καταρτίζουν οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τις απαιτήσεις των ∆.Π.Χ.Π. 

 3.3.1 Φορολογική Νοµοθεσία και ∆ΛΠ 

Στο άρθρο 7 του Κ.Β.Σ. παρ.7 ορίζεται ότι ο επιτηδευµατίας που τηρεί τα βιβλία του 
σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ έχει υποχρέωση στα κάτωθι : 

Α. Να συντάσσει Πίνακα Συµφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης . 

Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται για κάθε πρωτοβάθµιο λογαριασµό σε χρέωση ή 
πίστωση ξεχωριστά  η Λογιστική Βάση , η Φορολογική Βάση  και η διαφορά αυτών. 
Η σύνταξη του Πίνακα Συµφωνίας γίνεται µέχρι το κλείσιµο του Ισολογισµού και 
καταχωρείται στο Βιβλίο Απογραφών σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 
της ΠΟΛ.1025/2005 . 

Β. Να τηρεί ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 

Το µητρώο αυτό µπορεί να είναι ενσωµατωµένο στο κύριο µητρώο , είναι αθεώρητο 
και ενηµερώνεται έως το κλείσιµο του Ισολογισµού .Τα πάγια που καταχωρούνται 
είναι µόνο αυτά που διαφοροποιούνται λόγω ∆ΛΠ ως προς τη τιµή κτήσης ή ως προς 
τις αποσβέσεις .  

Γ. Να συντάσσει Πίνακες φορολογικών αποτελεσµάτων χρήσης , Σχηµατισµού 
αφορολόγητων αποθεµατικών και Ανακεφαλαιωτικό πίνακα φορολογικών 
αποθεµατικών. 
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Οι πίνακες αυτοί συντάσσονται χρονικά µέχρι την προθεσµία κλεισίµατος του 
Ισολογισµού και καταχωρούνται στο Βιβλίο απογραφών και Ισολογισµού. 
Επιπρόσθετα θα πρέπει να τηρεί δύο αυτοτελή λογιστικά συστήµατα , ένα 
συµπληρωµατικό λογιστικό σύστηµα και λογαριασµούς τάξεως όπως αυτοί 
προβλέπονται από τα ∆ΛΠ . 

        

 3.3.2 Βασικές Αρχές Του ∆ΛΠ 12  

Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 διέπεται από τις εξής βασικές αρχές :  

� Αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή µιας υποχρέωσης .Με την 
αναγνώριση η επιχείρηση αναµένει να ανακτήσει την λογιστική αξία αυτού του 
στοιχείου και στην περίπτωση που η ανάκτηση αυτής της αξίας ή ο 
διακανονισµός της είναι πιθανόν να αυξήσει ή αντίστοιχα να µειώσει τις 
πληρωµές του φόρου που θα γίνουν στο µέλλον , τότε η επιχείρηση πρέπει να 
αναγνωρίσει αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση . 

� Ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί έξοδο. Το έξοδο αυτό αναγνωρίζεται στην 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης στην περίπτωση που οι συναλλαγές και τα 
γεγονότα που αφορούν αυτή την φορολογική επίδραση αναγνωρίζονται και 
αυτά στην Κατάσταση  Αποτελεσµάτων Χρήσης .  

� Ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί έξοδο το οποίο αναγνωρίζεται απ ευθείας στα 
ίδια κεφάλαια στην περίπτωση που οι συναλλαγές και τα γεγονότα που 
αφορούν αυτή την φορολογική επίδραση αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια.  

 
3.3.3 Λογιστικός Χειρισµός Αναβαλλόµενης Φορολογίας  

Στα περισσότερα φορολογικά καθεστώτα το λογιστικό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία) 
διαφέρει από το φορολογικό και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει διαφορετική 
αντιµετώπιση στον υπολογισµό του λογιστικού αποτελέσµατος από τους 
αντίστοιχους κανόνες που εφαρµόζουν οι φορολογικές αρχές. Γι αυτό τον λόγο , στο 
τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης οι επιχειρήσεις καταρτίζουν µια κατάσταση 
αναµόρφωσης των λογιστικών κερδών στα φορολογητέα κέρδη , στην οποία 
αναφέρονται οι διαφορές που προκύπτουν µεταξύ λογιστικών και φορολογητέων 
κερδών . Αυτές οι διαφορές µπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες : 

� Μόνιµες διαφορές  , αυτές δηλαδή που ενώ καταχωρούνται λογιστικά δεν 
λαµβάνονται υπ όψη για τον υπολογισµό του φορολογητέου εισοδήµατος της 
χρήσης την οποία αφορούν και ούτε θα ληφθούν υπ όψη για τον υπολογισµό 
του φορολογητέου εισοδήµατος των επόµενων χρήσεων .Τα πρόστιµα που 
πληρώνει µια επιχείρηση αποτελούν παράδειγµα τέτοιας µόνιµης διαφοράς. 
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� Προσωρινές διαφορές , οι οποίες έχουν καταχωρηθεί λογιστικά αλλά δεν 
λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του φορολογητέου εισοδήµατος της 
χρήσης την οποία αφορούν , αλλά θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισµό του 
φορολογητέου εισοδήµατος κάποιων επόµενων χρήσεων . Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα προσωρινής διαφοράς είναι αυτή που προκύπτει από την 
χρησιµοποίηση διαφορετικών συντελεστών απόσβεσης για τον προσδιορισµό 
του λογιστικού αποτελέσµατος έναντι του φορολογητέου αποτελέσµατος για 
τους σκοπούς του υπολογισµού των αναβαλλόµενων φόρων καθώς επίσης η 
αναπροσαρµογή της λογιστικής αξίας ακινήτων (∆ΛΠ16) χωρίς ανάλογη 
αναπροσαρµογή της φορολογικής τους αξίας . 

Το ∆ΛΠ12 έχει ως σκοπό να προδιαγράψει τον λογιστικό χειρισµό των φόρων 
εισοδήµατος , ο οποίος υπολογίζεται επί του λογιστικού αποτελέσµατος και αφού 
ληφθούν υπόψη οι µόνιµες διαφορές µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης 
υπολογισµού .  Φορολογική βάση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή µιας 
υποχρέωσης αντίστοιχα είναι το ποσό µε το οποίο αναγνωρίζεται για 
φορολογικούς σκοπούς . Φορολογική βάση ενός στοιχείο του ενεργητικού είναι το 
ποσό που θα εκπέσουµε φορολογικά από µελλοντικά φορολογητέα οικονοµικά 
οφέλη τα οποία θα αποκτήσουµε όταν η επιχείρηση ανακτήσει την αξία του 
στοιχείου. Σε περίπτωση που τα οικονοµικά οφέλη που θα αποκτήσουµε δεν είναι 
φορολογητέα , τότε η φορολογική βάση του στοιχείου θα είναι ίση µε την 
λογιστική του αξία . Φορολογική βάση µιας υποχρέωσης είναι η λογιστική αξία 
µιας υποχρέωσης , αφαιρούµενο κάθε ποσό που θα εκπέσουµε  φορολογικά σε 
σχέση µε αυτή την υποχρέωση σε µελλοντικές χρήσεις . Σε περίπτωση 
προεισπραχθέντων εσόδων, η φορολογική βάση της υποχρέωσης είναι η λογιστική 
αξία της αφού αφαιρέσουµε κάθε ποσό του εσόδου που δεν θα είναι φορολογητέο 
σε επόµενες χρήσεις . 

Ο τρόπος υπολογισµού των Αναβαλλόµενων Φορολογικών Απαιτήσεων και 
Υποχρεώσεων προκύπτει ως εξής :  

  

Φορολογικά 

Αποτελέσµατα 

> Λογιστικά 

Αποτελέσµατα 

(∆.Λ.Π.) 

= Αναβαλλόµενη 

φορολογική 

απαίτηση 

Φορολογικά 

Αποτελέσµατα 

< Λογιστικά 

Αποτελέσµατα 

(∆.Λ.Π.) 

= Αναβαλλόµενη 

φορολογική 

υποχρέωση 
 

Φορολογητέα προσωρινή διαφορά είναι µια διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας 
ενός στοιχείου και της φορολογικής του βάσης η οποία θα οδηγήσει στο µέλλον στην 
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πληρωµή υψηλότερων φόρων και προκύπτει όταν η Λογιστική Αξία > Φορολογικής 
Βάσης . Η εκπεστέα προσωρινή διαφορά οφείλεται σε οικονοµικές συναλλαγές που 
έχουν ως συνέπεια να καταβάλλεται µεγαλύτερος φόρος στην τρέχουσα χρήση και 
χαµηλότερος σε µελλοντικές και προκύπτει όταν η Λογιστική Αξία του στοιχείου του 
ενεργητικού < Φορολογική βάση .   

 

3.4 Τρέχουσα Και Αναβαλλόµενη Φορολογία  

3.4.1Τρέχουσα Φορολογία 

Έννοια τρέχουσας φορολογίας 

Ο όρος τρέχουσα φορολογία αναφέρεται στο ποσό του φόρου εισοδήµατος που 
καταβάλλεται και αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη της χρήσης που προσδιορίζονται 
βάση νόµου στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος . Υπολογίζεται επί των 
φορολογητέων κερδών µε συντελεστή ανάλογα µε την µορφή της εταιρείας , και 
αποτελεί µια βραχυπρόθεσµη υποχρέωση της επιχείρησης . Ένα µέρος µάλιστα του 
τρέχοντος φόρου καταβάλλεται προκαταβολικά κατά τη διάρκεια της χρήσης , ενώ το 
υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται εντός του επόµενου έτους .   

Αναγνώριση τρέχουσας φορολογίας 

Η αναγνώριση της τρέχουσας φορολογίας γίνεται µε τις ακόλουθες διατάξεις του 
∆ΛΠ 12 : 

• Ο φόρος εισοδήµατος πρέπει να αναγνωρίζεται ως υποχρέωση τόσο για την 
τρέχουσα όσο και για τις προηγούµενες χρήσεις στο ποσό που δεν έχει 
καταβληθεί. Σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε είναι 
µεγαλύτερο του οφειλόµενου ποσού τότε το υπερβάλλον ποσό πρέπει να 
αναγνωρίζεται ως απαίτηση. 

• Πρέπει να αναγνωρίζεται ως απαίτηση το όφελος που σχετίζεται µε µια 
φορολογική ζηµία , η οποία , µπορεί να µεταφερθεί αναδροµικά για την 
ανάκτηση του φόρου προηγούµενης χρήσης . 

• Οι διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της εκτίµησης του φόρου εισοδήµατος 
προηγούµενων περιόδων και του οριστικού φόρου από τις φορολογικές αρχές 
αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης της τρέχουσας 
περιόδου (∆ΛΠ8).  
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3.4.2 Αναβαλλόµενη Φορολογία 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος είναι το ποσό του φόρου που θα πληρωθεί ή θα 
εισπραχθεί σε µελλοντικές περιόδους και προέρχεται από προσωρινές φορολογικές 
διαφορές. Οι προσωρινές διαφορές δηµιουργούν ποσά τα οποία µελλοντικά 
αναµένεται να δηµιουργήσουν φορολογικές υποχρεώσεις ή φορολογικές ελαφρύνσεις 
σε µελλοντικές χρήσεις . Οι µόνιµες διαφορές δεν δηµιουργούν υποχρέωση 
αναβαλλόµενης φορολογίας διότι πρόκειται για έσοδα ή έξοδα που επηρεάζουν µόνο 
το φορολογητέο ή µόνο το λογιστικό αποτέλεσµα αντίστοιχα. Ο αναβαλλόµενος 
φόρος διακρίνεται σε : 

 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις , δηλαδή τους φόρους τους 
οποίους πρέπει η επιχείρηση να καταβάλλει στο µέλλον στις φορολογικές 
αρχές  

 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που αφορούν επιστροφές φόρων για 
τα επόµενα έτη .  

Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται µε βάση όλες τις προσωρινές διαφορές του 
ισολογισµού και µε τα ποσοστά φορολόγησης που αναµένεται να ισχύσουν από τη 
νοµοθεσία για την χρήση που θα πραγµατοποιηθεί η απαίτηση ή θα διακανονισθεί η 
υποχρέωση .Σε περίπτωση που υπάρξει κάποια µεταβολή στο φορολογικό καθεστώς 
που υφίσταται µια επιχείρηση η οποία θα έχει επιπτώσεις στη διαδικασία 
αναγνώρισης του φόρου τότε ακολουθούνται οι οδηγίες της ΜΕ∆25 – Φόροι 
Εισοδήµατος – Μεταβολές στο φορολογικό καθεστώς ή στους µετόχους µιας 
επιχείρησης (15-07-2000 ). Με βάση τη ΜΕ∆25  οι µεταβολές που προκύπτουν 
µεταφέρονται καταρχήν στα αποτελέσµατα , εκτός αν αφορούσαν αναβαλλόµενες 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις , οι οποίες δεν είχαν µεταφερθεί στα αποτελέσµατα όταν 
δηµιουργήθηκαν , αλλά είχαν µεταφερθεί κατευθείαν στην καθαρή θέση . 

Για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές λογίζεται αναβαλλόµενη 
φορολογική υποχρέωση µε εξαίρεση την υπεραξία ή όταν λαµβάνει χώρα µια 
συναλλαγή που δεν επηρεάζει λογιστικό αποτέλεσµα ή φορολογητέο εισόδηµα . 

Οι κυριότερες πηγές αναβαλλόµενων φόρων είναι οι εξής : 

 Επανεκτιµήσεις σε εύλογη αξία  

 Υπολογισµός αποσβέσεων µε ωφέλιµη διάρκεια ζωής  

 ∆ιαφορές σε προβλέψεις  

 ∆ιαφορετική Λογιστική αντιµετώπιση (άυλα στοιχεία ενεργητικού). 
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Η δαπάνη αναβαλλόµενου φόρου προκύπτει κύρια ως η φορολογική επίδραση των 
χρονικών  διαφορών που προκύπτουν κατά την διάρκεια της περιόδου. Σήµερα το 
αναθεωρηµένο ∆ΛΠ12 έχει εισάγει και υιοθετήσει την έννοια των προσωρινών 
διαφορών που είναι ευρύτερη από εκείνη των χρονικών διαφορών διότι οι 
προσωρινές διαφορές περιλαµβάνουν τόσο τις χρονικές διαφορές όσο και 
επιπρόσθετα κονδύλια. Συγκεκριµένα , προσωρινές διαφορές ορίζονται όλες εκείνες 
οι διαφορές µεταξύ των λογιστικών αξιών και φορολογικών βάσεων των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στον βαθµό που αυτές θα έχουν επίδραση 
στο µέλλον σε φορολογητέα ή εκπεστέα φορολογικώς ποσά . 

Προσωρινές διαφορές που αποτελούν χρονικές διαφορές είναι οι εξής : 

� Αναγνωριζόµενα έσοδα για τους σκοπούς της λογιστικής πριν αναγνωριστούν 
για φορολογικούς σκοπούς .Τέτοιες διαφορές αποτελούν φορολογητέες 
προσωρινές διαφορές από τι οποίες προκύπτουν µελλοντικές αναβαλλόµενες 
φορολογικές υποχρεώσεις . 

� Έσοδα που αναγνωρίζονται για φορολογικούς σκοπούς πριν αναγνωριστούν 
για λογιστικούς σκοπούς. Αυτά αποτελούν προσωρινές διαφορές που θα 
εκπέσουν στο µέλλον και δηµιουργούν αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις. 

� Έξοδα που είναι εκπεστέα για φορολογικούς σκοπούς πριν λογιστικοποιηθούν 
στις οικονοµικές καταστάσεις .Αυτά τα έξοδα αποτελούν φορολογητέες 
προσωρινές διαφορές µε συνέπεια την δηµιουργία αναβαλλόµενων 
φορολογικών υποχρεώσεων. 

� Έξοδα που λογιστικοποιούνται και εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις 
πριν γίνουν εκπεστέα για φορολογικούς σκοπούς . Αυτά αποτελούν εκπεστέες 
προσωρινές διαφορές και συνιστούν αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. 

     

Προσωρινές διαφορές εκτός από τις χρονικές   που προκύπτουν ως διαφορές µεταξύ 
της φορολογικής και λογιστικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων είναι οι εξής : 

� Η αναπροσαρµογή της αξίας περιουσιακών στοιχείων όταν η φορολογική τους 
βάση µένει η ίδια . 

� ∆ιάφορες προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ εύλογων αξιών και 
φορολογικών βάσεων στις συνενώσεις επιχειρήσεων . 

� ∆ιαφορές νοµισµάτων λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά την αποτίµηση 
µη νοµισµατικών  περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων. 

� ∆ιαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης περιουσιακών στοιχείων ή 
υποχρεώσεων κατά την αρχική αναγνώριση . 
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Σύµφωνα µε την διάκριση του αναβαλλόµενου φόρου που έγινε σε προηγούµενο 
εδάφιο οι προσωρινές διαφορές διακρίνονται και ως εξής : 

Φορολογητέες Προσωρινές διαφορές 

Φορολογητέες προσωρινές διαφορές ονοµάζονται εκείνες που θα καταλήξουν σε 
φορολογητέα ποσά κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους των 
µελλοντικών χρήσεων καθώς η λογιστική αξία του ενεργητικού ή της υποχρέωσης 
ανακτάται ή διακανονίζεται. Προκύπτουν όταν η λογιστική αξία του ενεργητικού 
είναι µεγαλύτερη από την φορολογική βάση και η διαφορά τους θα οδηγήσει σε 
πληρωµή υψηλότερων φόρων στο µέλλον . 

Προσωρινές διαφορές µπορεί να προκύψουν όταν : 

� Σε περίπτωση ενοποίησης επιχειρήσεων όταν το κόστος εξαγοράς γίνεται µε 
βάση την εύλογη αξία (τόσο των στοιχείων του ενεργητικού όσο και των 
υποχρεώσεων) και χωρίς καµιά ισοδύναµη αναµόρφωση της φορολογικής 
βάσης αυτών. 

� Γίνεται αναπροσαρµογή της λογιστικής αξίας στοιχείων ενεργητικού 
(αποτίµηση παγίων στην εύλογη αξία µε βάση το ∆ΛΠ16) χωρίς να υπάρξει 
ισοδύναµη αναµόρφωση για φορολογικούς σκοπούς . 

� Σε περίπτωση ενοποίησης επιχειρήσεων προκύπτει υπεραξία . 

Παράδειγµα Φορολογητέας προσωρινής διαφοράς αποτελεί η διενέργεια αυξηµένων 
φορολογικών αποσβέσεων σε σχέση µε τις λογιστικές έτσι ώστε µε βάση τα 
λογιστικά κέρδη να αφαιρούνται αποσβέσεις ποσοστού Χ σε 5 χρήσεις ενώ µε τα 
φορολογητέα κέρδη να αφαιρούνται αποσβέσεις ποσοστού 2Χ σε 2 χρήσεις . 

Εκπεστέες Προσωρινές διαφορές 

Ονοµάζονται εκείνες που θα καταλήξουν σε ποσά που είναι εκπεστέα κατά τον 
προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους των µελλοντικών χρήσεων καθώς η 
λογιστική αξία του στοιχείου του ενεργητικού ή της υποχρέωσης ανακτάται ή 
διακανονίζεται. Οφείλονται σε συναλλαγές που επηρεάζουν το γεγονός να 
καταβάλλεται µεγαλύτερος φόρος στην τρέχουσα χρήση και χαµηλότερος σε 
µελλοντικές εξαιτίας της αναµενόµενης φορολογικής έκπτωσης στις επόµενες 
χρήσεις . Προκύπτουν όταν η λογιστική αξία του ενεργητικού είναι µικρότερη από 
την φορολογική βάση ή όταν η λογιστική αξία της υποχρέωσης είναι µεγαλύτερη από 
την φορολογική βάση αντίστοιχα . 

Παράδειγµα προσωρινής διαφοράς που εκπίπτει είναι τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης 
εγκατάστασης τα οποία έχουν µηδενική λογιστική αξία αλλά η φορολογική βάση 
είναι ίση µε το ποσό που µπορεί να εκπέσει στο µέλλον .Έτσι αφαιρούνται µεν από τα 
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λογιστικά κέρδη της χρήσης στην οποία διενεργούνται αλλά όσον αφορά τα 
φορολογητέα κέρδη είναι πιθανό να αποσβένονται εντός 5 χρήσεων .   

 

3.5 Τεχνική Αναγνώρισης Αναβαλλόµενης Φορολογικής 
Υποχρέωσης-Απαίτησης 

3.5.1Αναβαλλόµενη Φορολογική Υποχρέωση 

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ12 όταν µια επιχείρηση αναγνωρίζει ένα στοιχείο του 
ενεργητικού ,αναµένει και µελλοντικά ότι θα ανακτήσει τη λογιστική του αξία είτε µε 
την πώληση του στοιχείου είτε µε την χρήση του έτσι ώστε να αποκτήσει όφελος από 
την δηµιουργία άλλων στοιχείων (µηχανήµατα). Επίσης αναµένει να έχει µια 
µελλοντική φορολογική έκπτωση που να είναι ίση µε την φορολογική βάση του 
στοιχείου. Όταν όµως η λογιστική αξία του στοιχείου του ενεργητικού είναι 
µεγαλύτερη από την φορολογική του βάση τότε αντίστοιχα και τα έξοδα που θα 
αφαιρεθούν από τα λογιστικά κέρδη όταν το στοιχείο πουληθεί ή χρησιµοποιηθεί , θα 
είναι µεγαλύτερα από τις φορολογικές εκπτώσεις που θα έχει το στοιχείο αυτό . 
∆εδοµένο είναι ότι θα προκύψει µεγαλύτερο φορολογητέο κέρδος από το λογιστικό 
και εποµένως θα καταβληθεί µεγαλύτερος φόρος εισοδήµατος . Συνεπώς , 
δηµιουργείται µια µελλοντική φορολογική υποχρέωση η οποία αναγνωρίζεται στη 
δεδοµένη χρονική στιγµή ως Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η διενέργεια αυξηµένων αποσβέσεων στο 
πάγιο κάποιας χρήσης κατά ένα ποσό που έχει ως αποτέλεσµα την πληρωµή 
χαµηλότερων φόρων για τη συγκεκριµένη χρήση και την αναβολή της πληρωµής τους 
σε µελλοντικές χρήσεις. Το ποσό αυτό θα αναγνωριστεί ως υποχρέωση στην 
συγκεκριµένη χρήση γιατί αντιπροσωπεύει υψηλότερους φόρους που θα 
καταβληθούν στο µέλλον. 

3.5.2Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση  

Η τεχνική αναγνώρισης φορολογικής απαίτησης λαµβάνει χώρα όταν η λογιστική 
αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού είναι µικρότερη από την φορολογική του βάση 
και µε την προϋπόθεση βέβαια η επιχείρηση να έχει αρκετά µελλοντικά κέρδη έτσι 
ώστε να ωφεληθεί από αυτή τη φορολογική έκπτωση. Όταν λοιπόν η φορολογική 
βάση είναι µεγαλύτερη τότε αναµένεται ότι οι µελλοντικές  φορολογικές εκπτώσεις 
θα είναι µεγαλύτερες και θα πληρωθεί µικρότερος φόρος. Με αυτό τον τρόπο 
αναγνωρίζεται στο παρόν ένα φορολογικό όφελος το οποίο θα εισρεύσει στην 
επιχείρηση µελλοντικά . 

 Η τεχνική που ακολουθείται στην περίπτωση των υποχρεώσεων είναι ακριβώς 
αντίστροφη . Έτσι όταν η λογιστική αξία µιας υποχρέωσης είναι µεγαλύτερη από την 
φορολογική της βάση δηµιουργείται προσωρινή εκπεστέα διαφορά και αναγνωρίζεται 
έτσι αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. Η τακτοποίηση της υποχρέωσης επιβάλλει 
µια εκροή οικονοµικών πόρων από την επιχείρηση η οποία αν αφαιρεθεί από το 
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µελλοντικό φορολογητέο κέρδος τότε θα µειωθεί ο φόρος εισοδήµατος που θα 
πληρωθεί και εποµένως δηµιουργείται µια σηµερινή απαίτηση που αφορά ένα 
φορολογικό όφελος στο µέλλον.  

3.5.3Παράδειγµα Αναβαλλόµενου Φόρου και Αποσβέσεων 

Έστω ότι υπάρχει µια αγορά µηχανήµατος την 02/01/2006 µε αξία κτήσεως 10.000 
ευρώ . Η ωφέλιµη ζωή του στοιχείου είναι 4 έτη ενώ κατά το φορολογικό νόµο 
αποσβένεται σε δύο έτη. Κατά την ηµεροµηνία αγοράς η λογιστική αξία του 
µηχανήµατος ταυτίζεται µε την φορολογική του βάση και δεν υπάρχει διαφορά .Στην 
πορεία όµως λόγω της διαφοροποίησης των αποσβέσεων δηµιουργούνται διαφορές οι 
οποίες προοδευτικά κορυφώνονται µε την ολοκλήρωση της φορολογικής 
απόσβεσης.Στη συνέχεια , αυτές οι διαφορές αρχίζουν να µειώνονται και 
µηδενίζονται µε την ολοκλήρωση της λογιστικής απόσβεσης . 

 Λογιστική 
Αξία 

Φορολογική 
Βάση 

Προσωρινή 
∆ιαφορά 

Αναβαλλόµενος 
Φόρος 40% 

02.01.2006 10.000 10.000 0 0 

Αξία κτήσης 10.000 10.000   

Αποσβεσθέντα -2.500 -5.000   

31.12.2006 7.500 5.000 2.500 1.000 

Αξία κτήσης 10.000 10.000   

Αποσβεσθέντα -5.000 -10.000   

31.12.2007 5.000 0 5.000 2.000 

Αξία κτήσης 10.000 10.000   

Αποσβεσθέντα -7.500 -10.000   

31.12.2008 2.500 0 2.500 1.000 

Αξία κτήσης 10.000 10.000   

Αποσβεσθέντα -10.000 -10.000   

31.12.2009 0 0 0 0 

 

Είναι φανερό πως προκύπτει αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση αφού 
πληρώνεται κατά τα πρώτα δύο έτη µικρός φόρος λόγω των µεγάλων φορολογικών 
αποσβέσεων και µεγάλος φόρος στα δύο τελευταία έτη λόγω της µη ύπαρξης 
αποσβέσεων .         
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3.6 Μέθοδος Και Περιπτώσεις Αναγνώρισης Αναβαλλόµενης 
Φορολογίας 

3.6.1Προυποθέσεις Αναγνώρισης 

Για την αναγνώριση µιας αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης πρέπει να τηρείται 
η προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα έχει πιθανό φορολογητέο κέρδος στο µέλλον ή 
τουλάχιστον φορολογητέες διαφορές αρκετές έτσι ώστε να µπορεί να κάνει χρήση τις 
αντίστοιχες εκπεστέες διαφορές . ∆ίνεται δηλαδή στην επιχείρηση το δικαίωµα να 
καταβάλλει στο µέλλον λιγότερους φόρους µε την προϋπόθεση να έχει στο µέλλον 
επαρκές φορολογητέο εισόδηµα.  

Το φορολογητέο κέρδος µπορεί να προκύψει από δύο πηγές, είτε η επιχείρηση να έχει 
κερδοφορία είτε να έχει ήδη αναγνωρίσει µια αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. 
Η επιχείρηση δεν πρέπει να αναγνωρίζει µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση σε 
περίπτωση που δεν έχει αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις για να συµψηφίσει 
τις αντίστοιχες απαιτήσεις και επίσης όταν δεν περιµένει να έχει αρκετά κέρδη στο 
µέλλον. Άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι όταν σε µια χρήση προκύπτει 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση τότε αναγνωρίζεται και έσοδο φόρου. Σύµφωνα 
µε την Αρχή της Συντηρητικότητας αυτό το ποσό πρέπει να αναγνωρίζεται µόνο όταν 
η είσπραξή του ή ο συµψηφισµός του θεωρείται βέβαιο γεγονός και όχι όταν απλά 
πιθανολογείται .  

Επιπρόσθετα , σύµφωνα µε το ∆ΛΠ12, οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις δεν πρέπει να προεξοφλούνται. Η µη προεξόφληση είναι 
υποχρεωτική προκειµένου να εξασφαλιστεί η συγκρισιµότητα µεταξύ των 
οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων .  

 

3.6.2 Ειδικές Περιπτώσεις Αναγνώρισης Αναβαλλόµενης Φορολογίας 

Οι ειδικές περιπτώσεις αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογίας είναι οι κάτωθι : 

 Αχρησιµοποίητες Φορολογικές ζηµίες και πιστωτικοί τόκοι 

 Αναπροσαρµογή αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού 

 Ενοποιήσεις επιχειρήσεων 

 Υπεραξία (Goodwill) 

 Επενδύσεις σε θυγατρικές , συγγενείς και κοινοπραξίες  
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Αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες & πιστωτικοί τόκοι 

 

Για την µεταφορά αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών και πιστωτικών φόρων 
πρέπει να αναγνωρίζεται από την επιχείρηση ένα αναβαλλόµενο φορολογικό 
περιουσιακό στοιχείο , κατά την έκταση που αναµένεται ότι θα υπάρξει µελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες και 
πιστωτικοί φόροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν . 

Τα κριτήρια αναγνώρισης αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων που 
προκύπτουν από την µεταφορά αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών και 
πιστωτικών φόρων είναι ίδια µε εκείνα που προκύπτουν από εκπεστέες προσωρινές 
διαφορές . Σε περίπτωση που η επιχείρηση παρουσιάζει τα τελευταία έτη ζηµίες τότε 
θα αναγνωρίζει µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση µόνο κατά την έκταση που 
έχει επαρκείς φορολογητέες προσωρινές διαφορές ή όταν αποδεικνύεται ότι θα 
υπάρξει στο µέλλον επαρκές φορολογητέο κέρδος έτσι ώστε να µπορέσει να 
συµψηφίσει τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες και πιστωτικούς φόρους . Για 
την εκτίµηση της πιθανότητας ότι θα υπάρξει φορολογητέο κέρδος η επιχείρηση 
πρέπει να εξετάζει τα ακόλουθα κριτήρια : 

� Να έχει επαρκείς φορολογητέες προσωρινές  διαφορές που να αφορούν την 
ίδια φορολογική αρχή και την ίδια φορολογική οντότητα ,οι οποίες θα 
καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά όπου οι αχρησιµοποίητες φορολογικές 
ζηµίες και φόροι θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν . 

� Να υπάρχει η πιθανότητα η επιχείρηση να έχει φορολογητέα κέρδη πριν τη 
λήξη της περιόδου τα οποία να έχει δικαίωµα να τα συµψηφίσει µε τις 
αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες ή φόρους. 

� Οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες να προέρχονται από συγκεκριµένες 
αιτίες οι οποίες είναι απίθανο να ξανασυµβούν όπως κάποια έκτακτα 
γεγονότα που δηµιουργούν έκτακτες ζηµίες. 
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Αναπροσαρµογή Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού  

Τα ∆ΧΠΑ επιτρέπουν ή απαιτούν ορισµένα στοιχεία του ενεργητικού να 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους ή να αναπροσαρµόζονται (∆ΛΠ16 Ενσώµατα 
πάγια , ∆ΛΠ38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , ∆ΛΠ39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα , 
∆ΛΠ40 Επενδύσεις σε ακίνητα ). Όταν µε την αναγνώριση της αποτίµησης 
επηρεάζεται το φορολογητέο κέρδος και επηρεάζεται και αντίστοιχα η φορολογική 
βάση του στοιχείου τότε σαφώς δεν δηµιουργείται ανάγκη αναγνώρισης 
αναβαλλόµενης φορολογίας. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να αναγνωριστεί 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση . Η διαφορά µεταξύ της 
αναπροσαρµοσµένης λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης αποτελεί µια 
προσωρινή διαφορά και δηµιουργεί µια αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση η 
οποία θα διακανονισθεί είτε µε την πώληση του στοιχείου είτε µε την χρήση του . 

Υπάρχουν οι εξής δύο περιπτώσεις που προκύπτουν από αυτό το γεγονός της 
αναπροσαρµογής : 

I. Λογιστική αξία στοιχείου του ενεργητικού > Φορολογική βάση , οπότε 
αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση .Σύµφωνα µε τις 
βασικές αρχές του ∆ΛΠ12 , ο αναβαλλόµενος φόρος θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται µε τον ίδιο τρόπο που λογιστικοποιείται το οικονοµικό 
γεγονός που δηµιουργεί τον φόρο αυτό. Χαρακτηριστική περίπτωση 
παραδείγµατος αποτελεί η αναπροσαρµογή της αξίας παγίων στοιχείων του 
ενεργητικού (∆ΛΠ16) όπου ο αναβαλλόµενος φόρος χρεώνεται στο 
λογαριασµό Ιδίων Κεφαλαίων  «Αποθεµατικά από την αναπροσαρµογή της 
αξίας στοιχείων του ενεργητικού» απευθείας .Στη περίπτωση που το κέρδος 
της αναπροσαρµογής έχει µεταφερθεί στα αποτελέσµατα , τότε η 
αντίστοιχη αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζεται στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων Χρήσης . 

II.  Λογιστική αξία στοιχείου του ενεργητικού < Φορολογική βάση , οπότε 
αναγνωρίζεται µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση . Η απαίτηση αυτή 
πιστώνεται κατά περίπτωση (ανάλογα µε το πού έχει χρεωθεί η αντίστοιχη 
ζηµιά από µείωση της αξίας του στοιχείου) είτε στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων Χρήσης είτε απευθείας στον λογαριασµό Ιδίων Κεφαλαίων 
«Αποθεµατικά από την αναπροσαρµογή της αξίας στοιχείων του 
ενεργητικού».  
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Ενοποιήσεις επιχειρήσεων 

 

Όταν έχουµε ενοποίηση επιχειρήσεων σύµφωνα , µε το ∆ΠΧΠ3, το κόστος της 
απόκτησης κατανέµεται στα στοιχεία του ενεργητικού που αποκτήθηκαν και των 
υποχρεώσεων αντίστοιχα που αναλήφθηκαν , µε βάση την εύλογη αξία τους την 
ηµέρα της απόκτησης. Όταν η φορολογική βάση των στοιχείων που αποκτήθηκαν 
δεν επηρεάζεται από την αξία που τυχόν τους αποδίδει η ενοποίηση αλλά 
εξακολουθούν να είναι ίσα µε το κόστος του προηγούµενου κατόχου τότε 
προκύπτουν προσωρινές διαφορές . Η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση που 
προκύπτει επηρεάζει την υπεραξία . 

 

 

 

Υπεραξία  

Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ3 αναγνωρίζεται ως υπεραξία η διαφορά µεταξύ του 
κόστους απόκτησης και της εύλογης αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και των 
υποχρεώσεων που αποκτώνται .Οι περισσότερες φορολογικές αρχές δεν 
αναγνωρίζουν την υπεραξία µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται µια διαφορά µεταξύ 
της λογιστικής αξίας της υπεραξίας και της φορολογικής βάσης η οποία είναι 
συνήθως µηδενική.  

Το ∆ΛΠ12 απαγορεύει την αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης 
σε σχέση µε την υπεραξία. Η τυχόν αναγνώριση της αναβαλλόµενης φορολογίας 
θα είχε ως συνέπεια την αύξηση της υπεραξίας ως υπολειµµατικού ποσού και ξανά 
την αύξηση της αναβαλλόµενης φορολογίας που οδηγεί µε την σειρά της σε νέα 
µεταβολή της υπεραξίας. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις για φορολογητέες προσωρινές 
διαφορές που σχετίζονται µε υπεραξία αναγνωρίζονται µόνο στο βαθµό που δεν 
προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας . 

 

Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς & κοινοπραξίες  

Η λογιστική αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές , συγγενείς ή κοινοπραξίες µπορεί 
να διαφέρει από την φορολογική τους βάση λόγω αδιανέµητων κερδών , 
µεταβολών στις τιµές του συναλλάγµατος σε περίπτωση διαφορετικής χώρας και 
λόγω µείωσης της λογιστικής αξίας της επένδυσης στο ανακτήσιµο ποσό της . 

 



 26

Η επιχείρηση, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ12 , πρέπει να αναγνωρίζει µια αναβαλλόµενη 
φορολογική υποχρέωση για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές εφόσον 
ικανοποιούνται οι εξής προϋποθέσεις : 

� Η µητρική , είτε η επενδύτρια εταιρεία ή το µέλος της κοινοπραξίας να είναι 
σε θέση να ελέγξει το χρονικό σηµείο αναστροφής της προσωρινής 
διαφοράς . 

� Να πιθανολογείται ότι η προσωρινή διαφορά δε θα αναστραφεί στο ορατό 
µέλλον. 

Η επιχείρηση πρέπει να αναγνωρίζει µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση για 
όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές εφόσον πιθανολογείται ότι : 

� Η προσωρινή διαφορά θα αναστραφεί στο ορατό µέλλον. 

� Θα υπάρξει φορολογητέο κέρδος για το οποίο η προσωρινή διαφορά θα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 

 

3.7 Τρόπος  Απεικόνισης  Αναβαλλόµενης Φορολογίας  Στις 
Οικονοµικές Καταστάσεις Της Επιχείρησης 

Η παρουσίαση των φόρων γίνεται στις οικονοµικές καταστάσεις του 
Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων Χρήσης. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ1 , τόσο οι 
τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις όσο και οι αναβαλλόµενες 
φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις πρέπει να παρουσιάζονται ως ιδιαίτερα 
κονδύλια στον Ισολογισµό. Συγκεκριµένα οι αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις πρέπει να παρουσιάζονται στον Ισολογισµό στα µη 
κυκλοφορούντα στοιχεία και στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αντίστοιχα . 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις µπορεί να 
συµψηφίζονται σε περίπτωση που η επιχείρηση τηρεί τα κάτωθι: 

� Έχει το νοµικό δικαίωµα για το συµψηφισµό των τρέχων φορολογικών 
απαιτήσεων έναντι των υποχρεώσεων. 

� Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αφορούν 
φόρους εισοδήµατος που έχουν καταλογισθεί από την ίδια φορολογική 
αρχή και σχετίζονται µε την ίδια φορολογούµενη επιχείρηση . 
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Οι φόροι έξοδα ή έσοδα που αφορούν στο κέρδος ή στην ζηµία από συνήθεις 
δραστηριότητες πρέπει να παρουσιάζονται στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
Χρήσης. Συγκεκριµένα: 

 Ο τρέχων φόρος έξοδο ή έσοδο της χρήσης  

 Ο αναβαλλόµενος φόρος έξοδο ή έσοδο ο οποίος προκύπτει από την πίστωση 
ή χρέωση του λογαριασµού της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης ή 
απαίτησης  

 Η διαφορά µεταξύ του ποσού που είχε αναγνωρισθεί για φόρο εισοδήµατος 
προηγούµενων χρήσεων και του ποσού που τελικά επέβαλαν οι φορολογικές 
αρχές . 

 

 

3.8 Γνωστοποιήσεις Σχετικά Με Την Τρέχουσα Και 
Αναβαλλόµενη Φορολογία 

 

Στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις που συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις 
της επιχείρησης πρέπει να γνωστοποιούνται ξεχωριστά τα σηµαντικά ποσά από 
τα  έξοδα ή έσοδα φόρου. Στους φόρους έξοδα ή έσοδα µπορεί να 
περιλαµβάνονται : 

� Ο τρέχων φόρος που αφορά τη χρήση 

� Κάθε  προσαρµογή που αναγνωρίζεται στην περίοδο για τρέχοντες φόρους 
προηγούµενων περιόδων  

� Το ποσό του αναβαλλόµενου φόρου που σχετίζεται µε την δηµιουργία και 
αναστροφή των προσωρινών διαφορών  

� Το ποσό του αναβαλλόµενου φόρου που σχετίζεται µε µεταβολές στου 
φορολογικούς συντελεστές ή την επιβολή των νέων φόρων 

� Το ποσό της ωφέλειας που προκύπτει από φορολογική ζηµιά που δεν είχε 
αναγνωρισθεί προηγουµένως , πιστωτικό φόρο ή προσωρινή διαφορά 
προηγούµενης χρήσης , που χρησιµοποιείται για τη µείωση του τρέχοντος 
φόρου έξοδο. 

� Το ποσό της ωφέλειας  από φορολογική ζηµιά που δεν είχε αναγνωρισθεί 
προηγουµένως , πιστωτικό φόρο ή προσωρινή διαφορά προηγούµενης 
περιόδου , που χρησιµοποιείται για τη µείωση του αναβαλλόµενου φόρου 
έξοδο 
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� Τον αναβαλλόµενο φόρο έξοδο που προκύπτει από την µείωση ή την 
αναστροφή προηγούµενης µείωσης µιας αναβαλλόµενης φορολογικής 
απαίτησης  

� Το ποσό του φόρου έξοδο ή έσοδο που σχετίζεται µε τις αλλαγές των 
λογιστικών λαθών και πολιτικών που περιλαµβάνονται στο κέρδος ή την 
ζηµία της χρήσης ,σύµφωνα µε το ∆ΛΠ8, επειδή δεν είναι δυνατό να 
αναγνωριστούν αναδροµικά . 

Επιπρόσθετα πρέπει να γνωστοποιούνται τα εξής : 

� Το σύνολο του τρέχοντος φόρου και του αναβαλλόµενου φόρου που 
µεταφέρθηκαν κατευθείαν στη Καθαρή Θέση . 

� Συµφωνία αποτελέσµατος προ φόρων και φόρου, µε το φόρο που θα 
προέκυπτε αν εφαρµοζόταν στα προ φόρων ο ισχύον ή οι ισχύοντες 
συντελεστές . 

� Κάθε µεταβολή στον ισχύοντα συντελεστή σε σχέση µε προηγούµενες 
χρήσεις  

� Ένας πίνακας κατά κατηγορία στοιχείων του Ισολογισµού µε ανάλυση των 
αναβαλλόµενων φόρων έναρξης , λήξης και των µεταβολών της χρήσης 

� Για τις διακοπείσες δραστηριότητες και στοιχεία , το έξοδο ή έσοδο φόρου 
από τη διακοπή και ο φόρος εισοδήµατος από τη διακοπείσα 
δραστηριότητα  

� Για τα µερίσµατα , αν τα έχουµε ανακοινώσει και δεν τα έχουµε λογίσει 
τότε τον φόρο εισοδήµατος που αντιστοιχεί, αν πρόκειται να µοιραστούν 
αλλά δεν έχουν λογιστεί οι υποχρεώσεις για φόρο τότε πόσοι προβλέπονται 
να είναι ή απλώς να αναφερθεί σε περίπτωση αδυναµίας υπολογισµού. 

� Αν οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις είναι µεγαλύτερες από τις 
αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις το ποσό της διαφοράς και την 
αιτιολογία συµψηφισµού τους . 

� Αιτιολογία απαίτησης για ζηµιές –το ποσό που λόγισα ως αναβαλλόµενη 
φορολογική απαίτηση και γιατί πιστεύω ότι θα τα συµψηφίσω. 

� Οι διαφορές φορολογικού ελέγχου πρέπει κανονικά να γνωστοποιούνται 
σαν ενδεχόµενες υποχρεώσεις . 
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Στην περίπτωση µιας αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης η επιχείρηση 
πρέπει επιπρόσθετα να γνωστοποιεί τόσο το ποσό της απαίτησης όσο και τη 
φύση της απόδειξης που στηρίζει την αναγνώρισή της όταν συντρέχουν δύο 
λόγοι . Συγκεκριµένα όταν η χρησιµοποίησή της εξαρτάται από µελλοντικά 
φορολογητέα κέρδη εκτός από τα κέρδη που προκύπτουν από την αναστροφή 
υπαρχουσών φορολογητέων προσωρινών διαφορών και όταν η επιχείρηση έπαθε 
ζηµιά ,στη τρέχουσα ή σε προηγούµενη χρήση , στην ίδια φορολογική 
δικαιοδοσία στην οποία προέκυψε η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ∆.Λ.Π. 12 ΜΕ ΤΗΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΝ2190/1920 

 

Η πιο σηµαντική καινοτοµία που εισάγει το ∆ΛΠ12 είναι η έννοια της 
αναβαλλόµενης φορολογίας καθώς και ο τρόπος αντιµετώπισης των φόρων , των 
ζηµιών, των διαφορών του φορολογικού ελέγχου  και των γνωστοποιήσεων σε 
σχέση µε τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα. Το ∆ΛΠ12 επιβάλλει ένα νέο πλαίσιο 
για την αντιµετώπιση των φόρων εισοδήµατος σε αντίθεση µε τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα που αντιµετωπίζουν το θέµα των φόρων υποτονικά. Ποιο 
συγκεκριµένα οι διαφορές µεταξύ του ∆ΛΠ12-Φόροι Εισοδήµατος και των 
Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων συνοψίζονται ως εξής : 

Φόροι Εισοδήµατος 

� ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Ο φόρος εισοδήµατος συνιστά δαπάνη. Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσεως 
είναι το συνολικό ποσό του φόρου που βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσεως 
και καταχωρείται ως έξοδο στο λογαριασµό «αποτελέσµατα χρήσεως» . Με το 
∆ΛΠ12 καθορίζεται η έννοια των «προσωρινών διαφορών» φόρου 
εισοδήµατος , δηλαδή των διαφορών ανάµεσα στο λογιστικό και το 
υπαγόµενο σε φόρο ποσό. Είναι κάτι ανάλογο µε την έννοια των λογιστικών 
διαφορών αλλά όχι το ίδιο. Γίνεται διάκριση του φόρου σε τρέχοντα και 
αναβαλλόµενο φόρο. Τρέχων φόρος εισοδήµατος είναι το ποσό του φόρου 
που αφορά το φορολογούµενο κέρδος της χρήσης και αναβαλλόµενος φόρος 
εισοδήµατος είναι το ποσό του φόρου που θα πληρωθεί ή θα εισπραχθεί σε 
µελλοντικές περιόδους και προέρχεται από προσωρινές φορολογικές 
διαφορές.  

� ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Ο φόρος εισοδήµατος δεν συνιστά έξοδα και συνεπώς δεν διαµορφώνει το 
αποτέλεσµα της χρήσης αλλά αποτελεί συµµετοχή του κράτους στο 
αποτέλεσµα αυτό και καταχωρείται στο λογαριασµό «αποτελέσµατα 
χρήσεως». ∆εν γίνεται διάκριση του φόρου εισοδήµατος σε τρέχοντα και 
αναβαλλόµενο. Το ποσό του φόρου εισοδήµατος υπολογίζεται µε βάση τα 
φορολογητέα κέρδη και υπολογίζεται ως εξής : 

 

Λογιστικά κέρδη χρήσεως (+ ή - ) 

Λογιστικές διαφορές = Φορολογητέο εισόδηµα 
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Φορολογητέο εισόδηµα * φορολογητέο συντελεστή % = Φορολογητέα κέρδη 

∆εν καταχωρείται στα βιβλία και δεν εµφανίζεται στον Ισολογισµό 
αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος (υποχρέωση ή απαίτηση) . Οι λογιστικές 
διαφορές µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα πρέπει να εκκαθαρίζονται 
µέσα στην χρήση µε την δήλωση φορολογίας εισοδήµατος . Τέτοιες 
περιπτώσεις υπάρχουν µόνο στις οικονοµικές καταστάσεις  όπως είναι τα 
αφορολόγητα αποθεµατικά που δηµιουργούν µελλοντική υποχρέωση και 
ρυθµίζονται από τη φορολογική νοµοθεσία της χώρας . 

 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

� ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Με βάση το ∆ΛΠ12 ορίζεται η έννοια των αναβαλλόµενων φορολογικών 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων και αντίστοιχα των αναβαλλόµενων εσόδων 
και εξόδων για φόρους. Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται επί όλων των 
προσωρινών διαφορών του Ισολογισµού και µε βάση τα ποσοστά 
φορολόγησης που αναµένεται να ισχύσουν στη χρήση που θα 
πραγµατοποιηθεί η απαίτηση ή θα διακανονισθεί η υποχρέωση. Η δαπάνη του 
αναβαλλόµενου φόρου βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης στην οποία 
λογίζεται. Μόνο στη περίπτωση που οι προσωρινές διαφορές έχουν 
καταχωρηθεί στην Καθαρή Θέση τότε ο αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται 
απευθείας στην Καθαρή Θέση . Η προεξόφληση των χρεωστικών ή 
πιστωτικών ποσών αναβαλλόµενων φόρων απαγορεύεται . Επιπρόσθετα, δεν 
λογίζεται αναβαλλόµενος φόρος για µια φορολογική υποχρέωση που 
ενδέχεται να δηµιουργηθεί µόνο από απόφαση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας . 
Στη περίπτωση αυτή , ο αναβαλλόµενος φόρος γνωστοποιείται στις 
οικονοµικές καταστάσεις . Όταν γίνεται συγχώνευση πρέπει η απορροφώµενη 
εταιρεία να υπολογίζει όλους τους αναβαλλόµενου φόρους που την αφορούν 
και µε βάση αυτούς να προκύπτει η σχετική υπεραξία συγχώνευσης . Οι 
συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την ενοποίηση θυγατρικών 
εξωτερικού µεταφέρονται στην καθαρή θέση και αντίστοιχα λογίζεται φόρος 
εισοδήµατος γι αυτές , επίσης στην καθαρή θέση .   

 

� ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και την Ελληνική φορολογία δεν 
εµφανίζονται αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις ακόµη 
και αν υπάρχουν . Όταν γίνεται συγχώνευση , η ενοποίηση γίνεται µε βάση τα 
λογιστικά δεδοµένα που δεν περιλαµβάνουν αναβαλλόµενους φόρους και για 
τον προσδιορισµό της «∆ιαφοράς πρώτης ενοποίησης» δεν προβλέπεται ο 
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λογισµός αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Για 
τις συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την ενοποίηση 
θυγατρικών εξωτερικού δεν λογίζεται στον ενοποιηµένο Ισολογισµό φόρος 
εισοδήµατος .  

 

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

 

� ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Όταν γίνεται αναπροσαρµογή παγίων και πιστώνεται η καθαρή θέση µε την 
υπεραξία , θα πρέπει σύµφωνα µε το ∆ΛΠ12 να χρεωθεί αντίστοιχα η καθαρή 
θέση µε πίστωση κατ αρχήν των υποχρεώσεων µε το ποσό του φόρου 
υπεραξίας . 

Με βάση το ∆ΛΠ12 αν συνταχθούν  αναδιατυπωµένες συγκρίσιµες 
καταστάσεις προηγούµενων χρήσεων γιατί άλλαξε λογιστική πολιτική ή 
διορθώθηκε λάθος (∆ΛΠ8) τότε οι φόροι που αναλογούν µεταφέρονται στην 
καθαρή θέση µε επίδραση στις αναβαλλόµενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις .  

 

� ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Στην αναπροσαρµογή παγίων ο φόρος υπεραξίας επιδρά επίσης στην καθαρή 
θέση , χωρίς όµως να επιδράσει στα αποτελέσµατα, αλλά µέσω του πίνακα 
διανοµής των αποτελεσµάτων. 

Με βάση τα ΕΛΠ δεν επιτρέπεται αναδιατύπωση των συγκρίσιµων 
οικονοµικών καταστάσεων και οι όποιες διορθώσεις εµφανίζονται στα 
«Αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων» και επιδρούν φορολογικά στην ίδια 
χρήση εφόσον αναγνωρίζονται.  

 

 

 

 

ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 

� ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Η ζηµία χρήσης που µεταφέρεται σε επόµενη χρήση για συµψηφισµό µε τα 
φορολογητέα κέρδη µιας επόµενης χρήσεως, περιλαµβάνει µια φορολογική 
απαίτηση ίση µε το φόρο εισοδήµατος που θα καρπωθεί η επιχείρηση στην 
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επόµενη χρήση που θα γίνει ο συµψηφισµός αυτός. Η απαίτηση αυτή 
καταχωρείται όταν είναι βέβαιο ότι η επιχείρηση θα πραγµατοποιήσει στο 
µέλλον κέρδη και έτσι θα γίνει εφικτός ο συµψηφισµός της απαίτησης . 

 

� ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Με βάση τα ΕΛΠ δεν εξετάζεται ούτε λογιστικά καταγράφεται το 
φορολογικό πλεονέκτηµα που εγκλείουν οι µεταφερόµενες εις νέο ζηµίες  
αλλά εκπίπτεται όταν θα υπάρξουν κέρδη . Οπότε σε εκείνη τη χρήση ο 
φόρος εισοδήµατος εµφανίζεται µειωµένος σε σχέση µε τον νόµιµο 
συντελεστή . 

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

� ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ12 στις ενοποιηµένες καταστάσεις µπορεί να γίνει 
συµψηφισµός των φόρων της χρήσης (τρέχοντος και αναβαλλόµενου) µόνο σε 
ειδικές περιπτώσεις. Εποµένως , τα έσοδα και τα έξοδα από φόρους πρέπει να 
εµφανίζονται διακεκριµένα στα αποτελέσµατα . Επίσης , διακεκριµένα στα 
αποτελέσµατα πρέπει να εµφανίζεται ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος. 

 

� ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ ,δεν ορίζονται παρόµοιες προϋποθέσεις .Με βάση την 
ελληνική πρακτική δεν τίθεται θέµα διάκρισης των φόρων εφόσον 
αναγνωρίζεται µόνο ο τρέχων φόρος και όχι αναβαλλόµενος . 

 

 

 

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

� ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Οι φόροι εισοδήµατος εµφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και 
διαµορφώνουν το αποτέλεσµα µετά τους φόρους . 

� ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
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Οι φόροι εισοδήµατος εµφανίζονται στον Πίνακα ∆ιανοµής Αποτελεσµάτων 
και όχι στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης που τελείωνε µε τον 
υπολογισµό των αποτελεσµάτων προ φόρων .  

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

� ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Απαιτούνται εκτεταµένες γνωστοποιήσεις . Πρέπει να γίνεται ανάλυση στις 
σηµειώσεις για το πως διαµορφώθηκε το υπόλοιπο του φόρου εισοδήµατος 
στα Αποτελέσµατα Χρήσης για τα σηµαντικά ποσά . Τα είδη των 
γνωστοποιήσεων είναι οι γνωστοποιήσεις για φόρους (τρέχων-
αναβαλλόµενος) , για τη σχέση φορολογικού και λογιστικού αποτελέσµατος 
και για την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

   

� ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Απαιτούνται ελάχιστες γνωστοποιήσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ 

  

Η εφαρµογή της αναβαλλόµενης  φορολογίας από τις επιχειρήσεις οι οποίες 
έχουν υιοθετήσει είτε υποχρεωτικά βάσει νόµου είτε προαιρετικά µπορεί να γίνει 
σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχοντας τις ανάλογες επιπτώσεις τις οποίες επιθυµεί 
η επιχείρηση να αποκτήσει . Οι Αναβαλλόµενες υποχρεώσεις από φόρους αφορά 
περιπτώσεις που τα λογιστικά κέρδη είναι µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα 
φορολογητέα κέρδη (η λογιστική αξία του παγίου στοιχείου είναι µεγαλύτερη 
από εκείνη της φορολογικής βάσης ) . Οι Αναβαλλόµενες απαιτήσεις από φόρους 
αφορά περιπτώσεις που τα λογιστικά κέρδη είναι µικρότερα από τα αντίστοιχα 
φορολογητέα κέρδη (η λογιστική αξία του παγίου στοιχείου είναι µικρότερη από 
τη φορολογική βάση) . 

Σε περίπτωση που µια επιχείρηση εµφανίσει ζηµία και όταν επιτρέπεται η 
µεταφορά των ζηµιών σε επόµενη χρήση τότε µπορεί να επωφεληθεί στο µέλλον 
κάνοντας συµψηφισµό των ζηµιών µε τα τυχόν µελλοντικά της κέρδη και 
πληρώνοντας έτσι λιγότερους φόρους . ∆ηµιουργείται λοιπόν µια αναµενόµενη 
φορολογική απαίτηση που αναγνωρίζεται στην περίπτωση που αναµένονται 
κέρδη. Η αναγνώριση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο όταν υπάρχουν αρκετές 
φορολογητέες προσωρινές διαφορές ή όταν υπάρχει πειστική απόδειξη για 
επαρκή µελλοντικά κέρδη ή επιπρόσθετα όταν οι ζηµίες που παρουσιάζει 
δηµιουργήθηκαν από συγκεκριµένες έκτακτες αιτίες . Στην περίπτωση µιας 
αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί 
τόσο το ποσό της απαίτησης όσο και τη φύση της απόδειξης που στηρίζει την 
αναγνώριση όταν : 

� H χρήση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης εξαρτάται από 
µελλοντικά φορολογητέα κέρδη  

� Η ζηµία που εµφανίζει η επιχείρηση έλαβε χώρα στην τρέχουσα ή στη 
προηγούµενη χρήση , στην ίδια φορολογική δικαιοδοσία στην οποία 
προέκυψε η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση . 

 

Παράδειγµα αναβαλλόµενων φόρων µε τις αχρησιµοποίητες 
φορολογικές ζηµίες  



 36

Η εταιρεία Top Gas Α.Ε. παρουσιάζει τις χρήσεις 2008 , 2009 και 2010 τα 
κάτωθι λογιστικά και φορολογικά αποτελέσµατα : 

Αποτελέσµατα ανά χρήση   2008 2009 2010 

Λογιστική ζηµία(∆ΛΠ) 500.000 - - 

Λογιστικά κέρδη(∆ΛΠ) - 200.000 600.000 

Προβλέψεις προς έκπτωση στο 
µέλλον 

Μείον 
200.000 

Συν 
100.000 

Συν 
250.000 

Φορολογικά αναγνωρίσιµη ζηµία 300.000 -300.000 - 

Φορολογητέα κέρδη - - 850.000 

Πραγµατοποιήθηκε η πρόβλεψη 
της χρήσης 2008 

  200.000 

  

Λογιστικές εγγραφές ανά χρήση για τις αναβαλλόµενες απαιτήσεις από τους 
φόρους. 

 Α. Λογιστικές εγγραφές µε 31.12.08 

Ηµερολόγιο 31.12.08 ∆ιαφορών µε τα ∆ΛΠ                   ΧΡΕΩΣΗ     ΠΙΣΤΩΣΗ 

18 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

18.51.00.000Αναβαλλόµενος φόρος από ζηµίες              50.000 

   86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

   86.70.01Εσοδο από φόρο φορ. Ζηµίας                                               50.000   

Προβλέψεις χρήσης 200.000*25%=50.000 

--------------31.12.08----------------------------- 

18 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

18.51.00.000Αναβαλλόµενος φόρος από ζηµίες               75.000 

86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

86.70.01.000Εσοδο από φόρο φορ. Ζηµίας                                          75.000 

Φορολογικά αναγνωρίσιµες ζηµίες 300.000*25%=75.000 

Β. Λογιστικές εγγραφές µε 31.12.09 
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Ηµερολόγιο 31.12.09 ∆ιαφορών µε τα ∆ΛΠ                   ΧΡΕΩΣΗ     ΠΙΣΤΩΣΗ 

86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

86.60.01.000Εξοδο από φόρο φορ.ζηµίας                       75.000 

  18 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  18.51.00.00Αναβαλλόµενος φόρος από ζηµίες                                    75.000 

Φορολογικά αναγνωρίσιµη ζηµία 300.000*25%=75.000 

----------------31.12.09--------------------------- 

18 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

18.51.00.000Αναβαλλόµενοι φόροι από ζηµίες              25.000 

  86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

  86.70.01.000Εσοδο από φόρο φορ. Ζηµίας                                        25.000 

Προβλέψεις χρήσης 100.000*25%=25.000 

Γ. Λογιστικές εγγραφές µε 31.12.2010 

Ηµερολόγιο 31.12.2010 διαφορών µε τα ∆ΛΠ 

86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

86.60.00.000 Έξοδο από φόρο εισοδήµατος               212.500 

  54ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 

  54.07.00.000Φόρος Εισοδήµατος                                                     212.500 

Λογιστικά κέρδη 850.000*25%=212.500 

---------------31.12.2010--------------------------- 

18 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

18.51.00.000Αναβαλλόµενοι φόροι από ζηµίες            62.500 

  86ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

  86.70.01.000Εσοδα από φόρο φορολ.ζηµίας                                       62.500 

Προβλέψεις χρήσεις 250.000*25%=62.500 

 

---------------31.12.2010------------------                           ΧΡΕΩΣΗ      ΠΙΣΤΩΣΗ 
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86 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

86.60.01.000Εξοδο από φόρο φορ.ζηµίας                      50.000 

  18 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  18.51.00.000 Αναβαλλόµενοι φόροι από ζηµίες                                   50.000 

Πρόβλεψη χρήσης 2008 πραγµατοποιηθείσα  

200.000*25%=50.000  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

Τα ∆.Π.Χ.Π. µπορούν να εφαρµοστούν σχεδόν από το σύνολο των επιχειρήσεων. 
Παρά το γεγονός ότι έχουν σχεδιαστεί για να αναφέρονται κυρίως σε συναλλαγές 
κερδοσκοπικών επιχειρήσεων παρ όλα αυτά µπορούν να αποτελέσουν µια βάση 
αναφοράς και για επιχειρήσεις µη κερδοσκοπικού σκοπού. Τα διεθνή λογιστικά 
πρότυπα επιτυγχάνουν τους καταστατικούς τους στόχους µέσω της ανάπτυξης 
και δηµοσίευσής τους και γενικά την προώθηση της εφαρµογής των προτύπων σε 
γενικού σκοπού οικονοµικές καταστάσεις και λοιπές χρηµατοοικονοµικές 
αναφορές . Θέτουν ένα πλαίσιο αρχών , αναγνώρισης , αποτίµησης , 
παρουσίασης και γνωστοποίησης των ουσιαστικών συναλλαγών στις οικονοµικές 
καταστάσεις προκειµένου να εξασφαλισθεί η συγκρισιµότητα των οικονοµικών 
καταστάσεων των επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο. Στην Ελλάδα οι εισηγµένες 
επιχειρήσεις στο ΧΑΑ εφάρµοσαν το 2005 για πρώτη φορά τα ∆ΛΠ και 
δεδοµένης της πολυπλοκότητας του φορολογικού συστήµατος το συγκεκριµένο 
∆ΛΠ12 έχει αποτελέσει πολύτιµο εργαλείο για την παροχή χρήσιµων και πάνω 
απ όλα αξιόπιστων πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό γιατί συµβάλλει 
σηµαντικά στην πραγµατική χρηµατοοικονοµική παρουσίαση των επιχειρήσεων. 

 Το ελληνικό λογιστικό σύστηµα είναι προσανατολισµένο στους µετόχους και 
θεωρείται ένα µοντέλο ιστορικού κόστους το οποίο ασχολείται µε την 
εξοµάλυνση των κερδών . Αντίθετα τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα θεωρούνται 
ένα µοντέλο εύλογης αξίας που αφορά όλους τους ενδιαφεροµένους και 
προσανατολίζεται στην αποτίµηση του Ισολογισµού µιας επιχείρησης. Η 
πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχει θετική προδιάθεση έναντι των προτύπων 
καθώς αναµένει βελτίωση τόσο της ποιότητας όσο και της ποσοτικής επάρκειας 
των παρεχόµενων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που οδηγεί στη διαφάνεια 
και την αξιοπιστία. Οι επιπτώσεις από την υιοθέτηση των ∆ΛΠ  στην Ελλάδα 
ήταν οι σηµαντικές αλλαγές τόσο στα πάγια περιουσιακά στοιχεία όσο και στην 
αναβαλλόµενη φορολογία .    

Το παρόν πρότυπο αντικατέστησε µια σειρά νόµων που αφορούσαν τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα βασιζόµενο στον υπολογισµό αναβαλλόµενων φόρων ,όπου 
στα ΕΛΠ δεν υπήρχαν καθόλου ως έννοια, βάσει της µεθόδου του Ισολογισµού . 
Εστίασε στις προσωρινές διαφορές εν αντιθέσει µε τις µόνιµες διαφορές που 
υπήρχαν µόνο έως τότε , οι οποίες είναι οι διαφορές µεταξύ της φορολογικής 
βάσης ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρέωσης αντίστοιχα και της 
λογιστικής αξίας στον Ισολογισµό . Η συνέπεια αυτής της νέας αντιµετώπισης 
της φορολογίας ήταν η αναγνώριση της αναβαλλόµενης φορολογίας και η 
καταχώριση πλέον ποσών ως αναβαλλόµενοι φόροι . Τα ∆ΛΠ βασιζόµενα επίσης 
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στην αρχή της εύλογης αξίας σε αντίθεση µε τα ΕΛΠ που βασίζονται στην αρχή 
του ιστορικού κόστους παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές στο Ισολογισµό και 
κυρίως στα πάγια στοιχεία  αλλά και στα στοιχεία αναβαλλόµενων υποχρεώσεων 
και απαιτήσεων που αναγνωρίζονται ως στοιχεία του Ισολογισµού , ενώ 
παράλληλα δίνουν την δυνατότητα να αναγνωριστούν φορολογικές ωφέλειες 
λόγω ζηµιών προηγουµένων χρήσεων . Συγκεκριµένα ο σκοπός του ∆ΛΠ12 είναι 
µέσω της αναβαλλόµενης φορολογίας να επιβαρύνεται κάθε χρήση µε το 
πραγµατικό ποσό του φόρου που προκύπτει από τα λογιστικά της αποτελέσµατα 
σε αντίθεση µε την εφαρµογή των ΕΛΠ όπου ο φόρος βασίζεται αποκλειστικά 
στο φορολογητέο αποτέλεσµα αγνοώντας τις φορολογικές διαφορές που τυχόν 
προέκυπταν. 

  

Όσον αφορά την ωφέλεια που τυχόν υπάρχει από τη εφαρµογή των ∆ΛΠ οι 
απόψεις διίστανται . Αρκετοί υποστηρίζουν ότι τα ∆ΛΠ προωθούν την διαφάνεια 
και την συγκρισιµότητα µεταξύ των οικονοµικών καταστάσεων των 
επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο και ότι η µεγαλύτερη συνεισφορά τους είναι η 
επιπλέον πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού . Ταυτόχρονα όµως στο 
αντίποδα υπάρχει η άποψη ότι τα πρότυπα επιφέρουν µικρή ωφέλεια . Τα 
επιχειρήµατά τους στηρίζονται στο γεγονός ότι εφαρµογή τους και συγκεκριµένα 
στο ∆ΛΠ12 που εξετάζουµε η φιλοσοφία της αναβαλλόµενης φορολογίας 
πρόσθεσε ένα ακόµη εννοιολογικό παράγοντα στο ήδη πολύπλοκο φορολογικό 
σύστηµα της χώρας µας καθώς και ένα αρκετά µεγάλο κόστος για τις 
επιχειρήσεις που αναγκάστηκαν να εκπαιδεύσουν κατάλληλα το προσωπικό τους 
προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τους. 

Ένα πρόβληµα που υπάρχει γενικά για τους χρήστες των οικονοµικών 
καταστάσεων είναι ότι τα πρότυπα όπως έχουν διαµορφωθεί µέχρι τώρα 
επιτρέπουν σε αρκετές περιπτώσεις την επιλογή πέρα του ενός χειρισµού για την 
απεικόνιση ορισµένων γεγονότων . Αυτό όµως  έρχεται σε σύγκρουση µε τις 
γενικές αρχές τους . Σε βάθος χρόνου ο στόχος των ∆ΛΠ είναι ο περιορισµός της 
επιλογής µεταξύ των δύο χειρισµών και η καθιέρωση µιας ενιαίας λογιστικής 
απεικόνισης έτσι ώστε όλα τα παρόµοια λογιστικά γεγονότα να απεικονίζονται 
µε παρόµοιο τρόπο .      

Το σηµαντικότερο ερώτηµα πάντως το οποίο παραµένει προς µελλοντική 
διερεύνηση είναι το κατά πόσο οι διατάξεις του ∆.Λ.Π. 12 έχουν θεσπιστεί µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να αφήνουν σηµαντικά περιθώρια για παραποίηση των 
λογιστικών αποτελεσµάτων. Συγκεκριµένα η έρευνα θα πρέπει να εξετάσει τις 
περιπτώσεις των επιχειρήσεων που κάνουν χρήση των ∆ΛΠ και να επισηµάνει 
τις περιπτώσεις που παρουσιάζουν µεθοδευµένα υψηλότερη αναβαλλόµενη 
φορολογία για να αυξήσουν τα λογιστικά τους αποτελέσµατα. Αφορµή αποτελεί 
η ίδια η µετάβαση από τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα στα ∆ιεθνή λογιστικά 
πρότυπα η οποία επηρέασε σε κάποιο βαθµό την εικόνα των οικονοµικών 
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καταστάσεων των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων άρα και τα λογιστικά τους 
αποτελέσµατα . 
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