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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία αναλύεται η  φορολογία εισοδήµατος των Ανωνύµων 

Εταιριών. Γίνεται µία προσπάθεια να αναλυθούν οι δύο υπάρχουσες προσεγγίσεις 

δηλαδή αυτή που προβλέπουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αυτή που 

εισάγουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Στο πλαίσιο των Ε.Λ.Π., γίνεται µία 

ευρύτερη ανάλυση του προσδιορισµού του λογιστικού αποτελέσµατος και της 

εξαγωγής του φορολογητέου εισοδήµατος, µέσα από την αναµόρφωση των κερδών. 

Στο πλαίσιο των ∆.Λ.Π., γίνεται µία ανάλυση των γενικών αρχών που προβλέπει το 

∆.Λ.Π. 12 και δίνονται αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα, για να γίνει κατανοητή η 

εφαρµογή τους. Πέρα από την παράθεση των δύο προσεγγίσεων γίνεται και µία 

σύγκριση. Στόχος της εργασίας είναι διαµέσου της σύγκρισης αυτής, να εξαχθούν 

πολύτιµα συµπεράσµατα, να αποσαφηνιστούν θέµατα που αφορούν την απόκλιση των 

δύο προσεγγίσεων και να εντοπιστούν οι κυριότερες διαφορές τους..  

Η εργασία είναι χωρισµένη σε επτά κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο χωρίζεται σε 

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

πίνακα περιεχοµένων. Επίσης, για την καλύτερη κατανόηση του θέµατος παρατίθενται 

αριθµητικά  παραδείγµατα µε τις λύσεις και σχόλια.  

Το πρώτο κεφάλαιο περιλαµβάνει τις εισαγωγικές έννοιες των εταιριών. 

∆ίνονται οι ορισµοί, οι διακρίσεις και τα χαρακτηριστικά της οµόρρυθµης, της 

ετερόρρυθµης, της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης και της ανώνυµης εταιρίας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας αναλύεται η έννοια των φόρων και  

παρατίθενται οι αρχές φορολογίας και οι κανόνες επιβολής φόρων.  

Το τρίτο κεφάλαιο, περιέχει τις προϋποθέσεις αναγνώρισης των εξόδων και 

εσόδων για τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος, µε έµφαση τις 

προβλέψεις. Επίσης παρατίθεται ο χρόνος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 

σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία.  

Το τέταρτο κεφάλαιο αφιερώνεται αποκλειστικά στη διανοµή αποτελεσµάτων 

στην ανώνυµη εταιρία. Ειδικότερα περιλαµβάνει την κάλυψη ζηµιών προηγουµένων 

χρήσεων, τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος και του προσδιορισµό 

του φόρου εισοδήµατος. Τέλος αναλύεται ο τρόπος σχηµατισµού τακτικού 

αποθεµατικού και έκτακτων αποθεµατικών, διανοµή α΄ και β΄ µερίσµατος στους 

µετόχους  καθώς επίσης και στους κατόχους κοινών και εξαιρετικών τίτλων,  
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Στο πέµπτο κεφάλαιο αναλύεται το ∆.Λ.Π. 12, µε τίτλο «Φόροι Εισοδήµατος». 

Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται οι απαραίτητοι ορισµοί και αναλύονται οι νέες έννοιες 

και οι µηχανισµοί της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης και απαίτησης. Στο 

τέλος παρατίθενται κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις εφαρµογής της αναβαλλόµενης 

φορολογίας, όπως οι αχρησιµοποίητες ζηµίες, η αναπροσαρµογή της αξίας στοιχείων 

του ενεργητικού, η ενοποίηση επιχειρήσεων, η υπεραξία και οι επενδύσεις σε 

θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες. Η αναγκαιότητα, η µεθοδολογία και οι 

περιπτώσεις της αναβαλλόµενης φορολογίας συνδυάζονται µε παραδείγµατα, για 

καλύτερη αφοµοίωση.  

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο τρόπος παρουσίασης των φόρων στον 

Ισολογισµό και στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων Χρήσης.  

Το έβδοµο κεφάλαιο περιέχει τη σύγκριση των δύο προσεγγίσεων ΕΛΠ και 

∆ΛΠ για τη φορολογία των εταιριών και παρουσιάζονται οι διαφορές των δύο 

προσεγγίσεων καθώς επίσης και τα συµπεράσµατα από τη σύγκριση.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στις σύγχρονες οικονοµίες µε τις πολυσύνθετες συναλλαγές προκύπτουν 

καθηµερινά προβλήµατα λογιστικής παρακολούθησης και απεικόνισης των 

συναλλαγών αυτών τα οποία προσφέρονται για έρευνα και µελέτη. Ένα από τα 

θέµατα που απασχολεί τις επιχειρήσεις, είναι η φορολογία εισοδήµατος. Ένα θέµα που 

παραµένει πάντοτε επίκαιρο διότι από αυτή εξαρτώνται τα καθαρά τους κέρδη των 

επιχειρήσεων  και για τις κυβερνήσεις εξαρτώνται τα έσοδα του προϋπολογισµού µε 

τα οποία χρηµατοδοτείται το κυβερνητικό έργο και οι  πολίτες απολαµβάνουν τα 

απαραίτητα κοινωνικά αγαθά που τους παρέχονται από τη πολιτεία.  

Στη χώρα µας το θέµα της φορολογίας εισοδήµατος συγκεντρώνει το 

ενδιαφέρον και για ένα ακόµη λόγο, ιδιαίτερα σήµερα µε την παρατεταµένη κρίση. Η 

πολυνοµία, η ταχύτητα µεταβολής των νοµοθετηµάτων, η έλλειψη κωδικοποίησης και 

η προχειρότητα των νόµων, καθώς και η ακαµψία και ανεπάρκεια του κρατικού 

µηχανισµού και των ελεγκτικών-εποπτικών αρχών, δυσχεραίνει το έργο όσων 

ασχολούνται µε το θέµα και τους υποχρεώνει σε συνεχή εγρήγορση και µελέτη. Μία 

επίσης ιδιαιτερότητα της χώρας µας είναι οι σοβαρές αποκλίσεις που χαρακτηρίζουν 

την προσέγγιση της λογιστικής θεωρίας παρουσίασης και φορολογίας του 

εισοδήµατος κάθε φορολογούµενου και των ρυθµίσεων της φορολογικής νοµοθεσίας 

για σύλληψη της φορολογητέας ύλης .  

Τα τελευταία χρόνια η χώρα µας έχει υιοθετήσει, τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

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

Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και υποχρεωτική µόνο για τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών. 

Οι ριζικές µεταβολές που επιφέρουν τα ∆.Λ.Π. δε θα µπορούσαν να αφήσουν 

ανεπηρέαστο το αντικείµενο της φορολογίας εισοδήµατος. Το πρότυπο 12, µε τίτλο 

«Φόροι Εισοδήµατος», περιλαµβάνει όλες τις ρυθµίσεις που προβλέπουν τα ∆.Λ.Π. 

επί του θέµατος, εισάγοντας πολλές καινοτοµίες. Φυσικά ακόµη δεν γνωρίζουµε τις 

διαφορές ανάµεσα στην φορολογία µε βάση τα ∆.Λ.Π. και τα Ε.Λ.Π και το πώς οι 

επιχειρήσεις που εφαρµόζουν τα ∆.Λ.Π. θα χειριστούν το θέµα της φορολογίας και τις 

διαφορές που θα προκύψουν. Συνεπώς, είναι επιτακτική η ανάγκη να γίνει µία 

προσπάθεια για την αποσαφήνιση των θεµάτων που ανακύπτουν µέσω της 

επιστηµονικής κοινότητας των οικονοµολόγων, τις αρµόδιες αρχές ελέγχου , τους 

επαγγελµατίες λογιστές και ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές οι οποίοι πρέπει να 

συµβάλουν µε τη γνώση, την εµπειρία και την έρευνα, στην κατεύθυνση αυτή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1.    

ΓΕΝΙΚΑ   ΠΕΡΙ  ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

1.1 .  Γενικά . 

 Εταιρεία
1 θεωρείται η ένωση προσώπων ιδιωτικού δικαίου που συγκροτείται 

µε δικαιοπραξία για την επιδίωξη κοινού σκοπού για όλα τα µέλη της ένωσης και 

καθοριζόµενου από τη δικαιοπραξία αυτή. Με βάση τον παραπάνω ορισµό µπορούµε 

να διακρίνουµε τα εννοιολογικά στοιχεία της  εταιρείας : 

α) Η εταιρεία είναι ένωση προσώπων. Κατά συνέπεια το ίδρυµα δεν είναι εταιρεία, 

αφού ίδρυµα υπάρχει και στη περίπτωση που «µε ιδρυτική πράξη ορίζεται µια 

περιουσία για να εξυπηρετεί ορισµένο σκοπό»2 (ΑΚ 108). 

β) Η εταιρεία είναι σχέση ιδιωτικού δικαίου. Συνεπώς δεν αποτελούν εταιρεία οι 

ενώσεις προσώπων δηµοσίου διακαίου, όπως το κράτος, οι δήµοι, οι κοινότητες κλπ.  

γ) Η εταιρεία δηµιουργείται µε δικαιοπραξία, δηλ. µε την ελεύθερη θέληση των 

µελών της. Το στοιχείο αυτό τη διαστέλλει από τη λεγόµενη κοινωνία δικαιώµατος, 

που είναι η σχέση που δηµιουργείται µεταξύ περισσότερων του ενός προσώπου 

(κοινωνιών), στα οποία ανήκει ένα δικαίωµα κατά οποιοδήποτε τρόπο, αλλά και 

ανεξάρτητα από ορισµένο κοινό σκοπό, π.χ. όταν δικαίωµα κυριότητας επί ακινήτου 

ανήκει σε πολλά πρόσωπα εξ αδιαιρέτου. 

δ) Η εταιρεία δηµιουργείται και κατευθύνεται προς ορισµένο σκοπό, για την 

επιδίωξη και πραγµατοποίηση του οποίου είναι υποχρεωµένοι να συµβάλλουν όλοι οι 

εταίροι από κοινού. Έτσι, όπως διδάσκεται, η εταιρεία προσλαµβάνει δυναµικό 

χαρακτήρα, ενώ η κοινωνία δικαιώµατος εµφανίζεται ως στατική, παθητική σχέση, 

δεδοµένου ότι τα µέλη της δεν υποχρεώνονται να αναπτύξουν δραστηριότητα για να 

επιδιώξουν κοινό σκοπό. Στην κοινωνία δικαιώµατος ο µεταξύ των µελών δεσµός 

είναι χαλαρός και στατικός, επιβαλλόµενος από τον νόµο για να αποτραπούν οι 

µεταξύ των κοινωνών ενδεχόµενες έριδες. Στην υπό πλατιά έννοια εταιρεία, αντίθετα, 

δηµιουργείται στενός και δυναµικός δεσµός µεταξύ των µελών, καθώς αυτά 

αναπτύσσουν δραστηριότητα για την επιδίωξη και πραγµατοποίηση ενός 

συγκεκριµένου κοινού σκοπού. 

 

                                            
1 1 Σκαλίδης Λ. (1999), «Εισαγωγή στο Εµπορικό ∆ίκαιο», Ε’ έκδοση, σελ. 375  
2 Άρθρο 108 του Αστικού Κώδικα. 
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1.2. Εταιρείες εµπορικού δικαίου .  

 Ονοµάζονται έτσι διότι προβλέπονται και ρυθµίζονται από το ελληνικό 

εµπορικό δίκαιο, είναι δε οι εξής
3:   

1. Η οµόρρυθµη εταιρεία. 

2. Η απλή ετερόρρυθµη εταιρεία. 

3. Η κατά µετοχές ετερόρρυθµη εταιρεία. 

4. Η συµµετοχική ή αφανής εταιρεία. 

5. Η ανώνυµη εταιρεία. 

6. Η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης. 

7. Ο συνεταιρισµός ή συνεργατική εταιρεία. 

8. Η συµπλοιοκτησία. 
 

1.3. Ειδικοί όροι για τη νοµιµότητα σύστασης των εταιρειών .    

 Επειδή η εταιρεία αποτελεί σύµβαση είναι λογικό ότι για την έγκυρη σύσταση 

της απαιτείται να υπάρχουν όλοι οι γενικοί όροι που απαιτούνται για την έγκυρη 

κατάρτιση οποιασδήποτε σύµβασης (ικανότητα-δήλωση βούλησης-συµφωνία 

δήλωσης και βούλησης-περιεχόµενο σύννοµο-πρόταση και αποδοχή. Η δήλωση 

πρέπει να περιβάλλεται τον απαιτούµενο τύπο, η δε βούληση να είναι απαλλαγµένη 

από ελαττώµατα). Η ανάπτυξη των γενικών αυτών όρων ανήκει συστηµατικά στο 

αστικό δίκαιο. Παρατηρούνται τα παρακάτω όσον αφορά δύο από τους όρους αυτούς: 

την ικανότητα και τον απαιτούµενο αριθµό προσώπων. 

α) Το είδος της ικανότητας που απαιτείται να έχει κανείς για να µπορεί να µετάσχει 

στην πράξη σύστασης µιας εταιρείας (ικανότητα προς δικαιοπραξία, ικανότητα προς 

ενέργεια εµπορικής πράξης, ικανότητα προς απόκτηση ιδιότητας εµπόρου) ποικίλλει 

και εξαρτάται από τον τύπο της εταιρείας, από την έκταση των αναλαµβανόµενων 

υποχρεώσεων και από την απόκτηση ή µη της ιδιότητας του εµπόρου µε την είσοδο ή 

συµµετοχή στην εταιρεία. Το θέµα αναπτύσσεται στα εγχειρίδια του Εµπορικού 

∆ικαίου ή του ειδικότερου κλάδου του ∆ικαίου των Εµποριών Εταιρειών.  

β) Όσον αφορά τον ελάχιστο αριθµό συµβαλλοµένων, κατά κανόνα ισχύει ό,τι και σε 

κάθε σύµβαση, συνεπώς απαιτείται τόσο κατά τη σύσταση, όσο και καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής της εταιρείας να υπάρχουν δύο τουλάχιστον πρόσωπα.  

                                            
3 Σκαλίδης Λ. (1993), «∆ίκαιο Εµπορικών Εταιρειών», ∆’ έκδοση. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

2.1. Έννοια και Χαρακτηριστικά της Οµόρρυθµης Εταιρείας . 

Η  Ο.Ε. ανήκει στις προσωπικές εταιρείες και διαφέρει από την ατοµική όσον αφορά την 

ιδιοκτησία Σύµφωνα µε τον Εµπορικό Κώδικα, οµόρρυθµη εταιρεία ονοµάζεται «η 

συσταινόµενη µεταξύ δύο ή και πολλών, σκοπών εχόντων να συµπορεύονται υπό επωνυµίαν 

εταιρικήν»4. Κατά τον Σκαλίδη Λ. (1999), «Οµόρρυθµος εταιρεία είναι η προσωπική εταιρεία 

µε νοµική προσωπικότητα, για τις υποχρεώσεις της οποίας ευθύνονται όλοι οι εταίροι άµεσα, 

απεριόριστα και σε ολόκληρο»5. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της οµόρρυθµης εταιρείας 

(Ο.Ε.) µε βάση τον ορισµό, είναι η εταιρική σύµβαση, η από κοινού εµπορία, η εταιρική 

επωνυµία και η προσωπική ευθύνη.  

Με τη σύµβαση της εταιρείας δυο ή περισσότερα πρόσωπα επιδιώκουν κοινό σκοπό και 

ιδίως οικονοµικό. Η σύµβαση αυτή συντάσσεται εγγράφως, µε ιδιωτικό ή δηµόσιο έγγραφο 

σε συµβολαιογράφο και αποτελεί το καταστατικό της εταιρείας. Στο καταστατικό  ορίζεται η 

έδρα καθώς και οι εισφορές οποιασδήποτε µορφής
6. Αν στο καταστατικό αναφέρεται µόνο το 

κεφάλαιο αλλά όχι το ποσοστό συµµετοχής του κάθε εταίρου, οι εταίροι υποχρεούνται να 

εισφέρουν το κεφάλαιο ισοµερώς
7. Το έγγραφο αυτό είναι αποδεικτικό και όχι συστατικό

8, 

αφού ακόµη και αν δεν συνταχθεί, οι εταίροι στις µεταξύ τους σχέσεις µπορούν να 

αποδείξουν την ύπαρξη Ο.Ε. µε µάρτυρες, εφόσον υπάρχει αρχή έγγραφης απόδειξης, αλλιώς 

µε όρκο και οµολογία, ενώ σι τρίτοι µπορούν να επικαλεστούν σε κάθε περίπτωση µάρτυρες
9.  

Η Ο.Ε. είναι εµπορική εταιρεία και ασκεί εµπορικές πράξεις
10. Όταν επιδιώκει 

οικονοµικό σκοπό, αποκτά νοµική προσωπικότητα, εφόσον, η σύµβαση κατατεθεί εντός δέκα 

πέντε (15) ηµερών στη Γραµµατεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και 

καταχωρηθεί στο βιβλίο δηµοσίευσης εταιρειών
11.  

Τελευταίο βασικό χαρακτηριστικό της Ο.Ε. αποτελεί η εταιρική επωνυµία. Αποτελείται 

από τα ονόµατα όλων των εταίρων, χωρίς άλλο πρόσθετο διακριτικό τίτλο. Σε περίπτωση 

µεγάλου πλήθους εταίρων, είναι δυνατόν αντί όλων των ονοµάτων, να υπάρχει το όνοµα του 

ενός και η σύντµηση «ΣΙΑ»12 για τους υπόλοιπους.  

                                            
4 Άρθρο 20 του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 19ης Απριλίου / 1ης Μαΐου 1835.  
5 Σκαλίδης Λ. (1999), «Εισαγωγή στο Εµπορικό ∆ίκαιο», Ε’ έκδοση, σελ. 375. 
6 Άρθρα 741 και 742 του Αστικού Κώδικα.  
7 Άρθρο 742 του Αστικού Κώδικα.  
8 Σκαλίδης Λ. (1993), «∆ίκαιο Εµπορικών Εταιρειών», ∆’ έκδοση, σελ. 133. 
9 Άρθρο 41 του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 19ης Απριλίου / 1ης Μαΐου 1835.  
10 Άρθρο 19 του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 19ης Απριλίου / 1ης Μαΐου 1835.  
11 Άρθρο 42 του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 19ης Απριλίου / 1ης Μαΐου 1835. 
12 Άρθρο 21 του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 19ης Απριλίου / 1ης Μαΐου 1835. 
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2.2. Έννοια και χαρακτηριστικά της Ετερόρρυθµης Εταιρείας . 

Σύµφωνα µε τον Εµπορικό Κώδικα ετερόρρυθµη εταιρεία ονοµάζεται «η συσταινόµενη 

µεταξύ ενός ή πολλών συνεταίρων, αλληλεγγύως υπευθύνων και ενός ή πολλών συνεταίρων 

απλών χρηµατοδοτών, οι οποίοι ονοµάζονται ετερόρρυθµοι ή καθ’ ετερορρυθµίαν εταίροι. Η 

εταιρεία αυτή διευθύνεται υπό εταιρικήν επωνυµίαν φέρουσαν κατ’ ανάγκη το όνοµα ενός ή 

και πολλών αλληλεγγύως υπευθύνων συνεταίρων»13. Κατά τον Σκαλίδη Λ. (1993), 

«Ετερόρρυθµος εταιρεία είναι η εταιρεία στην οποία ένας τουλάχιστον εταίρος είναι 

οµόρρυθµος και ένας τουλάχιστον εταίρος ευθύνεται άµεσα για τις εταιρικές υποχρεώσεις 

µόνο µέχρι την αξία της  εισφοράς του ή του τυχόν µεγαλύτερου ποσού που ορίζεται στην 

εταιρική σύµβαση»14.  

 

2.3. Έννοια και Χαρακτηριστικά της Κατά Μετοχές Ετερόρρυθµης Εταιρείας . 

Κατά µετοχές ετερόρρυθµη εταιρεία είναι η εταιρεία που έχει νοµική προσωπικότητα, 

ένας τουλάχιστον εταίρος είναι οµόρρυθµος και ένας τουλάχιστον εταίρος ευθύνεται άµεσα 

και σε ολόκληρο για τις εταιρικές υποχρεώσεις µέχρι την αξία της οφειλόµενης εισφοράς του, 

η δε συµµετοχή του είναι εφικτό να ενσωµατωθεί σε µετοχή. Ισχύουν οι ίδιες διατάξεις που 

ισχύουν και για την Ε.Ε. µε τη διαφορά ότι, η συµµετοχή του ετερορρύθµου εταίρου η οποία 

είναι ενσωµατωµένη σε µετοχή, µεταβιβάζεται εύκολα όπως και στην Ανώνυµη Εταιρεία.  

 

2.4. Έννοια και Χαρακτηριστικά της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης . 

Η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Ν. 

3190/1955 και είναι εµπορική εταιρεία ακόµη και αν ο σκοπός της δεν είναι η άσκηση 

εµπορικών πράξεων
15. Οι εταίροι ευθύνονται έως το ποσό της εισφοράς τους

16, µε εξαίρεση 

την απεριόριστη ευθύνη για χρέη προς το ∆ηµόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς
17. 

Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε εταιρικά µερίδια και ο εταιρικός της τύπος βρίσκεται 

ανάµεσα στις προσωπικές και τις κεφαλαιουχικές εταιρείες
18. Η βασική διαφορά της µε την 

Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Ε.) είναι ότι η εταιρική ιδιότητα απαγορεύεται από το νόµο να 

ενσωµατωθεί σε µετοχή
19. Αυτό σηµαίνει ότι η µεταβίβαση της είναι δύσκολη, καθώς 

απαιτείται έγκριση από τη Συνέλευση των Εταίρων, δεν απαγορεύεται όµως από το νόµο. 

Στην περίπτωση που η µεταβίβαση εγκριθεί από τη Συνέλευση των Εταίρων, αυτή 

πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε συµβολαιογραφικό έγγραφο.  

 

                                            
13 Άρθρο 23 του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 19ης Απριλίου / 1ης Μαΐου 1835. 
14 Σκαλίδης Λ. (1993) «∆ίκαιο Εµπορικών Εταιρειών», ∆’ έκδοση, σελ. 230.  
15 Άρθρο 3 του Ν. 3190/1955. 
16 Άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3190/1955. 
17 Κώδικας Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. 
18 Σκαλίδης Λ. (1999), «Εισαγωγή στο Εµπορικό ∆ίκαιο», Ε’ έκδοση, σελ. 377.  
19 Άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.  
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2.5. Έννοια και Χαρακτηριστικά της Ανώνυµης Εταιρείας . 

Η ανώνυµη εταιρεία (Α.Ε.) ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Νόµου 2190/1920 «Περί 

Ανωνύµων Εταιρειών» και χαρακτηρίζεται ως εµπορική, ανεξάρτητα από το σκοπό της
20. Με 

διάφορα διατάγµατα, ο παραπάνω νόµος κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο νόµο, στον οποίο 

συµπεριλήφθηκαν οι κατά καιρούς τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του.  

Με την εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3 604/2007, αναµορφώθηκε ριζικά το θεσµικό 

πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας της ΑΕ.. Απλουστευτήκαν οι διαδικασίες που απαιτούνται 

για την ίδρυση και παράλληλα επήλθαν ουσιαστικές µεταβολές στην οργάνωση, τη λειτουργία 

και τις υποχρεώσεις της. Αποτελεί ενσωµάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 

2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, µε την ψήφιση του οποίου, ο Ν. 2190/1920 

εκσυγχρονίστηκε, επιδιώκοντας να εισάγει τις επιχειρήσεις στην εποχή της πληροφορίας και 

των νέων δεδοµένων, που επέβαλε ο διεθνής ανταγωνισµός.  

Στην Α.Ε., η οποία χαρακτηρίζεται ως κεφαλαιουχική
21, όλοι οι µέτοχοι ευθύνονται µέχρι 

το ποσό της εισφοράς τους. Το κεφάλαιό της διαιρείται σε ίσα τµήµατα, τις µετοχές, οι οποίες 

µπορεί να είναι ανώνυµες ή ονοµαστικές και ενσωµατώνονται σε τίτλους µιας ή 

περισσότερων µετοχών. Τέλος, οι εταίροι έχουν τη δυνατότητα να µεταβιβάζουν το σύνολο 

των µετοχών τους, χωρίς να υπάρχει διακοπή ή λύση των εταιρικών σχέσεων.  

 

2.6. Σύσταση . 

Το καταστατικό της Α.Ε., καταρτίζεται αποκλειστικά µε συµβολαιογραφικό έγγραφο
22. Οι 

ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζηµίας που υπέστη η εταιρεία, οι µέτοχοι ή 

τρίτοι, η οποία προκλήθηκε από την παράλειψη ή την καταχώρηση ανακριβών στοιχείων σε 

αυτό, µε την προϋπόθεση ότι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πληµµέλειες. 

Κατά την τροποποίηση του δεν απαιτείται δηµόσιο έγγραφο
23 και σε αυτό, είναι απαραίτητο 

να περιέχονται διατάξεις που αφορούν
24:  

���� Την επωνυµία και το σκοπό της εταιρείας. Η επωνυµία της εταιρείας λαµβάνεται από το 

αντικείµενο εργασιών της και σε περίπτωση που ο σκοπός της εταιρείας περιλαµβάνει 

πολλά αντικείµενα, από τα κυριότερα από αυτά. Στην επωνυµία είναι δυνατόν να 

περιλαµβάνεται και το ονοµατεπώνυµο του ιδρυτή ή άλλων προσώπων, ακόµη δε και 

επωνυµία εµπορικής εταιρείας, υποχρεωτικά όµως αναγράφοντα οι λέξεις «Ανώνυµος 

                                            
20 Άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3604/2007. 
21 Άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3604/2007. 
22 Άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 3604/2007  
23 Άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2 190/1920. 
24 Άρθρο 2 του Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Π∆ 409/1986 (προσαρµογή 
στο άρθρο 3 της ∆εύτερης Οδηγίας ΕΟΚ) και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 3604/2007. 
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Εταιρεία». Σε περίπτωση που ο σκοπός της εταιρείας διευρυνθεί, δε είναι υποχρεωτική η 

µεταβολή της επωνυµίας της
25.  

���� Την έδρα της εταιρείας. Ως έδρα ορίζεται ∆ήµος ή Κοινότητα της Ελληνικής επικράτειας 

και όχι συγκεκριµένη διεύθυνση, ώστε, να µην απαιτείται η τροποποίηση του 

καταστατικού στην περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης. Αν όµως η αλλαγή σχετίζεται και µε 

το ∆ήµο, τότε απαιτείται η τροποποίησή του
26.  

���� Την διάρκεια της εταιρείας, για την οποία ο νόµος δεν ορίζει ρητά συγκεκριµένη 

διάρκεια και συνήθως ορίζεται µεγάλο χρονικό διάστηµα, ώστε να αποφεύγεται η συχνή 

τροποποίηση του καταστατικού.  

���� Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και τον τρόπο καταβολής του. Το κεφάλαιο είναι 

δυνατόν να καλυφθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας στο σύνολό του ή σε δόσεις
27. Το 

µετοχικό κεφάλαιο δεν είναι εφικτό να µειωθεί κάτω από κατώτατο όριο, εκτός αν η 

εταιρεία µετατραπεί σε άλλο εταιρικό τύπο, ο οποίος απαιτεί µικρότερο ελάχιστο 

καταβεβληµένο κεφάλαιο
28.  

���� Το είδος, τον αριθµό, την ονοµαστική αξία και την έκδοση των µετοχών. Το µετοχικό 

κεφάλαιο αποτελείται µόνο από στοιχεία ενεργητικού που µπορούν να τύχουν χρηµατικής 

αποτίµησης. Η εξακρίβωση της αξίας των εταιρικών εισφορών σε είδος, γίνεται µετά από 

γνωµοδότηση τριµελούς επιτροπής εµπειρογνωµόνων του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της 

αρµόδιας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
29.  

Οι µετοχές είναι δυνατόν να είναι ανώνυµες ή ονοµαστικές. Μετοχές ηµεδαπών Α.Ε. που 

έχουν ως αντικείµενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ή 

εκπαίδευσης οποιασδήποτε µορφής και βαθµίδας, είναι ονοµαστικές στο σύνολό τους
30. Το 

ίδιο ισχύει και για τις τραπεζικές, ασφαλιστικές, σιδηροδροµικές, αεροπορικές, παραγωγής 

φωταερίου και παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδρευσης και αποχέτευσης 

πόλεων, τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας και παντός είδους πολεµικού υλικού
31.  

� Τον αριθµό των µετοχών κάθε κατηγορίας, εάν υπάρχουν µετοχές και των δυο 

κατηγοριών, δηλαδή ανώνυµες και ονοµαστικές.  

� Την µετατροπή ονοµαστικών µετοχών σε ανώνυµες και το αντίστροφο.  

� Τη σύγκλιση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου.  

� Τη σύγκλιση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες της Γενικής 

Συνέλευσης.  

                                            
25 Άρθρο 5 του Ν. 2190/1920. 
26 Άρθρο 6 του Ν. 2190/1920. 
27 Άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2 190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3604/2007. 
28 Άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 2 190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3604/2007.  
29 Άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 2 190/1920.  
30 Άρθρο 24 του Ν. 2214/1994.  
31 Άρθρο 11α παρ. 2 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 2339/1995.  
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� Τους ελεγκτές.  

� Τα δικαιώµατα των µετόχων.  

� Τον Ισολογισµό και τη διάθεση κερδών.  

� Τη λύση και την εκκαθάριση της περιουσίας της εταιρείας.  

� Τα ατοµικά στοιχεία των φυσικών ή νοµικών προσώπων που υπέγραψαν το 

καταστατικό.  

� Το συνολικό ποσό όλων των δαπανών τουλάχιστον κατά προσέγγιση, που απαιτήθηκαν 

για τη σύσταση της εταιρείας και την βαραίνουν.  

Η Α.Ε. είναι δυνατόν να συσταθεί από ένα ή περσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή να 

καταστεί κατά την πορεία ζωής της µονοπρόσωπη
32. Η σύσταση της ακολουθεί τα  

εξής στάδια
33: Στην αρχή, σχέδιο του καταστατικού υποβάλλεται στο αρµόδιο επιµελητήριο 

για προέγκριση επωνυµίας. Αν η επωνυµία που επέλεξαν οι ιδρυτές, δεν χρησιµοποιείται ήδη 

από άλλη εταιρεία, το επιµελητήριο εγκρίνει το σχέδιο του καταστατικού. Ακολουθεί η 

καταβολή προείσπραξης στο δικηγορικό σύλλογο και η σύνταξη του καταστατικού µε 

συµβολαιογραφικό έγγραφο και η υπογραφή του από τους ιδρυτές, παρουσία δικηγόρου. 

Τρίτο στάδιο, αποτελεί η υποβολή δήλωσης στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και η καταβολή του φόρου 

«συγκέντρωσης κεφαλαίου», που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1%. Ακολουθεί η πληρωµή στην 

Εθνική Τράπεζα του τέλους ένα τοις χιλίοις (0,1%) υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού
34. 

Πέµπτο στάδιο αποτελεί η κατάθεση των παραπάνω εγγράφων στην Υπηρεσία Εµπορίου της 

αρµόδιας Νοµαρχίας για να εκδοθεί εγκριτική διοικητική απόφαση. Αν το µετοχικό κεφάλαιο 

της εταιρείας υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000 €) ευρώ, ασκείται 

έλεγχος νοµιµότητας στη σύστασης της εταιρείας ενώ, αν δεν το ξεπερνά, ασκείται µόνο 

τυπικός έλεγχος των υποβαλλόµενων εγγράφων
35. Η Υπηρεσία Εµπορίου καταχωρεί τις 

πράξεις και στοιχεία στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. Με επιµέλεια και µε δαπάνες των 

ιδρυτών, γίνεται δηµοσίευση της παραπάνω καταχώρησης στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, 

στο τεύχος «Α.Ε. και Ε.Π.Ε.».  

Η εταιρεία αποκτά νοµική προσωπικότητα µε τη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο 

Ανωνύµων εταιρειών της ιδρυτικής πράξης, της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της 

εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, στην περίπτωση που έχει ασκηθεί έλεγχος 

νοµιµότητας της σύστασης
36.Στη συνέχεια, η εταιρεία υποβάλλει τα παραπάνω 

δικαιολογητικά στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., προκειµένου να της χορηγηθεί ένας Αριθµός 

Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και να θεωρήσει βιβλία και στοιχεία τρίτης (Γ’) 

                                            
32 Άρθρο 3 παρ.3 του Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 3604/2007.  
33 Βλπ. Παράρτηµα (Σχεδιάγραµµα 3).  
34 Υπουργική Απόφαση 2279/2000.  
35 Άρθρο 4 παρ. 2α του Ν. 2 190/1920, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 3604/2007. 
36 Άρθρο 7β παρ. 10 του Ν. 3190/1955.  
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κατηγορίας
37, συµπεριλαµβανοµένων πρακτικών Γ.Σ. και ∆.Σ. Εξαίρεση αποτελούν οι 

αλλοδαπές Α.Ε., που κατέχουν µόνο ακίνητα στην Ελλάδα, οι οποίες από 1ης Ιανουαρίου 2003 

έχουν την δυνατότητα να τηρούν βιβλία δεύτερης (Β’) κατηγορίας, εφόσον το 

γνωστοποιήσουν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.38 

 

2.7. Μετοχικό Κεφάλαιο και Εισφορές  

Κεφάλαιο είναι «η αφηρηµένη µαθηµατική ποσότητα, η οποία καθορίζει το ελάχιστο όριο 

της αξίας των οικονοµικών αγαθών που πρέπει να τεθούν και να παραµείνουν στην εταιρεία, 

για την πραγµάτωση του εταιρικού της σκοπού»39.  

Το κεφάλαιο της Α.Ε. ονοµάζεται µετοχικό κεφάλαιο και διαιρείται σε µερίδια που 

ονοµάζονται µετοχές. Η ονοµαστική αξία κάθε µετοχής, δεν είναι δυνατόν να οριστεί 

κατώτερη των τριάντα λεπτών (0,30 €) και ανώτερη των εκατό ευρώ (100 €). Υπάρχει η 

δυνατότητα, οι νέες µετοχές που προκύπτουν κατά τη σύσταση ή κατά την αύξηση 

κεφαλαίου, να εκδοθούν σε τιµή υψηλότερη της ονοµαστικής τους αξίας. Η διαφορά αυτή 

ονοµάζεται «υπέρ το άρτιο» και δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για πληρωµή 

µερισµάτων. Η έκδοση µετοχών σε χαµηλότερη τιµή δεν επιτρέπεται
40.  

Αποτελείται µόνο από στοιχεία ενεργητικού που µπορούν να τύχουν χρηµατικής 

αποτίµησης. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν απαιτήσεις, οι οποίες 

προέρχονται από εκτέλεση εργασιών ή παροχή υπηρεσιών
41. Η εξακρίβωση της αξίας των 

εταιρικών εισφορών, όταν αυτές είναι σε είδος κατά τη σύσταση της εταιρείας, καθώς, και σε 

κάθε αύξηση κεφαλαίου, γίνεται µετά από γνωµοδότηση τριµελούς επιτροπής 

εµπειρογνωµόνων, που αποτελείται από έναν ή δυο υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης ή 

της αρµόδιας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
42, πτυχιούχους ανώτατης σχολής µε τριετή 

τουλάχιστον υπηρεσία ή από έναν ή δυο ορκωτούς ελεγκτές και από έναν εκπρόσωπο του 

αρµόδιου Επιµελητηρίου. Η επιτροπή συντάσσει έκθεση, που περιέχει την περιγραφή της 

εισφοράς, τις µεθόδους αποτίµησης που εφαρµόστηκαν και την πιστοποίηση ότι αυτή η αξία 

αντιστοιχεί στον αριθµό και την ονοµαστική αξία των µετοχών που θα εκδοθούν
43. Η 

παραπάνω έκθεση υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας
44. Κατ’ εξαίρεση, η εκτίµηση 

µπορεί να γίνει χωρίς την παρέµβαση της αρµόδιας αρχής, µε επιλογή των ιδρυτών κατά την 

                                            
37 Άρθρο 4 παρ. 2 του Π.∆. 186/1992, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 3604/2007.  
38 Άρθρα 8 και 9 της ΠΟΛ 127 1/12-12-2002. 
39 Σκαλίδης Λ. (1993), «∆ίκαιο Εµπορικών Εταιρειών», ∆’ έκδοση, σελ. 306.  
40 Άρθρο 14 του Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11, παρ. 1ε’, του Ν. 2842/2000.  
41 Άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 2 190/1920. 
42 Άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 2 190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2837/2000.  
43 Άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 2 190/1920.  
44 Άρθρο 9 παρ. ό του Ν. 2 190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 του Π∆ 409/1986 
(προσαρµογή στο άρθρο 10 της ∆εύτερης Οδηγίας ΕΟΚ).  
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ίδρυση ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) όταν πρόκειται για αύξηση κεφαλαίου, από δυο 

(2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή από δυο (2) εκτιµητές του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών
45.  

Το κεφάλαιο της Α.Ε. δεν είναι δυνατόν να είναι κατώτερο των εξήντα χιλιάδων ευρώ 

(60.000 €) και υπάρχει η δυνατότητα να καταβληθεί σε δόσεις, µε την προϋπόθεση ότι το 

ύψος της αρχικής δόσης καλύπτει το ελάχιστο απαιτούµενο κεφάλαιο. Η µερική καταβολή δεν 

αναφέρεται στην πλήρη εξόφληση ορισµένων µετοχών, αλλά στην καταβολή τµήµατος της 

αξίας κάθε µετοχής. ∆εν επιτρέπεται µερική καταβολή, στην περίπτωση εισφοράς σε είδος, 

καθώς και στην περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο
46.  

Εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη λειτουργίας της Α.Ε., το ∆.Σ. υποχρεούται να 

συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση µε µοναδικό θέµα ηµερησίας διάταξης την πιστοποίηση της 

καταβολής του αρχικού κεφαλαίου, όπως αυτό ορίζεται στο καταστατικό
47. Για την κάλυψη 

του αρχικού κεφαλαίου η καταβολή των µετρητών γίνεται υποχρεωτικά µε κατάθεση σε 

ειδικό λογαριασµό, στο όνοµα της εταιρείας, που τηρείται σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυµα 

το οποίο λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα
48. Εντός είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη της 

παραπάνω προθεσµίας, η Α.Ε. υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εµπορίου 

αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µαζί µε το 

διπλότυπο είσπραξης της ∆.Ο.Υ., προκειµένου να σταλεί για δηµοσίευση η σχετική 

ανακοίνωση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης
49.  

Στην περίπτωση που ορισµένοι από τους µετόχους δεν καλύψουν το αρχικό µετοχικό 

κεφάλαιο, τότε η εταιρεία ανακαλείται µε δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου της έδρας 

της εταιρείας, µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον
50, εκτός, αν είχε 

προβλεφθεί από το καταστατικό η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία θα 

παραστούν όλοι οι µέτοχοι για να αποφασιστεί η κάλυψη του ποσού από τους άλλους 

µετόχους και γίνει τροποποίηση του καταστατικού, στο άρθρο που αφορά στον τρόπο 

κάλυψης του µετοχικού κεφαλαίου
51.  

Τα πρώτα δυο (2) έτη λειτουργίας της εταιρείας, καθώς, και δυο (2) έτη µετά από κάθε 

αύξηση κεφαλαίου, απαγορεύεται και είναι άκυρη η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου 

ενεργητικού µε τίµηµα ανώτερο του ενός δέκατου (1/10) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει 

καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι οι ιδρυτές, οι µέτοχοι που κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο 

του ενός εικοστού (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, τα µέλη ∆.Σ της 

εταιρείας και οι συγγενείς των ανωτέρω προσώπων έως και δεύτερου (2ου) βαθµού εξ αίµατος 

ή εξ αγχιστείας. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απέκτησε το στοιχείο που µεταβιβάζεται, από 

                                            
45 Άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 2 190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 του Ν. 3604/2007.  
46 Άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 2 190/1920. 
47 Άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 2190/1 920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17 του Ν. 3604/2007. 
48 Άρθρο 11 παρ. ό του Ν. 2 190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17 του Ν. 3604/2007. 
49 Άρθρο 11 παρ. 5 του Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17 του Ν. 3604/2007.  
50 Άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 2190/1920.  
51 Άρθρο 13α παρ. 2 του Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 20 του Ν. 3604/2007.  
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κάποιο από τα παραπάνω πρόσωπα, µέσα στους προηγούµενους δώδεκα (12) µήνες από την 

υπογραφή του καταστατικού ή την πραγµατοποίηση της αύξησης κεφαλαίου. Τα παραπάνω 

δεν ισχύουν σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου χωρίς καταβολή µετρητών
52.  

 

2.8. Όργανα  

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων, είναι το ανώτατο όργανο της Α.Ε. και δικαιούται να 

αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση
53.  Συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον µια φορά σε 

κάθε εταιρική χρήση, εντός έξι (6) µηνών από τη λήξη της προηγούµενης χρήσης, στην έδρα 

της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήµου εντός του νοµού. Για εταιρείες εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), η Γ.Σ. µπορεί να συγκληθεί στη περιφέρεια του 

δήµου που βρίσκεται το Χ.Α.Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3604/2007, δίνεται η 

δυνατότητα στις µη εισηγµένες στο Χ.Α.Α. εταιρείες, εφόσον προβλέπεται από το 

καταστατικό τους, η διεξαγωγή της Γ.Σ. να γίνει µέσω τηλεδιάσκεψης. Επιπρόσθετα για τις 

µη εισηγµένες εταιρείες, η Γ.Σ είναι δυνατόν να συγκληθεί σε οποιοδήποτε σηµείο της 

Ελλάδας ή του εξωτερικού, µε την προϋπόθεση ότι θα συµφωνήσει και θα παρίσταται ή θα 

αντιπροσωπεύεται το σύνολο των µετόχων µε δικαίωµα ψήφου
54.  

Τα µέλη καλούνται µε πρόσκληση, τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν τη συνεδρίαση, 

ανακοινώνοντας τους την ηµέρα, τον τόπο καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης
55. Η 

πρόσκληση δηµοσιεύεται στο τεύχος «Α.Ε. και Ε.Π.Ε.» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε 

µια ηµερήσια πολιτική εφηµερίδα και σε µια ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα
56. Σε 

περίπτωση, όµως, που παρίσταται το σύνολο των µελών της Γ.Σ. και δεν έχει κανείς 

αντίρρηση για την πραγµατοποίηση της, τότε δεν απαιτείται πρόσκληση
57.  

Αντίγραφο της ηµερήσιας διάταξης, της επεξηγηµατικής έκθεσης για τα θέµατα που 

περιέχει και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφηµερίδων στις οποίες δηµοσιεύθηκε η 

πρόσκληση, αποστέλλονται στο Υπουργείο Εµπορίου είκοσι (20) ηµέρες πριν από τη 

συνεδρίαση της Γ.Σ., ενώ σε περίπτωση που αυτή είναι επαναληπτική, αποστέλλονται 

τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν
58. Τέλος, εντός είκοσι (20) ηµερών µετά την συνεδρίαση 

της, υποβάλλεται στο Υπουργείο αντίγραφο των πρακτικών της
59.  

� Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει, όταν παρίσταται το ένα πέµπτο (1/5) 

τουλάχιστον του καταβεβληµένου κεφαλαίου και αποφασίζει κατά απόλυτη πλειοψηφία των 

                                            
52 Άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 2 190/1920, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 16 του Ν. 3604/2007.  
53 Άρθρο 33 παρ. 1 του Ν. 2 190/1920.   
54 Άρθρο 25 του Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 34 του Ν. 3604/2007.  
55 Άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 2 190/1920.  
56 Άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του Ν. 3604/2007.  
57 Άρθρο 26 παρ. 3 του Ν. 2190/1920.  
58 Άρθρο 26α παρ. 1 του Ν. 2190/1920.  
59 Άρθρο 26α παρ. 2 του Ν. 2190/1920.  
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παρευρισκόµενων µετόχων
60. Σε περίπτωση µη απαρτίας, η πρόσκληση για επαναληπτική 

Γ.Σ. ανακοινώνεται δέκα (10) τουλάχιστον µέρες πριν τη συνεδρίαση, συνέρχεται εντός είκοσι 

ηµερών (20) από την ηµεροµηνία της πρώτης συνεδρίασης και βρίσκεται σε απαρτία µε 

οποιοδήποτε ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου παρίσταται σε αυτήν
61. Η Γ.Σ. είναι αρµόδια 

να αποφασίζει για
62:  

� Την τροποποίηση του καταστατικού.  

� Την εκλογή µελών ∆.Σ και ελεγκτών.  

� Την έγκριση του Ισολογισµού.  

� Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.  

� Τη συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή ή διάλυση της εταιρείας.  

� Το διορισµό εκκαθαριστών.  

� Την απαλλαγή του ∆.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης
63.  

Εκτός από τη τακτική Γ.Σ., υπάρχει και η εξαιρετική, η οποία συγκαλείται έκτακτα, σε 

οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Για αυτήν ο νόµος ορίζει, λήψη αποφάσεων µε ενισχυµένη 

απαρτία των δυο τρίτων (2/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και ενισχυµένη 

πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των µετόχων που παραβρίσκονται σε αυτήν
64. Λαµβάνει 

αποφάσεις για θέµατα που σχετίζονται µε την µεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την 

µεταβολή του αντικειµένου της, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου (η οποία δεν 

προβλέπεται από το καταστατικό), την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, την µεταβολή του 

Τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, την διάσπαση, την µετατροπή, την αναβίωση, 

την παράταση και την διάλυση της εταιρείας
65.  

Ένα ακόµη όργανο της Α.Ε. είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο είναι αρµόδιο να 

αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση της 

περιουσίας της, προκειµένου να επιτευχθεί ο σκοπός της. Στο καταστατικό αναγράφεται ο 

αριθµός ων µελών του ∆.Σ., που είναι δυνατόν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, και τα 

οποία δεν είναι δυνατόν να είναι λιγότερα από τρία (3)66. Η θητεία του δεν µπορεί να υπερβεί 

τα έξι (6) έτη
67. Το καταστατικό είναι δυνατόν να προβλέπει ότι το ∆.Σ. εκλέγει νέα µέλη, σε 

περίπτωση θανάτου ή παραίτησης µελών του, εφόσον, δεν έχουν οριστεί αναπληρωµατικά 

από τη Γ.Σ. και µε την προϋπόθεση ότι τα εναποµείναντα µέλη είναι τουλάχιστον τρία (3)68.  

                                            
60 Άρθρο 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920.  
61 Άρθρο 29 παρ. 1 και 2 του Ν. 2 190/1920, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 38 του Ν. 3604/2007.  
62 Άρθρο 34 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 παρ. 3 του Ν.2339/1995.  
63 Άρθρο 35 του Ν. 2190/1920.  
64 Άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 28 του Π∆ 409/1986 
(προσαρµογή στο άρθρο 40 της ∆εύτερης Οδηγίας ΕΟΚ).  
65 Άρθρο 29 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 38 του Ν. 3604/2007.  
66 Άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 25 του Ν. 3604/2007.  
67 Άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 2190/1920.  
68 Άρθρο 18 παρ. 7 του Ν. 2190/1920. 
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Συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόµος, το καταστατικό ή οι 

ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Κατά εξαίρεση, µπορεί να ορίζεται στο καταστατικό 

οποιοδήποτε σηµείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού ως τόπος συνεδρίασης του. Επίσης, 

υπάρχει η δυνατότητα να συνεδριάζει σε οποιοδήποτε µέρος εφόσον στη συνεδρίαση 

παρίστανται όλα τα µέλη του, καθώς και µε τηλεδιάσκεψη
69. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή 

τον αναπληρωτή του, µε πρόσκληση που γνωστοποιείται στα µέλη, δυο (2) τουλάχιστον µέρες 

πριν τη σύγκληση του. Η σύγκλιση είναι δυνατόν να ζητηθεί και µε αίτηση δυο (2) µελών του 

προς τον Πρόεδρο
70.  

Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα µισά συν ένα µέλη του, 

τα οποία όµως δεν µπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3) και µε τη προϋπόθεση ότι κάθε 

σύµβουλος, αντιπροσωπεύει, το πολύ έναν άλλον
71. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο 

καταστατικό, οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των µελών που παρίστανται. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου, εκτός αν αυτό ορίζεται ρητά 

στο καταστατικό
72.  

Πράξεις του ∆.Σ., ακόµη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσµεύουν την 

εταιρεία απέναντι στου ς τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την 

υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. ∆εν συνιστά απόδειξη, η τήρηση 

µόνο των διατυπώσεων δηµοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του
73. 

Περιορισµοί της εξουσίας του ∆.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόµη και αν αυτές έχουν υποβληθεί στις 

διατυπώσεις δηµοσιότητας
74.  

Κάθε µέλος του ∆.Σ. ευθύνεται έναντι της εταιρείας και των µετόχων της για κάθε 

πταίσµα που υπέπεσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, 

αν αποδείξει ότι κατέβαλε την απαιτούµενη επιµέλεια. Ευθύνη έχουν, επίσης, και τα µέλη του 

∆.Σ. αλλά και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρµοδιότητες, όταν επιδιώκουν 

ίδια συµφέροντα τα οποία είναι αντίθετα µε τα συµφέροντα της εταιρείας. Η ευθύνη 

παραγράφεται µε την πάροδο τριών (3) ετών, όταν δεν προκλήθηκε ζηµία εκ δόλου στην 

εταιρεία, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, σε δέκα (10) έτη
75.  

                                            
69 Άρθρο 20 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 2 190/1920, όπως οι παρ. 1 και 2 αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 27 
του Ν.3604/2007 και η παρ. 3 προστέθηκε µε το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 2339/1995. 
70 Άρθρο 20 παρ. 5 του Ν. 2190/1920. 
71 Άρθρο 21 παρ. 1 και 3 του Ν. 2190/1920.  
72 Άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 28 του Ν. 3604/2007.  
73 Άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 2 190/1920, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 22 του Π∆ 409/1986 
προσαρµογή  στο άρθρο 9 παρ. 1 της Πρώτης Οδηγίας ΕΟΚ).  
74 Άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 23 του Π∆ 409/1986 και στη  
συνέχεια µε το αρ. 29 του Ν. 3604/2007.  
75 Άρθρο 22α του Ν. 2190/1920.   
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Τέλος, οι ελεγκτές είναι το όργανα της Α.Ε. Που είναι αρµόδιο για τον έλεγχο της 

διαχείρισης της εταιρείας
76. Υπάρχουν δυο ειδών έλεγχοι, ο τακτικός και ο έκτακτος. Ο 

τακτικός έλεγχος ασκείται από τους ελεγκτές, οι οποίοι είναι ανεξάρτητο όργανο της 

εταιρείας, ενώ ο έκτακτος ασκείται από Πρόσωπα που διορίζονται από το δικαστήριο, µετά 

από αίτηση της µειοψηφίας των µετόχων
77.  

Οι τακτικοί ελεγκτές εκλέγονται από τη τακτική Γ.Σ. της προηγούµενης εταιρικής χρήσης, 

µε εξαίρεση τους ελεγκτές της πρώτης, σι οποίοι ορίζονται στο καταστατικό ή εκλέγονται από 

έκτακτη Γ.Σ., η οποία συγκαλείται εντός τριών (3) µηνών από τη σύσταση της εταιρείας
78. Οι 

τακτικοί ελεγκτές είναι τουλάχιστον δύο (2) και διορίζονται µαζί µε δυο (2) 

αναπληρωµατικούς. Επιτρέπει, όµως, ο νόµος το διορισµό ενός (1) µόνο ορκωτού ελεγκτή
79. 

Όταν δεν προβλέπεται ορκωτός ελεγκτής, ως ελεγκτές διορίζονται πτυχιούχοι ανώτατων 

σχολών, που κατέχουν άδεια ασκήσεως οικονοµολογικού επαγγέλµατος από το Οικονοµικό 

Επιµελητήριο Ελλάδας και σι οποίοι είναι κάτοχοί άδειας επαγγέλµατος Λογιστή Α’ τάξεως. 

Η θητεία τους δεν µπορεί να υπερβεί τις πέντε (5) εταιρικές χρήσεις
80.  

Σε περίπτωση που η εταιρεία καλύπτει δυο από τα παρακάτω τρία κριτήρια, τότε εκλέγει 

υποχρεωτικά έναν τουλάχιστον ελεγκτή από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών. Πρώτο κριτήριο 

είναι η αξία του Ισολογισµού, αν είναι µεγαλύτερη των δυο εκατοµµυρίων πεντακοσίων 

χιλιάδων (2.500.000 €) ευρώ, δεύτερο κριτήριο είναι ο κύκλος εργασιών, αν είναι άνω των 

πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000 €) ευρώ και τέλος, το τρίτο κριτήριο αφορά στο µέσο όρο του 

προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης, αν είναι µεγαλύτερος των 

πενήντα (50) ατόµων
81. Το ίδιο ισχύει και για εταιρεία που ιδρύεται κατ’ εφαρµογή των 

διατάξεων του Ν. 3604/2007 και έχει κεφάλαιο τουλάχιστον τριών εκατοµµυρίων (3.000.000 

€) ευρώ
82.  

Σκοπός των ελεγκτών κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης είναι να παρακολουθούν τη 

λογιστική και τη διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, ενώ δικαιούνται να λαµβάνουν 

γνώση των βιβλίων, οποιουδήποτε εταιρικού εγγράφου και των πρακτικών των συνεδριάσεων 

της Γ.Σ. και του ∆.Σ.. Επίσης, οφείλουν να κάνουν υποδείξεις στο ∆.Σ και να αναφέρουν στη 

Υπηρεσία Εµπορίου της αρµόδιας Νοµαρχίας, όταν διαπιστώνουν παραβάσεις του νόµου ή 

στην εισαγγελική αρχή όταν διαπιστώνουν ποινικές παραβάσεις
83. Τέλος, δικαιούνται να 

ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ., µε αίτηση τους προς το ∆.Σ. Η Γ.Σ. συγκαλείται εντός 

                                            
76 Άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.2339/1995.  
77 Άρθρο 40α παρ. 1 του Ν. 2190/1920. 
78 Άρθρο 36 παρ. 3 του Ν. 2190/1920.  
79 Άρθρο 36α παρ. 1 του Ν. 2190/1920.  
80 Άρθρο 36 παρ. 3 του Ν. 2190/1920.  
81  Άρθρο 42α παρ. ό του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 52 του Ν. 3604/2007. 
82 Άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 2190/1920. 
83 Άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 2 190/1920.  
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δέκα (10) ηµερών από την επίδοση της αίτησης, έχοντας ως αντικείµενο ηµερήσιας διάταξης 

το περιεχόµενο της αίτησης
84.  

Μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, οι ελεγκτές οφείλουν να ελέγξουν τις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, για να διαπιστώσουν αν ο Ισολογισµός και ο 

λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσης απεικονίζουν την πραγµατική οικονοµική κατάσταση 

της εταιρείας. Στη συνέχεια, υποβάλλουν έκθεση προς τη Γ.Σ για τα αποτελέσµατα του 

ελέγχου που πραγµατοποίησαν και παρίστανται στην Τακτική Γ.Σ.85. Η έκθεση των ελεγκτών 

περιλαµβάνει τα εξής
86:  

� Εισαγωγή, στην οποία προσδιορίζονται οι ετήσιοι οικονοµικοί λογαριασµοί που 

αποτελούν αντικείµενο του νόµιµου ελέγχου, καθώς και το συγκεκριµένο πλαίσιο 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που εφαρµόσθηκε κατά την κατάρτισή τους.  

� Περιγραφή του εύρους του ελέγχου και των ελεγκτικών προτύπων βάσει των οποίων 

διενεργήθηκε ο νόµιµος έλεγχος.  

� Ελεγκτική γνώµη, στην οποία εκφράζουν την άποψη τους µε σαφήνεια, για το κατά πόσο 

οι ετήσιοι λογαριασµοί παρέχουν πιστή και πραγµατική εικόνα σύµφωνα µε το αντίστοιχο 

πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και για το κατά πόσο οι ετήσιοι λογαριασµοί 

πληρούν τα όσα προβλέπει ο νόµος. Η ελεγκτική γνώµη είναι δυνατόν να εκδίδεται µε ή 

χωρίς επιφυλάξεις, να είναι αρνητική ή ακόµη, σε περίπτωση που οι ελεγκτές αδυνατούν 

να εκφράσουν άποψη, να λαµβάνει τη µορφή άρνησης γνώµης.  

� Παραποµπή σε θέµατα στα οποία οι ελεγκτές επιθυµούν να επιστήσουν την προσοχή των 

µετόχων, χωρίς να διατυπώσουν επιφυλάξεις στην ελεγκτική γνώµη.  

� Ελεγκτική γνώµη σχετικά µε το κατά πόσο η ετήσια έκθεση διαχείρισης του ∆.Σ., 

αντιστοιχεί µε τους ετήσιους λογαριασµούς του ίδιου οικονοµικού έτους.  

� Χρονολογία σύνταξης και υπογραφή.  

Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου κεφαλαίου, 

δικαιούνται να ζητήσουν από το µονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας έκτακτο 

έλεγχο, εφόσον από την πορεία της λειτουργίας της προκύπτει ότι η διοίκηση δεν ασκείται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ87. Επίσης 

µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου κεφαλαίου, δικαιούνται 

να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την λειτουργία της προκύπτει ότι η 

διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή 

διαχείριση
88.  

                                            
84 Άρθρο 38 του Ν. 2190/1920.  
85 Άρθρο 37 παρ. 1 και 2 του Ν. 2190/1920.  
86 Άρθρο 37 παρ. 5 του Ν. 2190/1920, όπως προστέθηκε µε το Ν. 3487/2006. 
87 Άρθρο 40 παρ. 1 και 2 του Ν. 2190/1920.  
88 Άρθρο 40 παρ. 3 του Ν. 2190/1920.  
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Ο έκτακτος έλεγχος, διενεργείται από ένα (1) τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος 

συντάσσει πόρισµα, το οποίο υποβάλλει στην αρµόδια Εποπτεύουσα Αρχή και στους 

µετόχους που ζήτησαν τον έλεγχο. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν παραβάσεις που 

τιµωρούνται ποινικά, το πόρισµα υποβάλλεται και στην αρµόδια εισαγγελική αρχή
89.  

 

2.9. Αποθεµατικά  

Τα αποθεµατικά αποτελούν συσσωρεµένα κέρδη, τα οποία δεν έχουν διανεµηθεί στους 

µετόχους, ούτε έχουν ενσωµατωθεί στο µετοχικό κεφάλαιο, αλλά αυξάνουν τα ίδια κεφάλαια 

της εταιρείας. Τα αποθεµατικά διακρίνονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά ανάλογα µε το 

αν ο σχηµατισµός τους είναι υποχρεωτικός βάσει νόµου:  

� Τακτικό αποθεµατικό
90: Επιβάλλεται η παρακράτηση ποσοστού ενός εικοστού (1/20) των 

ετήσιων καθαρών κερδών της εταιρείας, προς σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού. Η 

κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, µόλις το ποσό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του 

µετοχικού κεφαλαίου. Προορίζεται υποχρεωτικά για την κάλυψη ζηµιών και δεν 

επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί για άλλο σκοπό ή να κεφαλαιοποιηθεί. Το ποσοστό αυτό 

παρακράτησης, αποτελεί το ελάχιστο επιτρεπτό από το νόµο, καθώς στο καταστατικό 

είναι δυνατόν να υπάρχει πρόβλεψη για µεγαλύτερο.  

� Έκτακτα αποθεµατικά: Καταχωρούνται τα αποθεµατικά που σχηµατίζονται και 

χρησιµοποιούνται για οποιοδήποτε σκοπό, κατόπιν απόφασης της Γ.Σ. 

� Αφορολόγητα αποθεµατικά: Η Πολιτεία για αναπτυξιακούς λόγους, παρέχει φορολογικές 

απαλλαγές στα µη διανεµηθέντα κέρδη, για όσο χρονικό διάστηµα παραµένουν στην 

εταιρεία υπό την µορφή αποθεµατικών. Πρόκειται για αναβολή από τη φορολογία 

εισοδήµατος, αφού αυτά θα φορολογηθούν κατά τη λύση της εταιρείας ή κατά την 

περίπτωση διανοµής τους στους µετόχους.  

Τα αποθεµατικά προέρχονται από αδιανέµητα κέρδη και εντοπίζονται σε διάφορα πάγια ή 

κυκλοφορούντα στοιχεία του Ενεργητικού. Η εταιρεία όταν αποφασίσει να διανείµει τα 

αποθεµατικά, ευνόητο είναι ότι δεν θα ρευστοποιήσει τα στοιχεία αυτά, ακόµη και όταν 

γνωρίζει από πού προέρχονται. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία επιλέγει την κεφαλαιοποίηση 

των αποθεµατικών, ώστε να χορηγήσει στους µετόχους ίσης αξίας µετοχές. Η µετατροπή αυτή 

των αποθεµατικών σε µετοχικό κεφάλαιο, αποτελεί την κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών. 

Κατά την κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών, «µεταφέρονται» χρηµατικά ποσά από το 

αποθεµατικό στο µετοχικό κεφάλαιο, χωρίς να µεταβάλλεται η καθαρή θέση.  

Με την κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών, επέρχεται αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 

και συνεπώς απαιτείται λήψη σχετικής απόφασης από τη Γ.Σ των µετόχων, για τροποποίηση 

                                            
89 Άρθρο 40α παρ. 1 και 3 του Ν. 2190/1920. 
90 Άρθρο 44 του Ν. 2190/1920.  
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του καταστατικού. Κατά την κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών, απαιτείται να τηρηθούν 

όλες οι προϋποθέσεις δηµοσιότητας. Έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση, ότι για την 

κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών, δεν απαιτείται η εκτίµηση της Επιτροπής των 

εµπειρογνωµόνων του Ν. 2190/1920.  

Όλα τα αποθεµατικά είναι δυνατόν να κεφαλαιοποιηθούν, µε εξαίρεση το τακτικό (1/3 

του µετοχικού κεφαλαίου), η τήρηση του οποίου ορίζεται ρητά από το νόµο. Από 

φορολογικής άποψης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 25 παρ. 1 του Ν. 2238/1994, «η 

κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών λογίζεται ως εισόδηµα από κινητές αξίες» και συνεπώς 

φορολογείται, απαλλάσσεται όµως από το φόρο «συγκέντρωσης κεφαλαίου».  



 29 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   2.    
 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ  ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  
 
2.1.  Η Έννοια των Φόρων  

Φόρος από την άποψη του οφειλέτη, καλείται η αναγκαστική εισφορά προς το 

κράτος ή προς νοµικό πρόσωπο χωρίς ειδική αντιπαροχή. Κατ’ άλλη διατύπωση, 

φόρος είναι το µονοµερές αναγκαστικό µέσο µετάθεσης πόρων απ’ τον ιδιωτικό προς 

το δηµόσιο τοµέα, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την κάλυψη των δηµοσίων βαρών.  

Συνεπώς, η φορολογία αποτελεί µία από τις πηγές εσόδων του δηµοσίου τοµέα, πηγές 

οι οποίες καλύπτουν τις δηµόσιες δαπάνες. Έτσι οι πολίτες υποχρεούνται σε υλική 

θυσία για τη λειτουργία του κρατικού µηχανισµού και την παροχή δαπανών όπως οι 

µισθοί των δηµοσίων υπαλλήλων, οι δαπάνες για την παιδεία, την υγεία, την εθνική 

άµυνα κτλ. Η πληρωµή των φόρων δεν αντιστοιχεί σε ειδικό αντάλλαγµα, αλλά σε 

γενικό που είναι απαραίτητο για την ύπαρξη και ευηµερία του πολίτη, ως πρόσωπο 

εντεταγµένο στο κοινωνικό σύνολο.  

  

2.2  Οι Σκοποί της Φορολογίας  

Ο κυριότερος σκοπός τον οποίο εκπληρώνει η φορολογία, είναι ο ταµειακός. Η 

φορολογία γενικά, αποβλέπει στην εξασφάλιση των απαραίτητων δηµοσίων εσόδων, 

ικανών να καλύψουν τις δηµόσιες δαπάνες µαζί µε τις λοιπές πηγές εσόδων 

(επιχειρηµατική δραστηριότητα κτλ.). Εκτός του ταµειακού σκοπού, ανάλογα µε τη 

γενικότερη πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης µιας χώρας, µπορεί η φορολογία να 

εκπληρώνει κοινωνικούς σκοπούς καθώς αποτελεί µέσο καταπολέµησης της 

οικονοµικής ανισότητας, που διαµορφώνεται ανάµεσα στις διάφορες κοινωνικές 

τάξεις. Εδώ η φορολογία έχει χαρακτήρα αναδιανεµητικό, έστω και αν δεν 

συνεπάγεται άµεση αναδιανοµή του εισοδήµατος. Η άσκηση της κοινωνικής 

πολιτικής της κάθε κυβέρνησης εκδηλώνεται, υπό την πρακτική της µορφή, και µε 

φορολογικές µεταρρυθµίσεις, µε τις οποίες επιδιώκεται η φορολογική ελάφρυνση των 

οικονοµικά ασθενέστερων λαϊκών στρωµάτων, µε αντίστοιχη επιβάρυνση των 

οικονοµικά ισχυρότερων. Τέλος, είναι δυνατόν, µε τη φορολογία να εκπληρώνονται 

και οικονοµικοί σκοποί, ιδιαίτερα σε περιόδους γενικών ή µερικών οικονοµικών 

κρίσεων. Για παράδειγµα σε περίοδο αύξησης των τιµών των πετρελαιοειδών 

προϊόντων, µπορεί η κυβέρνηση να λάβει απόφαση για µείωση του φόρου που 

εµπεριέχεται στα προϊόντα αυτά, για να επιτύχει τη συγκράτηση του πληθωρισµού. 
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Επίσης σε περιόδους επενδυτικής ύφεσης, µπορεί η κυβέρνηση να δώσει φορολογικές 

ελαφρύνσεις σε συγκεκριµένες επενδυτικές δράσεις, δίνοντας περαιτέρω ώθηση στις 

επενδύσεις. Στη χώρα µας αναπτυξιακοί νόµοι περιείχαν τέτοιες ρυθµίσεις. Ακόµη σε 

περιόδους εθνικών κρίσεων είναι δυνατόν να επιβληθεί πρόσθετη φορολογία στους 

πολίτες για να ενισχυθεί η εθνική άµυνα της χώρας.  

 

2.3.  Η ∆ιάκριση των Φόρων .  

Οι φόροι µπορεί να επιβάλλονται µε βάση διάφορα χαρακτηριστικά των 

φορολογούµενων. Κάποια ουσιώδη στοιχεία του φόρου είναι το αντικείµενο της 

φορολογίας, το υποκείµενο της φορολογίας και ο φορολογικός συντελεστής. 

Αντικείµενο του φόρου ή φορολογική βάση είναι το µέγεθος µε βάση το οποίο 

υπολογίζεται το ποσό του φόρου που υποχρεούται να καταβάλλει ο φορολογούµενος. 

Φορολογική βάση σήµερα αποτελούν κυρίως το εισόδηµα, η περιουσία και η δαπάνη 

των φορολογούµενων. Το πρόσωπο, τα οικονοµικά στοιχεία του οποίου 

χρησιµοποιούνται ως βάση υπολογισµού των φόρων, ονοµάζεται υποκείµενο του 

φόρου ή φορολογική µονάδα. Το υποκείµενο του φόρου είναι συνήθως υποχρεωµένο 

να καταβάλλει και  το φόρο, τα δύο αυτά πρόσωπα µπορούν ωστόσο και να µην 

συµπίπτουν. Υποκείµενα του φόρου αποτελούν τόσο τα φυσικά όσο και τα νοµικά 

πρόσωπα. Το ποσό φόρου, που αντιστοιχεί σε καθεµιά µονάδα φορολογικής βάσης 

και εκφράζεται ως ποσοστό, λέγεται φορολογικός συντελεστής. Οι φόροι µπορούν να 

διακριθούν µε διάφορα κριτήρια.  

Η κυριότερη και πιο παραδοσιακή διάκριση είναι σε Άµεσους και Έµµεσους 

φόρους
91.  

Η διάκριση αυτή βασίζεται είτε στον τρόπο που εισπράττονται (διοικητική 

άποψη) είτε στη φύση του φορολογικού αντικειµένου (δηµοσιονοµική άποψη). 

Σύµφωνα µε την πρώτη από τις δύο απόψεις στο φορολογικό µας σύστηµα οι άµεσοι 

φόροι είναι ονοµαστικοί, δηλαδή αναφέρονται σε ορισµένα πρόσωπα και 

επιβάλλονται στο παραγόµενο εισόδηµα ή τη περιουσία του φορολογούµενου. Τέτοιοι 

φόροι είναι ο φόρος εισοδήµατος ο φόρος κληρονοµιών, ο φόρος δωρεών και γονικών 

παροχών, ο φόρος µεταβίβασης ακινήτων, ο φόρος ακίνητης περιουσίας κτλ. Κατά 

την άποψη αυτή και ο γνωστός σε όλους µας Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 

                                            
91  Λογιστική Εταιριών και Φορολογία Εισοδήµατος, Καραγιώργος Θεοφάνης, Γεώργιος Γεωργίου, 
Εκδόσεις Γερµανός, Αθήνα 2003  
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είναι άµεσος καθώς βεβαιώνεται και εισπράττεται µε την ίδια διαδικασία των άµεσων 

φόρων δηλαδή µε ονοµαστικούς καταλόγους.  

Έµµεσοι φόροι µε την άποψη αυτή είναι όσοι επιβάλλονται στο δαπανώµενο 

εισόδηµα και εισπράττονται όχι ονοµαστικά, αλλά µε την ευκαιρία πραγµατοποίησης 

ορισµένων γεγονότων ή συναλλαγών. Τέτοιοι φόροι είναι οι δασµοί τα τέλη 

χαρτοσήµου οι φόροι κατανάλωσης και γενικά όσοι άλλοι εισπράττονται όχι µε 

καταλόγους αλλά µε βάση τιµολόγια.  

Με τη δηµοσιονοµική άποψη βασικό στοιχείο για τη διάκριση είναι η δυνατότητα του 

φορολογούµενου να µετακυλήσει το φόρο τον οποίο – σύµφωνα µε το νόµο – όφειλε 

να πληρώσει ή η φύση του φορολογικού αντικειµένου. Με την άποψη αυτή άµεσος 

είναι ο φόρος που επιβάλλεται σε πρόσωπο που οφείλει να τον καταβάλλει στο 

δηµόσιο και έµµεσος είναι ο φόρος που επιβάλλεται πάλι σε πρόσωπο, το οποίο όµως 

τελικά θα µετακυλήσει το φόρο σε τρίτο πρόσωπο.  

Με την άποψη αυτή άµεσοι φόροι στο σύστηµά µας είναι ο φόρος εισοδήµατος, ο 

φόρος κληρονοµιών, ο φόρος δωρεών και ο φόρος γονικών παροχών, ενώ έµµεσοι 

φόροι είναι οι δασµοί, οι φόροι κατανάλωσης, ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 

(Φ.Π.Α.), καθώς και όσοι άλλοι φόροι µπορούν να επιρριφθούν από τους κατά νόµο 

υπόχρεους σε τρίτους.  

Σύµφωνα µε νεότερη άποψη, ωστόσο, η διάκριση των φόρων βασίζεται στη 

φύση του φορολογικού αντικειµένου, αφού ληφθεί υπόψη και η φοροδοτική 

ικανότητα του φορολογούµενου. Έτσι, σύµφωνα µε τη νεότερη αυτή άποψη, άµεσος 

φόρος είναι αυτός που επιβάλλεται στο εισόδηµα του φορολογούµενου ή στην 

περιουσία του, ενώ έµµεσος φόρος είναι αυτός που επιβάλλεται στο εισόδηµα που 

δαπάνησε ο φορολογούµενος, δηλαδή στην κατανάλωση, καθώς ο φόρος αυτός µόνο 

µέσω του ύψους της φορολογητέας ύλης αναδεικνύει, όχι κατά τρόπο άµεσο και 

απόλυτο, την οικονοµική δύναµη του φορολογούµενου.  

Οι παραπάνω φόροι εµφανίζουν κατά την επιβολή και την είσπραξη τους, 

ορισµένα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. 

Ειδικότερα οι άµεσοι φόροι πλεονεκτούν έναντι των έµµεσων φόρων γιατί:  

i. Είναι δικαιότεροι, αφού πλήττουν περισσότερο τους πολίτες που έχουν µεγαλύτερη 

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

καµία διάκριση σε όλους τους πολίτες.  

ii. Είναι πιο σταθεροί και οι πολίτες γνωρίζουν εκ των προτέρων τις φορολογικές τους  

υποχρεώσεις, πράγµα που δε συµβαίνει µε τους έµµεσους φόρους.  
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Οι έµµεσοι φόροι, από την άλλη πλεονεκτούν έναντι των άµεσων διότι:  

i. Είναι άµεσης και εύκολης απόδοσης, αφού επιβάλλονται εύκολα σε όλους τους 

πολίτες, πράγµα που δεν συµβαίνει µε τους άµεσους φόρους.  

ii. Έχουν µικρότερο κόστος βεβαίωσης και εισπράττονται ευκολότερα, σε αντίθεση µε 

τους άµεσους φόρους, που απαιτούν µεγάλες δαπάνες βεβαίωσης και η είσπραξη τους 

είναι δυσκολότερη.  

Ένα άλλο κριτήριο, µε βάση το οποίο µπορούν να διακριθούν οι φόροι είναι η 

φύση του φορολογικού συντελεστή. Με βάση το κριτήριο αυτό, οι φόροι διακρίνονται 

σε δύο κύριες κατηγορίες, τους αναλογικούς και τους προοδευτικούς.  

Αναλογικοί είναι οι φόροι, των οποίων οι συντελεστές παραµένουν σταθεροί, ως 

ποσοστό, ανεξάρτητα από το ύψος της φορολογητέας ύλης. Παράδειγµα αναλογικού 

φόρου στην Ελλάδα αποτελεί ο φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων που, 

επιβάλλεται µε ενιαίο συντελεστή, ανεξάρτητα από το ύψος του φορολογητέου 

εισοδήµατος του νοµικού προσώπου. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα αναλογικού 

φόρου αποτελεί ο Φ.Π.Α., του οποίου ο κανονικός συντελεστής έχει ορισθεί σε 19% 

και ο µειωµένος σε 9%.  

Προοδευτικοί είναι οι φόροι των οποίων ο συντελεστής αυξάνει, στο µέτρο που 

αυξάνει και η φορολογητέα ύλη. Προοδευτικός είναι ο φόρος εισοδήµατος φυσικών 

προσώπων, γιατί ο συντελεστής του αυξάνεται όσο αυξάνεται το ύψος του 

εισοδήµατος του φορολογούµενου φυσικού προσώπου. Επίσης, προοδευτικός είναι ο 

φόρος κληρονοµιών, γιατί και εδώ αυξάνεται ο συντελεστής όσο αυξάνεται η αξία της 

κληρονοµικής µερίδας του κληρονόµου.  

Επιπλέον, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι σε ορισµένες περιπτώσεις ο νόµος επιβάλλει 

σταθερό (σε ευρώ) ποσό φόρου, ανεξάρτητο δηλαδή από το µέγεθος της 

φορολογητέας ύλης (π.χ. τα τέλη χαρτοσήµου για τα γενικής φύσεως έγγραφα, κ.λπ.). 

Στην περίπτωση αυτή, οι φόροι χαρακτηρίζονται ως πάγιοι.  

Ο φόρος εισοδήµατος των νοµικών προσώπων και κυρίως των ανωνύµων εταιριών, 

τον οποίον θα εξετάσουµε στη παρούσα εργασία, είναι σύµφωνα µε την ανάλυση που 

προηγήθηκε ένας άµεσος και αναλογικός φόρος.  
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2.4.  Οι Γενικές Αρχές της Φορολογίας  

Στα ανεπτυγµένα κράτη η επιβολή των φόρων γίνεται µε βάση θεσπισµένους από την 

πολιτεία κανόνες, οι οποίοι διέπουν την φορολογική της πολιτική. Οι κανόνες αυτοί, 

οι οποίοι αποτελούν το καταστάλαγµα της επιστήµης και της εµπειρίας, είναι οι εξής:  

 

1.  Ο κανόνας της καθολικότητας του φόρου.  

Σύµφωνα µε τον κανόνα αυτόν, ο φόρος πρέπει να επιβάλλεται σε όλους τους 

πολίτες χωρίς εξαιρέσεις, ακόµη δε και στους αλλοδαπούς που ζουν στην Ελλάδα. Η 

απαλλαγή από την φορολογία των µικρών εισοδηµάτων δεν έρχεται σε αντίθεση µε 

τον κανόνα της καθολικότητας, επειδή η διαφορά των εσόδων από την φορολόγηση 

των µικρών εισοδηµάτων από τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου είναι 

πολύ µικρή και επιπλέον το ίδιο το κράτος µεταγενέστερα, ίσως χρειαζόταν να 

ενισχύσει τους µικροεισοδηµατίες.  

 

2.  Ο κανόνας της παραγωγικότητας του φόρου.  

Ο κανόνας αυτός εξυπηρετεί τον ταµειακό σκοπό της φορολογίας που 

προαναφέραµε. Ο φόρος θεωρείται παραγωγικός, εφόσον:  

� Το ποσοστό του δεν είναι υπερβολικό, ώστε να οδηγεί το φορολογούµενο σε 

φοροδιαφυγή,  

� ∆εν καθιερώνει απαλλαγές,  

� Επιδιώκεται η ταχύτερη δυνατή βεβαίωση και είσπραξη του µε όσο γίνεται 

µικρότερα έξοδα και  

� Οι νόµοι είναι σαφείς και δεν µεταβάλλονται συχνά.  

 

3. Ο κανόνας της απλότητας του φόρου.  

Κατά τον κανόνα αυτόν, η φορολογική νοµοθεσία πρέπει να είναι απλή και 

κατανοητή, να γίνεται συχνά κωδικοποίηση των φορολογικών διατάξεων και να 

αποφεύγεται η περιπτωσιολογία. Έτσι θα αποφεύγεται η σύγχυση και θα βελτιώνονται 

οι σχέσεις µεταξύ φορολογουµένων και φορολογικών αρχών.  

 

4. Ο κανόνας της βεβαιότητας και της σταθερότητας.  

2 Νόµος 2238/94 περί φορολογίας εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων. Εάν 

οι νόµοι είναι απλοί και κατανοητοί και δε µεταβάλλονται συχνά, τότε ο 
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φορολογούµενος µπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων πόσο φόρο οφείλει στο 

∆ηµόσιο και πώς πρέπει να τον εξοφλήσει.  

 

5. Ο κανόνας της καταλληλότητας του φόρου.  

Ο φόρος πρέπει να είναι κατάλληλος από άποψη χρόνου, τόπου και τρόπου 

πληρωµής. Ο χρόνος πληρωµής πρέπει να είναι εκείνος που διευκολύνει τον 

φορολογούµενο. Συνήθως αυτό επιτυγχάνεται όταν ο χρόνος πληρωµής συµπίπτει µε 

την πραγµατοποίηση του εισοδήµατος.  

Σαν τόπος πληρωµής του φόρου πρέπει να καθορίζεται η κατοικία ή η διαµονή ή ο 

τόπος της επαγγελµατικής εγκατάστασης του φορολογούµενου. Από την άποψη του 

τρόπου πληρωµής θα πρέπει να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση (δόσεις κτλ.).  

 

6.  Ο κανόνας του ελάχιστου ορίου συντήρησης . 

Για κάθε φορολογούµενο υπάρχει ένα τµήµα του εισοδήµατος του που δεν πρέπει να 

υπάγεται στη φορολογία. Είναι εκείνο το τµήµα του εισοδήµατος το οποίο θεωρείται 

ότι καλύπτει τις απαραίτητες ανάγκες του ίδιου και της οικογένειας του. Το τµήµα 

αυτό λέγεται «ελάχιστο όριο συντήρησης» 

  

7. Ο κανόνας του διαφορισµού των εισοδηµάτων.  

Η φοροδοτική ικανότητα του φορολογούµενου εξαρτάται και από την προέλευση του 

εισοδήµατος του. Για παράδειγµα εκείνος που πραγµατοποιεί εισόδηµα από κεφάλαιο 

έχει µεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα από εκείνον που αποκτά εισόδηµα από 

προσωπική εργασία. Εποµένως θα πρέπει να µην υπάρχει το ίδιο φορολογικό βάρος 

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

 

8. Ο κανόνας αποφυγής της διπλής φορολογίας.  

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

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

Το φορολογικό σύστηµα πρέπει να αποφεύγει τη διπλή φορολόγηση, διότι αυτή 

οδηγεί σε φοροδιαφυγή, εξασθενεί την επιχειρηµατική προσπάθεια και δηµιουργεί 

φορολογικές ανισότητες.  

Για την αποφυγή της διεθνούς διπλής φορολόγησης υπάρχουν οι εξής µέθοδοι:  

• Η µέθοδος της έκπτωσης του φόρου. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, ο φόρος που 

καταβάλλεται σε ένα ξένο κράτος για εισόδηµα που φορολογείται και στο κράτος 
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καταγωγής, αφαιρείται από το φόρο που προκύπτει στο κράτος καταγωγής. Τη µέθοδο 

αυτή ακολουθεί η ελληνική φορολογική νοµοθεσία 92.  

• Η µέθοδος της εξαίρεσης ή της απαλλαγής. Κατά τη µέθοδο αυτή τα κράτη, στην 

επικράτεια των οποίων αποκτιούνται εισοδήµατα από πρόσωπα που είναι κάτοικοι 

άλλων κρατών, απαλλάσσουν τα πρόσωπα αυτά της φορολογίας ή φορολογούν µόνο 

εκείνα τα εισοδήµατα που προκύπτουν στην επικράτεια τους.  

• Η µέθοδος της διαίρεσης ή κατανοµής. Τα κράτη που ακολουθούν τη µέθοδο αυτή 

χωρίζουν το εισόδηµα σε δύο µέρη. Το ένα µέρος φορολογείται από την χώρα που 

κατοικεί ο φορολογούµενος και το άλλο από τη χώρα στην οποία αποκτάται το 

εισόδηµα.  

 

2.5. Έννοια Λογιστικής χρήσης . 

Λογιστική χρήση ονοµάζεται η δωδεκάµηνη, κατά κανόνα, περίοδος µέσα 

στην οποία µια επιχείρηση συντάσσει χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε 

το νόµο. Πιο αναλυτικά, στη Λογιστική γίνεται η υπόθεση ότι µπορεί να διακοπεί η 

διάρκεια της ζωής µιας επιχείρησης σε τακτά χρονικά διαστήµατα, για να 

προσδιοριστούν τα κέρδη ή τις ζηµιές από τις εργασίες της.  Κάθε ένα από αυτά τα 

διαστήµατα καλείται λογιστική χρήση. Αν και η διάρκεια της µπορεί να ποικίλει 

ανάλογα µε το αντικείµενο εργασιών κάθε επιχείρησης ,στην πράξη καλύπτει 

διάστηµα δώδεκα µηνών. 

Στην πλειονότητα των επιχειρήσεων, η λογιστική χρήση αρχίζει την 1η 

Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους.  Υπάρχουν όµως 

επιχειρήσεις µε εργασίες έντονου εποχικού χαρακτήρα, στις οποίες η αρχή της 

λογιστικής χρήσης συµπίπτει µε την έναρξη της περιόδου ύφεσης των εργασιών τους. 

Για µία ανώνυµη εταιρία, σύµφωνα µε τον Ν.2190/1920 η τελευταία ηµέρα της 

χρήσης είναι η ηµεροµηνία κλεισίµατος του Ισολογισµού. Η εµπορική νοµοθεσία δεν 

προσδιορίζει την ηµεροµηνία αυτή αλλά αφήνει ελεύθερα την επιχείρηση να 

καθορίσει ανάλογα µε τις ανάγκες της. Αντίθετα το Π.∆. 186/1992 άρθρο 26 παρ.2  

Κ.Β.Σ. ορίζει ότι ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας κλείνει 

διαχειριστική περίοδο την 30ή Ιουνίου ή την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους.  

Κατ΄ εξαίρεση, µπορεί να κλείνει τη διαχείρισή του: 

                                            
92

Χρηµατοοικονοµική διοίκηση, τεύχος Β΄, Λαζαρίδης Γιάννης, Παπαδόπουλος ∆ηµήτρης, 
Θεσσαλονίκη 2006 
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α. το υποκατάστηµα, πρακτορείο ή άλλη εγκατάσταση στην Ελλάδα, αλλοδαπής 

επιχείρησης, κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή του το κεντρικό κατάστηµα 

στην αλλοδαπή , 

β. η ηµεδαπή επιχείρηση στην οποία µετέχει αλλοδαπή επιχείρηση µε ποσοστό 

κεφαλαίου πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, κατά το χρόνο που κλείνει τη 

διαχείριση της η αλλοδαπή επιχείρηση και  

γ. η ηµεδαπή επιχείρηση στο κεφάλαιο της οποίας µετέχει µε ποσοστό τουλάχιστον 

πενήντα τοις εκατό (50%) άλλη ηµεδαπή επιχείρηση, στην οποία µετέχει αλλοδαπή 

επιχείρηση µε το ίδιο ή µεγαλύτερο ποσοστό, κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή 

της η αλλοδαπή επιχείρηση,  

δ. η ηµεδαπή επιχείρηση στο κεφάλαιο της οποίας µετέχει µε ποσοστό τουλάχιστον 

πενήντα τοις εκατό (50%) άλλη ηµεδαπή επιχείρηση, κατά το χρόνο που κλείνει τη 

διαχείρισή της η συµµετέχουσα επιχείρηση. 

 

2.6.  Χρόνος κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων . 
Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ.8 του Κ.Β.Σ. οι πράξεις του Ισολογισµού και το 

κλείσιµο αυτού περατούνται εντός 4 µηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου 

για τις ανώνυµες εταιρίες και τους συνεταιρισµούς καθώς και για τις δηµόσιες, 

δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις. 

 Ηµεροµηνία κλεισίµατος χρήσης Χρόνος σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 
Α.Ε. 30/06 ή 31/12 31/10 ή 30/04 

 

2.7. Λογιστικό &  Φορολογικό αποτέλεσµα . 

Λογιστικό αποτέλεσµα είναι αυτό που προκύπτει από τη σύγκριση εσόδων και 

εξόδων όπως αυτά προσδιορίζονται από τις παραδεγµένες λογιστικές αρχές.  Η θετική 

διαφορά µεταξύ συνολικών εσόδων και εξόδων ονοµάζεται λογιστικό κέρδος, ενώ η 

αρνητική διαφορά, λογιστική ζηµία. 

Φορολογικό αποτέλεσµα είναι αυτό που προκύπτει από τη σύγκριση των εσόδων και 

εξόδων, όπως αυτά προσδιορίζονται µε βάση τις διατάξεις και τους κανόνες της 

φορολογικής νοµοθεσίας. 

Συνεπώς, στο τέλος της χρήσης προκειµένου να υποβληθεί η δήλωση φόρου 

εισοδήµατος, το φορολογητέο εισόδηµα προσδιορίζεται ως εξής 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α +/- λογιστικές διαφορές   

 µείον   ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟ∆Α +/- λογιστικές διαφορές  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   3. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ  ΕΣΟ∆ΩΝ  ΓΙΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ . 
 

3.1.  Προϋποθέσεις για την αναγνώριση εξόδου . 

Για να αναγνωριστεί προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα ένα έξοδο, ο 

νόµος απαιτεί να συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις. 

1. Η επιχείρηση να τηρεί επαρκή και ειλικρινή βιβλία και το κέρδος να εξάγεται 

λογιστικά 

2. Η δαπάνη να έχει καταχωρηθεί στα βιβλία 

3. Η δαπάνη να προβλέπεται από διάταξη νόµου 

4. Η δαπάνη να στηρίζεται σε δικαιολογητικά στοιχεία που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του Κ.Β.Σ. ή σε δηµόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

5. Η δαπάνη να είναι πραγµατική και όχι εικονική ή πλασµατική. 

6. Η δαπάνη να είναι παραγωγική, δηλαδή να συµβάλλει άµεσα ή  έµµεσα στη 

διατήρηση της επιχείρησης ή στη δηµιουργία εισοδήµατός της. 

7. Η δαπάνη να είναι βέβαιη και εκκαθαρισµένη, δηλαδή η πραγµατοποίησή της να 

µην τελεί υπό αίρεση και το ποσό της να είναι καθορισµένο. 

8. Η δαπάνη να είναι δεδουλευµένη 

9. Η δαπάνη πρέπει να αναλογεί στα έσοδα που υπόκεινται σε φορολογία. 

3.2. Λογιστικές διαφορές από την άποψη των εξόδων 
Οι πιο συνηθισµένες µη αναγνωριζόµενες φορολογικά δαπάνες (ΠΟΛ 

1029/2006) ανά λογαριασµό του Ε.Γ.Λ.Σ είναι οι εξής: 

Λογαριασµός 60 «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού» 

• Τα έξοδα µισθοδοσίας και αµοιβής προσωπικού δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 

έσοδα, αν δεν έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ 

ή άλλου ασφαλιστικού οργανισµού
93.  

• Οι µισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων των εταιριών περιορισµένης 

ευθύνης, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, εάν τα πρόσωπα αυτά για τις 

υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρία δεν έχουν ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε 

                                            
93 (ΣτΕ 3243/1988 και Σ.τ.Ε. 3571/1980 ) 
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ασφαλιστικό οργανισµό ή ταµείο. Ισχύουν για καταβαλλόµενα ποσά από 1/1/2003 και 

µετά.  

• Ο µισθός του λογιστή, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αν δεν υπογράφει τη 

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος.  

• Η αµοιβή µισθωτού µέλους του ∆.Σ. της ανώνυµης εταιρίας, εφόσον δεν έχει 

καταρτιστεί σύµβαση εργασίας µεταξύ αυτού και της εταιρίας και δεν έχει 

προηγουµένως εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των µετόχων. 

• Ο φόρος µισθωτών υπηρεσιών που καταβάλλει η επιχείρηση 

• Οι προσαυξήσεις και τα πρόστιµα προς ασφαλιστικά ταµεία
94. 

• Οι εισφορές προς το ΤΕΒΕ που βαρύνουν τα µέλη ∆.Σ. ανώνυµης εταιρείας και 

καταβάλλει προαιρετικά η εταιρεία, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της. Οι 

προσωπικές ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει για το άτοµό του ο πρόεδρος - 

γενικός διευθυντής ανώνυµης εταιρείας στα ασφαλιστικά του ταµεία (ΚΥΤ-ΤΣΜΕ∆Ε, 

κλπ.), δεν εκπίπτουν, από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής.  

 

Λογαριασµός 61 «Αµοιβές και έξοδα τρίτων» 

• Η αµοιβή ελεύθερου επαγγελµατία όταν δεν έχει εκδοθεί η απόδειξη παροχής 

υπηρεσιών 

• Η δαπάνη αγοράς πνευµατικών δικαιωµάτων εφόσον δεν έχουν υποβληθεί οι 

σχετικές δηλώσεις απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου. 

 

Λογαριασµός 62 «Παροχές τρίτων» 

• Το ποσό των ενοικίων που καταβάλλεται πέραν του ποσού που αναγράφεται στο 

µισθωτήριο που υποβλήθηκε στη ∆.Ο.Υ. 

• ∆απάνες επιβατικών αυτοκινήτων πέραν των ποσοστών που προβλέπει ο νόµος 

• Τα ασφάλιστρα ζωής των εταίρων και των µελών των οικογενειών τους  

 

Λογαριασµός 63 «Φόροι - Τέλη» 

• Ο φόρος εισοδήµατος, τα πρόστιµα και οι πρόσθετοι φόροι, δεν εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα. ( ΚΦΕ, άρθρο 4, παρ.1 )  

                                            
• 94 (Ε.9160 /1260/7.7.82)  
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• Ο φόρος αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν. 2065/1992, δεν 

εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα
95.  

• Ο φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα
96. 

Φόροι, τέλη και δικαιώµατα που δεν βαρύνουν την επιχείρηση, δεν εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδά της. (ΚΦΕ, άρθρο 31, παρ. 1, περ. ε΄)  

• Οι φόροι που βαρύνουν προσωπικά τους εταίρους 

• Οι τόκοι υπερηµερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών, εισφορών και προστίµων προς 

το δηµόσιο ή άλλα Ν.Π.∆.∆., δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.   
 

Λογαριασµός 64 «∆ιάφορα έξοδα»  

• Η δαπάνη διαφήµισης που υπόκειται σε δηµοτικό τέλος διαφήµισης, δεν 

αναγνωρίζεται αν δεν έχει καταβληθεί το τέλος µέχρι το χρόνο υποβολής της 

εµπρόθεσµης δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. (Ν.2880/2001, άρθρο 9, παρ. 6 )  

• Το ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλει - βάσει νόµου - εκµισθώτρια 

επιχείρηση στο µισθωτή για τη λύση της µισθωτικής σχέσης, δεν εκπίπτει από τα 

ακαθάριστα έσοδα κατά το µέρος που υπερβαίνει το ακαθάριστο εισόδηµα που 

αποκτά από το συγκεκριµένο µίσθιο κατά το έτος καταβολής της αποζηµίωσης
97.  

∆απάνες ταξιδιών που δεν καλύπτονται από δικαιολογητικά 

• ∆απάνες ταξιδιών στο εξωτερικό προσώπων που συνοδεύουν στελέχη της 

επιχείρησης έστω και αν υπάρχουν τα σχετικά δικαιολογητικά 

• ∆απάνες για την προώθηση των εξαγωγών χωρίς δικαιολογητικά πέραν των ορίων 

που καθορίζει ο νόµος 

• Η αξία των δωριζόµενων αποθεµάτων 

 

Λογαριασµός 65 «Τόκοι και συναφή έξοδα» 

• Η µη δεδουλευµένοι τόκοι 

• Οι τόκοι υπερηµερίας προς το δηµόσιο 

• Οι τόκοι δανείων που δεν έχουν συναφθεί προς το συµφέρον της επιχείρησης 

• Οι τόκοι των δανείων που αναλογούν στα αφορολόγητα έσοδα, στα κατά ειδικό 

τρόπο φορολογούµενα έσοδα, στα µερίσµατα και στα κέρδη από ηµεδαπές εταιρίες  

                                            
95 ( Ν. 2065/1992, άρθρο 24, παρ. 3 ) 
96 ( Ν. 2459/1997, άρθρο 34, παρ. 2 )  
97 (ΚΦΕ, άρθρο 23, παρ.1 , περ. ζ΄) 
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Λογαριασµός 66 «Αποσβέσεις παγίων στοιχείων» 

• Αν η επιχείρηση δεν διενεργήσει αποσβέσεις ή διενεργήσει µε µικρότερο 

συντελεστή από τον προβλεπόµενο, δεν έχει το δικαίωµα διενέργειας αποσβέσεων για 

το ποσό αυτό στις επόµενες χρήσεις. Ισχύει για ισολογισµούς που κλείνουν µετά τις 

30 ∆εκεµβρίου 1997.  

• Στην περίπτωση διενέργειας αποσβέσεων µε συντελεστή ανώτερο από τον 

προβλεπόµενο, το τµήµα των αποσβέσεων που αντιστοιχεί στο υπερβάλλον ποσοστό 

δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα.  

• Αποσβέσεις σε ακίνητο που βρίσκεται σε αδράνεια δεν αναγνωρίζονται προς 

έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.  

• Οι αποσβέσεις που αναλογούν στην αξία των παγίων στοιχείων που επιχορηγείται 

βάσει αναπτυξιακών νόµων (Ν. 1892/1990, Ν. 2601/1998) ή από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, για την πραγµατοποίηση επενδύσεων, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από 

τα ακαθάριστα έσοδα.  

Για το λόγο αυτό, τα ποσά επιχορηγήσεων καταχωρούνται σε πίστωση του 

λογαριασµού 41.10 «Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων» και στο τέλος κάθε χρήσης 

ποσό αυτών ίσο µε τις τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις, που διενεργήθηκαν στην 

αξία των παγίων στοιχείων που επιχορηγήθηκε, µεταφέρεται στον αποτελεσµατικό 

λογαριασµό 81.10 «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα» µε την ειδικότερη διάκριση 

81.10.05 «Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων». Τα ανωτέρω 

δεν ισχύουν για τις αποσβέσεις των παγίων στοιχείων που επιχορηγούνται. Πώληση 

ακινήτου επιχείρησης σε εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης, σύναψη σύµβασης 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης και επαναγορά αυτού πριν από τη λήξη της µίσθωσης.  

• Οι αποσβέσεις, που ενεργεί επιχείρηση στο κόστος επαναγοράς ακινήτου (κτιρίου), 

πριν από τη λήξη της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης (sale and lease back), δεν 

αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της µέχρι του ποσού της 

υπεραξίας του κτιρίου για το οποίο έτυχε απαλλαγής κατά την αρχική πώληση του 

ακινήτου προς την εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

• Επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ή µετατροπή άλλων επιχειρήσεων 

µε το N.∆. 1297/1972: Οι αποσβέσεις που υπολογίζονται στην υπεραξία που αναλογεί 

στην αποσβεσθείσα αξία των εισφεροµένων από τη µετατρεπόµενη ή συγχωνευόµενη 
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επιχείρηση παγίων περιουσιακών στοιχείων, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα 

της επιχείρησης που προήλθε από τη µετατροπή ή συγχώνευση.  

• Οι υπολογιζόµενες αποσβέσεις από τις τραπεζικές, ασφαλιστικές και τις εισηγµένες 

στο Χ.Α.Α. ανώνυµες εταιρείες, που αναπροσάρµοσαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του 

Ν. 3091/2002 την αναπόσβεστη αξία των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων τους, δεν 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το µέρος που αναλογούν στην 

προκύψουσα υπεραξία.  

Λογαριασµός 68 «Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως» 

 ∆απάνη πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

εφόσον δεν συγκεντρώνονται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος. Η πρόβλεψη λοιπόν 

συνιστά µία επιβάρυνση των αποτελεσµάτων  χρήσης, η οποία γίνεται στο τέλος της 

χρήσης, και αποβλέπει στην κάλυψη ζηµίας ή εξόδων ή υποτίµησης στοιχείων 

ενεργητικού, όταν κατά την ηµεροµηνία που συντάσσεται ο ισολογισµός, είναι πιθανή 

η πραγµατοποίηση τους και το µέγεθος τους µπορεί να εκτιµηθεί, έστω και κατά 

ικανοποιητική προσέγγιση. Οι προβλέψεις δικαιολογούνται από την αρχή της 

συντηρητικότητας, η οποία διέπει τις λογιστικές µετρήσεις για να διασφαλίσει τη 

βιωσιµότητα της οικονοµικής µονάδας. Ενώ δηλαδή ένα έσοδο ή ένα κέρδος 

αναγνωρίζεται λογιστικά µόνο όταν είναι πραγµατοποιηµένο, όταν δηλαδή έχει 

εισπραχθεί ή έχει δηµιουργηθεί απολύτως καθορισµένη και διεκδικήσιµη απαίτηση, 

ένα έξοδο ή µία ζηµία αναγνωρίζονται λογιστικά από τη στιγµή που υπάρχει 

πιθανότητα πραγµατοποίησης του.  

Το Ε.Γ.Λ.Σ. διακρίνει τις προβλέψεις σε δύο βασικές κατηγορίες:  

� Προβλέψεις για κινδύνους εκµεταλλεύσεως. Οι προβλέψεις αυτές προορίζονται να 

καλύψουν έξοδα της χρήσης, τα οποία πιθανολογούνται ότι θα πραγµατοποιηθούν 

µετά από τον σχηµατισµό των προβλέψεων. Τα έξοδα αυτά, αν είχαν 

πραγµατοποιηθεί µέσα στη χρήση, θα είχαν προσαυξήσει τα οργανικά έξοδα της 

χρήσης.  

� Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους. Οι προβλέψεις αυτές προορίζονται να 

καλύψουν έκτακτες ζηµίες και έκτακτα έξοδα που πιθανολογούνται ότι θα 

πραγµατοποιηθούν µετά τον σχηµατισµό των προβλέψεων. Οι ζηµίες αυτές και τα 

έξοδα, αν είχαν πραγµατοποιηθεί µέσα στη χρήση, θα είχαν προσαυξήσει τις 

έκτακτες και ανόργανες ζηµίες και έξοδα της κλειόµενης χρήσεως ή τις ζηµίες και 

έξοδα προηγούµενων χρήσεων.  
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3.3.1.  Λογιστικός χειρισµός των προβλέψεων  

  Οι προβλέψεις παρακολουθούνται µε τους δευτεροβάθµιους του λογαριασµού 

44 «Προβλέψεις», τα πιστωτικά υπόλοιπα των οποίων εµφανίζουν σωρευτικά τις ήδη 

σχηµατισµένες και από προηγούµενες χρήσεις προβλέψεις, που προορίζονται να 

καλύψουν πιθανολογούµενα έξοδα εκµεταλλεύσεως (λογαριασµοί 44.00-44.09) ή 

έκτακτες ζηµίες και έκτακτα έξοδα (λογαριασµοί 44.10-44.19 και 44.98), σύµφωνα µε 

τη βασική διάκριση των προβλέψεων που δέχεται το Ε.Γ.Λ.Σ., σε προβλέψεις 

εκµεταλλεύσεως και προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους.  

 Οι µόνες προβλέψεις που δεν παρακολουθούνται µε τον λογαριασµό 44 είναι 

εκείνες που γίνονται για υποτιµήσεις συµµετοχών σε λοιπές, εκτός από Α.Ε., 

επιχειρήσεις. Αυτές καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασµού 18.00.19, αν 

πρόκειται για συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ή του 18.01.19, αν πρόκειται 

για λοιπές συµµετοχές. Οι λογαριασµοί αυτοί θεωρούνται αντίθετοι των λογαριασµών 

συµµετοχών.  

Ο λογαριασµός 44 αναλύεται σε δευτεροβάθµιους κατ’ είδος προβλέψεως. Επιπλέον, 

καθένας από τους λογαριασµούς 44.00-44.09 των προβλέψεων εκµεταλλεύσεως 

αναλύεται σε δύο τριτοβάθµιους, µε τίτλους 44.0Χ.00 «Σχηµατισµένες προβλέψεις» 

και 44.0Χ.01 «Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις».  
 

3.3.2.  Σχηµατισµός και επαύξηση των προβλέψεων  

Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως.  

 Οι προβλέψεις εκµεταλλεύσεως σχηµατίζονται- και οι ήδη σχηµατισµένες 

επαυξάνονται- µε χρέωση του λογαριασµού 68 «Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως» και 

πίστωση του λογαριασµού 44 προβλέψεις. Στο τριτοβάθµιο επίπεδο οι προβλέψεις 

καταχωρούνται στους υπολογαριασµούς «Σχηµατισµένες προβλέψεις» του 44.  

Αν πρόκειται για προβλέψεις υποτιµήσεως συµµετοχών σε λοιπές εκτός Α.Ε. 

επιχειρήσεις, τότε αντί του λογαριασµού 44, πιστώνεται κατά περίπτωση, ο 

λογαριασµός 18.00.19 ή ο 18.01.19.  

Όπως είναι ευνόητο, η χρέωση του λογαριασµού 68 συνεπάγεται επιβάρυνση του 

λογαριασµού γενικής εκµεταλλεύσεως, στον οποίο θα µεταφερθεί το υπόλοιπο του 68 

στο τέλος της χρήσεως.  
 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους .  

 Οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους σχηµατίζονται- και οι ήδη σχηµατισµένες 

επαυξάνονται- µε χρέωση του λογαριασµού 83 «Προβλέψεις για έκτακτους 
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κινδύνους» και πίστωση του λογαριασµού 44 «Προβλέψεις», µε κίνηση των 

αντίστοιχων κατ’ είδος προβλέψεως δευτεροβαθµίων.  

Η χρέωση του λογαριασµού 83 έχει ως επακόλουθο να µην επιβαρύνεται µε τις 

προβλέψεις αυτές ο λογαριασµός γενικής εκµεταλλεύσεως, αλλά ο λογαριασµός 86 

«Αποτελέσµατα χρήσεως», όπου µεταφέρεται το υπόλοιπο του 83 στο τέλος της 

χρήσεως.  

3.3.3.  Χρησιµοποίηση των προβλέψεων  

 Οι προβλέψεις χρησιµοποιούνται όταν πραγµατοποιηθεί το έξοδο ή όταν επέλθει ο 

κίνδυνος ή η ζηµία για την αντιµετώπιση των οποίων σχηµατίσθηκαν.  

Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως.  

Για τη χρησιµοποίηση των προβλέψεων εκµεταλλεύσεως, το Ε.Γ.Λ.Σ. δέχεται τρεις 

λογιστικούς χειρισµού.  

Πρώτος χειρισµός:  

 Κατά την καταβολή τους, τα έξοδα για τα οποία είχαν σχηµατισθεί σε 

προηγούµενες χρήσεις προβλέψεις, φέρονται κατευθείαν στην χρέωση των 

αντίστοιχων προβλέψεων του 44, και στους τριτοβάθµιους υπολογαριασµούς 

«Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις». 

  Έτσι, σε ένα λογαριασµό προβλέψεως, η οποία έχει χρησιµοποιηθεί:  

Ο τριτοβάθµιος 44.0Χ.00 «Σχηµατισµένες προβλέψεις» εµφανίζει πιστωτικό υπόλοιπο 

ίσο µε την πρόβλεψη που σχηµατίσθηκε κατά το παρελθόν.  

Ο τριτοβάθµιος 44.0Χ.01 «Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις» εµφανίζει χρεωστικό 

υπόλοιπο ίσο µε τα έξοδα που καταβλήθηκαν και για τα οποία είχε σχηµατισθεί η 

πρόβλεψη.  

 Αν οι σχηµατισµένες προβλέψεις είναι µεγαλύτερες από το ποσό που χρειάστηκε 

να χρησιµοποιηθεί, τότε η επιπλέον διαφορά, µε χρέωση του λογαριασµού της 

σχηµατισµένης πρόβλεψης, µεταφέρεται σε πίστωση του λογαριασµού 84.00 «Έσοδα 

από αχρησιµοποίητες προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων.  

 Αν αντίθετα, οι σχηµατισµένες προβλέψεις είναι µικρότερες από τα 

πραγµατοποιηµένα έξοδα, τότε σύµφωνα µε την άποψη του Ε.Γ.Λ.Σ., 

αναπροσαρµόζεται η σχηµατισµένη πρόβλεψη µε χρέωση του λογαριασµού 68 

«Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως» και πίστωση του κατάλληλου λογαριασµού 

προβλέψεως του 44 (τριτοβάθµιος «Σχηµατισµένες προβλέψεις». Οι περισσότεροι 

συγγραφείς διαφωνούν µε την άποψη αυτή, καθώς θεωρούν ότι σχηµατισµός ή 

επαύξηση πρόβλεψης δικαιολογούνται µόνο ενόψει πιθανολογούµενης 
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πραγµατοποίησης εξόδων και όχι για να καλύψουν διαφορές ήδη 

πραγµατοποιηθέντων εξόδων. Αντίθετα υποστηρίζουν ότι η διαφορά αυτή συνιστά 

ζηµία, η οποία µάλιστα ανήκει στη χρήση που πραγµατοποιήθηκαν τα έξοδα, επειδή 

τότε δηµιουργήθηκαν οι συνθήκες που κατέστησαν ανεπαρκή τη σχηµατισµένη στο 

παρελθόν πρόβλεψη. Συνεπώς αντιπροτείνεται τα επιπλέον της σχηµατισµένης 

πρόβλεψης έξοδα να µεταφέρονται στην χρέωση του λογαριασµού 81.02 «Έκτακτες 

ζηµίες», µε πίστωση του λογαριασµού χρησιµοποιηµένων προβλέψεων όπου είχαν 

καταχωρηθεί.  

 Ο χειρισµός αυτός είναι απλός, έχει όµως το µειονέκτηµα ότι καταχωρούνται 

πρωτογενώς έξοδα σε λογαριασµό ισολογισµού (τον 44), γεγονός που δυσχεραίνει τις 

ελεγκτικές διαδικασίες και νοθεύει τις αναλύσεις των αποτελεσµάτων.  

∆εύτερος χειρισµός:  

 Κατά τον δεύτερο χειρισµό τα ποσά των εξόδων, για τα οποία είχαν σχηµατισθεί 

προβλέψεις σε προηγούµενες χρήσεις, καταχωρούνται στους κατάλληλους 

λογαριασµούς των κατ’ είδος εξόδων της οµάδας 6. Παράλληλα, από τον λογαριασµό 

της ήδη σχηµατισµένης πρόβλεψης, µεταφέρεται στην πίστωση του λογαριασµού 

78.05 «Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις προς κάλυψη εξόδων εκµεταλλεύσεως» ποσό 

ίσο προς το πραγµατοποιηµένο έξοδο, εφόσον φυσικά η πρόβλεψη επαρκεί. Κατά τη 

µεταφορά χρεώνεται ο τριτοβάθµιος «Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις».  

 Τόσο ο λογαριασµός της οµάδας 6 στον οποίο χρεώθηκαν τα έξοδα, όσο και ο 

λογαριασµός 78.05 όπου µεταφέρθηκε η πρόβλεψη, καταλήγουν στο τέλος της 

χρήσεως στον λογαριασµό γενικής εκµετάλλευσης, όπου επέρχεται συµψηφισµός των 

εξόδων µε τη χρησιµοποιούµενη πρόβλεψη.  

 Αν η σχηµατισµένη πρόβλεψη ήταν µεγαλύτερη, τότε το επιπλέον ποσό 

µεταφέρεται στην πίστωση του λογαριασµού 84, όπως και κατά τον πρώτο χειρισµό. 

Αν η σχηµατισµένη πρόβλεψη ήταν ανεπαρκής, µετά την ολοκληρωτική 

χρησιµοποίηση της, το ακάλυπτο τµήµα του εξόδου φέρεται σε χρέωση του 

λογαριασµού 81.02 «Έκτακτες ζηµίες».  

Ο χειρισµός αυτός µειονεκτεί στα εξής:  

- Ενσωµατώνονται στην Αναλυτική Λογιστική Εκµεταλλεύσεως τα έξοδα που 

καταχωρήθηκαν στην οµάδα 6, τα οποία όµως δεν πρέπει να περιληφθούν στο 

λειτουργικό κόστος, αλλά να θεωρηθούν διαφορά ενσωµατώσεως. Αυτό επειδή στο 

παρελθόν είχαν κοστολογηθεί οι σχετικές προβλέψεις τους. Κατά τη σύνταξη της 

κατάστασης του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης, τα έξοδα που χρεώθηκαν 
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στους λογαριασµούς της οµάδας 6 αυξάνουν το κόστος πωληθέντων, χωρίς να πρέπει. 

Αυτό συµβαίνει επειδή το ποσό της χρησιµοποιηµένης πρόβλεψης, που προκαλεί τον 

συµψηφισµό των εξόδων αυτών, δεν µετέχει στον προσδιορισµό του κόστους 

πωληθέντων αλλά συναθροίζεται µε τα λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως. Έτσι 

αλλοιώνονται και τα µικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως, τα οποία και θα 

διαφέρουν από τα αντίστοιχα της Αναλυτικής Λογιστικής Εκµεταλλεύσεως.  

 

Τρίτος χειρισµός:  

 Κατά τον τρίτο χειρισµό, τα καταβαλλόµενα ποσά εξόδων για τα οποία είχαν 

σχηµατισθεί προβλέψεις στο παρελθόν, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασµού 

82.00 «Έξοδα προηγούµενων χρήσεων». Ο λογαριασµός αυτός είναι σκόπιµο να 

αναλύεται σε τριτοβάθµιους λογαριασµούς κατ’ είδος εξόδων, αντίστοιχους 

τουλάχιστον προς τους πρωτοβάθµιους της οµάδας 6. Ο λογαριασµός αυτός δεν 

αναγράφεται στο Ε.Γ.Λ.Σ., δηµιουργήθηκε όµως µε τη γνωµάτευση 91/1683/1992. Η 

πρόβλεψη αυτή παλαιότερα καταχωρούνταν στον 83.11 «Προβλέψεις για απόσβεση 

επισφαλών απαιτήσεων». Όµως οι προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες και γενικότερα 

οι προβλέψεις για επισφαλείς οργανικές απαιτήσεις (λογαριασµοί: 30, 31, 33.90 και 

31.91), περιγράφουν µία απώλεια από τις οργανικές αυτές απαιτήσεις. Η 

αντιµετώπιση αυτή ήταν λοιπόν εσφαλµένη καθώς το Ε.ΓΛΣ τις αντιµετώπιζε ως 

έκτακτο και ανόργανο έξοδο, ενώ πρόκειται αναµφισβητήτως περί οργανικών εξόδων.  

Οι σχηµατισµένες για την κάλυψη των εξόδων προβλέψεις µεταφέρονται στο σύνολο 

τους και ανεξάρτητα από την ποσοτική σχέση τους µε το ύψος των εξόδων, στην 

πίστωση του λογαριασµού 84 «Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων», σε 

ιδιαίτερο δευτεροβάθµιο µε τίτλο 84.91 «Έσοδα από χρησιµοποιηµένες προβλέψεις 

προηγούµενων χρήσεων προς κάλυψη εξόδων εκµεταλλεύσεως» που αναλύεται σε 

τριτοβάθµιους αντίστοιχους των 44.00-44.09.  

 

3.3.4.  Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους . 

 Η γενική ρύθµιση της χρησιµοποίησης των προβλέψεων αυτής της κατηγορίας έχει 

ως εξής:  

 Όταν πραγµατοποιούνται έκτακτα έξοδα ή ζηµίες για τα οποία έχουν γίνει 

προβλέψεις, καταχωρούνται σε χρέωση των λογαριασµών 81 «Έκτακτα και ανόργανα 

αποτελέσµατα» και 82 «Έξοδα και έσοδα προηγούµενων χρήσεων», στους 

κατάλληλους δευτεροβάθµιους. Οι σχηµατισµένες προβλέψεις µεταφέρονται σε 
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πίστωση του λογαριασµού 84.01 «Έσοδα από χρησιµοποιηµένες προβλέψεις 

προηγούµενων χρήσεων για έκτακτους κινδύνους», µέχρι του ποσού των 

καλυπτόµενων εξόδων και ζηµιών, ενώ τυχόν επιπλέον της πρόβλεψης µεταφέρεται 

σε πίστωση του λογαριασµού 84.00 «Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις 

προηγούµενων χρήσεων».  

 

3.3.5.  Φορολογικά αναγνωριζόµενες προβλέψεις .  

 Στο λογαριασµό 68 «Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως» καταχωρείται η δαπάνη των 

προβλέψεων µε πίστωση των αρµόδιων υπολογαριασµών του 44 «προβλέψεις», 

σύµφωνα µε τον ορισµό των προβλέψεων αυτών, που δόθηκε σε προηγούµενη 

ενότητα. Ο λογαριασµός 68, σύµφωνα µε το Ε.ΓΛΣ, αναπτύσσεται στους ακόλουθους 

υπολογαριασµούς οργανικών εξόδων:  

- 68.00 «Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία»,  

- 68.01 «Προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών και χρεογράφων»,  

- 68.09 «Λοιπές προβλέψεις εκµεταλλεύσεως».  

- 68.09.00 «Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων»  

  Για να αναγνωριστεί ένα έξοδο ή µια δαπάνη ως εκπεστέα από τα ακαθάριστα 

έσοδα πρέπει να είναι:  

α. «βεβαία», δηλαδή να µην τελεί υπό αίρεση ή προθεσµία, και  

β. «εκκαθαρισµένη», δηλαδή τα ποσά αυτών να είναι προσδιορισµένα (οριστικά).  

Το έξοδο ή η ζηµία, λοιπόν, που καταχωρείται σε βάρος των αποτελεσµάτων της 

χρήσεως (λ/σµοί: 68 «προβλέψεις εκµεταλλεύσεως» ή 83 «προβλέψεις για έκτακτους 

κινδύνους») υπό τύπο προβλέψεως, δεν αναγνωρίζεται ως δαπάνη εκπεστέα από τα 

ακαθάριστα έσοδα, κατά τη χρήση που σχηµατίζεται η πρόβλεψη. Οι µόνες 

προβλέψεις που αναγνωρίζει ο φορολογικός νόµος είναι αυτές που προβλέπονται από 

ρητές φορολογικές διατάξεις και στην έκταση που καθορίζουν οι διατάξεις αυτές και 

οι οποίες σήµερα είναι κυρίως οι εξής:  

– οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, και  

– οι προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  

 Σηµειώνεται ότι τα ποσά των προβλέψεων, που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά ως 

εκπιπτόµενα έξοδα, αντιµετωπίζονται ως λογιστικές διαφορές προσαυξάνουσες τα 

φορολογητέα κέρδη της χρήσεως στην οποία οι προβλέψεις σχηµατίζονται. Τα 

πραγµατοποιούµενα σε επόµενες χρήσεις έξοδα, για τα οποία έχει σχηµατιστεί, σε 

προηγούµενες χρήσεις, φορολογηµένη πρόβλεψη, αναγνωρίζονται ως έξοδα της 
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χρήσεως στην οποία τα έξοδα καθίστανται «βέβαια» και «εκκαθαρισµένα», 

ανεξάρτητα αν καταβλήθηκαν στη χρήση αυτή ή αν οφείλονται και θα καταβληθούν 

σε επόµενη χρήση. Λαµβάνοντας υπόψη τα προηγούµενα περί των φορολογικά 

αναγνωριζόµενων και µη προβλέψεων, προτείνεται οι λογαριασµοί των προβλέψεων 

να υποαναλύονται στους εξής δύο υπολογαριασµούς: «προβλέψεις φορολογικά 

αναγνωριζόµενες» και «προβλέψεις φορολογικά µη αναγνωριζόµενες», ώστε οι 

τελευταίες, στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος της χρήσεως, να αντιµετωπίζονται 

ως λογιστικές διαφορές.  

 Ο νόµος 2190/1920 ορίζει ότι η διενέργεια προβλέψεων για την κάλυψη κάθε 

ζηµίας ή εξόδου ή υποτίµησης στοιχείων ενεργητικού, που κατά την ηµεροµηνία 

σύνταξης του ισολογισµού, είναι πιθανή η πραγµατοποίηση τους και το µέγεθος τους 

µπορεί να εκτιµηθεί, έστω και κατά ικανοποιητική προσέγγιση, είναι υποχρεωτική. 

Παρ’ όλα αυτά, όπως και στην περίπτωση των συντελεστών απόσβεσης, έτσι και εδώ 

η φορολογική νοµοθεσία λειτουργεί περιοριστικά. Εδώ µάλιστα δεν περιορίζει απλά 

το ύψος των αναγνωριζόµενων προβλέψεων, αλλά επιλέγει να αναγνωρίσει 

φορολογικά µόνο δύο από τα είδη προβλέψεων. Τις προβλέψεις για επισφαλείς 

απαιτήσεις και τις προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία. Όλες οι άλλες περιπτώσεις, που σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στα 

προηγούµενα, αποτελούν αιτία σχηµατισµού προβλέψεων, δεν αναγνωρίζονται 

φορολογικά. Επιπρόσθετα, για τα δύο είδη προβλέψεων που αναγνωρίζονται, το ύψος 

τους καθορίζεται από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις. Παρακάτω θα αναλύσουµε 

τις περιπτώσεις των προβλέψεων αυτών, όπως τις ορίζει η κείµενη νοµοθεσία:  
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3.3.6.  Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  

Α. Σχηµατισµός . 

 Ο φορολογικός νόµος 3296/2004, µε το άρθρο 9 «δαπάνες επιχειρήσεων», ρύθµισε 

αρκετά θέµατα που αφορούν το χειρισµό των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. 

Το επόµενο έτος δηµοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1016/2005, µε την οποία κοινοποιήθηκαν 

ορισµένες διατάξεις του νόµου αυτού, µεταξύ των οποίων και αυτή των προβλέψεων 

για επισφαλείς απαιτήσεις, µε µεγαλύτερη ακρίβεια, πληρότητα και λεπτοµέρεια.  

Σύµφωνα µε τις νέες αυτές διατάξεις, επανέρχεται καταρχήν το καθεστώς που είχε 

θεσπισθεί µε το ν. 2065/1992, µε ορισµένες τροποποιήσεις, δηλαδή ο σχηµατισµός 

πρόβλεψης από τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν υπάρχουν ή όχι επισφαλείς 

απαιτήσεις. Ειδικότερα, καθιερώνεται ο σχηµατισµός πρόβλεψης, η οποία 

αναγνωρίζεται φορολογικά για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. Το ποσό της 

πρόβλεψης αυτής υπολογίζεται σε ποσοστό 0,5% επί της αναγραφόµενης αξίας στα 

τιµολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών προς επιτηδευµατίες (εσωτερικού και 

εξωτερικού), αφού προηγουµένως αφαιρεθούν οι:  

- επιστροφές ή εκπτώσεις,  

- η αξία των πωλήσεων ή της παροχής υπηρεσιών προς το ∆ηµόσιο, δήµους και 

κοινότητες, δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και 

νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και  

- ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών, ο φόρος κατανάλωσης καπνού και οι 

λοιποί φόροι που εµπεριέχονται στην τιµή πώλησης.  

 Εποµένως, για τον υπολογισµό της πρόβλεψης δεν λαµβάνονται υπόψη τα έσοδα 

από λιανικές πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών προς ιδιώτες, έστω και αν αυτά έχουν 

πραγµατοποιηθεί µε πίστωση του τιµήµατος, και οι χονδρικές πωλήσεις για τις οποίες 

δεν έχει εκδοθεί τιµολόγιο πώλησης (π.χ. πώληση επαγγελµατικού αυτοκινήτου µε 

συµβολαιογραφική πράξη). Αντίθετα, για το σχηµατισµό πρόβλεψης επισφαλών 

απαιτήσεων από τις επιχειρήσεις που τηρούν πρόσθετα βιβλία, τους ελεύθερους 

επαγγελµατίες, και τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και οι οποίες, για τις 

υπηρεσίες που παρέχουν σε άλλους επιτηδευµατίες, εκδίδουν Α.Π.Υ., θα λαµβάνονται 

υπόψη οι παρεχόµενες υπηρεσίες προς επιτηδευµατίες, έστω και αν για τις υπηρεσίες 

αυτές δεν έχουν εκδοθεί τιµολόγια. Επίσης, διευκρινίζεται ότι επειδή ο Φ.Π.Α. µε τον 

οποίο επιβαρύνονται οι πωλήσεις ή οι υπηρεσίες, δεν αποτελεί ακαθάριστο έσοδο της 

επιχείρησης, αυτός δεν πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στην αξία των τιµολογίων επί 

της οποίας υπολογίζεται η πρόβλεψη.  
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Οι επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν για τη διάθεση των προϊόντων τους 

αντιπροσώπους, προς τους οποίους στέλνουν τα εµπορεύµατά τους µε δελτίο 

αποστολής και στη συνέχεια ακολουθεί η έκδοση εκκαθαρίσεων, δεν δικαιούνται για 

τις πωλήσεις αυτές να ενεργούν πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, αφού δεν 

εκδίδεται τιµολόγιο πώλησης, όπως απαιτούν οι προαναφερθείσες διατάξεις 

(1122241/2246/Α0012/ ΠΟΛ.1238/1994).  

 Ειδικά για τις επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τις επιχειρήσεις 

ύδρευσης - αποχέτευσης, τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς 

και τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης συνδροµητικών τηλεοπτικών σταθµών, το ποσό 

της πρόβλεψης υπολογίζεται µε ποσοστό 1% επί της αξίας των υπηρεσιών ή 

συνδροµητικών που αναγράφεται στα εκδιδόµενα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Κ.Β.Σ., στοιχεία προς επιτηδευµατίες ή ιδιώτες, µε εξαίρεση αυτά που εκδίδονται 

προς το ∆ηµόσιο, δήµους και κοινότητες, δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς ή 

επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Με το ίδιο 

ποσοστό (1%) θα υπολογίζουν πρόβλεψη και οι εµπορικές επιχειρήσεις για τις 

λιανικές πωλήσεις επί πιστώσει διαρκών καταναλωτικών αγαθών, που 

περιλαµβάνονται στους µε αριθµό 501 - 503, 521 - 528 και 721 - 726 κωδικούς ειδών 

και υπηρεσιών της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισµών των ετών 1993 - 1994 της 

Ε.Σ.Υ.Ε. Η πρόβλεψη αυτή θα υπολογίζεται επί της αναγραφόµενης στις αποδείξεις 

λιανικής πώλησης αξίας, µε την προϋπόθεση ότι στις αποδείξεις αυτές αναγράφεται 

διακεκριµένα το είδος, η ποσότητα και η αξία των συγκεκριµένων αγαθών.  

 Το ποσό των προβλέψεων των παραπάνω περιπτώσεων για κάθε διαχειριστική 

χρήση, συναθροιζόµενο µε το ποσό της πρόβλεψης που έγινε σε προγενέστερες 

διαχειριστικές χρήσεις και η οποία εµφανίζεται στα τηρούµενα βιβλία της 

επιχείρησης, δεν µπορεί να υπερβεί το 30% του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του 

λογαριασµού «Πελάτες», όπως αυτό εµφανίζεται στην απογραφή τέλους χρήσης. Για 

τον υπολογισµό του χρεωστικού υπολοίπου των πελατών δεν περιλαµβάνονται τυχόν 

υπόλοιπα που αφορούν το ∆ηµόσιο, δήµους ή κοινότητες, δηµόσιες επιχειρήσεις, 

οργανισµούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, 

καθόσον οι απαιτήσεις αυτές θεωρούνται ασφαλούς εισπράξεως. Επίσης, δεν 

λαµβάνεται υπόψη το υπόλοιπο του λογαριασµού «Γραµµάτια εισπρακτέα», καθόσον 

ρητά στο νόµο αναφέρεται µόνο το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασµού «Πελάτες». 

Αντίθετα, για τον υπολογισµό του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού «πελάτες» 

αφαιρούνται επιστροφές και εκπτώσεις πωλήσεων, ενώ οι προκαταβολές πελατών δεν 
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λαµβάνονται υπόψη, καθόσον αυτές καταχωρούνται σε λογαριασµό παθητικού (Γνωµ. 

ΕΣΥΛ 228/1994). Η έκπτωση της πρόβλεψης αυτής από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων εµφανίζεται, κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων του κοινοποιούµενου 

νόµου, στα τηρούµενα βιβλία αυτών σε ειδικό λογαριασµό «Προβλέψεις για 

απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων». Η εµφάνιση της πρόβλεψης αυτής στα βιβλία της 

επιχείρησης στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης θα γίνεται ως εξής:  

ΚΩ∆ .ΑΡ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΧΧ  
68.09 Λοιπές  Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ΧΧ   

44  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΧΧ 
44.11  Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις                           ΧΧ   

 
3.3.7.  Απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων βάσει του Ν. 3091/2002  

 Οι επιχειρήσεις µετά τον σχηµατισµό των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, 

έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διαγραφή (απόσβεση) των απαιτήσεων 

αυτών, εφόσον δεν εισπραχθούν οι απαιτήσεις αυτές και εφόσον πληρούνται κάποιες 

προϋποθέσεις. Τα ποσά των επισφαλών απαιτήσεων που έχουν αποσβεστεί µε 

οριστικές εγγραφές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. Παρακάτω θα δούµε τον 

τρόπο και τις προϋποθέσεις απόσβεσης που προτείνει ο νόµος 3091/2002, και οι 

οποίες επαναδιατυπώνονται µε την ΠΟΛ 1005/2005.  

 Οι επιχειρήσεις που έχουν σχηµατίσει ήδη προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών 

απαιτήσεων µε βάση τις αντικατασταθείσες, από το Ν. 3091/2002, διατάξεις του 

Κ.Φ.Ε. και εµφανίζουν το αναπόσβεστο αυτό υπόλοιπο των µη πραγµατοποηθεισών 

προβλέψεων στα βιβλία τους, θα µεταφέρουν σε χρέωση του λογαριασµού 44 

«Προβλέψεις» (δευτεροβάθµιος λογαριασµός 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς 

απαιτήσεις»), µέχρι πλήρους απόσβεσής τους τα ποσά των αποδεδειγµένων 

επισφαλών απαιτήσεων που δικαιούνται να αφαιρέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα µε 

βάση τις νέες διατάξεις. (1021577/10206/Β0012/ΠΟΛ. 1038/5-3-2003).  

 Για να γίνει αυτό, ο νόµος 3091/2002 ορίζει συγκεκριµένες προϋποθέσεις και 

δικαιολογητικά για αναγνώριση των αποσβέσεων των επισφαλών απαιτήσεων των 

επιχειρήσεων. Θα πρέπει λοιπόν να συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθοι όροι:  

Η απαίτηση να συνδέεται µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης και να είναι πράγµατι 

επισφαλής και ανεπίδεκτη είσπραξης. Η επισφάλεια και το ανεπίδεκτο της είσπραξης, 

ως θέµα πραγµατικό, κρίνεται από την αρµόδια φορολογούσα αρχή και σε περίπτωση 

αµφισβήτησης από τα διοικητικά δικαστήρια.  
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 Το βάρος της απόδειξης για την απώλεια της συγκεκριµένης απαίτησης φέρει η 

επιχείρηση προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μεταξύ των 

δικαιολογητικών περιλαµβάνονται και τα ακόλουθα:  

� Επίσηµες οικονοµικές καταστάσεις της οφειλέτιδας εταιρείας από τις οποίες να 

προκύπτει η µη υγιής θέση αυτής.  

� Τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου µε την οποία να υποχρεώνεται ο οφειλέτης σε 

εξόφληση.  

� Πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου από το οποίο να προκύπτει, κατά περίπτωση, η 

µη ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή τα υπάρχοντα τοιαύτα µε τα 

τυχόν βάρη τους.  

� Η απόσβεση να γίνεται µε οριστική εγγραφή.  

� Η απόσβεση να γίνεται για κάθε ένα οφειλέτη χωριστά.  

 Η κήρυξη του οφειλέτη σε κατάσταση πτωχεύσεως λόγω παύσεως των 

πληρωµών, επιφέρει από µόνη της απόσβεση της απαίτησης, στις περιπτώσεις όπου σε 

πτώχευση έχει κηρυχθεί ανώνυµη εταιρεία, εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ή 

υποκατάστηµα αλλοδαπής επιχείρησης και από τους επίσηµους ισολογισµούς τους 

προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, πάγια, 

χρεόγραφα κλπ.) να ικανοποιήσουν τους οφειλέτες τους.  

Σε περίπτωση διενέργειας πλειστηριασµού σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη 

(είτε κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης είτε συνεπεία µη επιτεύξεως 

πτωχευτικού συµβιβασµού), η απαίτηση της επιχείρησης θεωρείται πράγµατι 

επισφαλής και ανεπίδεκτη είσπραξης, εφόσον από το εκπλειστηρίασµα δεν κατέστη 

δυνατή η ικανοποίηση της απαίτησης αυτής. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να 

προσκοµίζεται αντίγραφο του Πίνακα κατάταξης ή διανοµής από συµβολαιογράφο 

που ορίστηκε για τον πλειστηριασµό της περιουσίας του οφειλέτη, από τον οποίο να 

προκύπτει η µη ικανοποίηση του δανειστή από το εκπλειστηρίασµα.  

Σε περίπτωση πραγµατοποίησης εσόδων από πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, 

επί πιστώσει, αναγνωρίζονται προς έκπτωση διαγραφόµενες επισφαλείς 

µικροαπαιτήσεις µέχρι το  ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ η κάθε µία. Ο χρόνος 

έκπτωσης των µικροαπαιτήσεων αυτών ορίζεται ως ακολούθως:  
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3.3.8.  Απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων βάσει του Ν. 3296/2004  

 Ο νόµος 3296/2004 ορίζει επίσης τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνεται η απόσβεση 

των επισφαλών απαιτήσεων, προσθέτει πληροφορίες που δεν ορίζονταν µε τον 

προηγούµενο νόµο και εµφανίζει κάποιες διαφορές, κυρίως στις προϋποθέσεις 

απόσβεσης, σε σχέση µε τον νόµο 3091/2002. Οι σχετικές του διατάξεις του 

κοινοποιούνται µε την ΠΟΛ. 1016/2005.  

 Σύµφωνα µε τον νόµο αυτό ο χαρακτηρισµός και η διαγραφή ορισµένων πελατών 

ως επισφαλών είναι θέµα που κρίνεται από την επιχείρηση, µε βάση τα στοιχεία και 

έγγραφα που έχει στη διάθεσή της και δεν ερευνάται κατά το διενεργούµενο έλεγχο 

στην επιχείρηση εκ µέρους της Φορολογούσας Αρχής, αν πράγµατι οι διαγραφέντες 

πελάτες είναι επισφαλείς ή όχι. Στην περίπτωση όµως που κάποιος πελάτης κρίθηκε 

από την επιχείρηση ως επισφαλής και προέβη στη διαγραφή αυτού και στη συνέχεια, 

το ποσό της απαίτησής του εισπραχθεί, η επιχείρηση έχει υποχρέωση να µεταφέρει το 

ποσό που εισέπραξε στα αποτελέσµατα χρήσεως. Πέραν της σχηµατιζόµενης 

πρόβλεψης, κανένα άλλο ποσό δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα 

έσοδα για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, εκτός αν το ποσό των πράγµατι 

επισφαλών απαιτήσεων, για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα µέσα, είναι 

µεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από την εφαρµογή του αντίστοιχου ποσοστού 

πρόβλεψης (πτώχευση του πελάτη και δεν υφίσταται πτωχευτική περιουσία για την 

ικανοποίηση της απαίτησης). Στην περίπτωση αυτή, το επιπλέον ποσό που δεν 

καλύπτεται από τη σχηµατισθείσα πρόβλεψη, µπορεί να αποσβεσθεί στη διαχειριστική 

αυτή χρήση µε οριστικές εγγραφές. Είναι αυτονόητο ότι τα αναφερόµενα πιο πάνω 

αφορούν στην απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, που έχουν προέλθει από πελάτες 

µόνο, καθόσον ο υπολογισµός των αποσβέσεων υπολογίζεται επί της αξίας των 

εκδοθέντων τιµολογίων πωλήσεως. Αν υπάρχει ζηµία από άλλη αιτία, αυτή θα 

εκπίπτει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 

31 του Κ.Φ.Ε., εφόσον συνιστά απώλεια κεφαλαίου. Περαιτέρω, η διαγραφή των 

ανεπίδεκτων εισπράξεως πελατών γίνεται µε χρέωση του λογαριασµού 44.11 

«Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» µε πίστωση των λογαριασµών των 

απαιτήσεων, όταν αυτές καταστούν ανεπίδεκτες εισπράξεως. Για τους πελάτες που 

διαγράφονται και για τους οποίους δεν έχουν ασκηθεί ένδικα µέσα, η επιχείρηση 

υποχρεούται να γνωστοποιεί σε αυτούς, ότι διέγραψε την επισφαλή απαίτησή της, 

εφόσον το ποσό της επισφαλούς απαίτησης, ανά πελάτη, υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. 

Επίσης, για τους πελάτες αυτούς που διαγράφονται χωρίς να ασκηθούν ένδικα µέσα, η 
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επιχείρηση συντάσσει συγκεντρωτική κατάσταση µε πλήρη στοιχεία για τον καθένα, 

στην οποία αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία, το επάγγελµα, η 

διεύθυνση, η δηµόσια οικονοµική υπηρεσία και ο αριθµός φορολογικού µητρώου του 

πελάτη, καθώς και το διαγραφέν ποσό. Η πιο πάνω κατάσταση υποβάλλεται στην 

αρµόδια για τη φορολογία της επιχείρησης ∆.Ο.Υ. σε 3 αντίγραφα, µέχρι τη λήξη της 

προθεσµίας, η οποία ορίζεται από το άρθρο 20 του π.δ. 186/1992.  

 Τέλος, προβλέπεται ότι το ποσό της πρόβλεψης που εµφανίζεται στο λογαριασµό 

44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις», δεν υπόκειται σε φορολογία 

εισοδήµατος, εκτός και αν στο τέλος κάθε πενταετίας, αρχής γενοµένης από τη 

διαχειριστική περίοδο 2005 υφίσταται στον ως άνω λογαριασµό υπόλοιπο, λόγω του 

γεγονότος ότι στο διάστηµα της πενταετίας τα ποσά των επισφαλών απαιτήσεων που 

διαγράφηκαν δεν κάλυψαν ολόκληρο το ποσό της σχηµατισθείσας πρόβλεψης στο 

διάστηµα αυτό. Το υπόλοιπο αυτό ποσό µεταφέρεται στα ακαθάριστα έσοδα της 

επόµενης διαχειριστικής περιόδου, υποκείµενο σε φορολογία µε τις γενικές διατάξεις.  

Συνεπώς, κατά την πρώτη εφαρµογή της διάταξης αυτής θα ληφθούν υπόψη τα ποσά 

των προβλέψεων που σχηµάτισε και εµφάνισε στα βιβλία της η επιχείρηση σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του νόµου αυτού στις πέντε πρώτες 

διαχειριστικές χρήσεις αρχής γενοµένης από τη χρήση 2005, ήτοι το σύνολο των 

προβλέψεων των χρήσεων 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009 και περαιτέρω, τα ποσά 

αυτά θα µειωθούν µε τις διαγραφείσες επισφαλείς απαιτήσεις στις πιο πάνω χρήσεις. 

Αν στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης 2009 (τέλος πενταετίας) στο λογαριασµό 

44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» υπάρξει υπόλοιπο ποσό πρόβλεψης, 

το ποσό αυτό µεταφέρεται στα ακαθάριστα έσοδα της επόµενης διαχειριστικής 

χρήσης, δηλαδή στη χρήση 2010 και φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις 

συναθροιζόµενο µε τα λοιπά φορολογούµενα έσοδα της επιχείρησης. Όλα όσα 

αναφέρθηκαν πιο πάνω έχουν εφαρµογή για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν 

από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µετά.  

 

3.3.9.  Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία.  

Α. Αποζηµιώσεις σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία  

 Κατά την ισχύουσα νοµοθεσία στη χώρα µας, ο εργοδότης πέραν από τις αποδοχές, 

τις εργοδοτικές εισφορές, τα δώρα, τις άδειες και τα επιδόµατα αδείας που 

καταλογίζει και καταβάλλει στο προσωπικό του, υποχρεούται να καταβάλει στους 

εξερχόµενους της υπηρεσίας αποζηµίωση, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ύψος 
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των αποδοχών του εξερχόµενου, το χρόνο απασχολήσεώς του σ’ αυτόν και από το 

λόγο εξόδου από την υπηρεσία.  

 Το ποσό της αποζηµιώσεως που η επιχείρηση θα καταβάλει στον εργαζόµενο 

αυξάνει προοδευτικά µε την πάροδο του χρόνου, ενώ η καταβολή της αποζηµιώσεως 

θα γίνει στη µεταγενέστερη εκείνη χρήση που αυτός θα εξέλθει από την υπηρεσία. 

Έτσι, σύµφωνα µε τις παραδεγµένες λογιστικές αρχές, η επιχείρηση υποχρεούται, στο 

τέλος κάθε χρήσεως, να σταθµίζει το ύψος της αποζηµιώσεως που οφείλει στο 

προσωπικό της κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού της και, µε 

χρέωση λογαριασµού οργανικών εξόδων, να πιστώνει ένα λογαριασµό προβλέψεως, ο 

οποίος θα χρεώνεται µε τα ποσά των αποζηµιώσεων που η επιχείρηση θα καταβάλλει 

σε µεταγενέστερες χρήσεις.  

 Αν η επιχείρηση δεν προβαίνει στο σχηµατισµό τέτοιας προβλέψεως, ο 

ισολογισµός της είναι ψευδής κατά τα οφειλόµενα ποσά αποζηµιώσεων και τα 

αποτελέσµατα της χρήσεως εικονικά κατά το ποσό των αποζηµιώσεων που αναλογούν 

στη χρήση, µε περαιτέρω συνέπεια τη διανοµή και φορολογία εικονικών κερδών, 

δηλαδή ουσιαστικά τη διανοµή και φορολογία των κεφαλαίων της µε τις εντεύθεν 

καταστρεπτικές για το µέλλον της συνέπειες.  

 Οι σαφέστατες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας επιβάλλουν στις επιχειρήσεις 

την υποχρέωση καταβολής αποζηµιώσεως στις περιπτώσεις απολύσεως του 

προσωπικού τους ή αποχωρήσεώς του λόγω συνταξιοδοτήσεως. Αλλά η επιχείρηση, 

κατά το χρόνο καταρτίσεως του ισολογισµού της, δεν γνωρίζει επακριβώς ούτε το 

ύψος των αποζηµιώσεων που οφείλει στο προσωπικό της ούτε το χρόνο καταβολής 

των αποζηµιώσεων. Πράγµατι η επιχείρηση θα υποχρεωθεί σε καταβολή 

αποζηµιώσεων κυρίως για τις ακόλουθες αιτίες:  

� Λόγω καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας και απολύσεως του εργαζοµένου, 

οπότε ο απολυόµενος δικαιούται πλήρους αποζηµιώσεως. 

� Λόγω συνταξιοδοτήσεως, οπότε ο εργαζόµενος δικαιούται το 50% της 

αποζηµιώσεως λόγω απολύσεως ή εφόσον καλύπτεται και µε επικουρική ασφάλιση το 

40% της αποζηµιώσεως αυτής. Οι µισθωτοί που συµπλήρωσαν 15ετή υπηρεσία στον 

ίδιο εργοδότη, καθώς και εκείνοι που κατελήφθησαν από το όριο ηλικίας, µπορούν να 

αποχωρήσουν από την εργασία τους, µε τη συγκατάθεση του εργοδότη, λαµβάνοντας 

την αποζηµίωση που τους αναλογεί. Όριο ηλικίας θεωρείται εκείνο που καθορίζει ο 

ασφαλιστικός οργανισµός στον οποίο υπάγεται ο µισθωτός και αν δεν καθορίζει όριο, 
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το 65ο έτος της ηλικίας. Για τη λήψη της πιο πάνω αποζηµίωσης απαιτείται η 

συµπλήρωση των προϋποθέσεων για πλήρη σύνταξη.  

� Λόγω πτωχεύσεως της επιχειρήσεως, οπότε ο µεν µισθωτός δικαιούται 

πλήρους αποζηµιώσεως, ενώ ο εργάτης το ήµισυ αυτής.  

 

3.3.10.  Λογιστική απεικόνιση της προβλέψεως  

Επί του θέµατος η Ερµηνευτική Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονοµικών 

(Πολ.1043/1993) αναφέρει τα εξής:  

 «Για το λογιστικό χειρισµό γενικά των προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού 

έχουν δοθεί οδηγίες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, µε το αριθ. ΕΛ/ΛΣ 

935/14.9.1987 έγγραφό του (Γνωµ. 20/14.9.1997).» Ο λογιστικός χειρισµός των 

προβλέψεων που θα σχηµατίζονται στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης και 

καλύπτουν τις αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησής του κατά το 

επόµενο έτος, θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΓΛΣ και τα αναφερόµενα στο πιο 

πάνω έγγραφο του Υπ. Εθ. Οικονοµίας, ως εξής:  

 Οι αναλογούσες προβλέψεις θα σχηµατισθούν, µε χρέωση των οργανικών εξόδων 

της χρήσεως και συγκεκριµένα του λογαριασµού 68 «Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως» 

(και του υπολογαριασµού του 68.00 «Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία») και πίστωση του λογαριασµού 44 «Προβλέψεις» (και των 

υπολογαριασµών του).  

ΚΩ∆ . ΑΡ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΧΧ  
68.00 Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού Χ   

44  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΧΧ 
44.00  Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπ. λόγω εξ. Από υπηρ.      Χ   

Τα ποσά που καταβάλλονται στο προσωπικό που θα αποχωρεί από την υπηρεσία, θα 

καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασµού 44 «Προβλέψεις» και του 

υπολογαριασµού του 44.00.01 «Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις». Μετά από κάθε 

τέτοια καταχώρηση θα επακολουθεί τακτοποίηση των υπολογαριασµών 44.00.00 

«Σχηµατισµένες προβλέψεις» και 44.00.01 «Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις», ως εξής:  

- Αν το ποσό που καταβλήθηκε είναι µεγαλύτερο από το ποσό της σχηµατισµένης 

προβλέψεως, σχηµατίζεται ισόποση µε τη διαφορά συµπληρωµατική πρόβλεψη, µε 

πίστωση του λογαριασµού 44 και του υπολογαριασµού του 44.00.00 «Σχηµατισµένες 

προβλέψεις» και χρέωση του λογαριασµού 68 «Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως», για το 

ποσό που αφορά την κλειόµενη χρήση.  
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-Αν το ποσό που καταβλήθηκε είναι µικρότερο από το ποσό της σχηµατισµένης 

προβλέψεως, το επιπλέον ποσό της προβλέψεως µεταφέρεται, µε χρέωση του λογ. 44 

και του υπολογαριασµού του 44.00.00, στην πίστωση του λογ. 84.00 «Έσοδα από 

αχρησιµοποίητες προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων».  

Μετά από τις παραπάνω (υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄) τακτοποιήσεις, τα χρεωστικά 

υπόλοιπα των υπολογαριασµών του 44.00.01 «Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις» είναι 

ίσα µε τα αντίστοιχα πιστωτικά του 44.00.00 «Σχηµατισµένες προβλέψεις», στους 

οποίους και µεταφέρονται στο τέλος κάθε χρήσεως».  

 

3.3.11.  Η φορολογική νοµοθεσία  

 Τα ποσά των προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού, κατά το χρόνο διενέργειας 

των προβλέψεων, δεν είναι εκκαθαρισµένα (οριστικά) και συνεπώς, σύµφωνα µε όσα 

δέχεται η φορολογική νοµοθεσία, τα ποσά αυτά δεν πρέπει να αναγνωρίζονται προς 

έκπτωση από τα φορολογητέα έσοδα κατά το χρόνο αυτόν. Υπό την πίεση των 

ενδιαφεροµένων εντούτοις, ο φορολογικός νοµοθέτης µε τις διατάξεις του άρθρου 10 

§ 12 του ν.2065/1992, που ενσωµατώθηκε στο άρθρο 31 § 1 περ. ιε΄ του ν.2238/1994, 

όρισε ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα «τα ποσά των προβλέψεων για 

αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, που σχηµατίζονται στο 

τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης και καλύπτουν τις αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω 

συνταξιοδότησής του κατά το επόµενο έτος». Αναγνώρισε λοιπόν την εκπιπτόµενη 

πρόβλεψη στον βαθµό που την είχε περιορίσει η γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των 

Νοµικών Συµβούλων, και έκανε σαφέστερο τον περιορισµό της συνταξιοδότησης 

«κατά το επόµενο έτος».  

 Τέλος σηµειώνουµε ότι το ποσό της αποζηµιώσεως που καταβάλλει η επιχείρηση 

στον µισθωτό, για οποιοδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως που τη συνδέει µε το 

δικαιούχο της αποζηµιώσεως, συνιστά δαπάνη εκπεστέα από τα ακαθάριστα έσοδα 

της επιχειρήσεως στην έκταση που η δαπάνη αυτή δεν καλύπτεται από πρόβλεψη που 

σχηµατίστηκε για την αποζηµίωση του συγκεκριµένου µισθωτού µε βάση τις 

διατάξεις του άρθρου 31 § 1 περ. ιε΄ του ν.2238/1994, δηλαδή µε πρόβλεψη που είχε 

σχηµατιστεί σε προηγούµενες χρήσεις και η δαπάνη της είχε εκπέσει από τα 

ακαθάριστα έσοδα των προηγούµενων αυτών χρήσεων.  

 Επιπλέον, η συµπληρωµατική αποζηµίωση στην οικογένεια θανόντος υπαλλήλου 

επιχείρησης από σύγκρουση µε αυτοκίνητό της κατά την ώρα της επαγγελµατικής 
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απασχόλησής του, εκπίπτει ως παραγωγική δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά της 

(1015381/322/Α0012/24-9-2002) (Σ.τ.Ε. 3214/1982) – Πολ.1005/14.01.2005.  

Επισηµαίνεται ότι παραγωγικές δαπάνες συνιστούν και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 

έσοδα της επιχειρήσεως, και οι οικειοθελώς παρεχόµενες αποζηµιώσεις σε 

αποχωρούντες µισθωτούς, εφόσον κατά την κρίση του δικαστή της ουσίας 

συµβάλλουν στην καλύτερη απόδοση της επιχειρήσεως (Σ.τ.Ε. 3735/1988). 

Σηµειώνεται ακόµη ότι οι οικειοθελείς αυτές παροχές δεν στοιχειοθετούν την έννοια 

της δωρεάς και συνεπώς δεν υπόκεινται στο φόρο δωρεών του ν.δ. 118/1973.  

Τέλος σηµειώνουµε ότι όταν λόγω θανάτου του δικαιούχου, το ποσό της αποζηµίωσης 

εισπράττεται από τους κληρονόµους του, τότε δεν αποτελεί εισόδηµα φορολογητέο 

στο όνοµα του θανόντος ή στο όνοµα των κληρονόµων του, αλλά αποτελεί στοιχείο 

της κληρονοµικής περιουσίας και φορολογείται ως κληρονοµιά (άρθρα 1,3,5,29 του 

ν.δ 118/1973 – Πολ.1111/1999).  

Καταβολή αποζηµίωσης, επιπλέον της νοµίµου, στο απολυθέν προσωπικό δεν 

αναγνωρίζεται ως παραγωγική δαπάνη, όταν απολύεται όλο το προσωπικό και η 

επιχείρηση διακόπτει την επιχειρηµατική της δραστηριότητα (Πολ.1029/17.02.2006). 

Λογαριασµός 81 «Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα»  

• Η αναπόσβεστη αξία κατεδαφισθέντος κτιρίου δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση 

από τα ακαθάριστα έσοδα. (ΚΦΕ, άρθρο 31, παρ. 1, περ. η΄).  

• Ζηµία που δεν είναι οριστική και εκκαθαρισµένη 

• Ζηµία που προέρχεται από αδικοπραξία του επιχειρηµατία  

 

3.3.12. Χρόνος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος 

Η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος ηµεδαπής Α.Ε. υποβάλλεται στη ∆.Ο.Υ. 

της έδρας της εταιρίας µέχρι την 10η ηµέρα του 5ου µήνα από την ηµεροµηνία λήξης 

της διαχειριστικής περιόδου για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν µέσα στη χρήση 

αυτή (παρ.2 άρθ. 107 Ν.2238/94) 

Συνεπώς οι ηµεδαπές Α.Ε.  που κλείνουν ισολογισµό στις 31/12 θα 

υποβάλλουν τη δήλωση τους ανάλογα µε τελευταίο ψηφίο τους ως εξής 

α) Οι Α.Ε. των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 1, µέχρι την 10η Μαίου 

β) Οι Α.Ε. των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 2, µέχρι την επόµενη εργάσιµη 

ηµέρα της προθεσµίας που λήγει για το ψηφίο 1 
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γ) Οι Α.Ε. των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 3, µέχρι την επόµενη εργάσιµη 

ηµέρα της προθεσµίας που λήγει για το ψηφίο 2 

δ) Οι Α.Ε. των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 4, µέχρι την επόµενη εργάσιµη 

ηµέρα της προθεσµίας που λήγει για το ψηφίο 3 

ε) Οι Α.Ε. των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 5, µέχρι την επόµενη εργάσιµη 

ηµέρα της προθεσµίας που λήγει για το ψηφίο 4 

στ) Οι Α.Ε. των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 6, µέχρι την επόµενη εργάσιµη 

ηµέρα της προθεσµίας που λήγει για το ψηφίο 5 

ζ) Οι Α.Ε. των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 7, µέχρι την επόµενη εργάσιµη 

ηµέρα της προθεσµίας που λήγει για το ψηφίο 6 

η) Οι Α.Ε. των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 8, µέχρι την επόµενη εργάσιµη 

ηµέρα της προθεσµίας που λήγει για το ψηφίο 7 

θ) Οι Α.Ε. των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 9, µέχρι την επόµενη εργάσιµη 

ηµέρα της προθεσµίας που λήγει για το ψηφίο 8 

ι) Οι Α.Ε. των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 10,20,30,40 και 50, µέχρι την 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα της προθεσµίας που λήγει για το ψηφίο 9 

ια) Οι Α.Ε. των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στα ψηφία 60,70,80,90 και 00, µέχρι την 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα της προθεσµίας που λήγει για τα ψηφία 10,20,30,40 και 50. 

Τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, υποβάλλου τη 

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος µέχρι την 10η µέρα του 5ου µήνα από την 

ηµεροµηνία που τέθηκαν σε εκκαθάριση και µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήξη της 

εκκαθάρισης για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε 

περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή 

δήλωση για τα εισοδήµατα κάθε έτους µέσα σε 1 (ένα) µήνα από τη λήξη του, 

επιφυλασσοµένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως µε τη λήξη της 

εκκαθάρισης.  

Τα διαλυόµενα νοµικά πρόσωπα, για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόµο 

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

κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση µε οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών 

στοιχείων τους. 

Ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες στα καθαρά κέρδη των οποίων συµπεριλαµβάνονται και 

εισοδήµατα απαλλασσόµενα της φορολογίας ή κέρδη προσδιορισθέντα ή 

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

διαχειριστικής χρήσης δεν συνέρχεται η γενική συνέλευση των µετόχων για να 
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εγκρίνει την προταθείσα από το διοικητικό συµβούλιο διανοµή κερδών ή συνέρχεται 

και τροποποιεί την προταθείσα αυτή διανοµή κερδών, υποχρεούνται να υποβάλλουν 

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

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

διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 106. Ο τυχόν οφειλόµενος, βάσει της 

τροποποιητικής δήλωσης, φόρος και προκαταβολή φόρου καταβάλλεται σε τρεις (3) 

ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µε την υποβολή της 

εµπρόθεσµης δήλωσης και οι υπόλοιπες δύο την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των δύο 

επόµενων µηνών. 

Σε περίπτωση µεταγενέστερης, αλλά µέσα στην ίδια διαχειριστική χρήση, 

µερικής ή ολικής έγκρισης της διανοµής, εφαρµόζονται επίσης οι διατάξεις των παρ. 2 

και 3 του άρθρου 106 του παρόντος. Προς τούτο, υποβάλλεται συµπληρωµατική 

δήλωση µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από το χρόνο έγκρισης από τη γενική συνέλευση 

και ο οφειλόµενος φόρος καταβάλλεται εφάπαξ µε την υποβολή της εµπρόθεσµης 

δήλωσης. 

Ο φόρος και η προκαταβολή φόρου καταβάλλονται σε 8 µηνιαίες δόσεις, από 

τις οποίες η πρώτη µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης.  Εάν ο φόρος 

καταβληθεί εφάπαξ µέσα στην προθεσµία της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 

1,5% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4. 
 

∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ∆ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
 

4.1 Γενικά για τη διάθεση κερδών  

Σκοπός κάθε ανώνυµης εταιρίας είναι η πραγµατοποίηση κερδών και η 

διανοµή αυτών στους µετόχους. Ο όρος «διάθεση κερδών», περιλαµβάνει τόσο τη 

διανοµή όσο και την αποθεµατικοποίηση των κερδών που δεν διανέµονται αλλά 

παραµένουν στην εταιρία για τη µελλοντική της χρηµατοδότηση.  

Ακολουθεί ενδεικτική σειρά διάθεσης κερδών η οποία προκύπτει από το συνδυασµό 

διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας: 

 Κάλυψη ζηµιών προηγούµενων χρήσεων (Άρθρο 45α, παρ. 1 και  44α, παρ. 2 

Κ.Ν.2190/1920) 

1. Κράτηση για φόρο εισοδήµατος (Άρθρο 45, παρ. 1 Κ.Ν.2190/1920). 

(Υπολογίζεται επί του συνόλου των κερδών, διανεµόµενων και µη,    αναµορφωµένων 

µε την προσθήκη των λογιστικών διαφορών και µειωµένων µε τις ζηµίες 

προηγούµενων χρήσεων, τα αφορολόγητα  αποθεµατικά κ.λ.π). 

2. Κράτηση για τακτικό αποθεµατικό (Άρθρο 45, παρ. 2α  Κ.Ν.2190/1920). 

3.  Κράτηση για τη διανοµή στους µετόχους του µερίσµατος που  προβλέπεται από το 

άρθρο 3 το ΑΝ 148/1967 

4. Κράτηση για διανοµή στους µετόχους του πρώτου µερίσµατος (παρ.  8, άρθρο 1, 

Ν.3220/2004). 

5.  Αποθεµατικό για ίδιες µετοχές (ισόποσο µε την αξία κτήσης των  µετοχών αυτών), 

εφόσον συντρέχει η περίπτωση αυτή (άρθρο 42ε, παρ. 13 Κ.Ν.2190/1920). 

6. ∆ιάθεση του υπολοίπου των καθαρών κερδών. (Όπως ορίζεται από το καταστατικό 

και τις αποφάσεις της τακτικής  γενικής συνέλευσης) 

 -Πρόσθετο µέρισµα 

 -Αµοιβές και ποσοστά ∆.Σ. 

 -Μέρισµα στο προσωπικό 

-Αποθεµατικά (φορολογηµένα και αφορολόγητα) κ.λ.π 

Επίσης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαµβάνονται υπόψη οι απαγορευτικές 

διατάξεις περί διανοµής κερδών του άρθρου 43, παρ. 3, περ. δ’ και 4α και του άρθρου 

44α, παρ. 1 και 2 του Κ.Ν.2190/1920. 

 



 61 
 

4.2.  ∆ιανοµή κερδών στους µετόχους  . 

Σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ.3δ µέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων 

εγκατάστασης "πολυετούς απόσβεσης" απαγορεύεται οποιαδήποτε διανοµή κερδών 

εκτός αν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων αυτών είναι µικρότερο από το 

άθροισµα των προαιρετικών αποθεµατικών και του υπολοίπου των κερδών εις νέο. 

Αναλυτικά σαν «έξοδα πολυετούς απόσβεσης»  θεωρούνται τα εξής: 

• Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 

• Συναλλαγµατικές διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων στοιχείων 

• Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 

• Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 

- έξοδα αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης οµολογιακών δανείων 

- έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων 

- έξοδα αναδιοργάνωσης 

- διαφορές έκδοσης και εξόφλησης οµολογιών 

- λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης 

• έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 

• έξοδα ερευνών ορυχείων – µεταλλείων – λατοµείων 

• έξοδα λοιπών ερευνών 

• παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 

Σηµειώνεται ότι το αναπόσβεστο υπόλοιπο του “goodwill” δεν επηρεάζει τη διανοµή 

των κερδών (Ν.3091/2002 άρθρο 29). Το ίδιο ισχύει και για τα λογισµικά 

προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών (Ε.ΣΥ.Λ. 310/2005). 

Στην έννοια των «προαιρετικών αποθεµατικών» περιλαµβάνονται εκείνα που 

επιτρέπεται η διανοµή τους.  ∆ηλαδή τα αποθεµατικά που σχηµατίστηκαν µε 

ελεύθερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πχ αφορολόγητα αποθεµατικά, καθώς και 

εκείνα που έχουν ορισθεί στο καταστατικό για ειδικό σκοπό πχ έκτακτα αποθεµατικά. 

Συνεπώς δεν περιλαµβάνονται το τακτικό αποθεµατικό, η διαφορά από έκδοση 

µετοχών υπέρ το άρτιο καθώς και οι διαφορές αναπροσαρµογής των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων.  
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4.3.  ∆ιατήρηση ελάχιστου ορίου ιδίων κεφαλαίων . 

Σύµφωνα µε το άρθρο 44α Ν.2190/20 µε την επιφύλαξη των διατάξεων για τη 

µείωση του µετοχικού κεφαλαίου δεν µπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανοµή στους 

µετόχους εφόσον, κατά την ηµεροµηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των 

ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγµα, ισολογισµού 

που προβλέπεται από το άρθρο 42γ είναι ή µετά από τη διανοµή αυτή θα γίνει 

κατώτερο από το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου, προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά 

για τα οποία η διανοµή τους απαγορεύεται από το νόµο ή το καταστατικό. Το ποσό 

αυτού του µετοχικού κεφαλαίου µειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόµη κληθεί 

να καταβληθεί. 
 

4.4. Ανώτατο όριο διανοµής 

 Το ποσό που διανέµεται στους µετόχους δε µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 

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

προέρχονται από προηγούµενες χρήσεις και τα αποθεµατικά για τα οποία επιτρέπεται 

και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανοµή τους (άρθρο 44α, παρ. 2, 

Κ.Ν.2190/1920). Το ανώτατο αυτό ποσό µερισµάτων προσδιορίζεται ως εξής: 

Καθαρά κέρδη χρήσης µετά  φόρων ΧΧ 

+/- διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων  ΧΧ 

Μείον: Λοιποί  φόροι µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος         (ΧΧ) 

+ κέρδη προηγούµενων χρήσεων ΧΧ 

+ αποθεµατικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε η διανοµή τους ΧΧ 

- ζηµίες προηγούµενων χρήσεων (ΧΧ) 

- κρατήσεις για τακτικό αποθεµατικό και καταστατικά αποθεµατικά  (ΧΧ) 

Μέγιστο ποσό προς διανοµή στους µετόχους ΧΧ 
 

4.5. Κάλυψη ζηµιών 

4.5.α. Εµπορική νοµοθεσία 

Σύµφωνα µε το άρθρο 45 παρ.1 . «Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα 

προκύπτοντα µετά την αφαίρεση εκ των πραγµατοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών 

παντός εξόδου, πάσης ζηµίας, το κατά το νόµο αποσβέσεων και παντός άλλου 

εταιρικού βάρους.» Συνεπώς, για να υπάρχουν κέρδη προς διάθεση πρέπει 

προηγουµένως να έχουν εξαλειφθεί οι ζηµίες της τρέχουσας ή των προηγούµενων 

χρήσεων.  Η εξάλειψη των ζηµιών είναι υποχρεωτική εφόσον πραγµατοποιούνται 

κέρδη. 
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4.5.β. Φορολογική νοµοθεσία  

Από τη φορολογική όµως νοµοθεσία τίθεται χρονική περίοδος µέσα στην 

οποία τα κέρδη συµψηφίζουν ζηµίες προηγούµενων χρήσεων.  Το κέρδος που 

προκύπτει πέρα από τη χρονική αυτή περίοδο, ανεξάρτητα αν υπάρχουν 

αναπόσβεστες ζηµίες, υποβάλλεται σε φορολογία. Συγκεκριµένα µε το άρθρο 4 παρ.3 

Ν.2238/94, στο οποίο παραπέµπει το άρθρο 105 παρ.11 Ν.2238/94  

«Για να βρεθεί το συνολικό εισόδηµα, αθροίζονται τα επιµέρους εισοδήµατα των 

κατηγοριών Α΄ έως Ζ΄ της προηγούµενης παραγράφου τα οποία αποκτώνται από κάθε 

φυσικό πρόσωπο είτε κατά το οικονοµικό έτος το προηγούµενο από τη φορολογία, 

είτε κατά το ηµερολογιακό ή διαχειριστικό ή γεωργικό έτος το οποίο έληξε µέσα στο 

προηγούµενο από τη φορολογία οικονοµικό έτος. Κατά την άθροιση αυτή 

συµψηφίζονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των επιµέρους εισοδηµάτων. Ειδικά, 

το αρνητικό στοιχείο (ζηµία) του εισοδήµατος από εµπορικές και γεωργικές 

επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν καλύπτεται µε 

συµψηφισµό θετικού στοιχείου εισοδήµατος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει 

τέτοιο στοιχείο εισοδήµατος είτε γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, µεταφέρεται 

για να συµψηφισθεί ολόκληρο στην πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη 

δεύτερη, διαδοχικώς στα πέντε (5) επόµενα οικονοµικά έτη κατά το υπόλοιπο που 

αποµένει κάθε φορά, µε την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του υπόχρεου 

τηρούνται επαρκώς και ακριβώς.» 

Για την αναγνώριση της µεταφοράς της ζηµίας στα επόµενα 5 έτη πρέπει να 

συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις.  

• Η ζηµία να προκύπτει από λογιστικά βιβλία ( Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.)  

• Τα βιβλία να έχουν κριθεί από τη φορολογική αρχή επαρκή και ακριβή, τόσο κατά 

το έτος που προέκυψε η ζηµία όσο και κατά τα έτη που µεταφέρεται για 

συµψηφισµό. 

• Αναγνωρίζεται για συµψηφισµό µόνο η ζηµία που προκύπτει µετά την φορολογική 

αναµόρφωση. 

• Η ζηµία αναγνωρίζεται για συµψηφισµό µόνο όταν προκύπτει από δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος που υποβάλλεται µέχρι το τέλος του οικείου οικονοµικού 

έτους, του οποίου η ζηµία προέκυψε. (άρθρο 61 παρ. 1 Ν.2238/94).  ∆εν απαιτείται 
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η δήλωση της ζηµίας αυτής και µε τις δηλώσεις των επόµενων οικονοµικών ετών, 

όταν τα αποτελέσµατα είναι ζηµιογόνα  (ΠΟΛ 1052/2007) 

• Η χρονική περίοδος των 5 ετών προσµετράτε µεµονωµένα για τη ζηµία καθεµιάς 

χρήσεως.  ∆ηλαδή η ζηµία µιας χρήσεως δεν αθροίζεται µε τη ζηµίας της επόµενης 

χρήσεως γιατί αυτό θα κατέληγε ουσιαστικά σε δυνατότητα µεταφοράς της ζηµίας 

και πέραν των 5 ετών. 

 

4.5.γ. Λογιστικές εγγραφές  

Έστω Α.Ε. τη χρήση 2010 έκλεισε µε ζηµία 500.000 ευρώ ενώ τη χρήση 2011 έκλεισε 

µε κέρδη 10.000.000 ευρώ 

Η κάλυψη της ζηµίας θα γίνει ως εξής: 

ΚΩ∆ .ΑΡ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

88 Αποτελέσµατα προς διάθεση    
88.03 Ζηµίες προηγούµενης χρήσεως προς κάλυψη                    500.000  

42  Αποτελέσµατα εις νέο   
42.01  Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο                                  500.000 

     

88 Αποτελέσµατα προς διάθεση    
88.99 Κέρδη προς διάθεση                                                         500.000  

88  Αποτελέσµατα προς διάθεση   
88.03  Ζηµίες προηγούµενης χρήσεως προς κάλυψη                  500.000 

     

 

4.5.δ. Ζηµία που προκύπτει από φορολογική αναµόρφωση λόγω κερδών από 

µερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. 

Η ζηµία που προκύπτει από τη φορολογική αναµόρφωση των κερδών µιας  

Α.Ε.  µετά την αφαίρεση των µερισµάτων από τη συµµετοχή της σε άλλη ηµεδαπή 

Α.Ε., µεταφέρεται στα επόµενα έτη για συµψηφισµό (ΠΟΛ 1093/2000).  

  Παράδειγµα Α.Ε.  εµφανίζει κέρδη χρήσης  20.000 ευρώ και έσοδα από µερίσµατα 

από συµµετοχή σε άλλη ηµεδαπή Α.Ε.  30.000 ευρώ. Η ζηµία που θα προκύψει από τη 

φορολογική αναµόρφωση θα µεταφερθεί για συµψηφισµό µε κέρδη επόµενων 

χρήσεων  

 

4.5.ε. Ζηµία που προκύπτει από πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.Α.  

Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο ΧΑΑ 

δεν είναι έσοδο ¨φορολογικώς αδιάφορο¨ όπως συµβαίνει µε τα µερίσµατα από 

συµµετοχές, αλλά οι περαιτέρω φορολογικές συνέπειες εξαρτώνται από το χειρισµό 
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του νοµικού προσώπου, δηλαδή αν υπαγάγει αυτό σε φορολογία µε τις γενικές 

διατάξεις ή αν το εµφανίσει σε αφορολόγητο αποθεµατικό. Η εµφάνιση του υπόψη 

κέρδους σε λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού συνεπάγεται την αφαίρεσή του 

κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος από τα κέρδη ισολογισµού 

(φορολογική αναµόρφωση αποτελεσµάτων), µε πιθανό αποτέλεσµα την εµφάνιση 

ζηµίας, η οποία όµως δεν αποτελεί ζηµία από εµπορικές επιχειρήσεις, που προέκυψε 

από τα τηρηθέντα (επαρκώς και ακριβώς) βιβλία. 

Συνεπώς, η ζηµία που προκύπτει από την αφαίρεση του σχηµατισθέντος 

αποθεµατικού από κέρδη από πώληση µετοχών εισηγµένων στο ΧΑΑ δεν 

µεταφέρεται στα επόµενα έτη για συµψηφισµό. (ΠΟΛ 1093/2000) 

 

4.5.στ. Ζηµία µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων µε βάση τις διατάξεις του Ν. 

2166/93 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ 3 Ν. 2166/93, εφόσον, µεταξύ των στοιχείων του 

παθητικού των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων, υφίσταται υπόλοιπο ζηµιών 

προηγούµενων χρήσεων ή τρέχουσας, τούτο εµφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασµό 

στον ισολογισµό τους και στον ισολογισµό της νέας εταιρίας. 

Για το ποσό αυτό των ζηµιών δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 

της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του N. 2238/1994, δηλαδή δεν επιτρέπεται ο 

συµψηφισµός των ζηµιών αυτών µε κέρδη των επόµενων 5 χρήσεων.  Κατ΄ εξαίρεση, 

οι επιχειρήσεις που ρύθµισαν τα χρέη τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 

του N. 1892/1990 µπορούν να µεταφέρουν εν όλω ή εν µέρει το υπόλοιπο του 

λογαριασµού ζηµίες, το οποίο προκύπτει µετά το συµβιβασµό µε τους πιστωτές τους 

και την επικύρωση του από το Εφετείο, στο λογαριασµό 16.05 του Ελληνικού Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) ασωµάτων στοιχείων παγίου ενεργητικού. Η ύπαρξη 

υπολοίπου του παραπάνω λογαριασµού δεν επηρεάζει τη διανοµή κερδών. 

 

4.6.  Τακτικό αποθεµατικό  

4.6.α. Η υποχρεωτική κράτησή του 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 Κ.Ν. 2190/20 επιβάλλεται η 

παρακράτηση ύψους 5% τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών για τον σχηµατισµό 

τακτικού αποθεµατικού.  Η παρακράτηση αυτή είναι υποχρεωτική έστω και αν 

υπάρχει άλλη απόφαση από τη Γ.Σ ή το καταστατικό. Το ποσοστό αυτό γίνεται 20% 

για τις ασφαλιστικές Α.Ε. 
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ΑΡΘΡΟ 44 Ν. 2190/20:  Ετησίως αφαιρείται το ένα εικοστό τουλάχιστον των καθαρών 

κερδών προς σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. Η προς σχηµατισµό αποθεµατικού 

αφαίρεση παύει ούσα υποχρεωτική, άµα ως τούτο φθάσει τουλάχιστον το τρίτον του 

εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεµατικό τούτο χρησιµοποιείται αποκλειστικώς προς 

εξίσωση προ πάσης διανοµής µερίσµατος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του 

λογαριασµού κερδών και ζηµιών. 

Η ανώνυµη εταιρία δεν υποχρεούται να δηµιουργήσει τακτικό αποθεµατικό στις εξής 

περιπτώσεις  

• Όταν το ύψος του τακτικού αποθεµατικού φθάσει στο ποσό του 1/3 του 

Ονοµαστικού Μετοχικού Κεφαλαίου της ( καταβληµένο + οφειλόµενο)  (άρθρο 44 

Κ.Ν. 2190/20)  και για τις ασφαλιστικές εταιρίες το τετραπλάσιο του µετοχικού 

Κεφαλαίου. 

• Όταν γίνεται φορολογική αναµόρφωση των κερδών της χρήσης και ο φόρος 

εισοδήµατος υπερκαλύπτει το σύνολο των καθαρών κερδών της (Ν.1353/2-5-90) 

• Όταν τα κέρδη της χρήσης υπερκαλύπτονται από ζηµίες προηγούµενων χρήσεων  

Η ανώνυµη εταιρία µπορεί να σχηµατίσει τακτικό αποθεµατικό πέρα του 5% 

εφόσον αναφέρεται στο καταστατικό της.  Το παραπάνω αυτό ποσοστό µπορεί να 

διανεµηθεί σε µεταγενέστερη χρήση εφόσον το αποφασίσει η Τακτική Γενική 

Συνέλευση.   Επίσης στο καταστατικό µπορεί να ορίζει µεγαλύτερο ποσοστό (πέραν 

του 1/3 του Μ.Κ.) του σχηµατισµένου αποθεµατικού. 

 

4.6.β. Τρόπος υπολογισµού 

Το τακτικό αποθεµατικό υπολογίζεται στα πραγµατικά καθαρά κέρδη της 

χρήσης (ΠΟΛ 1248/1992 και ΠΟΛ 1120/1993) µετά την αφαίρεση όλων των εξόδων 

και όλων των ζηµιών καθώς και προβλεπόµενων από το νόµο αποσβέσεων και παντός 

άλλου εταιρικού βάρους και ζηµιών προηγουµένων χρήσεων και του αναλογούντος 

φόρου εισοδήµατος. Αν εκτός από τα κέρδη της χρήσης, διανέµονται και κέρδη 

προηγούµενων χρήσεων ή και αποθεµατικά, η κράτηση για τακτικό αποθεµατικό 

υπολογίζεται µόνο επί των καθαρών κερδών της χρήσεως. 

Το τακτικό αποθεµατικό είναι το αλγεβρικό άθροισµα των υπολοίπων των παρακάτω 

λογαριασµών. 
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88.06 ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεως (λογ.42.04)         β 

88.09 Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι              (γ) 

88.03 Ζηµίες προηγούµενης χρήσεως προς κάλυψη (λογ.42.01)            (δ) 

88.04 Ζηµίες προηγούµενων χρήσεων προς κάλυψη (λογ.42.02)           (ε) 

 Σύνολο ζ 

 Μείον αναλογούν φόρος εισοδήµατος   ζ χ φορολογικό συντελεστή       (η) 

 Ποσό επί του οποίου υπολογίζεται το αποθεµατικό                                 θ 

 Τακτικό αποθεµατικό                                                                    θ χ 5% 
 

 

4.6.γ. Σκοπός του τακτικού αποθεµατικού 

Αποκλειστικός προορισµός (διάταξη αναγκαστικού δικαίου ) του τακτικού 

αποθεµατικού είναι να καλύψει τις ζηµίες που προκύπτουν µε τη σύνταξη 

Ισολογισµού στο τέλος της χρήσης, και όχι για ζηµίες που προκύπτουν κατά τη 

διάρκεια της χρήσης πχ µε τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις ή από έκτακτο 

γεγονός πχ πυρκαγιά.  Οι προς κάλυψη ζηµίες µπορεί να προέρχονται  και από 

προηγούµενη χρήση εφόσον δεν καλύφθηκαν από κέρδη ή άλλα αποθεµατικά. 

Η χρησιµοποίηση του τακτικού αποθεµατικού για κάλυψη ζηµιών δεν είναι 

υποχρεωτική αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικό τρόπο κάλυψης αυτής.  

∆ηλαδή είτε αφήνοντας τη ζηµία ακάλυπτη ώστε να καλυφθεί από κέρδη επόµενων 

χρήσεων, είτε καλύπτοντας την µε άλλα αποθεµατικά. 
 

4.6.δ. Τακτικό αποθεµατικό από αφορολόγητα ή κατά ειδικό τρόπο 

φορολογούµενα έσοδα   

Το τακτικό αποθεµατικό σχηµατίζεται από τα κέρδη της χρήσεως.  Σε 

περίπτωση όµως ανεπάρκειας φορολογούµενων κερδών είναι δυνατόν να σχηµατιστεί 

από αφορολόγητα έσοδα ή έσοδα φορολογούµενα κατά ειδικό τρόπο. 

Παράδειγµα  : ∆εδοµένα  

Λογιστικά κέρδη 200.000 

Λογιστικές διαφορές  15.000 

Έσοδα αφορολόγητα  300.000 

Έσοδα φορολογηµένα κατά ειδικό τρόπο  60.000 

∆ιανοµή µερίσµατος  80.000 

∆ιανοµή αµοιβών ∆.Σ.  20.000 
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Φορολογική αναµόρφωση  

Λογιστικά κέρδη   200.000 

Πλέον Λογιστικές διαφορές                                    15.000 

∆ηλωθέντα καθαρά κέρδη                                     215.000 

Μείον έσοδα αφορολόγητα                                   300.000 

Έσοδα φορολογηµένα κατά ειδικό τρόπο         60.000 

Ζηµία µετά τη φορολογική αναµόρφωση                145.000 

διανεµόµενα κέρδη 20.000+80.000                       100.000 

Πλέον αναλογούν φόρος100.000 x 24/76 = 31.579                                                  31.579 

Φορολογητέα Κέρδη 131.579 

Φόρος εισοδήµατος 131.579 χ 24% 31.579 

 

Τακτικό αποθεµατικό 

Καθαρά κέρδη χρήσης                     300.000 

Μείον φόρος εισοδήµατος                  31.579 

Ποσό για σχηµατισµό αποθεµατικού   268.421 

Τακτικό αποθεµατικό  268.421 χ 5% = 13.421 

Σηµείωση: επειδή το άθροισµα των  αφορολόγητων και των κατά ειδικό τρόπο 

φορολογούµενων εσόδων είναι µεγαλύτερο από τα λογιστικά κέρδη της χρήσης, 

συνάγεται ότι τα λογιστικά κέρδη προέρχονται αποκλειστικά από αυτά τα έσοδα.  

Κατά τον σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού θα πρέπει να γίνει διάκριση σε 

ξεχωριστούς λογαριασµούς των ποσών που προέρχονται από τα αφορολόγητα έσοδα 

και των κατά ειδικό τρόπο φορολογούµενων, ώστε σε περίπτωση διάλυσης της 

εταιρίας να υπαχθούν σε φορολογία µε τις γενικές διατάξεις και να συµψηφιστεί ο 

φόρος που παρακρατήθηκε (Υπ.Οικ.έγγρ.1037076/10558/Β0012/21-04-2000) 

Η  διάκριση αυτή θα γίνει ως εξής : Τακτικό αποθεµατικό που προέρχεται από 

αφορολόγητα έσοδα (300.000 . 13.421) /360.000 = 11.184 

Τακτικό αποθεµατικό που προέρχεται από έσοδα φορολογούµενα κατά ειδικό τρόπο 

(60.000 . 13.421) / 360.000 = 2.237 
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4.7.   Φόρος εισοδήµατος .   
 
4.7.  Φορολογικός Συντελεστής 

Κύριος φόρος : Σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2238/1994 για τα εισοδήµατα 

οικονοµικού έτους 2011 (δηλώσεις φορολογίας το 2011 για τη χρήση του 2010), ο 

συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%).   Με βάση 

τη νέα διάταξη (η παρ. 1 του άρθρου 109 αντικαταστάθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 

14 του Ν.3943/2011 ) ορίζεται συντελεστής είκοσι τοις εκατό (20% )για  τα κέρδη 

του οικονοµικού έτους 2012 και µετά.  

Με το προηγούµενο καθεστώς προβλεπόταν σταδιακή µείωση του 

φορολογικού συντελεστή και ο συντελεστής 20% θα εφαρµοζόταν για κέρδη που θα 

προέκυπταν στις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 

και µετά. Επίσης, προβλέπεται ότι και τα Νοµικά Πρόσωπα που θα κλείσουν 

υπερδωδεκάµηνη χρήση η οποία αναφέρεται στο οικονοµικό έτος 2011 θα 

φορολογηθούν µε συντελεστή 24%, αντί του προβλεπόµενου 25% µε τις 

προηγούµενες διατάξεις, καθόσον η διαχειριστική τους χρήση µπορεί να είχε αρχίσει  

προ της 1.1.2010. 

Συµπληρωµατικός φόρος: Εκτός του παραπάνω φόρου επιβάλλεται και 

συµπληρωµατικός φόρος 3% στο συνολικό ακαθάριστο εισόδηµα από τα ακίνητα, ο 

οποίος όµως φόρος δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό του κύριου φόρου. Σηµειώνεται ότι 

ο συµπληρωµατικός φόρος δεν επιβάλλεται στα εισοδήµατα από ακίνητα των νοµικών 

προσώπων, τα οποία απαλλάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 

Ν.2238/1994, του φόρου εισοδήµατος για τα εισοδήµατα αυτά. 

Από το συνολικό αυτό φόρος ( κύριο και συµπληρωµατικό) εκπίπτει  

• Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 12, 13 παράγραφοι 1 και 2, 55, 111 και 114 Ν.2238/1994, στο εισόδηµα που 

υπόκειται σε φόρο. 

• Ο φόρος που αναλογεί στο µέρος των φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο µε 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης εισοδηµάτων, που διανέµονται και µε τα 

οποία έχουν προσαυξηθεί τα υποκείµενα σε φορολογία κέρδη του νοµικού προσώπου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν.2238/94. 

• ο φόρος που παρακρατήθηκε ή προεισπράχθηκε ή αποδεδειγµένα καταβλήθηκε 

στην αλλοδαπή για εισοδήµατα που προέκυψαν σε αυτή και υπόκεινται σε φορολογία  
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Ειδικά, για µερίσµατα που εισπράττει ηµεδαπή µητρική εταιρεία από 

αλλοδαπή θυγατρική εταιρεία, εκπίπτει το άθροισµα των ποσών του φόρου που τυχόν 

καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήµατος νοµικού προσώπου, καθώς και του φόρου που 

παρακρατήθηκε ως φόρος επί του µερίσµατος, τόσο στο επίπεδο της θυγατρικής όσο 

και στο επίπεδο οποιασδήποτε άλλης θυγατρικής χαµηλότερου επιπέδου του ίδιου ή 

άλλου κράτους µε αυτήν, κατά το µέρος το οποίο αναλογεί στα πιο πάνω µερίσµατα 

που εισπράττει η ηµεδαπή µητρική εταιρεία. 

Προκαταβολή φόρου :  Η προκαταβολή του φόρου ορίζεται ως ποσοστό εκατό τοις 

εκατό (100%) για τις τραπεζικές ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες και τα 

υποκαταστήµατα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα. Και ως 

ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) για τις λοιπές ανώνυµες εταιρίες . 
 

4.7.α. Αντικείµενο του φόρου 
Αντικείµενο του φόρου, σύµφωνα µε το άρθρο 99 του Ν.2238/94 Κ.Φ.Ε. για 

τις ηµεδαπές γενικά ανώνυµες εταιρίες, µε εξαίρεση τις τραπεζικές και ασφαλιστικές 

εταιρίες, το συνολικό καθαρό εισόδηµα ή κέρδος που προκύπτει στην ηµεδαπή ή 

αλλοδαπή. Συνεπώς εάν µια ηµεδαπή Α.Ε. έχει υποκαταστήµατα στην αλλοδαπή, τα 

καθαρά κέρδη αυτού προσαυξάνουν το φορολογητέο εισόδηµα της ηµεδαπής. 

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες υφίστανται συµβάσεις περί 

αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήµατος µεταξύ Ελλάδας και χώρας που προέκυψε 

το εισόδηµα. 
 

4.7.β. Προσδιορισµός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήµατος  

Ακαθάριστα έσοδα 

Σύµφωνα µε το άρθρο 105 Ν.2238/1994 ως ακαθάριστα έσοδα λαµβάνονται  

• το τίµηµα των οριστικών πωλήσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί  

• οι αµοιβές από παροχή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί 

• Το εισόδηµα από ακίνητα (άρθρα 20,21,22 Ν.2238/1994) 

• από κινητές αξίες (άρθρα 24, 25 Ν.2238/1994) 

• από συµµετοχή σε άλλες εµπορικές επιχειρήσεις (άρθρα 24,25 Ν.2238/1994) 

• από γεωργικές επιχειρήσεις (άρθρα 40,41 Ν.2238/1994)  

• το εισόδηµα ειδικών περιπτώσεων και η αυτόµατη υπερτίµηση κεφαλαίου (άρθρα 

13, 28 Ν.2238/1994) 

• το εισόδηµα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (άρθρο 48 Ν.2238/1994) 

• το εισόδηµα από αλλοδαπές επιχειρήσεις (άρθρο 37 Ν.2238/1994) 
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Εκπιπτόµενες δαπάνες  

Από τα ακαθάριστα έσοδα εκπίπτουν οι δαπάνες απόκτησης εισοδήµατος όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 31 του Ν.2238/1994. 

Επίσης από τα ακαθάριστα έσοδα των ηµεδαπών ανώνυµων εταιριών εκπίπτουν: 

• Τα ποσά που καταβάλλει ηµεδαπή ανώνυµη εταιρία για την εξαγορά ιδρυτικών 

τίτλων αυτής, καθώς και οι τόκοι που καταβάλλει στους κατόχους ιδρυτικών τίτλων 

της, εφόσον οι τόκοι αυτοί δεν προέρχονται από τα κέρδη της.  

• Οι τόκοι που καταβάλλει ηµεδαπή ανώνυµη εταιρία στους κατόχους προνοµιούχων 

µετοχών αυτής, εφόσον οι τόκοι δεν προέρχονται από τα κέρδη της. 

• Οι αποζηµιώσεις και αµοιβές µελών του διοικητικού συµβουλίου που βαρύνουν 

την ίδια την ανώνυµη εταιρία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του 

Κ.Ν. 2190/1920. 

Όµως σε περίπτωση κατά την οποία στα ακαθάριστα έσοδα περιλαµβάνονται 

και έσοδα που απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος ή φορολογούνται κατά ειδικό 

τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή έσοδα από µερίσµατα και κέρδη 

από συµµετοχή σε ηµεδαπές εταιρίες, για τον υπολογισµό του καθαρού κέρδους της 

επιχείρησης που υπόκειται σε φορολογία, το συνολικό ποσό των δαπανών που 

πρόκειται να εκπεσθεί µειώνεται κατά τα εξής ποσά δαπανών, που βαρύνουν τα πιο 

πάνω ακαθάριστα έσοδα: 

� Ποσό των χρεωστικών τόκων που αναλογούν στα έσοδα αυτά, που 

εξευρίσκεται µε επιµερισµό των συνολικών τόκων αυτών ανάλογα µε τα έσοδα που 

υπόκεινται στη φορολογία και των λοιπών  απαλλασσόµενων ή κατά ειδικό τρόπο 

φορολογούµενων.  

� Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των εσόδων που απαλλάσσονται της 

φορολογίας ή φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης ή των εσόδων από µερίσµατα και κέρδη από συµµετοχή σε άλλες 

ηµεδαπές επιχειρήσεις, ως λοιπές δαπάνες. Το ποσό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 

είκοσι τοις εκατό (20%) των πάσης φύσεως δαπανών της επιχείρησης.(άρθρο 31 παρ. 

8 Ν.2238/1994) 

� Το ποσό που αποµένει µετά τις εκπτώσεις αποτελεί το συνολικό καθαρό 

εισόδηµα της Α.Ε.  Στην πράξη το συνολικό καθαρό εισόδηµα προκύπτει από τη 

φορολογική αναµόρφωση των λογιστικών κερδών της χρήσης, δηλαδή την 
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προσαύξηση των κερδών της χρήσης µε τις µη αναγνωριζόµενες φορολογικά δαπάνες 

και την µείωση τους µε τα µη διανεµόµενα αφορολόγητα έσοδα, µε τα µη 

διανεµόµενα κατά ειδικό τρόπο φορολογηµένα έσοδα και µε τα έσοδα που έχουν 

φορολογηθεί σε προηγούµενες χρήσεις.   

 
4.7.γ.  Κατάταξη ακαθαρίστων εσόδων µε κριτήριο την φορολογία . 
Φορολογία µε τις γενικές διατάξεις 

• Εισόδηµα από εµπορική δραστηριότητα 

• Εισόδηµα από ακίνητα  

• Παράγωγη µη εισηγµένων στο Χ.Α. 

• Υπεραξία ακινήτων 

• Υπεραξία από µεταβίβαση µεριδίων ΟΕ/ΕΕ/ΕΠΕ/ 

• Τόκοι δανείων που χορήγησε η Α.Ε. 

Φορολογία µε τις γενικές διατάξεις, παρακράτηση 

φόρου και συµψηφισµός αυτού µε τον φόρο 

εισοδήµατος 

• Πωλήσεις προς το ∆ηµόσιο για προµήθεια αγαθών ή 

λήψη υπηρεσιών  

• Τόκοι καταθέσεων  

• Τόκοι οµολογιακών δανείων Α.Ε.                                   

• Αµοιβές Ελεύθερων επαγγελµατιών   

Αφορολόγητα έσοδα 

• Έσοδα από µερίσµατα αµοιβαίων 

Κεφαλαίων 

• Παράγωγα εισηγµένων στο Χ.Α. 

• Έσοδα από µετοχές εισηγµένες στο 

Χ.Α. 

Φορολογικά αδιάφορα 

Κέρδη από συµµετοχές σε άλλες εταιρίες  

Φορολογηθέντα µε ειδικό τρόπο 

∆εν υφίστανται πλέον  

  

4.7.δ.  Φορολογική αναµόρφωση κερδών  

Καθαρό εισόδηµα (κέρδος ) ΧΧ 

Συν Μη αναγνωριζόµενα φορολογικά έξοδα (Λογιστικά έξοδα) ΧΧ 

Μείον Μερίσµατα Μετόχων (ΧΧ) 

Κέρδη από συµµετοχές (ΧΧ) 

Μη διανεµόµενα έσοδα αφορολόγητα (ΧΧ) 

Μη διανεµόµενα έσοδα φορολογηµένα κατά ειδικό τρόπο (ΧΧ) 

Φορολογικά αναγνωριζόµενες ζηµίες προηγουµένων χρήσεων (ΧΧ) 

Αφορολόγητα αποθεµατικά                                                         (ΧΧ) 

Φορολογητέο Εισόδηµα   ΧΧ 
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4.7.ε.  Φορολογική αναµόρφωση κερδών σε περίπτωση διανοµής κερδών  

Το άρθρο 106 Ν.2238/1994 ορίζει ότι, όταν µεταξύ των εισοδηµάτων των 

ανωνύµων εταιριών συµπεριλαµβάνονται και µερίσµατα ή κέρδη από συµµετοχή σε 

άλλες εταιρίες, των οποίων τα κέρδη έχουν φορολογηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 109 

(ηµεδαπές Α.Ε., ΕΠΕ, Συνεταιρισµοί και οι ενώσεις τους, δηµόσιες, δηµοτικές ή 

κοινοτικές επιχειρήσεις)  ή του άρθρου 10 Ν.2238/1994 (Ο.Ε. Ε.Ε. κοινοπραξίες, 

κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή µη εταιρίες , συµµετοχικές ή 

µη), τα εισοδήµατα αυτά αφαιρούνται από τα συνολικά καθαρά κέρδη προκειµένου 

υπολογισµού των φορολογητέων κερδών του νοµικού προσώπου.  ∆ηλαδή τα 

εισοδήµατα αυτά δεν υπόκεινται σε φορολογία, αδιάφορα αν διανεµηθούν ή όχι στους 

µετόχους. (ΠΟΛ 1248/1992) 

Σε περίπτωση όµως, που στα καθαρά κέρδη ηµεδαπής ανώνυµης εταιρίας, 

συµπεριλαµβάνονται, εκτός από τα µερίσµατα και τα κέρδη από συµµετοχή σε άλλες 

εταιρίες, που αναφέρονται πιο πάνω, και εισοδήµατα φορολογηθέντα κατά ειδικό 

τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή αφορολόγητα έσοδα (τόκοι 

οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου έκδοσης µέχρι 31/12/1996) και περαιτέρω λαµβάνει 

χώρα διανοµή κερδών, τότε χρειάζεται φορολογική αναµόρφωση της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήµατος για τον προσδιορισµό των διανεµόµενων κερδών που 

αναλογούν στα εισοδήµατα αυτά.   Σηµείωση ότι αυτά δεν ισχύουν αν δεν γίνει η 

διανοµή των κερδών.  

Για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών του νοµικού προσώπου 

προστίθεται σε αυτά το µέρος των αφορολόγητων εσόδων ή φορολογούµενων κατά 

ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης , που αναλογεί στα 

διανεµόµενα κέρδη µε οποιαδήποτε µορφή, µετά την αναγωγή του ευρισκόµενου 

αυτού ποσού σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου 

(άρθρο 106 παρ.2 Ν.2238/1994).  Εποµένως θεωρείται ότι για τον προσδιορισµό των 

φορολογητέων καθαρών κερδών των Α.Ε., τα διανεµόµενα µε οποιοδήποτε τρόπο 

κέρδη προέρχονται κατά αναλογία των φορολογούµενων µε τις γενικές διατάξεις, των 

αφορολόγητων και των φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο κερδών. 
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4.8.  Πρώτο µέρισµα 

4.8.α. Νοµικό πλαίσιο. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2β Ν.2190/20 τα καθαρά κέρδη 

διανέµονται κατά την εξής σειρά:  

α) αφαιρείται κατά τον παρόντα νόµο ή το καταστατικό κράτηση για τακτικό 

αποθεµατικό,  

β) κρατείται το απαιτούµενο ποσό για την καταβολή του µερίσµατος, που 

προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α'), και 

γ) το υπόλοιπο διατίθεται κατά τους ορισµούς του καταστατικού» 

Το ύψος λοιπόν του υποχρεωτικά διανεµόµενου µερίσµατος σύµφωνα µε την 

παρ. 1 του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 (όπως τροποποιήθηκε µε το τους Ν.876/1979, 

Ν 2753/1999, Ν2789/2000, Ν.3460/2006) ανέρχεται σε 35% επί των καθαρών 

κερδών της χρήσης, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και των κερδών 

από την εκποίηση µετοχών θυγατρικής, οι οποίες κατέχονται τουλάχιστον από 

δεκαετίας και αντιπροσωπεύουν συµµετοχή πάνω από 20% επί του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής.  

Υπάρχει η δυνατότητα µε απαρτία και πλειοψηφία κατά 65% του 

καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου να µην διανεµηθεί το µέρισµα αυτό. 

Προϋπόθεση είναι η µεταφορά του µη διανεµόµενου µερίσµατος µέχρι τουλάχιστον 

ποσοστού 35% των καθαρών κερδών, να µεταφερθεί σε ειδικό λογαριασµό 

αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση.  Το αποθεµατικό αυτό υποχρεούται η Α.Ε. εντός 

τετραετίας να το κεφαλαιοποιήσει µε έκδοση νέων µετοχών που παραδίδονται δωρεάν 

στους παλαιούς µετόχους. (άρθρο 3 παρ.2 Α.Ν. 148/1967) 

Ακόµα η Γενική Συνέλευση µε απαρτία και πλειοψηφία 70% τουλάχιστον του 

καταβεβληµένου Μετοχικού κεφαλαίου µπορεί να αποφασίσει να µην διανεµηθεί το 

µέρισµα αυτό. (αρθρο 3 παρ.3 Α.Ν. 148/1967) 

Επίσης, το άρθρο 10 Ν.3460/2006 όρισε το εξής:«Στο τέλος της παραγράφου 1 

του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α΄) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: Το 

καθαρό κέρδος που αποµένει από την αποτίµηση χρηµατοπιστωτικών µέσων στην 

εύλογη αξία τους µετά την αφαίρεση των ζηµιών από την ίδια αιτία δεν λαµβάνεται 

υπόψη για τον υπολογισµό του υποχρεωτικού µερίσµατος που προβλέπεται από την 

υφιστάµενη νοµοθεσία.» 
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4.8.β. Τρόπος υπολογισµού  

86.99 Λογιστικό  Κέρδος  Χρήσης  α 
88.06 +/-  ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσης (λογ.42.04)         β 
88.09 -  Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι              (γ) 
 -   Κέρδη από την εκποίηση µετοχών που κατέχονται από 10ετίας 

και αντιπροσωπεύουν συµµετοχή µεγαλύτερη του 20% επί του 
κεφαλαίου  της Θυγατρικής. 

(δ) 

 -   καθαρό κέρδος (κέρδος – ζηµίες ) που προκύπτει από την 
αποτίµηση χρηµατοπιστωτικών µέσων στην εύλογη αξία τους 
(άρθρο 10 Ν.3460/2006) 

(ε) 

88.03 - Ζηµίες προηγούµενης χρήσεως προς κάλυψη (λογ.42.01)            (στ) 
88.04 - Ζηµίες προηγούµενων χρήσεων προς κάλυψη (λογ.42.02)           (ζ) 
 Σύνολο                       (Υπόλοιπο ) Η 
 Μείον αναλογούν φόρος εισοδήµατος  Η Χ φορολογικό συντελεστή       (Ι) 
 Ποσό επί του οποίου υπολογίζεται το αποθεµατικό               ( Η – Ι)                           Κ 
 Τακτικό αποθεµατικό                                                                    Κ χ 5% 

 

Βάση υπολογισµού του µερίσµατος  «β» : Μέρισµα µετόχων «Κ- Κ.5%» . 35% 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο τρόπος αυτός υπολογισµού του πρώτου µερίσµατος 

ισχύει από την 08/08/2007, έναρξη ισχύος του Ν. 3604/2007, ο οποίος κατάργησε την 

υποχρέωση διανοµής ελάχιστου υποχρεωτικού µερίσµατος 6% επί του 

καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 
 

4.8.γ. Τρόπος καταβολής 

Το µέρισµα καταβάλλεται µε µετρητά µέσα σε 2 µήνες από την ηµεροµηνία 

της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τη διάθεση των κερδών. Η υποχρέωση 

καταβολής του παραγράφεται µετά από µία 5ετία από το τέλος του έτους που 

γεννήθηκε η απαίτηση. Οι κοµιστές ανώνυµων µετοχών που δεν είναι εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο έχουν υποχρέωση, κατά την εξαργύρωση των µερισµαταποδείξεων, 

να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) ότι είναι 

κύριοι ή επικαρπωτές των µετοχών. Αυτός που ενεργεί την εξαργύρωση των 

µερισµαταποδείξεων έχει υποχρέωση να την αρνηθεί, εφόσον δεν προσκοµίζεται η πιο 

πάνω υπεύθυνη δήλωση. Η δήλωση αυτή αποστέλλεται µέσα σε δύο (2) µήνες από τη 

λήξη κάθε ηµερολογιακού έτους, στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής 

υπηρεσίας, που είναι αρµόδιος για τη φορολογία της ανώνυµης εταιρίας. (άρθρο 79 

παρ. 2 Ν.2238/94) 
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4.8.δ. Φορολογία µερισµάτων και προµερισµάτων που εγκρίνονται µε αποφάσεις 

των τακτικών Γ.Σ. από 01/01/2011 και µετά 

Με βάσει το άρθρο 54 του Ν2238/94 στα κέρδη που διανέµουν οι ηµεδαπές 

Α.Ε.  µε τη µορφή µερισµάτων ή προµερισµάτων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η 

καταβολή γίνεται σε µετρητά ή µετοχές, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε 

συντελεστή 21% για αυτά που εγκρίνονται µε αποφάσεις των τακτικών Γ.Σ. από 

01/01 – 31/12/2011 και 25% από 01/01 – 31/12/2012 και µετά. 

Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για 

τα εν λόγω εισοδήµατα. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αν ο δικαιούχος των µερισµάτων είναι φυσικό 

πρόσωπο και ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατός του βάσει κλίµακας (άρθρο 9 

Ν.2238/94) που προκύπτει µε τη συνάθροιση των µερισµάτων µε τα λοιπά του 

εισοδήµατα, είναι µικρότερος του 21%, τότε ∆ΕΝ  εξαντλείται η φορολογική 

υποχρέωση για τα µερίσµατα.  Σε αυτή την περίπτωση τα υπόψη µερίσµατα 

φορολογούνται µε τα λοιπά εισοδήµατα του µε τις γενικές διατάξεις και το τυχών 

πιστωτικό υπόλοιπο του φόρου επιστρέφεται. Στην αντίθετη περίπτωση όπου ο 

φορολογικός συντελεστής, που προκύπτει µε τη συνάθροιση µερισµάτων και λοιπών 

εισοδηµάτων, είναι µεγαλύτερος του 21%, τότε εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση 

για τα µερίσµατα δηλαδή δεν συναθροίζονται αυτά µε τα λοιπά εισοδήµατα. 

 

4.9.  Αποθεµατικό για ίδιες µετοχές 

3.9.α. Νοµικό πλαίσιο 

Σε αντίθεση µε τις προσωπικές εταιρείες, η ανώνυµη εταιρεία (ΑΕ), ως 

ακραιφνώς κεφαλαιουχική, ευθύνεται απέναντι στους εταιρικούς δανειστές µόνο 

µέχρι το ύψος του µετοχικού της κεφαλαίου. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι η εταιρική 

περιουσία, που αντιστοιχεί στο µετοχικό κεφάλαιο, παραµένει αποταµιευµένη, αλλά 

αντιθέτως χρησιµοποιείται για τους σκοπούς της εταιρείας και υπόκειται στον 

επιχειρηµατικό κίνδυνο. 

  Η διανοµή ωστόσο της εταιρικής περιουσίας, υπό τη µορφή είτε της 

επιστροφής εισφορών είτε της διαθέσεως µη πραγµατικά επιτευχθέντων κερδών, δεν 

επιτρέπεται ακόµη και αν συµφωνούν όλοι οι µέτοχοι. Πρόκειται κατ’ ουσία για 

λογιστική δέσµευση της εταιρικής περιουσίας, η οποία επιτυγχάνεται µε την 

αναγραφή του µετοχικού κεφαλαίου στο παθητικό σκέλος του ισολογισµού της. 
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     Εντούτοις, µια περίπτωση έµµεσης επιστροφής εισφορών αποτελεί η 

απόκτηση από την εταιρεία δικών της (ιδίων) µετοχών. Προκειµένου δε να αποκτήσει 

η εταιρεία ίδιες µετοχές καταβάλλει στον µέχρι τότε µέτοχό της το αντίτιµό τους, στο 

οποίο περιλαµβάνεται και η αξία της εισφοράς του. Με τον τρόπο αυτό η εταιρική 

περιουσία µειώνεται χωρίς να υπάρχει όφελος για την εταιρεία. Αυτός είναι και ο 

λόγος για τον οποίο η απόκτηση από την ΑΕ δικών της µετοχών επιτρέπεται µόνον 

υπό ιδιαίτερα αυστηρές προϋποθέσεις. 

Μια περίπτωση έµµεσης επιστροφής εισφορών αποτελεί η απόκτηση από την 

εταιρεία δικών της (ιδίων) µετοχών. Προκειµένου δε να αποκτήσει η εταιρεία ίδιες 

µετοχές καταβάλλει στον µέχρι τότε µέτοχό της το αντίτιµό τους, στο οποίο 

περιλαµβάνεται και η αξία της εισφοράς του. 

Ο νόµος 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε το νόµο 3604/2007, προβλέπει ότι 

η εταιρεία µπορεί, η ίδια ή µε πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµά του αλλά για 

λογαριασµό της, να αποκτήσει δικές της µετοχές, µόνο όµως µετά από έγκριση της 

Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (ΓΣ), η οποία ορίζει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των προβλεπόµενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθµό 

µετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η 

σχετική έγκριση (που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 24 µήνες) και, σε περίπτωση 

απόκτησης από επαχθή αιτία (πχ πώληση), τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας 

απόκτησης. 

Οι αποκτήσεις πραγµατοποιούνται µε ευθύνη των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου (∆Σ), η δε ονοµαστική αξία των αποκτώµενων µετοχών δεν επιτρέπεται 

να υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Η απόκτηση 

µετοχών δεν επιτρέπεται επίσης να έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των ιδίων 

κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του αθροίσµατος του µετοχικού κεφαλαίου και των µη 

διανεµοµένων αποθεµατικών. ∆εν αποκλείεται µάλιστα η συναλλαγή να αφορά µόνο 

µετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως. 

   Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η απόκτηση ιδίων µετοχών, η ονοµαστική αξία των 

οποίων υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι 

µετοχές αυτές πρόκειται να διανεµηθούν από την εταιρεία στο προσωπικό της ή στο 

προσωπικό συνδεδεµένης µε αυτήν εταιρείας και εφόσον η διανοµή πραγµατοποιηθεί 

εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δώδεκα (12) µηνών από τον χρόνο απόκτησης των 

µετοχών αυτών. 
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Επιτρέπεται επίσης άνευ προϋποθέσεως η απόκτηση ιδίων µετοχών από την 

ΑΕ σε εκτέλεση απόφασης για µείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς 

µετοχών, καθώς και µετά από καθολική µεταβίβαση περιουσίας. Περαιτέρω, 

επιτρέπεται η απόκτηση ιδίων µετοχών, που έχουν αποπληρωθεί πλήρως, από 

χαριστική αιτία, καθώς και η απόκτηση ιδίων µετοχών από τράπεζες και άλλους 

πιστωτικούς οργανισµούς ως προµήθεια για αγορά. Επιπλέον επιτρέπεται η απόκτηση 

ιδίων µετοχών µε βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόµο ή δικαστική απόφαση 

µε σκοπό την προστασία των µειοψηφούντων µετόχων, κυρίως σε περίπτωση 

συγχώνευσης, αλλαγής του σκοπού ή της µορφής της εταιρείας, µεταφοράς της έδρας 

στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισµών στη µεταβίβαση των µετοχών, καθώς και η 

απόκτηση µε σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιµο 

οµολογιακό δάνειο. 

  Επιτρεπτή είναι και η απόκτηση ιδίων µετοχών που εξοφλήθηκαν πλήρως µε 

πλειστηριασµό µέσω αναγκαστικής εκτέλεσης, που πραγµατοποιήθηκε για την 

ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των µετοχών αυτών. Σε όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις η απόκτηση από την ΑΕ µετοχών της δεν επιτρέπεται να έχει 

ως αποτέλεσµα τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων της σε ποσό κατώτερο του 

αθροίσµατος του µετοχικού κεφαλαίου και των µη διανεµοµένων αποθεµατικών. 

       Οι µετοχές που αποκτήθηκαν κατ’ εξαίρεση µε έναν από τους παραπάνω τρόπους, 

πλην της µείωσης κεφαλαίου και της εξαγοράς, πρέπει να µεταβιβασθούν εντός 

προθεσµίας τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο απόκτησής τους, εκτός αν η 

ονοµαστική αξία τους δεν υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου. Οι µετοχές που αποκτήθηκαν εξάλλου κατά παράβαση των διατάξεων του 

νόµου πρέπει να µεταβιβασθούν εντός προθεσµίας ενός έτους από το χρόνο 

απόκτησής τους. 

  Οι µετοχές που δεν µεταβιβάζονται µέσα στις προθεσµίες αυτές ακυρώνονται. 

Η ακύρωση αυτή γίνεται µε µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο 

ποσό µε απόφαση της ΓΣ, η οποία λαµβάνεται µε τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. 

Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται σε κάθε υπαίτιο µέλος 

του ∆Σ πρόστιµο ύψους 30.000 ευρώ. Η µεταβίβαση των µετοχών µπορεί να γίνει σε 

κάθε περίπτωση και µετά την πάροδο της προθεσµίας, το αργότερο µέχρι την 

ακύρωσή τους. 

Ο πρόσφατος Ν. 3604/2007 κατάργησε την ειδική περίπτωση απόκτησης 

µετοχών για στήριξη της χρηµατιστηριακής αξίας, που δεν αποκλείεται να συνιστά 
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χειραγώγηση της αγοράς. Περαιτέρω, διασάφησε το νοµικό καθεστώς των ιδίων 

µετοχών. Συγκεκριµένα, τα δικαιώµατα παράστασης στη ΓΣ και ψήφου που 

απορρέουν από τις µετοχές αυτές αναστέλλονται. 

Εξάλλου, οι µετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για τον σχηµατισµό απαρτίας, 

δηλαδή δεν υπολογίζονται στον αριθµητή του κλάσµατος αλλά στον παρονοµαστή 

του, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η επίτευξη απαρτίας, γεγονός που λειτουργεί ως 

αντικίνητρο για την κατοχή ιδίων µετοχών. Τα µερίσµατα που αντιστοιχούν στις ίδιες 

µετοχές προσαυξάνουν αυτά των λοιπών µετόχων, ενώ το ίδιο συµβαίνει κατά κανόνα 

και µε το δικαίωµα προτίµησης σε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. 

Τέλος, σε περίπτωση επιτρεπόµενης αναγραφής των ιδίων µετοχών στο ενεργητικό 

του ισολογισµού, η ΑΕ οφείλει να σχηµατίζει και να διατηρεί ισόποσο αποθεµατικό. 

 

4.9.β. Σχηµατισµός αποθεµατικού από ίδιες µετοχές 

Το αποθεµατικό για ίδιες µετοχές σχηµατίζεται από τα κέρδη της χρήσης, τα 

οποία φορολογούνται σε επίπεδο εταιρίας.  Το αποθεµατικό καταχωρείται και 

εµφανίζεται σε λογ. 41.09 «αποθεµατικά για ίδιες µετοχές» και είναι φορολογηµένο.  

Μετά την πώληση των ιδίων µετοχών, µεταφέρεται στον λογ. 88.07 «Λογαριασµός 

αποθεµατικών προς διάθεση» και αντιµετωπίζεται ως διανεµόµενο κέρδος το οποίο 

φορολογείται σε επίπεδο µετόχου. 
 

 

4.10. ∆ΙΑΘΕΣΗ  ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ  ΚΕΡ∆ΩΝ : 

4.10.α.  Πρόσθετο Μέρισµα .  

Το υπόλοιπο των κερδών που αποµένει µετά τον σχηµατισµό του Τακτικού 

αποθεµατικού και την κράτηση για την καταβολή του Α µερίσµατος, µπορεί να 

διανεµηθεί στους µετόχους ως πρόσθετο Μέρισµα. 

Αρµόδιο όργανο για την διανοµή του είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση  

 

4.10.β.  Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου .  

∆ιάκριση αµοιβών 

Το άρθρο 24 Ν.2190/1920 διακρίνει τα παρακάτω είδη αµοιβών 

- Αµοιβή επί των κερδών της χρήσης (παρ.1) 

- Αµοιβή που δεν ορίζεται από το Καταστατικό (παρ.2) 

- Αµοιβή βάσει ειδικής σχέσης µίσθωσης εργασίας ή εντολή (παρ.3) 
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4.10.γ.  Αµοιβές ∆.Σ. από τα κέρδη της χρήσης 

Οι αµοιβές που χορηγούνται στα µέλη ∆.Σ. προέρχονται από τα κέρδη της χρήσης, 

αφού αφαιρεθούν  

- Οι ζηµίες προηγούµενων χρήσεων 

- Η κράτηση για τακτικό αποθεµατικό 

- Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών της χρήσης 

- Η κράτηση για διανοµή στους µετόχους του νόµιµου µερίσµατος. 

Ο νόµος δεν καθορίζει όρια στην αµοιβή αυτή και άρα είναι δυνατόν ολόκληρο το 

ποσό που αποµένει να διανεµηθεί στο ∆.Σ.  Επίσης δεν ορίζεται ο τρόπος κατανοµής 

του στα µέλη και αν δεν αναφέρεται αυτός στο καταστατικό τότε η διανοµή γίνεται 

κατά ισοµοιρία. 

 

4.10.δ.  Φορολογική αντιµετώπιση αµοιβών ∆.Σ. από τα κέρδη της χρήσης 

  Το άρθρο 54 παρ. Ν.2238/1994 ορίζει ότι στα κέρδη που διανέµουν οι 

ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες µε τη µορφή αµοιβών και ποσοστών στα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου και στους διευθυντές και αµοιβών στο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό, εκτός µισθού, καθώς και µερισµάτων ή προµερισµάτων σε φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, 

ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε µετρητά ή µετοχές, ενεργείται 

παρακράτηση φόρου µε συντελεστή  

- 10% για αυτές που εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις µέχρι και την 

31/12/2010 

- 21% για αυτές που εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις από 01/01 έως 

31/12/2010 

- 25% για αµοιβές που εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις από 01/01/2012 και 

µετά . 

 Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου 

για τα πιο πάνω εισοδήµατα. Αν δικαιούχος των µερισµάτων είναι φυσικό πρόσωπο 

και ο υψηλότερος συντελεστής φορολογίας της κλίµακας του άρθρου 9 που προκύπτει 

µετά τη συνάθροιση των µερισµάτων µε τα λοιπά εισοδήµατα είναι µικρότερος του 

25% (ή 21% για κέρδη που διανέµονται εντός του 2011), µε την πιο πάνω 

παρακράτηση δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, αλλά τα 
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υπόψη µερίσµατα φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις και το πιστωτικό υπόλοιπο 

φόρου επιστρέφεται.  

 

4.10. ε.  ∆ιανοµή κερδών σε τρίτους 

Τρίτοι θεωρούνται τα πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωµα στα κέρδη της 

εταιρίας είτε καταστατική, είτε συµβατική.  Στους τρίτους διανέµονται κέρδη µε 

απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αφού προηγουµένως αφαιρεθούν τα 

ποσά για τον σχηµατισµό του Τακτικού Αποθεµατικού, του µερίσµατος των µετόχων 

καθώς και τα δικαιώµατα των λοιπών δικαιούχων επί των κερδών που προκύπτουν 

από το καταστατικό. 

 

4.10. στ.  ∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό  

Η διανοµή κερδών στο προσωπικό της εταιρίας επιτρέπεται εφόσον 

προβλέπετε από το Καταστατικό της ή αποφασίζετε µε Τακτική Γενική Συνέλευση. 

Για τα ποσά αυτά σύµφωνα µε το άρθρο 114 παρ.1 Ν.2238/1994 γίνεται παρακράτηση 

φόρου σύµφωνα µε το άρθρο 54 παρ. 1 του ίδιου νόµου δηλαδή  

- 10% για αυτές που εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις µέχρι και την 

31/12/2010 

- 21% για αυτές που εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις από 01/01 έως 

31/12/2010 

- 25% για αµοιβές που εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις από 01/01/2012 και 

µετά 

Αν τα κέρδη αυτά που διανέµονται στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό δεν 

εµπίπτουν στην έννοια των «αποδοχών προσωπικού» (δηλαδή είναι οικειοθελείς 

παροχές της διοίκησης ) τότε υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου 1,2% 

 

4.10.ζ. Αποθεµατικά  

Το ποσό που παραµένει αδιάθετο µεταφέρεται από τον λογαριασµό 88.99 

«Κέρδη προς διάθεση» στον λογαριασµό 42.00 «Υπόλοιπο κερδών εις νεό».  Το ποσό 

αυτό µπορεί να προέρχεται από κέρδη της χρήσης αλλά και από κέρδη προηγούµενης 

χρήσης ή και  από διατιθέµενα αποθεµατικά.  Αποτελεί κέρδος που έχει φορολογηθεί 

σε επίπεδο εταιρίας και συνεπώς διανεµόµενο υποβάλλεται στην φορολογία των 

διανεµόµενων κερδών, δηλαδή σε παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 25% από 

01/01/2012. 
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4.11.  ∆ιανοµή κερδών σε κατόχους Ιδρυτικών τίτλων 

4.11.α. Γενικά  

Το άρθρο 15 Ν.2190/1920 ορίζει ότι κατά την ίδρυση της εταιρίας µπορεί να 

συµφωνηθεί, εφόσον προβλεφθεί ρητά στο καταστατικό, ότι όλοι ή µερικοί από τους 

ιδρυτές θα πάρουν ως ανταµοιβή για καθορισµένες ενέργειές τους για τη σύσταση της 

εταιρίας, αριθµό ιδρυτικών τίτλων (κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι ) που δεν µπορούν να 

υπερβούν το (1/10) του αριθµού των µετοχών που εκδίδονται.  

Οι τίτλοι αυτοί δεν έχουν ονοµαστική αξία και δεν παρέχουν δικαίωµά  

συµµετοχής στην διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, καθώς και στο προϊόν της 

εκκαθάρισης της περιουσίας αυτής. Οι τίτλοι αυτοί παρέχουν αποκλειστικό δικαίωµα 

απολήψεως το πολύ του 1/4 του τµήµατος των καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση 

της κράτησης για τακτικό αποθεµατικό και του απαιτούµενου προς διανοµή πρώτου 

µερίσµατος. Η εταιρεία δικαιούται δέκα έτη µετά την έκδοση των τίτλων να 

εξαγοράσει και να ακυρώσει αυτούς αντί της εν τω καταστατικό οριζόµενης τιµής.  

Στην τιµή αυτή ο νόµος θέτει ανώτατο όριο που υπολογίζεται ως εξής:  Αθροίζονται 

τα µερίσµατα που δόθηκαν σε όλους τους ιδρυτικούς τίτλους κατά την τελευταία 

τριετία και το άθροισµά τους διαιρείται δια 3.  Βρίσκεται έτσι το µέσο ετήσιο µέρισµα 

της τελευταίας τριετίας το οποίο κεφαλαιοποιείται προς 15% και το ποσό που 

βρίσκεται αποτελεί την ανώτατη τιµή εξαγοράς των τίτλων.  

Οι κοµιστές των κοινών ιδρυτικών τίτλων έχουν δικαίωµα συµµετοχής στα 

κέρδη της χρήσεως. Ο νόµος προσδιορίζει το ανώτατο συνολικό ποσό που ανέρχεται 

σε 25% του υπολοίπου των κερδών.  Αντίθετα οι κοµιστές των εξαιρετικών ιδρυτικών 

τίτλων δεν υφίστανται κανένα περιορισµό σχετικά µε την έκταση του δικαιώµατος 

συµµετοχής τους στα κέρδη.    
 

Παράδειγµα 98 : Κατά την ίδρυση ανώνυµης εταιρίας ο µέτοχος Α εισφέρει την 

προσωπική του εργασία. Ως ανταµοιβή, η Α.Ε. εκδίδει και χορηγεί 200 κοινούς 

ιδρυτικούς τίτλους. Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η εταιρία µετά την 

αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του πρώτου µερίσµατος παρουσίασε κέρδη 

40.000€. Η γενική συνέλευση αποφασίζει όπως το 25% του παραπάνω ποσού διατεθεί 

στον κάτοχο των κοινών ιδρυτικών τίτλων.  

Οι ηµερολογιακές εγγραφές διάθεσης των κερδών έχουν ως εξής. 

                                            
98
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Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡ. ΠΙΣ. 

88.99 Κέρδη  προς διάθεση  (25% . 40.000 )   10.000  
53  ΠΙΣΤΩΤΕΣ  ∆ΙΑΦΟΡΟΙ   10.000 
53.01  Μερίσµατα  Πληρωτέα                              10.000   
53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ  ∆ΙΑΦΟΡΟΙ  10.000  
53.01 Μερίσµατα  Πληρωτέα 10.000   
38  ΧΡΗΜ.  ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ  10.000 
38.00  Ταµείο                                                              10.000   

 

Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι δίνονται κατά την σύσταση ή κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας της εταιρείας, ως αντάλλαγµα για «εισφορές σε είδος».  Οι εισφορές 

αυτές εκτιµώνται από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190/1920. Το ποσό που θα 

διατεθεί για την εξαγορά των  Ε.Ι.Τ. προσδιορίζεται κατόπιν διαπραγµατεύσεων 

της ΑΕ και των κατόχων των τίτλων. Τα εισφερθέντα είδη περιέρχονται στην 

κυριότητα  της Α.Ε. Επίσης η εταιρία είναι ελεύθερη  να καθορίσει οποιουσδήποτε 

όρους συµµετοχής στα κέρδη. 

 

 

Παράδειγµα 99: Ο µέτοχος Α συνεισφέρει στην  Α.Ε. οικόπεδο το οποίο θα 

χρησιµοποιηθεί ως αποθηκευτικό χώρο για επτά έτη. Ως αντάλλαγµα, η Α.Ε. του 

προσφέρει 50 εξαιρετικούς ιδρυτικούς τίτλους, τους οποίους θα εξαγοράσει και θα 

ακυρώσει η εταιρία προς  300.000€. Οι µέτοχοι ιδρυτές αποτίµησαν την αξία του 

γηπέδου σε 200.000Ε, την οποία εξακρίβωσε ως προς την ύπαρξη του, η επιτροπή του 

άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, χωρίς να υφίσταται ανάγκη να το αποτιµήσει. Η αξία 

εξαγοράς των τίτλων θα γίνει από το αποθεµατικό που υπάρχει και το υπόλοιπο από 

το αποτέλεσµα της τρέχουσας χρήσης. Οι ηµερολογιακές εγγραφές από την έκδοση 

µέχρι την κατάργηση τους έχουν ως εξής. 
 

Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡ. ΠΙΣ. 

04 ∆ΙΑΦΟΡΟΙ  Λ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ  50  
04.07 Εισφορές  σε  είδος 50   
08  ∆ΙΑΦΟΡΟΙ  Λ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ  50 
08.07  Εξαιρετικοί  Ιδρυτικοί  Τίτλοι                                                  50   
10 Ε∆ΑΦΙΚΕΣ  ΕΚΤΑΣΕΙΣ  200.000  
10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα 200.000   
41.04  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΕΙ∆ΙΚΑ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  200.000 
41.04.07  Αποθεµατικό  από εισφορές κατόχων  ΕΙΤ                 200.000   
81.00. ΕΚΤΑΚΤΑ  ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  300.000  
81.00.97 Αξία  Εξαγοραζοµένων   Ε.Ι.Τ. 300.000   
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53  ΠΙΣΤΩΤΕΣ  ∆ΙΑΦΟΡΟΙ  300.000 
53.98.07  ∆ικαιούχοι  Εξαγοράς  Ε.Ι.Τ.                                           300.000   
53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ  ∆ΙΑΦΟΡΟΙ  300.000  
53.98.07 ∆ικαιούχοι  Εξαγοραζοµένων  Ε.Ι.Τ. 300.000   
38  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ  ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ  300.000 
38.00  ΤΑΜΕΙΟ                                                                          300.000   
08 ∆ΙΑΦΟΡΟΙ  Λ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ  50  
08.07 Εξαιρετικοί  Ιδρυτικοί  Τίτλοι 50   
04  ∆ΙΑΦΟΡΟΙ  Λ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ  50 
04.07  Εισφορές  σε  είδος                                                              50   
41.04 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΕΙ∆ΙΚΑ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ   200.000  
41.04.07 Αποθεµατικό  από εισφορές κατόχων  ΕΙΤ 200.000   
88.07  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  ΠΡΟΣ  ∆ΙΑΘΕΣΗ  200.000 
88.07.07  Λογαριασµός αποθεµατικών εξαγοράς   Ε.Ι.Τ.             200.000   
88.07 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  ΠΡΟΣ  ∆ΙΑΘΕΣΗ  200.000  
88.07.07 Λογαριασµός αποθεµατικών εξαγοράς   Ε.Ι.Τ. 200.000   
88.00 ΚΑΘΑΡΑ  ΚΕΡ∆Η  ΧΡΗΣΗΣ  100.00  
81.00.  ΕΚΤΑΚΤΑ  ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  300.000 
81.00.97  Αξία  Εξαγοράς  Ε.Ι.Τ.                                                  300.000   

 

4.11.β. Φορολογία των εισοδηµάτων από ιδρυτικού τίτλους 

Το µέρισµα που διανέµεται στους κοµιστές των ιδρυτικών τίτλων θεωρείται 

εισόδηµα από κινητές αξίες και επί αυτού παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 

σύµφωνα µε το άρθρο 54 παρ. 1 Ν2238/1994 δηλαδή  

- 10% για αυτές που εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις µέχρι και την 

31/12/2010 

- 21% για αυτές που εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις από 01/01 έως 

31/12/2010 

- 25% για αµοιβές που εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις από 01/01/2012 και 

µετά 
 

 

4.11.γ.  Λογιστικός χειρισµός εσόδων απαλλασσόµενων της φορολογίας . 

Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1117/1993 τα έσοδα που προέρχονται από έσοδα 

απαλλασσόµενα της φορολογίας εισοδήµατος, ήτοι τα προερχόµενα από  

� Οι τόκοι των οµολογιακών δανείων που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων σε ευρώ ή συνάλλαγµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε την 

επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 12. 

� Οι τόκοι των εκδιδόµενων οµολογιακών δανείων και η υπεραξία που τυχόν 

προκύπτει κατά την εξόφληση των οµολόγων µε ρήτρα εξωτερικού 

συναλλάγµατος, ευρωπαϊκής νοµισµατικής µονάδας (ECU). 

� τόκους εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου,  
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� τόκους καταθέσεων σε ξένο νόµισµα,  

� Τα κέρδη αµοιβαίων κεφαλαίων του Ν. 3283, καθώς και η πρόσθετη αξία που 

αποκτούν οι µεριδιούχοι αυτών των αµοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά των 

µεριδίων τους σε τιµή ανώτερη της τιµής κτήσης. Η πιο πάνω απαλλαγή ισχύει και 

για τα αµοιβαία κεφάλαια που είναι εγκατεστηµένα σε άλλο κράτος µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου / 

Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών . 

� Τόκους οµολογιακών δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ.,  

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για της ηµεδαπές Α.Ε. κατά την 

παρακράτησή τους. Κατά την είσπραξή τους αυτά εµφανίζονται στον λογαριασµό 

76 «έσοδα κεφαλαίων»  του Γ.Λ.Σ. και εφόσον δεν διανεµηθούν θα εµφανίζονται 

στο δευτεροβάθµιο λογαριασµό 41.90 "Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της 

φορολογίας έσοδα" µε περαιτέρω ανάλυση αυτού σε τριτοβάθµιους 

λογαριασµούς, κατά κατηγορία εσόδου. Τονίζεται όµως ότι στη χρήση που 

προκύπτει το αφορολόγητο έσοδο δεν µεταφέρεται ολόκληρο το ποσό στη 

πίστωση του λογ. 41.90 αλλά µεταφέρεται µόνο το ποσό που αποµένει µετά την 

αφαίρεση του µέρους των εσόδων αυτών που αναλογεί στα διανεµόµενα κέρδη 

της χρήσης προσαυξηµένο µε τον αναλογούντα σε αυτά φόρο, στην περίπτωση 

βέβαια που υπάρχει διανοµή για αυτή την χρήση. 
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Παράδειγµα . 

Χρήση 1η ΑΕ πραγµατοποιεί  αφορολόγητα έσοδα 1.000.000  

Ενώ διανέµει κέρδη το 40% των λογιστικών κερδών  

ΚΩ∆ .ΑΡ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

38.00 Ταµείο  1.000.000  
76.01  Έσοδα χρεογράφων                        1.000.000 

 

Από τα διανεµόµενα έσοδα που θα λάβουν οι µέτοχοι συµµετέχουν και τα 

αφορολόγητα κατά 40%  

1.000.000*40%=400.000 

Επειδή το 400.000 είναι καθαρού φόρου θα γίνει αναγωγή σε µικτό ως εξής 

Στα 100µικτά    τα 24είναι φόρος και τα 76 καθαρά  

            Χ                                                    400.000  

Χ=100*400.000/76=526.316 

Ο φόρος επί του µικτού ποσού είναι 526.316*24%=126.316 

Άρα το υπόλοιπο αδιανέµητο ποσό που θα γίνει αποθεµατικό είναι  

1.000.000 - 526.316 = 473.684 

ΚΩ∆ .ΑΡ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

88.99 Κέρδη προς διάθεση                                                                  539.474  
      41.90  Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα              539.474 

 Χρήση 2η  η Α.Ε. αποφασίζει να διανείµει 100.000 από τα αφορολόγητα έσοδα 

της προηγούµενης χρήσης  

Το ποσό ανάγεται σε µικτό όπως παραπάνω 

Χ = 100*100.000/76= 131.579 

ΚΩ∆ .ΑΡ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

41.90   Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα    131.579  
      88.07  Λογαριασµός αποθεµάτων προς διάθεση                                     131.579 

 

Αν όµως τα αφορολόγητα έσοδα του νοµικού προσώπου είναι µεγαλύτερα 

από τα προκύψαντα, βάσει ισολογισµού, καθαρά κέρδη και περαιτέρω λαµβάνει 

χώρα διανοµή κερδών µε οποιαδήποτε µορφή, το µέρος των κερδών που διανέµεται 

φορολογείται στο όνοµα του νοµικού προσώπου κατά την αναγωγή αυτού σε µικτό 

ποσό µε την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου. ∆ΗΛΑ∆Η  στην περίπτωση 

αυτή αντικείµενο φόρου για την Α.Ε. αποτελούν τα διανεµόµενα κέρδη, αφού 

αναχθούν σε µικτά.  Περαιτέρω η ζηµία που προκύπτει µετά τη λογιστική 

αναµόρφωση (λόγω αφαίρεσης των αφορολογήτων εσόδων) δεν έχουν εφαρµογή οι 



 87 
 

διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4. Ν.2238/94 ∆ΗΛΑ∆Η η ζηµία δεν 

µεταφέρεται για συµψηφισµό µε κέρδη επόµενων χρήσεων. (ΠΟΛ 1341/1993). 

Στην περίπτωση αυτή (κατά την οποία τα έσοδα που αναφέρονται στις πιο πάνω είναι 

µεγαλύτερα των κερδών του ισολογισµού), στον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων θα 

εµφανισθεί ως αποθεµατικό, το ποσό που αποµένει µετά την αφαίρεση, από τα κέρδη 

του ισολογισµού του φόρου εισοδήµατος, των τυχόν κρατήσεων για σχηµατισµό 

αποθεµατικών (τακτικού, αφορολόγητων εκπτώσεων αναπτυξιακών νόµων, ειδικού 

αφορολόγητου αποθεµατικού επενδύσεων), των τυχόν διανεµοµένων ποσών κ.τ.λ. . 

 

4.11.δ.  Λογιστικός χειρισµός εσόδων φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο. 

Ορισµένα εισοδήµατα υποβάλλονται σε µειωµένη φορολογία εισοδήµατος. Ο 

φόρος επί των εισοδηµάτων αυτών παρακρατείται και αποδίδεται στο δηµόσιο από 

την καταβάλλουσα τα εισοδήµατα επιχείρηση ενώ ή αποκτώσα ΑΕ κατά την 

είσπραξή τους τα εµφανίζει στον λογαριασµό 76.01 του Γ.Λ.Σ. και στον λογαριασµό 

33.13 τον φόρος που παρακρατήθηκε.Τέτοια εισοδήµατα ήταν πχ οι τόκοι 

καταθέσεων, τα κέρδη από πώληση µετοχών µη εισηγµένων στο ΧΑΑ. Μετά την 

τροποποίηση του άρθρου 13 Ν.2238/94 µε τον Ν.3522/2006 από την 01/01/2007 και 

µετά δεν υφίστανται έσοδα φορολογητέα κατά ειδικό τρόπο.  Στις ασκήσεις που 

ακολουθούν τα χρησιµοποιούµε για διδακτικού λόγους. 

Εφόσον δεν θα διανεµηθούν θα εµφανίζονται στο δευτεροβάθµιο λογαριασµό 

41.91 "Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο" µε περαιτέρω 

ανάλυση αυτού σε τριτοβάθµιους λογαριασµούς, κατά κατηγορία εσόδου. (Βλ. 

παράδειγµα) 

 

Παράδειγµα 1ο. Φορολογία Α.Ε. µε αφορολόγητα έσοδα και έσοδα φορολογηµένα 

κατά ειδικό τρόπο χωρίς διανοµή. 

∆εδοµένα : 
Λογιστικά κέρδη 5.000.000 

Λογιστικές διαφορές  400.000 

Έσοδα αφορολόγητα  300.000 

Έσοδα φορολογητέα κατά ειδικό τρόπο 200.000 

Να υπολογιστεί ο φόρος της ΑΕ και να γίνει ο πίνακας διάθεσης των κερδών της.  
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Απάντηση :    Φορολογική αναµόρφωση  

Λογιστικά κέρδη 5.000.000 

Πλέον:  Λογιστικές διαφορές  400.000 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ  ΚΕΡ∆Η 5.400.000 

Μείον :  Έσοδα αφορολόγητα  (300.000) 

Μείον : Έσοδα φορολογητέα κατά ειδικό τρόπο (200.000) 

Φορολογητέα Κέρδη 4.900.000 

�Φόρος εισοδήµατος 4.900.000.24% = 1.176.000  
 

Πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων 

Λογιστικά κέρδη 5.000.000 

Μείον: Φόρος εισοδήµατος 1.176.000 

Κέρδη προς διάθεση                                          3.824.000 

Μείον: Τακτικό αποθεµατικό  (3.824.000 χ 5%)                    (191.200) 

Μείον: Αφορολόγητα έσοδα                                   (300.000) 

Μείον: Έσοδα φορολογηµένα κατά ειδικό τρόπο      (200.000) 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο                                   3.132.800 

 

ΚΩ∆ .ΑΡ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

86.99 Α.Χ. – Καθαρά αποτελέσµατα  χρήσης   5.000.000  
88.00  ΑΠΟΤ.ΤΑ  ΠΡΟΣ  ∆ΙΑΘΕΣΗ – Καθαρά κέρδη χρήσης  5.000.000 

88.00 ΑΠΟΤ.ΤΑ  ΠΡΟΣ  ∆ΙΑΘΕΣΗ – Καθαρά κέρδη χρήσης  5.000.000  
88.99  ΑΠΟΤ.ΤΑ  ΠΡΟΣ  ∆ΙΑΘΕΣΗ – Κέρδη προς διάθεση  5.000.000 

88.08 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ   1.176.000  
54.07  Υποχρεώσεις  Φόρων  1.176.000 

88.99 ΑΠΟΤ.ΤΑ  ΠΡΟΣ  ∆ΙΑΘΕΣΗ – Κέρδη προς διάθεση  1.176.000  
88.08  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  1.176.000 

88.99 ΑΠΟΤ.ΤΑ  ΠΡΟΣ  ∆ΙΑΘΕΣΗ – Κέρδη προς διάθεση  3.824.000  
41.02  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – Τακτικό Αποθεµατικό  191.200 
41.91  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ‘Εσοδα φορολογηµένα µε ειδ. τρόπο  500.000 
42.00  ΑΠΟΤΕΛ. ΣΕ  ΝΕΟ – Υπόλ. Κερδών σε νέο  3.132.800 



 89 
 

Αν όµως τα φορολογηµένα έσοδα κατά ειδικό τρόπο είναι µεγαλύτερα από τα 

προκύψαντα, βάσει ισολογισµού, καθαρά κέρδη και περαιτέρω λαµβάνει χώρα 

διανοµή κερδών µε οποιαδήποτε µορφή, το µέρος των κερδών που διανέµεται 

φορολογείται στο όνοµα του νοµικού προσώπου κατά την αναγωγή αυτού σε µικτό 

ποσό µε την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου. ∆ηλαδή  στην περίπτωση 

αυτή αντικείµενο φόρου για την Α.Ε. αποτελούν τα διανεµόµενα κέρδη, αφού 

αναχθούν σε µικτά.  Περαιτέρω η ζηµία που προκύπτει µετά τη λογιστική 

αναµόρφωση (λόγω αφαίρεσης των φορολογητέων κατά ειδικό τρόπο εσόδων) δεν 

έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4. Ν.2238/94 ∆ΗΛΑ∆Η η 

ζηµία δεν µεταφέρεται για συµψηφισµό µε κέρδη επόµενων χρήσεων. .(ΠΟΛ 

1341/1993). 

 

Παράδειγµα 2ο : Φορολογία Α.Ε. όταν τα αφορολόγητα ή κατά ειδικό τρόπο 

φορολογηµένα έσοδα της είναι µεγαλύτερα από τα λογιστικά κέρδη της χρήσης και 

κάνει  διανοµή. 

∆εδοµένα  

Λογιστικά κέρδη 90.000 

Λογιστικές διαφορές  12.000 

Έσοδα αφορολόγητα  280.000 

∆ιανοµή µερίσµατος  20.000 

∆ιανοµή αµοιβών ∆.Σ.  8.000 

Να υπολογιστεί ο φόρος της ΑΕ και να γίνει ο πίνακας διάθεσης των κερδών της.  

Απάντηση :  

Φορολογική αναµόρφωση  

Λογιστικά κέρδη 90.000 

Πλέον:  Λογιστικές διαφορές  12.000 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ  ΚΕΡ∆Η 102.000 

Μείον :  Έσοδα αφορολόγητα  (280.000) 

Ζηµία µετά την φορολογική αναµόρφωση           178.000* 

Να υπολογιστεί ο φόρος της ΑΕ και να γίνει ο πίνακας διάθεσης των κερδών της.  

Αρχικά φαίνεται ότι η ΑΕ δεν θα πληρώσει φόρο. Όµως επειδή έχει διανεµόµενα 

κέρδη σε µερίσµατα και σε αµοιβές συµβούλων 20.000+8.000 = 28.000 υποτίθεται ότι 
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το  ποσό που µοιράζεται προέρχεται από τα αφορολόγητα έσοδα. Το ποσό αυτό 

τελικά θα φορολογηθεί ως εξής.                         

διανεµόµενα κέρδη 28.000 

Πλέον αναλογούν φόρος  = 28.000 x 24/76 8.842 

Φορολογητέα Κέρδη   36.842 

� Φόρος ΑΕ = 36.842 χ 24%  =  8.842  

Σηµ. 1.  *Η ζηµία δεν µεταφέρεται για συµψηφισµό στα επόµενα έτη 

Σηµ. 2.  Η διαφορά 53.158 (90.000-36.842) αφορά µη διανεµηθέντα αφορολόγητα 

έσοδα τα οποία πρέπει να εµφανιστούν στον λογ/σµό 41.90 

 

Παράδειγµα 3ο. Φορολογία Α.Ε. όταν τα αφορολόγητα και κατά ειδικό τρόπο 

φορολογηµένα έσοδα της είναι µεγαλύτερα από τα λογιστικά κέρδη της χρήσης και 

κάνει  διανοµή. 

    ∆εδοµένα  

Λογιστικά κέρδη 90.000 

Λογιστικές διαφορές  12.000 

Έσοδα αφορολόγητα  180.000 

Έσοδα φορολογηµένα κατά ειδικό τρόπο 100.000 

∆ιανοµή µερίσµατος  20.000 

∆ιανοµή αµοιβών ∆.Σ.  8.000 

Να υπολογιστεί ο φόρος της ΑΕ και να γίνει ο πίνακας διάθεσης των κερδών της.  

Απάντηση :  

Φορολογική αναµόρφωση  

Λογιστικά κέρδη 90.000 

Πλέον:  Λογιστικές διαφορές  12.000 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ  ΚΕΡ∆Η 102.000 

Μείον :  Έσοδα αφορολόγητα  (180.000) 

Μείον :  Έσοδα φορολ/να κατά ειδικό τρόπο          (100.000)  

Ζηµία µετά την φορολογική αναµόρφωση           178.000* 

Αρχικά φαίνεται ότι η ΑΕ δεν θα πληρώσει φόρο. Όµως επειδή έχει 

διανεµόµενα κέρδη σε µερίσµατα και σε αµοιβές συµβούλων 20.000+8.000 = 28.000 

υποτίθεται ότι το  ποσό που µοιράζεται προέρχεται από τα αφορολόγητα έσοδα. Το 

ποσό αυτό τελικά θα φορολογηθεί ως εξής.                         
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διανεµόµενα κέρδη 28.000 

Πλέον αναλογούν φόρος  = 28.000 x 24/76 8.842 

Φορολογητέα Κέρδη   36.842 

� Φόρος ΑΕ = 36.842 χ 24%  =  8.842  

 

Στα 280.000 (αφορολόγητα και κατά ειδικό τρόπο)  αντιστοιχούν φορολογητέα  36.842 

Στα 180.000 (αφορολόγητα έσοδα ) »            »    »                »    Χ1 = ; 

Χ1 = 36.842 . 180.000/280.000=23.685  θα εµφανιστεί στον λογ.41.90 

 

Στα 280.000 (αφορολόγητα και κατά ειδικό τρόπο)  αντιστοιχούν φορολογητέα  36.842 

Στα 100.000 (έσοδα φορολογηµένα κατά ειδικό τρόπο)    »         »    Χ2 = ; 

Χ2 = 36.842 . 100.000/280.000= 13.157 θα εµφανιστεί στον λογ.41.91 

 

Στην περίπτωση αυτή (κατά την οποία τα έσοδα που αναφέρονται στις πιο 

πάνω είναι µεγαλύτερα των κερδών του ισολογισµού), στον πίνακα διάθεσης 

αποτελεσµάτων θα εµφανισθεί ως αποθεµατικό, το ποσό που αποµένει µετά την 

αφαίρεση, από τα κέρδη του ισολογισµού του φόρου εισοδήµατος, των τυχόν 

κρατήσεων για σχηµατισµό αποθεµατικών (τακτικού, αφορολόγητων εκπτώσεων 

αναπτυξιακών νόµων, ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού επενδύσεων), των τυχόν 

διανεµοµένων ποσών κ.τ.λ.(ΠΟΛ 1117/1993) 
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 Παράδειγµα 4.  ∆εδοµένα
  

Μετοχικό Κεφάλαιο  15.000.000 

Ακαθάριστα έσοδα  Εκ των οποίων περιλαµβάνονται τα εξής  40.000.000 

Κέρδη αµοιβαίων κεφαλαίων  600.000 

Έσοδα από συµµετοχές  Έχει παρακρατηθεί φόρος 10% 40.000 400.000 

Τόκοι καταθέσεων εσωτερικού  Έχει παρακρατηθεί φόρος 10% 30.000  
Έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο : 
Αποδόθηκε φόρος εισοδ. και εξαντλήθηκε η φορολογική υποχρέωση 216.000 

300.000 
 

1.800.000 

Κέρδη από πώληση µετοχών εισηγµένων στο ΧΑΑ 300.000 

Μεταξύ των εξόδων περιλαµβάνονται : 
Λογιστικές διαφορές  
Χρεωστικοί τόκοι  
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 
Φόροι µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος 

 
680.000 

3.000.000 
950.000 
50.000 

Ζηµία προηγούµενης χρήσης  
Φορολογικά αναγνωρισµένη ζηµία 

1.000.000 
300.000 

Σχηµατισµένο Τακτικό αποθεµατικό ως 31/12/2009 4.790.000 

∆ιανεµόµενα κέρδη : 
Σύµφωνα Α µέρισµα µε Ν.2190/20 
Αµοιβές ∆.Σ.  

 
; 

337.500 
    

 Υπολογισµός Τακτικού Αποθεµατικού  

Λογιστικά κέρδη 8.000.000 

Μείον:  ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου       950.000 

Μείον:  Φόροι µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος       50.000 

Μείον:  Ζηµία προηγούµενου έτους 1.000.000 

Υπόλοιπο κερδών 6.000.000 

Μείον αναλογούν φόρος  6.000.000*24%=                        1.440.000 

Υπόλοιπο κερδών για σχηµατισµό ΤΑ  4.560.000 

Τακτικό αποθεµατικό  4.560.000*5%=  228.000  

Έλεγχος ύψους τακτικού αποθεµατικού 

Τακτικό αποθεµατικό ως 31/12/2009    4.790.000 

Πλέον : Τακτικό αποθεµατικό 31/12/2010           228.000 

Σύνολο   5.018.000 

Μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 *1/3 = 5.000.000  

Άρα τακτικό αποθεµατικό για το 2010     210.000*  

*Ο σχηµατισµός του τακτικού αποθεµατικού για το 2010 περιορίζεται στο 1/3 του 
καταβληµένου Μ.Κ. δηλαδή 4.790.000+210.000=5.000.000 
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Υπολογισµός Α Μερίσµατος   

Λογιστικά κέρδη 8.000.000 

Μείον:  ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου       950.000 

Μείον:  Φόροι µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος       50.000 

Μείον:  Ζηµία προηγούµενου έτους 1.000.000 

Υπόλοιπο κερδών 6.000.000 

Μείον αναλογούν φόρος  6.000.000*24%=                        1.440.000 

Μείον : Τακτικό αποθεµατικό 210.000 

Υπόλοιπο κερδών για σχηµατισµό α µερίσµατος 4.350.000 

Α Μέρισµα =  4.350.000 * 35% =1.522.500  

 

Φορολογική αναµόρφωση  

Λογιστικά κέρδη 8.000.000 

Πλέον : Λογιστικές διαφορές                                       680.000 

Πλέον : ∆απάνες επί αφορολογήτων εσόδων     (1) 350.000 

ΣΥΝΟΛΟ 9.030.000 

Μείον : ΄Εσοδα αφορολόγητα                                        (600.000) 

Μείον : Έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο        (1.800.000) 

Μείον : Έσοδα από συµµετοχές (400.000) 

Μείον : Κέρδη από πώληση µετοχών εισηγµένων στο ΧΑΑ (300.000) 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.930.000 

Πλέον : Αφορολόγητα έσοδα που αναλογούν στα διανεµόµενα κέρδη *1 139.500 

Πλέον :  Αναλογούν φόρος   *2    (139.500 x 24/76 = )    44.053 

Πλέον : Φορολογηθέντα έσοδα κατά ειδικό τρόπο που αναλογούν στα 
διανεµόµενα κέρδη  

418.500 

Πλέον :  Αναλογούν φόρος  (418.500 x 24/76 = )    132.158  

Σύνολο κερδών προ φορολογίας                          6.664.211 

Μείον ζηµίες προηγούµενης χρήσης             300.000 

Φορολογητέα Κέρδη                              6.364.211 

� Κύριος φόρος εισοδήµατος 6.364.211χ 24%         1.527.411 

                         

*1 ∆ιανεµόµενα κέρδη = Μερίσµατα + Αµοιβές ∆ιοικητικου Συµβουλίου = 

 1.522.500 + 337.500=1.860.000 

Αφορολόγητα έσοδα που αναλογούν στα διανεµόµενα κέρδη: 

(1.860.000 x 600.000) /8.000.000 = 139.500 

*2  Αναλογούν φόρος   =   (139.500 x 24/76 = )    

*3 ∆ιανεµόµενα κέρδη = Μερίσµατα + Αµοιβές ∆ιοικητικου Συµβουλίου = 

 1.522.500 + 337.500=1.860.000 

Αφορολόγητα έσοδα που αναλογούν στα διανεµόµενα κέρδη: 

(1.860.000 x 1.800.000) /8.000.000 =  418.500 
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*4  Αναλογούν φόρος   =   (418.500 x 24/76) = 132.158     

Υπολογισµός του φόρου 

Κύριος φόρος εισοδήµατος 6.364.211χ 24% 1.527.411 

Μείον : Παρακρατηθείς φόρος επί των τόκων εσωτερικού 30.000 

Μείον : Καταβληθείς φόρος επί του µέρους των εσόδων που 
φορολογήθηκαν µε ειδικό τρόπο και αναλογεί στα διανεµόµενα   

66.079 

Πλέον προκαταβολής επόµενου έτους  : 1.191.929 

Κύριος + Συµπλ. Φόρος 1.527.411x80%               =  1.221.929  

Μείον παρακρατηθέντες φόροι (από τόκους)           = 30.000                                       

Φόρος για καταβολή                                                     2.623.261    

          216.000 * (418.500+132.158)/1.800.000 

  Πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων 

Καθαρά κέρδη χρήσης 8.000.000 

Μείον:  διαφορές φορολογικού ελέγχου 950.000 

Μείον: Λοιποί  φόροι µη ενσ/µένοι στο λειτ.κόστ         50.000 

Μείον:          φόρος εισοδήµατος                                    1.527.411 

κέρδη προς διάθεση                                            4.472.589                            

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 

Τακτικό αποθεµατικό                        210.000 

Μερίσµατα   1.522.500 

Αµοιβές µελών ∆.Σ.                               337.500 

Αφορολόγητα αποθεµατικά από: 

Κέρδη από πώληση µετοχών εισηγµένων στο ΧΑΑ   300.000 

Απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα   600.000-(139.500+44.053)  416.447 

Έσοδα φορολογηθέντα µε ειδικό τρόπο: 1.800.000-(418.500+132.158) = 1.249.342 

Από έσοδα συµµετοχών 

� 400.000 x (1.522.500+337.500)/8.000.000= 93.000  

� 400.000-93.000=307.000 (2)        

307.000 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο                                              129.800 

Σύνολο 4.472.589 

              

∆απάνες επί αφορολόγητων εσόδων  

Έσοδα αφορολόγητα 600.000 

Έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο    1.800.000 

Έσοδα από συµµετοχές                                 400.000 

Σύνολο 2.800.000 

Από τους χρεωστικού τόκους 3.000.000 τα ακόλουθα ποσά θεωρούνται λογιστικές διαφορές :   
3.000.000 * 2.800.000/40.000.000                          210.000 

3.000.000*5%                             140.000 

Σύνολο δαπανών επί αφορολόγητων εσόδων                              350.000 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5   (∆.Λ.Π.   12). 
 

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  -  ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

5.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις  

Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12, µε τίτλο Φόροι Εισοδήµατος, αποτελεί ένα 

από τα βασικότερα πρότυπα, αφορά το κρίσιµο θέµα για όλες τις επιχειρήσεις  δηλ. 

της φορολογίας. Το συγκεκριµένο πρότυπο εισάγει σοβαρές καινοτοµίες που 

ανατρέπουν πάγιες τακτικές παρακολούθησης των φόρων. Ένα από τα βασικότερα  

θέµατα που αφορούν τη φορολόγηση, είναι ο τρόπος λογιστικής παρακολούθησης των 

τρεχουσών και των µελλοντικών φορολογικών συνεπειών που προκύπτουν από 

συναλλαγές και άλλα οικονοµικά γεγονότα της τρέχουσας χρήσης. ∆ηλαδή γεγονότα 

που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης, καθώς και από 

µελλοντική αναπροσαρµογή της λογιστικής αξίας στοιχείων του ενεργητικού ή 

πραγµατικού παθητικού, που αναγνωρίζονται στον ισολογισµό της επιχείρησης.  Το 

∆.Λ.Π. 12 για να καλύψει τους παραπάνω προβληµατισµούς αναφέρεται στην 

τρέχουσα φορολογία αλλά εισάγει και για πρώτη φορά την έννοια της 

«αναβαλλόµενης φορολογίας».  

Για να προχωρήσουµε στην αναλυτική παρουσίαση των καινοτοµιών του 

∆.Λ.Π. 12 κρίνεται σκόπιµο να παρατεθούν οι παρακάτω έννοιες..  

Φορολογική βάση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή µίας υποχρέωσης είναι το 

ποσό που αποδίδεται σε αυτό για φορολογικούς σκοπούς. Το ∆.Λ.Π. 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. Συγκεκριµένα φορολογική βάση ενός στοιχείου του 

ενεργητικού είναι το ποσό που θα εκπέσει 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 εκπέσει φορολογικά σε σχέση µε αυτήν την υποχρέωση σε 

µελλοντικές χρήσεις. Στην περίπτωση εσόδου το οποίο εισπράττεται προκαταβολικά 
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(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. Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω, παρατίθενται τα 

ακόλουθα παραδείγµατα:  

� Πάγιος εξοπλισµός µε αξία κτήσης €2.000 και λογιστική αξία €1.200. Κατά 

συνέπεια οι λογιστικές του αποσβέσεις είναι µέχρι σήµερα €800. Ωστόσο έχουν 

εκπέσει φορολογικές αποσβέσεις €500. Η φορολογική βάση είναι ίση µε 1.500€, 

δηλαδή ποσό που θα εκπέσει από τα µελλοντικά φορολογητέα εισοδήµατα (Συνολικό 

εκπιπτόµενο ποσό €2.000 µείον ποσό που έχει ήδη εκπέσει €500).  

� Λογαριασµός πελατών µε υπόλοιπο €2.000. Η φορολογική βάση είναι ίση µε 

€2.000. Τα οικονοµικά οφέλη από την είσπραξη των απαιτήσεων δεν θα είναι 

φορολογητέα, εποµένως η φορολογική βάση των πελατών είναι ίση µε τη λογιστική 

αξία.  

� Υποχρεώσεις από µακροπρόθεσµο δανεισµό µε λογιστική αξία €2.000. Η 

φορολογική βάση είναι ίση µε €2.000. Η εξόφληση του δανείου δεν θα έχει 

φορολογικές συνέπειες, οπότε η φορολογική βάση του δανείου θα είναι ίση µε τη 

λογιστική του αξία.  

Μόνιµες διαφορές είναι οι διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας ενός 

στοιχείου του ενεργητικού ή µίας υποχρέωσης στον ισολογισµό και της φορολογικής 

του βάσης, οι οποίες δεν πρόκειται ποτέ να αναστραφούν. Πρόκειται για έσοδα ή 

έξοδα που έχουν αναγνωριστεί στα λογιστικά αποτελέσµατα αλλά δεν πρόκειται ποτέ 

να αναγνωριστούν φορολογικά. Αν είναι έσοδο δεν πρόκειται ποτέ να φορολογηθεί 

και αν είναι έξοδο δεν πρόκειται ποτέ να εκπέσει από τα φορολογητέα κέρδη.  

Προσωρινές διαφορές είναι οι διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας ενός 

στοιχείου του ενεργητικού ή µίας υποχρέωσης στον ισολογισµό και της φορολογικής 

του βάσης, που πρόκειται όµως στο µέλλον να αναστραφούν. Αυτές οι διαφορές 

αφορούν κονδύλια που ενώ επηρεάζουν το λογιστικό αποτέλεσµα της τρέχουσας 

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

παράδειγµα είναι οι προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία, οι οποίες εκτός από ειδικές περιπτώσεις που ο νόµος επιτρέπει να εκπέσουν 

στην τρέχουσα χρήση, αναγνωρίζονται λογιστικά ως έξοδο σε κάθε χρήση που 

καθίστανται δεδουλευµένες , ενώ αντίθετα, εκπίπτουν φορολογικά κατά την χρήση 

στην οποία θα καταβληθούν. Οι προσωρινές διαφορές µπορεί να είναι:  
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� Φορολογητέες προσωρινές διαφορές, 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 στοιχείου του ενεργητικού ή της υποχρέωσης ανακτάται ή διακανονίζεται, ή  

� Εκπεστέες προσωρινές διαφορές, οι οποίες είναι προσωρινές διαφορές που 

θα καταλήξουν σε ποσά που είναι εκπεστέα κατά τον προσδιορισµό του 

φορολογητέου κέρδους (ή φορολογικής ζηµιάς) των µελλοντικών χρήσεων, καθώς η 

λογιστική αξία του στοιχείου του ενεργητικού ή της υποχρέωσης ανακτάται ή 

διακανονίζεται. Από τον προσδιορισµό των φορολογικών και εκπεστέων προσωρινών 

διαφορών, προκύπτουν και οι ορισµοί των αντίστοιχων αναβαλλόµενων φορολογικών 

υποχρεώσεων και απαιτήσεων.  

� Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις είναι τα ποσά των πληρωτέων 

φόρων εισοδήµατος σε µελλοντικές περιόδους, που αφορούν προσωρινές 

φορολογητέες διαφορές, και αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις είναι τα ποσά 

των φόρων εισοδήµατος που είναι επιστρεπτέα σε µελλοντικές περιόδους και 

αφορούν:  

� Εκπεστέες προσωρινές διαφορές  

� Μεταφερόµενες στο µέλλον φορολογικές ζηµιές  

� Μεταφερόµενους στο µέλλον πιστωτικούς φόρους.  

Το ∆.Λ.Π. 12 διέπουν οι παρακάτω βασικές αρχές, των οποίων η κατανόηση 

θα αποδειχθεί απαραίτητη για την κατανόηση των επόµενων ενοτήτων:  

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 ό,τι 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).  

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.  

5.2. Η Τρέχουσα Φορολογία 

Οι συντελεστές απόσβεσης καθώς και οι συντελεστές φορολόγησης του 

παραδείγµατος είναι τυχαίοι. ∆εν ανταποκρίνονται στη πραγµατικότητα και 

χρησιµοποιούνται για να διευκολύνουν τα συµπεράσµατα του παραδείγµατος.  

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, 

που αναλύσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο. Ο τρέχων φόρος συνήθως αποτελεί µια 

τρέχουσα (βραχυπρόθεσµη) υποχρέωση της επιχείρησης καθώς στο ελληνικό 

φορολογικό καθεστώς, που αναλύθηκε παραπάνω, ένα µέρος του τρέχοντος φόρου 

καταβάλλεται προκαταβολικά κατά τη διάρκεια της χρήσης, ενώ το υπόλοιπο ποσό 

καταβάλλεται εντός του επόµενου έτους.  

Το ∆.Λ.Π. 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 έχει ήδη 

καταβληθεί για την τρέχουσα και τις προηγούµενες χρήσεις υπερβαίνει το οφειλόµενο 

ποσό για τις χρήσεις αυτές, τότε το επιπλέον ποσό πρέπει να αναγνωρίζεται ως 

απαίτηση.  

Επίσης το πρότυπο ορίζει ότι 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).  

Τέλος 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 απαιτήσεις του ∆.Λ.Π. 8 (Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των 

Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη).  

Να σηµειώσουµε εδώ ότι οι 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 
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χρήση φορολογικών συντελεστών και φορολογικών νόµων που έχουν τεθεί σε ισχύ ή 

ουσιαστικά θα ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  

 

5.3. Ο ρόλος της Αναβαλλόµενης Φορολογίας : 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ανωτέρω, το λογιστικό αποτέλεσµα διαφέρει από το 

φορολογητέο κέρδος ή ζηµία. Οι διαφορές αυτές µπορεί να οφείλονται είτε σε 

µόνιµους είτε σε προσωρινούς παράγοντες. Οι προσωρινές διαφορές οφείλονται στο 

γεγονός ότι ορισµένα οικονοµικά γεγονότα (λογιστικές εγγραφές) µίας χρήσης έχουν 

φορολογική επίδραση σε διαφορετική χρήση.  

Στόχος µας είναι να γίνει κατανοητός ο λόγος που επιβάλει την αναγνώριση 

της αναβαλλόµενης φορολογίας. Στη κατεύθυνση αυτή παραθέτουµε το ακόλουθο 

παράδειγµα, που θα οδηγήσει σε χρήσιµα συµπεράσµατα:  

 

Παράδειγµα :  Έστω µία Ανώνυµη Εταιρία που για τις χρήσεις 2005-2006-2007 είχε 

ετήσια λογιστικά κέρδη προ αποσβέσεων 140.000€. Η επιχείρηση κατέχει αποσβέσιµα 

πάγια στοιχεία συνολικής αξίας 120.000€, τα οποία απέκτησε στις 01/01/2005 και 

έχουν τριετή ωφέλιµη ζωή. Για το προσδιορισµό των λογιστικών αποσβέσεων 

επιλέγεται η µέθοδος της σταθερής απόσβεσης.  

Άρα οι ετήσιες λογιστικές αποσβέσεις θα είναι ίσες µε:  

Ετήσια απόσβεση = Κόστος Κτήσης /  Ωφέλιµη Ζωή = 120.000 /  3  = 40.000€  

Για φορολογικούς σκοπούς τα αποσβέσιµα πάγια στοιχεία αποσβένονται εντός 

τριετίας µε τη µέθοδο της φθίνουσας απόσβεσης µε συντελεστή απόσβεσης 55% επί 

της αναπόσβεστης αξίας. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 30%. Για τα τρία έτη που 

αναφέρθηκαν, τα στοιχεία που δόθηκαν παραπάνω παρουσιάζονται συγκεντρωτικά 

στον πίνακα 
 

Πίνακας 1:  Σύµφωνα µε Φορολογική ∆ήλωση:  

ΕΤΗ 2005 2006 2007 ΣΥΝΟΛΟ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ  ΚΕΡ∆ΟΣ  ΠΡΟ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (1) 140.000 140.000 140.000 420.000 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ                             (2) 40.000 40.000 40.000 120.000 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ  ΚΕΡ∆Η                               (3)= (1) - (2) 100.000 100.000 100.000 300.000 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ                          (4) 66.000 29.700 24.300 120.000 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ  ΚΕΡ∆Η              (5)= (1) - (4) 74.000 110.300 115.700 300.000 

ΦΟΡΟΣ  ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  ( Συν/στής 30% ) 22.200 33.090 34.710 90.000 
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Πίνακας 2: Έξοδο Φόρου σύµφωνα µε ∆.Λ.Π. 12:  

ΕΤΗ 2005 2006 2007 ΣΥΝΟΛΟ 

Φόρος εισοδήµατος (πληρωτέος)  (Συν/στής 30% ) 22.200 33.090 34.710 90.000 

Φόροι Έξοδα       30.000 30.000 30.000 90.000 

Ποσά µεταφερόµενα σε  Αναβαλλόµενους Φόρους 7.800 -3.090 -4.710 0 

Τρέχων Φόρος/ Λογιστικά Κέρδη   22,20%  33,09% 34,71% 30% 

Φόροι Έξοδα/ Λογιστικά Κέρδη   30% 30% 30% 30% 
 

Πίνακας 3: Κατάσταση Αποτελεσµάτων µε ∆.Λ.Π.:  

ΕΤΗ 2005 2006 2007 ΣΥΝΟΛΟ 

Κέρδη προ Φόρων 100.000  100.000 100.000  300.000 

Φόρος Εισοδήµατος (30%) -30.000 -30.000 -30.000 -90.000 

Καθαρά Κέρδη µετά Φόρων 70.000  70.000 70.000  210.000 

Να σηµειώσουµε ότι το ποσό της αναβαλλόµενης φορολογίας στον παραπάνω 

πίνακα προκύπτει για το έτος 2005, ως εξής:  

Φορολογική Βάση: 120.000-66.000=54000  

Λογιστική Αξία: 120.000-40.000=80.000  

Αναβαλλόµενη Φορολογία = (Λογιστική Αξία-Φορολογική Βάση)* Φορολογικό 

Συντελεστή = (80.000-54.000)*0,3 = 26.000*0,3= 7.800  

Στο παράδειγµα διενεργούνται συνολικά αποσβέσεις ύψους 120.000€, τόσο 

για λογιστικούς όσο και για φορολογικούς σκοπούς. Συνολικά στην τριετία τα 

λογιστικά κέρδη ισούνται µε τα φορολογητέα κέρδη, δηλαδή µε ποσό 300.000€. 

Ωστόσο, η κατανοµή των αποσβέσεων µεταξύ των επιµέρους χρήσεων είναι 

διαφορετική, γεγονός που έχει ως συνέπεια το φορολογητέο εισόδηµα να διαφέρει από 

το λογιστικό, και ο πληρωτέος φόρος στις φορολογικές αρχές να µην ανέρχεται σε 

30% των κερδών, αλλά να διαφοροποιείται σηµαντικά.  

Κατά τη διενέργεια των αποσβέσεων η επιχείρηση έχει ένα φορολογικό 

όφελος, το οποίο προκύπτει από το γεγονός ότι οι αποσβέσεις εκπίπτουν των 

φορολογητέων κερδών. Το όφελος αυτό πρέπει να συσχετίζεται µε το σχετικό έξοδο, 

που στην περίπτωση µας είναι οι λογιστικά διενεργηθείσες αποσβέσεις.  

Η εταιρία του παραδείγµατος έχει συνολικά, από τις αποσβέσεις, ένα φορολογικό 

όφελος 36.000€ (120.000*30%). Στο τέλος της χρήσης 2005, έχει πραγµατοποιήσει 

αποσβέσεις ποσού 40.000€ και έχει κερδίσει όφελος ποσού 12.000€ (40.000*30% 

έκπτωση φόρου). Ωστόσο από την ετήσια δήλωση φόρου εισοδήµατος, προκύπτει 
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όφελος ποσού 19.800€ (66.000*30%). Με άλλα λόγια η επιχείρηση θα καταβάλλει τη 

χρήση 2005 λιγότερο φόρο από αυτόν που αναλογεί στις δραστηριότητες της χρήσης 

(αποτελέσµατα), αναβάλλοντας την πληρωµή του φόρου για το µέλλον.  

Η προαναφερθείσα διαφορά ποσού 7.800€ [(66.000-40.000)*30%] θα πρέπει 

να αναγνωριστεί ως έξοδο φόρου, έτσι ώστε το φορολογικό όφελος από τις 

αποσβέσεις που έχουν λογιστεί µέσα στη χρήση, να συσχετίζεται µε το αντίστοιχο 

έξοδο και να κατανέµεται οµοιόµορφα µεταξύ των χρήσεων.  

Όπως παρατηρούµε στη συνέχεια, από τη χρήση 2006 και µετά, η επιχείρηση 

καταβάλλει µεγαλύτερο ποσό φόρου από αυτό που αναλογεί στα λογιστικά κέρδη, 

δηλαδή η προκύπτουσα διαφορά φόρου (αναβαλλόµενος φόρος) του 2005 

αντιστρέφεται, µε τελικό αποτέλεσµα να έχει µηδενιστεί στο τέλος του 2007.  

Στην παραπάνω ανάλυση, για την κατανόηση της αναβαλλόµενης φορολογίας, 

δόθηκε βάση σε διαφορές µεταξύ λογιστικού και φορολογητέου αποτελέσµατος. 

Εναλλακτικά, εξετάζοντας τη λογιστική και φορολογική αξία των στοιχείων του 

ενεργητικού στο τέλος του 2005, παρατηρείται ότι τα πάγια εµφανίζονται µε 

αναπόσβεστη λογιστική αξία ποσού 80.000€, δηλαδή ποσό που αντανακλά τα 

µελλοντικά οφέλη που θα εισρεύσουν στην επιχείρηση.  

Η επιχείρηση, εποµένως, αναµένει από τη χρήση των παγίων στοιχείων να έχει 

µία µελλοντική φορολογική εξοικονόµηση ποσού 24.000€ (80.000*30%). 

Φορολογικά όµως θα µπορεί να εκπέσουν στις επόµενες χρήσεις, αποσβέσεις ποσού 

54.000€ (αναπόσβεστη φορολογική αξία=120.000-66.000) και η µελλοντική 

φορολογική εξοικονόµηση θα είναι ίση µε 16.200€ (54.000*30%). Η επιχείρηση 

δηλαδή, θα καταβάλλει µελλοντικά περισσότερους φόρους κατά το ποσό των 7.800€ 

(24.000-16.200). Το ποσό αυτό αφορά υποχρέωση της χρήσης 2005, η πληρωµή της 

οποίας αναβάλλεται για µελλοντικές χρήσεις.  

Συνοψίζοντας, η αναβαλλόµενη φορολογία σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 12 πρέπει να 

αναγνωρίζεται διότι:  

� Πρόκειται για δεδουλευµένο έξοδο (ή έσοδο)  

� Είναι τελικά µια υποχρέωση (ή απαίτηση)  
 

5.4.  Μεθοδολογία Φορολογικής Αναβαλλόµενης Υποχρέωσης : 

Το ∆.Λ.Π. 12 υιοθετεί τη µέθοδο της υποχρέωσης του ισολογισµού για τον 

προσδιορισµό των αναβαλλόµενων φόρων. Συγκρίνει, δηλαδή, τη λογιστική αξία των 

στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων µε την φορολογική τους βάση, 
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προκειµένου µε αυτόν τον τρόπο να προσδιοριστούν οι προσωρινές διαφορές και να 

υπολογιστεί ο ανάλογος αναβαλλόµενος φόρος.  

Όταν η επιχείρηση αναγνωρίζει ένα στοιχείο του ενεργητικού, τότε αναµένει 

ότι µελλοντικά θα ανακτήσει τη λογιστική του αξία. Αυτό θα συµβεί είτε µε την 

πώληση του στοιχείο (π.χ. εµπορεύµατα) είτε µε τη χρήση του για την απόκτηση 

άλλων στοιχείων (π.χ. µηχανήµατα παραγωγής).  

Παράλληλα, µε την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού, η επιχείρηση 

αναµένει να έχει µία µελλοντική φορολογική έκπτωση, η οποία να είναι ίση µε τη 

φορολογική βάση των στοιχείων αυτών. Η έκπτωση προκύπτει καθώς η επιχείρηση 

αναλώνει τα στοιχεία αυτά ή τις υπηρεσίες που αυτά ενσωµατώνουν. Στα παραπάνω 

παραδείγµατα, η φορολογική έκπτωση θα προκύψει µε τη µεταφορά της αξίας των 

εµπορευµάτων και των αποσβέσεων στο κόστος πωλήσεων και µε την αντίστοιχη 

µείωση των φορολογητέων κερδών.  

Όταν η λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού είναι µεγαλύτερη από 

τη φορολογική βάση, τότε αντίστοιχα και τα έξοδα που θα αφαιρεθούν από τα 

λογιστικά κέρδη όταν το στοιχείο πωληθεί ή χρησιµοποιηθεί, θα είναι µεγαλύτερα από 

τις φορολογικές εκπτώσεις που θα έχουν τα στοιχεία αυτά.  

Θα προκύψει λοιπόν φορολογητέο κέρδος µεγαλύτερο από το λογιστικό και θα 

καταβληθεί µεγαλύτερος φόρος εισοδήµατος. ∆ηµιουργείται, συνεπώς, µία 

µελλοντική φορολογική υποχρέωση, η οποία αναγνωρίζεται σήµερα ως 

Αναβαλλόµενη Φορολογική Υποχρέωση.  

Επιστρέφοντας στο παράδειγµα της προηγούµενης υποενότητας, θα ισχύουν 

όσα περιλαµβάνει ο ακόλουθος πίνακας :  

ΕΤΗ 2005 2006 2007 

Αξία  κτήσης  120.000 120.000 120.000 

Συντελεστής  Λογιστικής Απόσβεσης 33.34% 33.34%  33.34% 

Λογιστικές  Αποσβέσεις  Περιόδου 40.000 40.000 40.000 

Αναπόσβεστη Λογιστική Αξία 80.000 40.000 0 

Αξία Κτήσης 120.000 120.000 120.000 

Συντελεστής Φορολογικής Απόσβεσης 45% 45% 45% 

Φορολογικές Αποσβέσεις Περιόδου 66.000 29.700 24.300 

Αναπόσβεστη Φορολογική Αξία 54.000  24.300 0 

Λογιστική Αξία (Λ.Α.) 80.000 40.000 0 
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Φορολογική Βάση (Φ.Β.) 54.000 24.300 0 

∆ιαφορά Λ.Α.>Φ.Β. 26.000 15.700 0 

Αναβαλλόµενη Φορολογική Υποχρέωση 7.800 4.710 0 

     

Στο τέλος της χρήσης 2005 η λογιστική αξία των παγίων στοιχείων είναι 

€80.000. Η φορολογική βάση ανέρχεται στο ποσό των €54.000, δηλαδή είναι 

µικρότερη κατά το ποσό των €26.000 από τη λογιστική αξία. Τα µελλοντικά, 

εποµένως, φορολογητέα κέρδη θα είναι µεγαλύτερα κατά το ποσό των €26.000. 

Πράγµατι, όπως είδαµε στο Πίνακα 2, τα µελλοντικά φορολογητέα κέρδη του 2006 

και 2007 θα είναι 110.300 + 115.700 = €226.000, ενώ τα µελλοντικά λογιστικά κέρδη 

των ίδιων ετών θα είναι 100.000 + 100.000 = €200.000.  

Η διενέργεια, λοιπόν, αυξηµένων αποσβέσεων στη χρήση 2005 έχει ως αποτέλεσµα 

την πληρωµή χαµηλότερων φόρων για τη χρήση 2005 κατά το ποσό των €7.800 (δηλ. 

26.000 * 30%) και την αναβολή της πληρωµής τους σε µελλοντικές χρήσεις. Το ποσό 

αυτό θα αναγνωριστεί ως αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση στην τρέχουσα 

χρήση, καθώς αντιπροσωπεύει υψηλότερους φόρους που θα καταβληθούν στο µέλλον.  
 

5.5.  Μεθοδολογία Φορολογικής Αναβαλλόµενης Απαίτησης  

Η τεχνική αναγνώρισης της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης είναι 

παρόµοια µε τα όσα αναφέρθηκαν και για τις αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις. Συνεπώς όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού είναι 

µικρότερη από τη φορολογική του βάση, τότε αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση, εφόσον βέβαια, είναι πιθανό ότι η επιχείρηση θα έχει αρκετά 

φορολογικά µελλοντικά κέρδη, έτσι ώστε να επωφεληθεί από τη φορολογική αυτή 

έκπτωση.  

Όταν η φορολογική βάση του στοιχείου είναι µεγαλύτερη, τότε αναµένεται ότι 

οι φορολογικές εκπτώσεις στο µέλλον θα είναι µεγαλύτερες και εποµένως θα 

πληρωθεί µικρότερος φόρος µελλοντικά. ∆ηµιουργείται µε άλλα λόγια, ένα 

φορολογικό όφελος, το οποίο αναγνωρίζεται σήµερα, εφόσον πιθανολογείται ότι το 

όφελος αυτό θα εισρεύσει στην επιχείρηση.  

Στην περίπτωση των υποχρεώσεων η τεχνική που ακολουθείται είναι η 

αντίστροφη. Συνεπώς, όταν η λογιστική αξία µίας υποχρέωσης, είναι µεγαλύτερη από 

τη φορολογική της βάση, τότε δηµιουργείται µία προσωρινή εκπεστέα διαφορά, οπότε 

αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.  
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Η τακτοποίηση της υποχρέωσης θα οδηγήσει σε µία εκροή οικονοµικών 

πόρων από την επιχείρηση χωρίς να επηρεάζεται το λογιστικό αποτέλεσµα. Στην 

περίπτωση όµως που η εκροή, ή µέρος αυτής, αφαιρεθεί από το µελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος, τότε µειώνεται ο φόρος εισοδήµατος που θα καταβληθεί και 

κατά συνέπεια δηµιουργείται µία απαίτηση που υπάρχει σήµερα και αφορά ένα 

µελλοντικό φορολογικό όφελος.  

 

5.6.  Κανόνες Αναβαλλόµενης Φορολογικής Υποχρέωσης . 

Όπως προειπώθηκε, οι φορολογητέες προσωρινές διαφορές, οδηγούν σε 

αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης. Το ∆.Λ.Π. 12 στην 

παράγραφο 15 ορίζει ότι ο παραπάνω γενικός κανόνας δεν ισχύσει στις περιπτώσεις 

όπου η φορολογητέα προσωρινή διαφορά προκύπτει από:  

� Την αρχική αναγνώριση υπεραξίας, ή  

� Υπεραξία της οποίας η απόσβεση δεν είναι εκπεστέα φορολογικά, ή  

� Την αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε µία  

συναλλαγή που :  

(i) δεν είναι συνένωση επιχειρήσεων και  

(ii)  κατά το χρόνο της συναλλαγής, δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το 

φορολογητέο κέρδος (τη φορολογική ζηµία).  

Όµως, για φορολογητέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις σε 

θυγατρικές, υποκαταστήµατα και συγγενείς και µε δικαιώµατα σε κοινοπραξίες, θα 

αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση σύµφωνα µε την παράγραφο  

Ορισµένες προσωρινές διαφορές προκύπτουν όταν έσοδα ή έξοδα περιλαµβάνονται 

στο λογιστικό αποτέλεσµα µιας περιόδου, αλλά περιλαµβάνονται στο φορολογητέο 

αποτέλεσµα διαφορετικής περιόδου. Τέτοιες προσωρινές διαφορές συχνά 

αναφέρονται ως χρονικές διαφορές. Τα ακόλουθα είναι παραδείγµατα προσωρινών 

διαφορών αυτού του είδους, ο οποίες είναι φορολογητέες προσωρινές διαφορές και οι 

οποίες συνεπώς καταλήγουν σε αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:  

� Τα έσοδα τόκων περιλαµβάνονται στο λογιστικό κέρδος µε βάση την περίοδο 

που αφορούν αλλά µπορεί, σε ορισµένες δικαιοδοσίες, να συµπεριληφθούν στο 

φορολογητέο κέρδος όταν εισπράττονται. Η φορολογική βάση κάθε απαίτησης που 

αναγνωρίζεται στον ισολογισµό σε σχέση µε τέτοια έσοδα είναι µηδενική, γιατί τα 

έσοδα δεν επηρεάζουν το φορολογητέο κέρδος µέχρι να εισπραχθούν. Άρα ως 

στοιχείο ενεργητικού µε λογιστική αξία µεγαλύτερη από τη φορολογική βάση (η 
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οποία είναι µηδενική), θα πρέπει να αναγνωριστεί αναβαλλόµενη φορολογική 

υποχρέωση.  

� Τα κόστη ανάπτυξης µπορεί να κεφαλαιοποιούνται και να αποσβένονται στη 

διάρκεια µελλοντικών χρήσεων κατά τον προσδιορισµό του λογιστικού κέρδους, αλλά 

να εκπίπτονται κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος στην περίοδο 

στην οποία πραγµατοποιούνται. Τέτοια κόστη ανάπτυξης έχουν µηδενική φορολογική 

βάση, καθώς έχουν ήδη εκπεστεί από το φορολογητέο κέρδος. Η προσωρινή διαφορά 

είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του κόστους ανάπτυξης και της 

µηδενικής φορολογικής βάσεώς του. Επίσης αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη 

φορολογική υποχρέωση.  

Εκτός από τις προσωρινές διαφορές που αποτελούν ουσιαστικά χρονικές διαφορές, 

προσωρινές διαφορές επίσης προκύπτουν όταν :  

� Κατά τη πρώτη ενοποίηση, το κόστος µιας συνένωσης επιχειρήσεων 

κατανέµεται µέσω της αναγνώρισης των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και 

των υποχρεώσεων που  

� Περιουσιακά στοιχεία αναπροσαρµόζονται (π.χ. αποτίµηση στην εύλογη αξία 

µε βάση το ∆.Λ.Π. 16), χωρίς να γίνει ισοδύναµη προσαρµογή για φορολογικούς 

σκοπούς (παράγραφος 20),  

� Προκύπτει υπεραξία σε µία συνένωση επιχειρήσεων (παράγραφοι 21 και 32),  

� Η φορολογική βάση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης κατά την αρχική 

αναγνώριση διαφέρει από την αρχική λογιστική αξία τους, για παράδειγµα όταν µία 

οικονοµική οντότητα ωφελείται από µη φορολογητέες κρατικές επιχορηγήσεις που 

αφορούν σε περιουσιακά στοιχεία (παράγραφοι 22 και 33)  

� Η λογιστική αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές, υποκαταστήµατα και 

συγγενείς ή των συµµετοχών σε κοινοπραξίες γίνεται διαφορετική από τη φορολογική 

βάση της επένδυσης ή της συµµετοχής (παράγραφοι 38- 45).  
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5.7.  Κανόνες Αναβαλλόµενης Φορολογικής Απαίτησης . 

Όπως προειπώθηκε, οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές, οδηγούν σε 

αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. Το ∆.Λ.Π. 12 στην παράγραφο 

24 ορίζει ότι ο παραπάνω γενικός κανόνας δεν ισχύσει στις περιπτώσεις όπου η 

φορολογητέα προσωρινή διαφορά προκύπτει κατά την αρχική αναγνώριση ενός 

στοιχείου του ενεργητικού ή µίας υποχρέωσης από συναλλαγή η οποία:  

� ∆ε συνίσταται σε ενοποίηση επιχειρήσεων, και κατά το χρόνο της συναλλαγής, 

αυτή δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος, ούτε το φορολογητέο κέρδος 

(φορολογική ζηµιά).  

� 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.  

� Τα ακόλουθα είναι παραδείγµατα εκπεστέων προσωρινών διαφορών αυτού του 

είδους και οι οποίες συνεπώς καταλήγουν σε αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:  

� Φορολογικές αποσβέσεις µειωµένες σε σχέση µε τις λογιστικές. Αν για 

παράδειγµα η λογιστική απόσβεση θα γίνει σε µία τριετία µε συντελεστή απόσβεσης 

33,33%, ενώ οι φορολογικές αποσβέσεις θα ολοκληρωθούν σε 5 έτη µε συντελεστή 

απόσβεσης 20%, τότε η λογιστική αξία των παγίων είναι µικρότερη από τη 

φορολογική βάση.  

� Αποδοχές συνταξιοδότησης προσωπικού που εκπίπτουν σε ταµειακή βάση. Άρα, 

αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις λογιστικά κατά την στιγµή που προβλέπεται το 

γεγονός (καθίστανται δεδουλευµένα), αλλά φορολογικά θα αναγνωριστεί και θα 

εκπέσει από το φορολογητέο εισόδηµα η εν λόγω δαπάνη, όταν καταβληθούν. 

Συνεπώς η λογιστική αξία της υποχρέωσης είναι µεγαλύτερη από την µηδενική 

φορολογική της βάση. 

� Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης. Αφαιρούνται σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. 

από τα λογιστικά κέρδη της χρήσης στην οποία διενεργούνται. Είναι πιθανό όµως µε 

βάση τη φορολογική νοµοθεσία να αποσβεστούν σε πέντε ετήσιες, ισόποσες δόσεις, 

όπως αναλύσαµε στο µέρος Β. Άρα η λογιστική αξία είναι µηδενική, ενώ η 

φορολογική βάση είναι µεγαλύτερη και ίση µε το ποσό που θα εκπέσει φορολογικά 

στο µέλλον.  
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5.8.  Προϋποθέσεις Αναγνώρισης Φορολογικής Απαίτησης . 

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 προσωρινές διαφορές θα πρέπει να αφορούν την ίδια 

φορολογητέα οικονοµική οντότητα και την ίδια φορολογική αρχή µε τις εκπεστέες 

διαφορές καθώς και να προκύψουν:  

� στην περίοδο που αναµένεται να αναστραφούν οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές, 

ή  

� σε περιόδους στις οποίες η φορολογική ζηµιά που προκύπτει από τις 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις, µπορεί να µεταφερθεί για συµψηφισµό σε 

προηγούµενες ή επόµενες περιόδους.  

Το φορολογητέο κέρδος µπορεί να προκύψει είτε από τη µελλοντική 

κερδοφορία της επιχείρησης είτε επειδή η επιχείρηση έχει, ήδη, δηµιουργήσει 

υποχρέωση για αυξηµένο φόρο στο µέλλον, έχει δηλαδή αναγνωρίσει µία 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. 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 ότι 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.  

 

5.9.  Αχρησιµοποίητες Φορολογικές Ζηµίες .  

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του νόµου 2238/94, προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, 

η µεταφορά ζηµιών για συµψηφισµό διαδοχικώς στα πέντε (5) επόµενα οικονοµικά 

έτη κατά το υπόλοιπο που αποµένει κάθε φορά. Στην ενότητα που ακολουθεί θα 

προσπαθήσουµε να περιγράψουµε τον χειρισµό αυτής της ευνοϊκής φορολογικής 

διάταξης, στην περίπτωση που µία επιχείρηση εφαρµόζει τα ∆.Λ.Π., και συνεπώς, πώς 

εφαρµόζεται η αναβαλλόµενη φορολογία του προτύπου 12, στην περίπτωση αυτή.  

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

χρήσεις επιτρέπεται, τότε αποκτά το δικαίωµα να καταβάλλει µελλοντικά λιγότερους 
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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 στην 

περίπτωση αυτή, 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 ∆.Λ.Π. 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 φορολογητέο κέρδος, έναντι του οποίου οι 

αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες ή οι αχρησιµοποίητοι πιστωτικοί φόροι µπορεί 

να χρησιµοποιηθούν. Τα κριτήρια αυτά συνοπτικά είναι:  

� Η επιχείρηση να 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.  

� Να 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. 

� Οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες να προέρχονται από συγκεκριµένες 

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

έκτακτες ζηµίες).  
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� Να 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:  Α.Ε.  πραγµατοποίησε φορολογικές ζηµίες για την χρήση 2007, ύψους 

€20.000. Ο φορολογικός συντελεστής υποθέτουµε πως είναι 25%. Οι ζηµίες αυτές 

οφείλονται στο γεγονός ότι η επιχείρηση βρίσκεται στο ιδρυτικό της στάδιο και 

σύµφωνα µε το επιχειρηµατικό της σχέδιο, την επόµενη πενταετία αναµένεται να 

πραγµατοποιήσει φορολογητέα κέρδη ύψους €7.000. Επίσης την 31/12/2007 υπήρχαν 

φορολογητέες προσωρινές διαφορές ύψους €2.000, οι οποίες οφείλονται σε διαφορά 

της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης πάγιου εξοπλισµού. Με βάση τους 

συντελεστές απόσβεσης, η διαφορά αυτή θα αναστραφεί την επόµενη τριετία.  

Η επιχείρηση οφείλει, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, να 

αναγνωρίσει στο τέλος της χρήσης του 2007 αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 

κατά την έκταση που η φορολογητέα ζηµία της χρήσης 2007 θα συµψηφιστεί µε 

µελλοντικά φορολογητέα κέρδη και φορολογητέες προσωρινές διαφορές. 

Αναγνωρίζει, συνεπώς, αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ύψους:  

25% * (7.000 + 2.000)= €2.250 και όχι 25% * 20.000 + €5.000.  

Στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις που συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις 

της επιχείρησης πρέπει να γνωστοποιηθεί το γεγονός ότι η επιχείρηση έχει, για 

παράδειγµα, ήδη αναλάβει την εκτέλεση συµβάσεων από τις οποίες αναµένονται 

κέρδη, οπότε δικαιολογείται η αναγνώριση της αναβαλλόµενης φορολογικής 

απαίτησης.  

Αν στην επόµενη διαχειριστική περίοδο (2008) η επιχείρηση 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 €2.750 

[25% * (20.000– 9.000)].  

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 
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µελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει την ανάκτηση της αναβαλλόµενης 

φορολογικής απαίτησης.  

 

5.10.  Αναπροσαρµογή Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού . 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (π.χ. ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατες 

Ακινητοποιήσεις», ∆.Λ.Π. 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία», ∆.Λ.Π. 39 

«Χρηµατοπιστωτικά Μέσα», ∆.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα») επιτρέπουν ή και 

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, η οποία θα διακανονιστεί:  

     (i) 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 καταβληθεί θα είναι µεγαλύτερος, καθώς το φορολογητέο κέρδος θα έχει 

προσδιοριστεί µε τη µικρότερη φορολογική βάση του στοιχείου (µικρότερη κατά την 

υπεραξία της αναπροσαρµογής).  

     (ii) 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).  

Όταν λοιπόν, από την αναπροσαρµογή προκύπτει λογιστική αξία µεγαλύτερη 

της φορολογικής βάσης, αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. 

Σύµφωνα µε τις βασικές αρχές του ∆.Λ.Π. 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 ∆.Λ.Π. 

16, ο αναβαλλόµενος φόρος θα χρεωθεί απευθείας στο λογαριασµό των ιδίων 

κεφαλαίων «Αποθεµατικά από την αναπροσαρµογή της αξίας στοιχείων του 

ενεργητικού». Στην ιδιαίτερη περίπτωση, όµως, που η αναπροσαρµογή αντιστρέφει 

µια ζηµία από µείωση της αξίας του ίδιου στοιχείου, που είχε αναγνωριστεί ως έξοδο 

προγενέστερα (και συνεπώς είχε βαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσης), το σχετικό 
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κέρδος της αναπροσαρµογής σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 16 µεταφέρεται στα 

αποτελέσµατα, άρα και η αντίστοιχη αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζεται στην 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης.  

Αντίθετα, όταν από την αναπροσαρµογή της λογιστικής αξίας προκύπτει 

λογιστική αξία περιουσιακού στοιχείου µικρότερη της φορολογικής βάσης, τότε 

αναγνωρίζεται µία αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. Η απαίτηση αυτή 

πιστώνεται είτε 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.  
 

Παράδειγµα 4:  

Έστω Α.Ε., η οποία αγόρασε την 01/01/2005 πάγιο εξοπλισµό αξίας €200.000. Η 

ωφέλιµη ζωή του ορίστηκε σε 5 έτη και συνεπώς ο λογιστικός συντελεστής 

απόσβεσης στο 20%. Ο φορολογικός συντελεστής απόσβεσης που όριζε η φορολογική 

νοµοθεσία ήταν 25%, συνεπώς η απόσβεση θα ολοκληρωνόταν σε 4 έτη. Ο 

συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος υποθέτουµε πως ήταν 30%.  

Την 31/12/2007 η επιχείρηση εφαρµόζοντας τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 16 και µε βάση 

τη µελέτη ειδικού εκτιµητή, αναπροσάρµοσε την αξία του παγίου στο ποσό των 

€135.000. Σύµφωνα µε τις φορολογικές διατάξεις όµως η αναπροσαρµογή αυτή δεν 

αναγνωρίζεται φορολογικά.  

Στον πίνακα 4, που ακολουθεί, παρουσιάζεται η ανάλυση των παραπάνω δεδοµένων. 

Όπως είναι εµφανές, κατά τα 2 πρώτα έτη, οι φορολογικές αποσβέσεις είναι 

µεγαλύτερες των λογιστικών. Συνεπώς, εκπίπτουν µεγαλύτερα ποσά από το 

φορολογητέο εισόδηµα και πληρώνεται µικρότερο ποσό φόρου. Το ποσό του φόρου, 

του οποίου η καταβολή αναβάλλεται για τις επόµενες χρήσεις, αναγνωρίζεται ως 

αναβαλλόµενη φορολογία και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα χρήσης, καθώς σε αυτά 

λογιστικοποιείται και το οικονοµικό γεγονός που προκαλεί τον αναβαλλόµενο φόρο, 

δηλαδή οι αποσβέσεις. Έτσι για το 2005 η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 

είναι ίση µε €3.000, ενώ για το 2006 είναι ίση µε €6.000, και συνεπώς µεταφέρονται 

άλλα €3.000 στα αποτελέσµατα χρήσης.  

Το 2007 πραγµατοποιείται η αναπροσαρµογή. Το ποσό των €135.000 θα είναι 

πλέον αυτό που πρέπει να αποσβεστεί λογιστικά σε τρία έτη. Άρα οι ετήσιες 

αποσβέσεις θα είναι €45.000 αντί των €40.000. Η διαφορά της αναπροσαρµοσµένης 
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αξίας από τη φορολογική βάση (πριν τις αποσβέσεις του τρέχοντος έτους 2005) δίνει 

και την αναβαλλόµενη φορολογία, που θα πρέπει να µεταφερθεί στα ίδια κεφάλαια, 

και συγκεκριµένα στα αποθεµατικά από την αναπροσαρµογή της αξίας του παγίου:  

Αναβαλλόµενη φορολ. υποχρέωση= 30% * (135.000-100.000)= €10.500  

Μετά τον συνυπολογισµό των αποσβέσεων του 2007, η διαφορά λογιστικής 

αξίας και φορολογικής βάσης είναι 40.000 κάτι που σηµαίνει συνολική αναβαλλόµενη 

φορολογική υποχρέωση €12.000. Άρα εκτός του ποσό των €10.500 θα πρέπει να 

αναγνωριστεί και ένα ποσό €1.500 στα αποτελέσµατα. Τα €10.500 µειώνονται κατά 

€6.000, που έχουν αναγνωριστεί τα προηγούµενα έτη και έτσι αποµένουν €4.500 για 

το έτος 2007.  

Το έτος 2008 αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση €1.500 

και το 2009 αφαιρείται από τα αποτελέσµατα ή το άθροισµα της αναβαλλόµενης 

φορολογίας των 5 ετών, καθώς ενώ λογιστικά έχουµε αποσβέσεις €45.000, δεν 

εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδηµα και συνεπώς οι φόροι επιβαρύνονται µε 

30%*45.000= €13.500.  

Πίνακας 4:  

ΕΤΗ 2005 2006 2007 2008 2009 

Αξία Κτήσης 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

Αναπροσαρµοσµένη Αξία Κτήσης 0 0 135.000 135.000 135.000 

Αποσβέσεις Αρχής 0 40.000 0 45.000 45.000 

Αποσβέσεις Χρήσης 40.000 40.000 45.000 45.000 45.000 

ΣΥΝΟΛΟ  ΑΠΟΣΒΈΣΕΩΝ (ΑΠ/ΝΤΑ) 40.000 80.000 45.000 90.000 135.000 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ  ΑΞΙΑ 160.000 120.000 90.000 45.000 0 

Φορολογικές Αποσβέσεις 50.000 50.000  50.000 50.000 0 

Φορολογική Βάση 150.000 100.000 50.000 0 0 

Λ.Α. - Φ.Β. 10.000 20.000 40.000 45.000 0 

Συντελεστής Φόρου 30% 30%  30% 30% 30% 

Αναβαλλόµενη Φορολογική Υποχρέωση 3.000 6.000 12.000 13.500 0% 

Ποσό µεταφερόµενο στα Αποτελέσµατα 3.000 3.000 1.500 1.500 -13.500 

Ποσό µεταφερόµενο στα Ίδια Κεφάλαια 0 0 4.500 0 0 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 . 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

6.1.1 Οι Φόροι στον Ισολογισµό  

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 1, οι φόροι σαν ιδιαίτερα κονδύλια κατά τη σύνταξη του 

Ισολογισµού, θα πρέπει να απεικονίζονται:  

� Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.  

� Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.  

Συγκεκριµένα οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις πρέπει 

να απεικονίζονται στον ισολογισµό στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία και στις 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αντίστοιχα.  

 

6.1.2 Οι Φόροι στα Αποτελέσµατα 

Οι φόροι έξοδα (ή φόροι έσοδα) που αφορούν το κέρδος (ή ζηµία) από συνήθεις 

δραστηριότητες πρέπει να παρουσιάζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

Οι φόροι έξοδα (ή έσοδα) αποτελούνται από τα εξής συστατικά στοιχεία:  

� Τον τρέχοντα φόρο έφοδο (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 εισοδήµατος 

προηγούµενων χρήσεων και του ποσού που τελικά επέβαλαν οι φορολογικές 

αρχές.  

 

6.1.3  Το ∆ικαίωµα Συµψηφισµού  

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:  

� η επιχείρηση έχει νοµικά εφαρµόσιµο δικαίωµα να συµψηφίσει τρέχοντα 

φορολογικά στοιχεία ενεργητικού µε τρέχουσες υποχρεώσεις και  
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� οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αφορούν φόρους 

εισοδήµατος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή και σχετίζονται:  

i. µε την ίδια φορολογούµενη επιχείρηση ή  

ii. µε 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.  

 

6.1.4  Γνωστοποιήσεις σχετικές µε Φόρους Έξοδα (ή Έσοδα)  

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:  

� Ο τρέχων φόρος έξοδο (ή έσοδο).  

� Αναπροσαρµογές τρέχουσας φορολογίας προγενέστερων περιόδων.  

� Το ποσό του αναβαλλόµενου φόρου έξοδο (ή έσοδο) που σχετίζεται µε τη 

δηµιουργία ή αναστροφή προσωρινών διαφορών.  

� Το ποσό του αναβαλλόµενου φόρου έξοδο (ή έσοδο) που σχετίζεται µε µεταβολές 

στους φορολογικούς συντελεστές ή επιβολή νέων φόρων.  

� 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.  

� Ο αναβαλλόµενος φόρος έξοδο, που προκύπτει από την µείωση ή αναστροφή 

προηγούµενης µείωσης µίας αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης.  

� Το ποσό του φόρου έξοδο (ή έσοδο) που σχετίζεται µε µεταβολές των λογιστικών 

πολιτικών και λάθη που περιλαµβάνονται στον προσδιορισµό του καθαρού 

κέρδους (ή ζηµίας) της χρήσης, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 8 «Λογιστικές Πολιτικές, 

Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη», επειδή δεν είναι δυνατό να 

αναγνωριστούν αναδροµικά.  

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:  
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� 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.  

 

6.1.5  Γνωστοποιήσεις σχετικές µε τη σχέση Λογιστικού- Φορολογητέου 

Αποτελέσµατος  

Οι σχετικές γνωστοποιήσεις που αφορούν το Λογιστικό - Φορολογητέο 

Αποτέλεσµα και που θα πρέπει να παρατίθενται ξεχωριστά είναι:  

� Το ποσό της τρέχουσας και της αναβαλλόµενης φορολογίας, το οποίο χρεώθηκε ή 

πιστώθηκε απευθείας 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:  

i. 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) ή  

ii. 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, αν υπάρχει) 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: 
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       i. οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που 

αναγνωρίστηκαν στον Ισολογισµό για κάθε παρουσιαζόµενη χρήση,  

ii.  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.  

� 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.  

Να τονίσουµε εδώ ότι 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.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7. 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ∆ΙΑΦΟΡΕΣ  

7.1.1  Τα Ε.Λ.Π. και η Φορολογική Νοµοθεσία .  

Στην προσπάθεια να δώσουµε ένα ορισµό για τα Ε.Λ.Π., καταλήγουµε στο 

συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο κείµενο που να ονοµάζεται «Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα». Για τις Α.Ε. υπάρχει ο νόµος 2190/1920, για τις Ε.Π.Ε. ο νόµος 

3190/1955, για τις ασφαλιστικές εταιρίες ο νόµος 400/1970. Επίσης υπάρχουν το 

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια, ο Κώδικας Βιβλίων και 

Στοιχείων και ένα πλήθος ειδικών νοµοθετικών ρυθµίσεων για επιχειρήσεις ειδικού 

τύπου. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι τα Ε.Λ.Π. αποτελούν ένα συνονθύλευµα επιµέρους 

νοµοθετικών διατάξεων σχετικά µε τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Ειδικότερα για 

τις Α.Ε τις οποίες µελετά η παρούσα εργασία, θα λέγαµε ότι ο κυριότερος εκφραστής 

των Ε.Λ.Π. είναι ο νόµος 2190/1920.  

Παρατηρούµε όµως ότι οι αναφορές του νόµου αυτού, στη φορολογία 

εισοδήµατος των Α.Ε. είναι ελάχιστες. Επικεντρώνονται κυρίως στην πληροφόρηση 

που παρέχει το προσάρτηµα για ορισµένα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη φορολογία. 

Ποιες είναι λοιπόν οι διατάξεις των Ε.Λ.Π., ως προς τη φορολογία εισοδήµατος; Η 

µοναδική έγκυρη απάντηση στο ερώτηµα αυτό είναι ότι τη θέση των διατάξεων των 

Ε.Λ.Π. ως προς τη φορολογία εισοδήµατος στη χώρα µας, κατέχουν οι διατάξεις των 

φορολογικών νόµων. Και αυτό διότι τα Ε.Λ.Π. έχουν αποδεχθεί απόλυτα τις 

φορολογικές διατάξεις, οι οποίες εφαρµόζονται πάντα στις οικονοµικές καταστάσεις, 

αντικαθιστούν τις αρχές που ορίζει η λογιστική επιστήµη και συχνά τις παραβιάζουν 

(περίπτωση αποσβέσεων, προβλέψεων κ.α.). Κατά συνέπεια, οι οικονοµικές 

καταστάσεις είναι κατ’ ουσία «φορολογικές οικονοµικές καταστάσεις».  

Αυτή η υποταγή της λογιστικής στη φορολογική νοµοθεσία, έχει σοβαρό αντίκτυπο 

στην επίτευξη του στόχου και την επιτέλεση του σκοπού της λογιστικής. Γιατί είναι 

δεδοµένο ότι ανάµεσα στη λογιστική και τη φορολογική νοµοθεσία, οι σκοποί 

διίστανται. Ο στόχος της λογιστικής είναι να παρουσιάσει την πραγµατική οικονοµική 

θέση και τα πραγµατικά αποτελέσµατα µίας επιχείρησης για µία δεδοµένη περίοδο. Ο 

στόχος της φορολογικής νοµοθεσίας είναι να εισπράξει τους φόρους που αναλογούν 

στην συγκεκριµένη εταιρία και χρονική περίοδο, µε βάση όσα ορίζουν οι φορολογικές 

ρυθµίσεις. Εφόσον όµως οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται µε άξονα την 

τήρηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν. 2238/1994) και του Κώδικα 
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Βιβλίων & Στοιχείων (Π.∆. 186/1992), εξυπηρετούν τον στόχο της φορολογικής 

νοµοθεσίας αµελώντας και παραβλέποντας τον κύριο στόχο της λογιστικής.  

Από τα παραπάνω συνάγεται αβίαστα το συµπέρασµα ότι για τη σύγκριση των 

Ε.Λ.Π. και των ∆.Λ.Π., και σε ότι αφορά την πλευρά των Ε.Λ.Π., πρέπει να αναλυθεί 

η ελληνική φορολογική νοµοθεσία, στον βαθµό που αυτή εκφράζει ή καλύτερα 

υποκαθιστά, τα Ε.Λ.Π. στο θέµα της φορολογίας εισοδήµατος.  

 

7.1.2  Το κρίσιµο σηµείο της αντιπαράθεσης .  

Η σύγκριση και η αντιπαράθεση, που τελικά θα οδηγήσει σε χρήσιµα 

συµπεράσµατα, αφορά τις προσεγγίσεις της φορολογίας εισοδήµατος µε βάση τα 

Ε.Λ.Π. και τα ∆.Λ.Π. Όµως, όπως είδαµε και προηγουµένως, τα Ε.Λ.Π. στο θέµα 

αυτό έχουν υιοθετήσει τις φορολογικές διατάξεις. Αν συνεπώς, δεχτούµε ότι τα 

Ε.Λ.Π. αποκλίνουν από τα ∆.Λ.Π. στο θέµα της φορολογίας εισοδήµατος, τίθεται 

αναπόφευκτα το ερώτηµα: Πώς θα µπορούσε η εφαρµογή των ∆.Λ.Π. από µία 

ελληνική εταιρία να συνδυαστεί µε την απόκλιση από τα Ε.Λ.Π., η οποία εκ των 

πραγµάτων. Σύµφωνα µε απόφαση του ΣτΕ(33/1989), πρόκειται για τη «µείωση του 

δηλούµενου εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις (∆΄ Πηγή), που έχει ως αιτίες 

την παραδροµή (λάθος), τον λανθασµένο χαρακτηρισµό πραγµατικών περιστατικών ή 

την ουσιώδη πλάνη περί το δίκαιο και πρέπει να τακτοποιείται, κατά την δήλωση του 

εισοδήµατος» σηµαίνει απόκλιση από τη φορολογική νοµοθεσία, µε δεδοµένο ότι η 

φορολογική νοµοθεσία αποτελεί υποχρεωτικά τηρούµενο νοµοθετικό πλαίσιο του 

ελληνικού κράτους;  

Αυτό είναι και το κρισιµότερο σηµείο της ανάλυσης µας και της 

αντιπαράθεσης. Τα ∆.Λ.Π. στο θέµα της φορολογίας (∆.Λ.Π. 12) δεν 

αντιπαρατίθενται στη φορολογική νοµοθεσία. ∆ε θα µπορούσαν άλλωστε να το 

πράξουν, καθώς η φορολογική νοµοθεσία δεν παραγκωνίζεται, ούτε και 

παρακάµπτεται. Εξάλλου, οι φορολογικές αρχές είναι αρκετά αυστηρές στη χώρα µας, 

ώστε να επιτρέψουν κάτι τέτοιο. Τα ∆.Λ.Π. αντιπαρατίθενται µε τα Ε.Λ.Π. ως προς 

τον τρόπο ενσωµάτωσης της φορολογικής νοµοθεσίας στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Ουσιαστικά αποκλίνουν ως προς την αποδοχή των φορολογικών ρυθµίσεων από τη 

λογιστική πρακτική, εις βάρος των λογιστικών αρχών και του στόχου της λογιστικής, 

όπως προείπαµε. Τα ∆.Λ.Π. θα λέγαµε ότι αντιπαρατίθενται µε τα Ε.Λ.Π. ως προς την 

επίλυση της απόκλισης της φορολογικής αντίληψης από τη λογιστική πρακτική.  

 



 119 
 

7.1.3   Η Βασικότερη ∆ιαφορά  

Στην προσπάθεια να κάνουµε µία σύγκριση και να εντοπίσουµε τις διαφορές 

ανάµεσα στη φορολογία εισοδήµατος µε βάση τα Ε.Λ.Π. και τα ∆.Λ.Π., καταλήγουµε 

στο συµπέρασµα ότι µία είναι βασικότερη διαφορά: Η διαφορά στην αντίληψη.  Τα 

Ε.Λ.Π. επιβάλουν την τήρηση των διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας, κατά τη 

σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Έτσι, υποχρεωτικές διαδικασίες 

σύµφωνα µε τη λογιστική θεωρία, όπως η διενέργεια αποσβέσεων µε βάση την 

ωφέλιµη ζωή του παγίου ή ο σχηµατισµός προβλέψεων για κάθε ζηµία ή έξοδο ή 

υποτίµηση που είναι πιθανή και µπορεί να εκτιµηθεί µε ικανοποιητική προσέγγιση, 

παραλείπονται.  

Παρά όµως το γεγονός ότι οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν αυτό το 

περιεχόµενο, το αποτέλεσµα που προκύπτει από αυτές, δεν είναι το ακριβές 

αποτέλεσµα που αποτελεί τελικά και το αντικείµενο της φορολογίας. Πρέπει και πάλι 

να αναµορφωθεί, µε ένα πλήθος λογιστικών διαφορών, δηλαδή ποσών που το 

αυξάνουν ή το µειώνουν, ανάλογα µε ένα πλήθος άλλων φορολογικών ρυθµίσεων.  

Στα ποσά των λογιστικών διαφορών27συµπεριλαµβάνονται έξοδα και έσοδα 

που µε βάση συγκεκριµένες φορολογικές ρυθµίσεις δεν φορολογούνται ή δεν 

εκπίπτονται αντίστοιχα, ούτε στο παρόν αλλά ούτε και στο µέλλον (µόνιµες διαφορές 

σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π.). Ενδεικτικά αναφέρουµε τα πρόστιµα. Συµπεριλαµβάνονται 

όµως επίσης και έσοδα που θα φορολογηθούν στο µέλλον ή έξοδα που θα εκπέσουν 

στο µέλλον, και αναµένεται να επηρεάσουν το µελλοντικό φορολογητέο εισόδηµα 

(προσωρινές διαφορές σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π.). Ενδεικτικά αναφέρουµε τις 

αποσβέσεις ή προβλέψεις πέραν των φορολογικά αναγνωριζόµενων ποσών, σε 

περίπτωση που η επιχείρηση έχει επιλέξει τελικά υπερβεί τα ποσά αυτά.  

Σαν αποτέλεσµα των παραπάνω, ο µοναδικός αναγνωριζόµενος φόρος είναι 

αυτός που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του τελικού φορολογητέου 

εισοδήµατος, όπως αυτό προέκυψε µετά την αλλοίωση και αναµόρφωση του 

λογιστικού αποτελέσµατος που προηγήθηκε, µε τον φορολογικό συντελεστή.  

Στην προσέγγιση τώρα των ∆.Λ.Π. παρατηρούµε ότι ολόκληρη η φιλοσοφία 

είναι διαφορετική. Θα µπορούσαµε να πούµε εκ διαµέτρου αντίθετη. Οι οικονοµικές 

καταστάσεις περιλαµβάνουν πλέον όλες τις απαραίτητες οικονοµικές πληροφορίες, 

όπως προστάζει η λογιστική επιστήµη. Κατά τη σύνταξη των οικονοµικών 

καταστάσεων, ελέγχεται η περίπτωση των προσωρινών διαφορών. Των διαφορών, 

δηλαδή, ανάµεσα στη λογιστική αξία και τη φορολογική βάση όλων των στοιχείων 



 120 
 

του ενεργητικού και του παθητικού, οι οποίες αναµένεται να ανακτηθούν ή να 

διακανονιστούν σε µελλοντικές χρήσεις. Για όλες αυτές αναγνωρίζεται υποχρεωτικά 

µία αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση, που εκφράζει τον φόρο που 

αναµένεται να πληρωθεί ή να εκπέσει αντίστοιχα, εξαιτίας των οικονοµικών 

γεγονότων που συντελέστηκαν µέσα στη τρέχουσα χρήση, αλλά θα αναγνωρισθούν 

φορολογικά σε επόµενες.  

Επιπρόσθετα, γίνεται µία αναµόρφωση κερδών, αλλά για φορολογικούς 

καθαρά λόγους, ώστε να προκύψει ο πληρωτέος φόρος, που ονοµάζεται πλέον τρέχων 

φόρος. Το άθροισµα του τρέχοντος φόρου και των αναβαλλόµενων φορολογικών 

υποχρεώσεων ή/και των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων, δίνει το σύνολο 

των «Φόρων Εξόδων». Οι Φόροι Έξοδα είναι ίσοι µε τους φόρους που προκύπτουν αν 

πολλαπλασιάσουµε το λογιστικό κέρδος µε τον φορολογικό συντελεστή και 

συνυπολογίσουµε τις µόνιµες διαφορές, εάν υπάρχουν.  

Συνοψίζοντας, σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π., φόροι είναι τα ποσά που αναλογούν 

στα φορολογητέα κέρδη της τρέχουσας χρήσης, όπως αυτά προκύπτουν από τις 

οικονοµικές ή καλύτερα τις φορολογικές οικονοµικές καταστάσεις. Σύµφωνα µε τα 

∆.Λ.Π., φόροι είναι τα ποσά που αναλογούν στα λογιστικά κέρδη, αν από αυτά 

αφαιρεθούν οι µόνιµες διαφορές, και αυτοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τον 

τρέχοντα φόρο, που είναι ο ίδιος µε αυτόν των Ε.Λ.Π. και πληρώνεται στην τρέχουσα 

χρήση και τους αναβαλλόµενους φόρους, που προκύπτουν από οικονοµικά γεγονότα 

που συντελέστηκαν και λογιστικοποιήθηκαν στην τρέχουσα χρήση, αλλά θα 

αναγνωρισθούν φορολογικά ή θα «φορολογικοποιηθούν» σε επόµενες χρήσεις. 

Πρόκειται λοιπόν, για µία ουσιώδη διαφορά αντίληψης.  

 

7.1.4  Επιµέρους ∆ιαφορές  

Στην ενότητα που προηγήθηκε αναφερθήκαµε στην ουσιαστικότερη διαφορά 

της φορολογίας εισοδήµατος των Ε.Λ.Π. και των ∆.Λ.Π. Τη διαφορά στην αντίληψη. 

Στην ενότητα που ακολουθεί, προσπαθούµε να παραθέσουµε, εν συντοµία και 

συγκεντρωτικά, τις επιµέρους διαφορές τους. Το σύνολο των διαφορών αυτών, 

εντοπίστηκε και κατά την παρουσίαση της φορολόγησης εισοδήµατος στο κύριο 

µέρος της εργασίας, στο µέρος Β΄ και Γ΄ αντίστοιχα. Εδώ όµως, παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά και σε αντιπαραβολή οι διαφορές, δίνοντας τον χειρισµό µε βάση τα 

Ε.Λ.Π. και ∆.Λ.Π., για το κάθε επιµέρους θέµα. Φυσικά, ο κατάλογος µε τις διαφορές 

είναι µακρύς και σίγουρα µεγαλύτερος από αυτόν που αναπτύσσουµε εµείς. Εδώ, 
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έγινε µία προσπάθεια να αναλυθούν οι βασικότερες από αυτές. Η ανάλυση και των 

υπολοίπων αποτελεί αντικείµενο για περαιτέρω έρευνα και µελέτη.  

7.1.4.α :   Εµφάνιση στα Αποτελέσµατα ή την Καθαρή Θέση  

Μια σηµαντική διαφορά που παρατηρείται µεταξύ των Ε.Λ.Π. και του ∆.Λ.Π. 

12 αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος των επιχειρήσεων, είναι ότι σύµφωνα µε 

τα ελληνικά πρότυπα, ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί «βάρος εταιρικό» και λογίζεται 

διαµέσου του πίνακα διανοµής κερδών, δηλαδή εµφανίζεται στον πίνακα ∆ιάθεσης 

Αποτελεσµάτων µιας επιχείρησης. Εµφανίζεται λοιπόν µάλλον σαν στοιχείο 

αφαιρετικό της καθαρής θέσης. Συγκεκριµένα, µε βάση τα άρθρα 45 του Κ.Ν. 

2190/1920 περί ανωνύµων εταιριών και 99 παρ. 1 (α) του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος, ο φόρος δε διαµορφώνει το ετήσιο λογιστικό αποτέλεσµα αλλά 

διατίθεται από τα ήδη διαµορφωµένα αποτελέσµατα χρήσης. Αντίθετα, στο ∆.Λ.Π. 12 

ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί, τις περισσότερες φορές, έξοδο της χρήσης και πρέπει 

να βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης που αφορά, δηλαδή καταχωρείται στα 

Αποτελέσµατα Χρήσης της επιχείρησης.  

Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα των ∆.Λ.Π., αποτελεί η περίπτωση που ο 

φόρος εισοδήµατος αφορά στοιχεία, τα οποία µεταφέρονται απευθείας στην καθαρή 

θέση. Τέτοια στοιχεία είναι κυρίως η αναπροσαρµογή παγίων στοιχείων. Έτσι, στην 

περίπτωση για παράδειγµα, της αναπροσαρµογής της αξίας παγίων στοιχείων του 

ενεργητικού σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 16, ο αναβαλλόµενος φόρος θα χρεωθεί 

απευθείας στο λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων «Αποθεµατικά από την 

αναπροσαρµογή της αξίας στοιχείων του ενεργητικού». Στην ιδιαίτερη περίπτωση, 

όµως, που η αναπροσαρµογή αντιστρέφει µια ζηµία από µείωση της αξίας του ίδιου 

στοιχείου, που είχε αναγνωριστεί ως έξοδο προγενέστερα (και συνεπώς είχε βαρύνει 

τα αποτελέσµατα χρήσης), το σχετικό κέρδος της αναπροσαρµογής σύµφωνα µε το 

∆.Λ.Π. 16 µεταφέρεται στα αποτελέσµατα, άρα και η αντίστοιχη αναβαλλόµενη 

φορολογία αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης.  

Αντίθετα, όταν από την αναπροσαρµογή της λογιστικής αξίας προκύπτει λογιστική 

αξία περιουσιακού στοιχείου µικρότερη της φορολογικής βάσης, τότε αναγνωρίζεται 

µία αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. Η απαίτηση αυτή πιστώνεται είτε 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.  
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 Ο βασικός κανόνας που ρυθµίζει τα παραπάνω, σύµφωνα µε τις βασικές αρχές του 

∆.Λ.Π. 12 αναφέρει ότι ο αναβαλλόµενος φόρος θα πρέπει να αναγνωρίζεται µε τον 

ίδιο τρόπο που λογιστικοποιείται η συναλλαγή ή το οικονοµικό γεγονός που 

δηµιουργεί το φόρο αυτό. Επειδή τα περισσότερα από τα γεγονότα που δηµιουργούν 

τους φόρους επηρεάζουν τα αποτελέσµατα χρήσης, συνηθέστερη είναι η περίπτωση 

αναγνώρισης του φόρου (τρέχοντος και αναβαλλόµενου) στα αποτελέσµατα, µε 

κυριότερη εξαίρεση την αναπροσαρµογή των παγίων.  

7.1.4.β : Προβλέψεις  

Ο νόµος 2190/1920 ορίζει ότι η διενέργεια προβλέψεων για την κάλυψη κάθε 

ζηµίας ή εξόδου ή υποτίµησης στοιχείων ενεργητικού, που κατά την ηµεροµηνία 

σύνταξης του ισολογισµού, είναι πιθανή η πραγµατοποίηση τους και το µέγεθος τους 

µπορεί να εκτιµηθεί, έστω και κατά ικανοποιητική προσέγγιση, είναι υποχρεωτική. 

Παρ’ όλα αυτά η φορολογική νοµοθεσία λειτουργεί περιοριστικά. Μάλιστα, δεν 

περιορίζει απλά το ύψος των αναγνωριζόµενων προβλέψεων, αλλά επιλέγει να 

αναγνωρίσει φορολογικά µόνο δύο από τα είδη προβλέψεων. Τις προβλέψεις για 

επισφαλείς απαιτήσεις και τις προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού, λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία. Όλες οι άλλες περιπτώσεις, που σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν 

στα προηγούµενα, αποτελούν αιτία σχηµατισµού προβλέψεων, δεν αναγνωρίζονται 

φορολογικά. Επιπρόσθετα, για τα δύο είδη προβλέψεων που αναγνωρίζονται, το ύψος 

τους καθορίζεται από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις. Οι σχηµατισµένες εντός της 

χρήσης προβλέψεις που δεν ανήκουν στις δύο αυτές αναγνωρισµένες κατηγορίες ή 

υπερβαίνουν τα προβλεπόµενα ποσά, µεταφέρονται στις λογιστικές διαφορές.  

Με την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. το θέµα αυτό επιλύεται. Η κάθε πρόβλεψη για ζηµία ή 

έξοδο ή υποτίµηση, σηµαίνει ένα ποσό που έχει πραγµατοποιηθεί και 

λογιστικοποιηθεί στην τρέχουσα χρήση, αλλά αναµένεται να εκπέσει φορολογικά σε 

µία επόµενη, όταν γίνει «βέβαιο και εκκαθαρισµένο». Συνεπώς, αποτελεί ένα ποσό 

φόρου που πληρώσει λιγότερο η επιχείρηση στο µέλλον, και για τον λόγο αυτό 

αναγνωρίζει ισόποση αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση στην τρέχουσα χρήση. 

Έτσι στον υπολογισµό του τρέχοντος φόρου συµπεριλαµβάνονται, όπως και πριν, 

µόνο οι εκπιπτόµενες προβλέψεις, ενώ όλες οι υπόλοιπες περιλαµβάνονται στους 

αναβαλλόµενους φόρους. Η επιχείρηση επιλέγει να σχηµατίσει προβλέψεις ανάλογα 

µε τη βούληση της και µε βάση τον ορισµό του νόµου 2190/1920. Η φορολογία από 

τη πλευρά της, εισπράττει τα χρήµατα που απαιτεί και που ρυθµίζονται από τις 
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διατάξεις της. Υπάρχει µία διάκριση ρόλων και σκοπιµοτήτων. Και φυσικά 

αποδεσµεύονται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις από τη φορολογική νοµοθεσία.  

7.1.4.γ :  Αποσβέσεις Ενσώµατων Παγίων  

Μία ανάλογη περίπτωση είναι και αυτή των αποσβέσεων. Η οικονοµική θεωρία 

υποστηρίζει ότι, σύµφωνα µε τον ορισµό τον αποσβέσεων, αυτές θα διενεργούνται 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους παγίου, όπως αυτή ορίζεται από τον 

κατασκευαστή ή κάποιον αρµόδιο να την ορίσει και ότι οι συντελεστές απόσβεσης θα 

πρέπει να είναι τέτοιοι, ώστε η αναπόσβεστη αξία στο τέλος της ωφέλιµης ζωής να 

είναι µηδέν.  

Στη χώρα µας η φορολογική νοµοθεσία λειτουργεί περιοριστικά και επιβάλει 

συγκεκριµένα όρια συντελεστών απόσβεσης, για κάθε είδος παγίου στοιχείου. Οι 

ανώτεροι και οι κατώτεροι συντελεστές απόσβεσης και κάθε άλλο θέµα που αφορά 

την εφαρµογή των διατάξεων αυτών, καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, όπως αυτό 

ισχύει κάθε φορά. Το γνωστότερο προεδρικό διάταγµα για την ρύθµιση των 

αποσβέσεων είναι το Π.∆. 100/1998, ενώ πέντε χρόνια αργότερα δηµοσιεύτηκε το 

νεότερο Π.∆. 299/2003, το οποίο ισχύει σήµερα και δεν επιβάλλει σηµαντικές 

µεταβολές σε σχέση µε το προηγούµενο. Αποτέλεσµα της υιοθέτησης της 

φορολογικής νοµοθεσίας από τη λογιστική, είναι η διενέργεια λογιστικών 

αποσβέσεων που ορίζονται ίσες µε τις φορολογικά αναγνωριζόµενες. Στις περιπτώσεις 

που η «υποταγή» αυτή δεν είναι απόλυτη, οι επιπλέον ή οι υπολειπόµενες αποσβέσεις 

µεταφέρονται στις λογιστικές διαφορές.  

Με την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. το θέµα αυτό επίσης επιλύεται. Η κάθε επιπλέον (πέραν 

της φορολογικά αναγνωριζόµενης) απόσβεση αποτελεί ένα έξοδο, που ενώ 

πραγµατοποιείται στην τρέχουσα χρήση, δεν αναγνωρίζεται φορολογικά. Θα 

αναγνωρισθεί όµως σε επόµενες χρήσεις, όταν η λογιστική απόσβεση ολοκληρωθεί, 

ενώ οι φορολογικές αποσβέσεις θα συνεχίσουν να εκπίπτουν. Άρα η επιχείρηση 

πληρώνει σήµερα περισσότερο φόρο από αυτόν που προκύπτει από  

τα οικονοµικά γεγονότα της (λογιστικές αποσβέσεις) και συνεπώς, αναγνωρίζει 

ισόποση αναβαλλόµενη απαίτηση. Στην αντίθετη περίπτωση, η κάθε υπολειπόµενη 

απόσβεση (µικρότερη της φορολογικά αναγνωριζόµενης) αποτελεί ένα έξοδο που ενώ 

δεν πραγµατοποιείται στην χρήση, εκπίπτει. Άρα η επιχείρηση, πληρώνει ένα ποσό 

φόρου λιγότερο σήµερα, το οποίο θα κληθεί να πληρώσει σε επόµενες χρήσεις. 

Αναγνωρίζει λοιπόν ισόποση αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση στην τρέχουσα 

χρήση.  
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Έτσι στον υπολογισµό του τρέχοντος φόρου συµπεριλαµβάνονται, όπως και πριν, 

µόνο οι εκπιπτόµενες αποσβέσεις, ενώ όλες οι υπόλοιπες περιλαµβάνονται στους 

αναβαλλόµενους φόρους. Η επιχείρηση επιλέγει να διενεργήσει αποσβέσεις ανάλογα 

µε την ωφέλιµη ζωή κάθε παγίου και όπως ορίζει η λογιστική επιστήµη. Η φορολογία 

από τη πλευρά της, εισπράττει τα χρήµατα που απαιτεί και που ρυθµίζονται από τις 

διατάξεις της. Απεγκλωβίζονται, συνεπώς, οι οικονοµικές καταστάσεις.  

7.1.4.δ :  Αναπροσαρµογή της Αξίας Παγίων Στοιχείων  

Σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π., όπως είδαµε παραπάνω, υιοθετούνται οι φορολογικοί 

συντελεστές απόσβεσης. Προβλέπεται επίσης για τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 

µία αναπροσαρµογή της αξίας, η οποία γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια και υπό 

προϋποθέσεις. Αυτή η αναπροσαρµογή αναγνωρίζεται και φορολογικά.  

Τα ∆.Λ.Π. από την άλλη, και συγκεκριµένα το πρότυπο 16, προβλέπει την 

αναπροσαρµογή της αξίας των στοιχείων αυτών, σε τουλάχιστον ετήσια βάση. Οι νέες 

λογιστικές αποσβέσεις διενεργούνται πλέον χρησιµοποιώντας ως αναπόσβεστη αξία, 

την αναπροσαρµοσµένη αξία. Η αναπροσαρµογή αυτή και οι νέες αποσβέσεις δεν 

αναγνωρίζονται, όπως είναι φυσικό, από τη φορολογική νοµοθεσία. Αυτό συνήθως 

εντείνει τις σχηµατιζόµενες προσωρινές διαφορές. Το θέµα και πάλι αντιµετωπίζεται 

από το ∆.Λ.Π. 12, µε την αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας. Να σηµειώσουµε 

εδώ ότι, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η αναπροσαρµογή της αξίας αποτελεί 

οικονοµικό γεγονός που µεταφέρεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, µε σχηµατισµό 

αποθεµατικών αναπροσαρµογής, εκτός και αν αντιστρέφει παλιότερες ζηµίες 

αναπροσαρµογής που έχουν βαρύνει τα αποτελέσµατα. Για τον λόγο αυτόν και η 

αναβαλλόµενη φορολογία που σχετίζεται µε τα οικονοµικά αυτά γεγονότα, 

µεταφέρεται στα ίδια κεφάλαια.  

Μία επίσης περίπτωση, όπου επιδρά έµµεσα η έννοια της αναπροσαρµογής της 

αξίας των παγίων στοιχείων, είναι αυτή της ενοποίησης των επιχειρήσεων. Σύµφωνα 

µε τα ∆.Λ.Π. και συγκεκριµένα, µε βάση όσα ορίζει το ∆.Π.Χ.Π. 3 («Ενοποιήσεις 

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. Η εύλογη αξία τους, η οποία 

ουσιαστικά είναι και πάλι µία αναπροσαρµοσµένη αξία, δεν αναγνωρίζεται 

φορολογικά. Συνεπώς, εφόσον 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 
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κόστος του προηγούµενου κατόχου, προκύπτουν προσωρινές διαφορές. Στην 

περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογία.  

Το επιπλέον θέµα που προκύπτει στην περίπτωση αυτή είναι ότι η 

αναβαλλόµενη φορολογία επηρεάζει το ποσό της υπολογιζόµενης υπεραξίας. Και 

αυτό διότι η υπεραξία είναι µια υπολειµµατική αξία. Η αναγνώριση, όµως, µίας 

αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης ή απαίτησης θα επηρεάσει απευθείας τα 

ίδια κεφάλαια, αφού πρόκειται ουσιαστικά και πάλι για µία αναπροσαρµογή της αξίας 

των περιουσιακών στοιχείων, αλλά κατά τη φάση της ενοποίησης αυτή τη φορά. Με 

τη σειρά της η µεταβολή των ιδίων κεφαλαίων θα µεταβάλει την υπεραξία, εφόσον 

αυτή ορίζεται ως η διαφορά ανάµεσα στο κόστος απόκτησης και στα ίδια κεφάλαια 

(ίδια κεφάλαια= εύλογης αξία περιουσιακών στοιχείων- εύλογη αξία υποχρεώσεων).  

7.1.4.ε : Αποσβέσεις Ασώµατων Ακινητοποιήσεων (Άυλων Περιουσιακών 

Στοιχείων)  

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν µία πολύ ιδιαίτερη κατηγορία, κατά 

τη σύγκριση των Ε.Λ.Π. και των ∆.Λ.Π. Και αυτό διότι κάποια από αυτά ενώ 

αναγνωρίζονται από τα Ε.Λ.Π., δεν αναγνωρίζονται από τα ∆.Λ.Π. (π.χ. Έξοδα 

ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης), και κάποια άλλα, ενώ αναγνωρίζονται από τα 

∆.Λ.Π. δεν αναγνωρίζονται από τα Ε.Λ.Π. (π.χ. Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά 

Προϊόντα). Η σύγκριση τέτοιων κατηγοριών, προϋποθέτει και τη µελέτη ενός πλήθους 

άλλων προτύπων και υπερβαίνει τα όρια της παρούσας εργασίας. Αναφερόµενοι 

λοιπόν, στις εκατέρωθεν αποδεκτές ασώµατες ακινητοποιήσεις, θα παραθέσουµε την 

περίπτωση της φορολόγησης της υπεραξίας, που αποτελεί αντιπροσωπευτικό 

παράδειγµα της κατηγορίας αυτής.  

Η υπεραξία που προκύπτει σε περιπτώσεις εξαγοράς, απορρόφησης, 

συγχώνευσης επιχειρήσεων κτλ., σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. αλλά και µε ∆.Λ.Π. ορίζεται 

µε έναν σχεδόν όµοιο τρόπο. Στην περίπτωση των Ε.Λ.Π. η υπεραξία αποσβένεται 

είτε εφάπαξ είτε εντός πενταετίας σε ετήσιες, ισόποσες δόσεις. Η απόσβεση αυτή 

εκπίπτει φορολογικά, αναγνωρίζεται δηλαδή σε κάθε χρήση το ποσό απόσβεσης που 

της αναλογεί (για παράδειγµα το 1/5 για την περίπτωση της πενταετούς απόσβεσης).  

Σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π., και συγκεκριµένα το ∆.Λ.Π. 36 (Αποµείωση Αξίας 

Περιουσιακών) Στοιχείων, η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά αποµειώνεται, δηλαδή 

ελέγχεται το υπόλοιπο της σε ετήσια ή και συχνότερη, εάν το επιβάλλουν οι συνθήκες, 

βάση. Όµως η διαφορά που προκύπτει από την αποµείωση του ∆.Λ.Π. 16, δεν 

αναγνωρίζεται από τη φορολογική νοµοθεσία, η οποία φυσικά συνεχίζει να εφαρµόζει 
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τη διάταξη της περί πενταετούς απόσβεσης. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσµα να 

δηµιουργείται µια διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας της υπεραξίας και της 

φορολογικής βάσης. Και επειδή η διαφορά είναι προσωρινή, δηλαδή αναµένεται 

αντιστροφή της στο µέλλον, αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογία. Έτσι και στην 

περίπτωση αυτή, διαχωρίζονται οι οικονοµικές καταστάσεις από τις φορολογικές 

ρυθµίσεις.  

Ανάλογη είναι η αντιµετώπιση των ∆.Λ.Π. και για τα υπόλοιπα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αναγνωρίζονται από τα πρότυπα και συνήθως 

αποµειώνονται, ενώ η φορολογική νοµοθεσία ρυθµίζει µε συγκεκριµένο τρόπο την 

απόσβεση τους, συνήθως είτε εφάπαξ είτε σε µια πενταετία.  

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το ∆.Λ.Π. 12 επιτρέπει την 

αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης µόνο κατά την έκταση που 

αυτή δεν σχετίζεται µε την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας. Αντίθετα, στην 

περίπτωση που η διαφορά λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης σχετίζεται, άµεσα 

ή έµµεσα, µε την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας, την απαγορεύει ρητά. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι η αναγνώριση της αναβαλλόµενης φορολογίας, θα είχε ως 

συνέπεια την αύξηση της υπεραξίας αρχικής αναγνώρισης ως υπολειµµατικού ποσού 

και την εκ νέου αύξηση της αναβαλλόµενης φορολογίας, που όµως οδηγεί µε τη σειρά 

της σε νέα µεταβολή της υπεραξίας. Θα δηµιουργούνταν λοιπόν ένας φαύλος κύκλος 

αναβαλλόµενης φορολογίας και µεταβολής υπεραξίας. ∆ε θα πρέπει λοιπόν να 

συγχέονται οι δύο περιπτώσεις.  

7.1.4.στ :  Αφορολόγητα Έσοδα και Μη Εκπεστέα Έξοδα  

Αφορολόγητα ονοµάζονται τα έσοδα τα οποία εξαιρούνται και δεν συµµετέχουν στην 

φορολόγηση εισοδήµατος. Με βάση την φορολογική ελληνική νοµοθεσία όταν οι 

δικαιούχοι των εισοδηµάτων από αφορολόγητα έσοδα είναι φυσικά πρόσωπα και 

προσωπικές εταιρίες, τα έσοδα αυτά είναι πράγµατι αφορολόγητα και αναγράφονται 

στη δήλωση φορολογίας των δικαιούχων µόνο για τη δικαιολόγηση εισοδήµατος 

αποκτήσεως περιουσιακών στοιχείων ή για το τεκµήριο δαπανών διαβίωσης. Στην 

περίπτωση όµως που δικαιούχοι είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε., δεν υπάρχει ουσιαστική 

δυνατότητα για αφορολόγητα έσοδα. Το «αφορολόγητο» των εσόδων έχει την έννοια 

της αναστολής φορολογήσεως τους µέχρι τη διανοµή τους, οπότε υποβάλλονται σε 

φορολογία εισοδήµατος, όπως και τα φορολογούµενα έσοδα. Εφόσον λοιπόν 

µελετούµε τη περίπτωση των Α.Ε. δε θα επεκταθούµε στα αφορολόγητα έσοδα, 
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καθώς δεν υφίσταται για τις Α.Ε. αυτός ο όρος. Την περίπτωση φορολογητέων κατά 

τη διανοµή εσόδων θα µελετήσουµε στη συνέχεια.  

Μη εκπεστέα φορολογικά έξοδα, είναι εκείνα που κατά την διάρκεια της 

λογιστικής χρήσης, καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, και τα 

οποία είναι µεν πραγµατικά (δηλαδή, αφορούν πραγµατική συναλλαγή), πλην όµως 

δεν αναγνωρίζονται από τις φορολογικές διατάξεις. Τούτο γιατί ο φορολογικός 

νοµοθέτης εκτιµά, ότι δεν σχετίζονται µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

επιτηδευµατία, χαρακτηρίζονται ως δαπάνες µη παραγωγικές και περαιτέρω δεν 

συµβάλλουν στην προώθηση των πωλήσεων. Απλά παραδείγµατα του µακρύ 

καταλόγου, είναι οι ποινικές ρήτρες, τα πρόστιµα και οι χρηµατικές ποινές που 

επιβάλλονται για οποιονδήποτε λόγο σε βάρος της επιχείρησης.  

Σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. τα έξοδα αυτά συµπεριλαµβάνονται στις λογιστικές 

διαφορές και συντελούν στην αναµόρφωση των κερδών, καθώς προστίθενται στο 

φορολογητέο εισόδηµα. Στην περίπτωση των ∆.Λ.Π. γίνεται επίσης µία αναµόρφωση 

των κερδών, προκειµένου να υπολογισθεί ο τρέχων φόρος. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο 

δηλαδή. Στην περίπτωση αυτή µάλιστα, δεν συντρέχουν λόγοι αναγνώρισης 

αναβαλλόµενης φορολογίας, καθώς δεν πρόκειται για προσωρινές διαφορές αλλά για 

µόνιµες, αφού τα έξοδα δεν πρόκειται να εκπέσουν ούτε σε µελλοντική χρήση. 

Συνεπώς, δεν υπάρχει διαφορά λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης. Η µοναδική 

διαφορά των ∆.Λ.Π. στο θέµα αυτό είναι ότι στον πίνακα συµφωνίας λογιστικού 

αποτελέσµατος και φόρων εξόδων, παρουσιάζονται τα µη εκπιπτόµενα έξοδα, ως 

µόνιµες διαφορές απαραίτητες για τη συµφωνία των ποσών.  

7.1.4.ζ :  Αφορολόγητα Αποθεµατικά και Αυτοτελής Φορολόγηση  

Όπως είδαµε προηγουµένως, η περίπτωση των αφορολόγητων εσόδων ή 

αποθεµατικών, µε την ουσιαστική έννοια του όρου, δεν υφίσταται για τις Α.Ε. Ο 

χαρακτηρισµός αυτός δίνεται, λοιπόν, για αποθεµατικά που παραµένουν αφορολόγητα 

µέχρι τη στιγµή της διανοµής ή της κεφαλαιοποίησης τους, οπότε και φορολογούνται 

κανονικά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Πρόκειται δηλαδή για µία αναστολή 

φορολόγησης και όχι για απαλλαγή ή εξαίρεση. Τέτοια αποθεµατικά είναι για 

παράδειγµα τα µερίσµατα ή κέρδη από συµµετοχές σε άλλες εταιρίες, των οποίων τα 

κέρδη έχουν φορολογηθεί. Μάλιστα, οποτεδήποτε διανέµει κέρδη η εταιρία, 

θεωρείται ότι διανέµει και κατ’ αναλογία ένα τµήµα των αφορολόγητων αυτών 

κερδών, το οποίο φορολογείται µε αναγωγή των διανεµόµενων αφορολόγητων 

εσόδων σε µικτό ποσό, µε την προσθήκη του αναλογούντος φόρου.  
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Ανάλογη αντιµετώπιση έχουν και τα αυτοτελώς φορολογούµενα έσοδα των 

Α.Ε., όπως για παράδειγµα τα κέρδη από πώληση µετοχών εισηγµένων στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών ή τα µερίσµατα. Τα έσοδα αυτά έχουν φορολογηθεί κατά την 

πραγµατοποίηση της συναλλαγής και µε ειδικό τρόπο (π.χ. παρακράτηση φόρου), 

αλλά χωρίς εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, για την περίπτωση των Α.Ε. 

Και πάλι σε περίπτωση διανοµής τα εισοδήµατα αυτά φορολογούνται µε βάση τις 

ισχύουσες διατάξεις και αφαιρείται από τον καταβαλλόµενο φόρο, ο φόρος της 

αυτοτελούς φορολόγησης, που έχει ήδη καταβληθεί.  

Τα Ε.Λ.Π. αναγνωρίζουν µονάχα τον πληρωτέο φόρο στις περιπτώσεις αυτές. 

Αν δεν συντρέχουν λόγοι διανοµής τα έσοδα αυτά µεταφέρονται στις λογιστικές 

διαφορές και δεν επηρεάζουν το φορολογητέο εισόδηµα, αφού είναι «αφορολόγητα», 

τουλάχιστον στην παρούσα χρήση. Εάν συντρέχει διανοµή, υπολογίζεται ο φόρος που 

τους αναλογεί και πάλι για την τρέχουσα χρήση.  

Στην περίπτωση των ∆.Λ.Π. τα πράγµατα περιπλέκονται σίγουρα 

περισσότερο. Ο χειρισµός των αφορολόγητων αποθεµατικών είναι άλλωστε ένα 

ζήτηµα που έχει απασχολήσει πολύ τους έλληνες λογιστές και ελεγκτές. Το ∆.Λ.Π. 12 

ορίζει ότι λογίζουµε αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση όταν προβλέπεται ότι θα 

πληρωθεί στο µέλλον φόρος, που προκύπτει από οικονοµικά γεγονότα της τρέχουσας 

χρήσης. Συνεπώς, τα αποθεµατικά αυτά θα πρέπει να θεωρούνται αφορολόγητα για τις 

φορολογικές αρχές, αλλά σε επίπεδο οικονοµικών καταστάσεων, να λογιστούν οι 

αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις. Είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο να 

εκτιµηθεί σε πολλές περιπτώσεις, αλλά είναι και κάτι εξαιρετικά σηµαντικό για 

πολλές εταιρίες που έχουν υψηλά ποσά τέτοιων αποθεµατικών στον ισολογισµό τους.  

7.1.4.η :  Συµµετοχές  

Σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π., και µε την βοήθεια της ΠΟΛ.1168/25.5.2000, πάγιο 

περιουσιακό στοιχείο µιας Α.Ε. είναι και οι ανήκουσες σ' αυτή µετοχές από τη 

συµµετοχή της (ως µητρικής ή ιδρυτικής) σε άλλη Α.Ε. Συνεπώς, εφόσον από την 

αποτίµηση των µετοχών αυτών, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισµό της άλλης 

εταιρίας, διαπιστώνεται υποτίµηση των µετοχών, άρα και υποτίµηση της συµµετοχής, 

θα πρέπει να σχηµατιστούν «Προβλέψεις για ζηµία από υποτίµηση συµµετοχών». 

Μάλιστα αυτές είναι και οι µόνες προβλέψεις που δεν παρακολουθούνται µε τον 

λογαριασµό 44, αλλά καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασµού 18.00.19, αν 

πρόκειται για συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ή του 18.01.19, αν πρόκειται 

για λοιπές συµµετοχές. Οι λογαριασµοί αυτοί θεωρούνται αντίθετοι των λογαριασµών 
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συµµετοχών. Να σηµειωθεί εδώ ότι µε βάση την αρχή της συντηρητικότητας, µόνο η 

υποτίµηση λαµβάνεται υπόψη και έχει σαν συνέπεια τον σχηµατισµό πρόβλεψης. Η 

περίπτωση της αύξησης της αξίας των συµµετοχών δεν σηµαίνει αναγνώριση 

κέρδους, εκτός αν αντιστρέφει σχηµατισµένη πρόβλεψη και µόνο µέχρι το ύψος 

αυτής.  

Με την ίδια ΠΟΛ ορίζεται ότι οι προβλέψεις αυτές που σχηµατίζονται 

σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π., δεν εκπίπτουν φορολογικά, καθώς δεν αναφέρονται σε ζηµία 

που να είναι «οριστική και εκκαθαρισµένη», άρα µεταφέρονται στις λογιστικές 

διαφορές. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων της ζηµίας που προκύπτει από την απώλεια ή υποτίµηση των µετοχών 

άλλων ΑΕ που κατέχουν, είναι η ζηµία αυτή να έχει πραγµατοποιηθεί. Προκειµένου 

για τη ζηµία από µετοχές (συµµετοχές), η ζηµία αυτή επέρχεται είτε µε την εκποίηση 

(πώληση κ.λπ.) των µετοχών, είτε µε την εκκαθάριση της Α.Ε. στην οποία 

συµµετέχουν οι πιο πάνω επιχειρήσεις.  

Με βάση τα ∆.Λ.Π., εφόσον γίνεται αποτίµηση των συµµετοχών σε εύλογη 

αξία και οι προβλέψεις που σχηµατίζονται δεν αναγνωρίζονται φορολογικά, αλλά 

πρόκειται να αναγνωριστούν στο µέλλον όταν και εφόσον επιβεβαιωθεί η ζηµιά, 

πρέπει να αναγνωρισθεί αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. Έτσι, δίνεται πλέον 

ουσία στον σχηµατισµό των προβλέψεων αυτών, οι οποίες αν και δεν επιδρούν στον 

τρέχοντα φόρο, έχουν επίδραση στον αναβαλλόµενο. Επίσης διασφαλίζεται και πάλι η 

αποσύνδεση και ανεξαρτητοποίηση των οικονοµικών καταστάσεων από τις 

φορολογικές επιβολές.  

7.1.4.θ :  Μεταφερόµενες Ζηµίες  

Τα Ε.Λ.Π. προβλέπουν, υπό προϋποθέσεις, τη µεταφορά ζηµιών για συµψηφισµό 

διαδοχικώς στα πέντε (5) επόµενα οικονοµικά έτη, κατά το υπόλοιπο που αποµένει 

κάθε φορά. Αυτό δεν επηρεάζει τον φόρο που καταβάλλεται στην τρέχουσα χρήση, 

αλλά µόνο τον φόρο που αναµένεται να καταβληθεί σε επόµενες. Συνεπώς δεν 

εµφανίζεται πουθενά στις οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης.  

Με τα ∆.Λ.Π. ο χειρισµός είναι διαφορετικός. 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 
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φορολογητέο κέρδος, έναντι του οποίου οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές και 

πιστωτικοί φόροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν.  

Εδώ βέβαια προκύπτει ένα σοβαρό θέµα. Η ύπαρξη φορολογικών ζηµιών 

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

κέρδος, ώστε να γίνει συµψηφισµός της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. 

Συνεπώς σύµφωνα µε τον ορισµό της, πιθανόν να µην συνίσταται λόγος για την 

αναγνώριση της αναβαλλόµενης φορολογίας. Συνεπώς, όταν η επιχείρηση 

παρουσιάζει ζηµιές τα τελευταία έτη, συνιστάται να 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. Μάλιστα παρατίθενται και συγκεκριµένα κριτήρια για την 

εκτίµηση της πιθανότητας ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογητέο κέρδος.  

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.  

Μία άλλη παράµετρος που πρέπει να εξετασθεί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι και οι 

επιδράσεις από τον φορολογικό έλεγχο. Ο φορολογικός έλεγχος µπορεί να 

αναµορφώσει τις λογιστικές διαφορές των προηγούµενων χρήσεων, ώστε µέρος της 

ζηµίας να ακυρωθεί και να µεταβληθεί το ύψος του δικαιώµατος συµψηφισµού της. 

Αν γίνει κάτι τέτοιο, και έχει αναγνωρισθεί αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, 

τότε όταν θα γίνει ο έλεγχος, οι διαφορές φορολογικού ελέγχου που θα λογίσουµε θα 

έχουν και το ποσό της αντιστροφής της απαίτησης. ∆ηλαδή θα εµφανίσουµε 

επιβαρύνσεις από τον έλεγχο περισσότερες από αυτές που θα πληρώσουµε.  

 Τέλος, να προσθέσουµε ότι σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 12, αν γίνει µία συγχώνευση και η 

απορροφούµενη έχει µία ζηµία φορολογικά για την οποία δεν έχει εµφανίσει 

αναβαλλόµενη απαίτηση γιατί δεν ανέµενε να κάνει κέρδη που θα συµψήφιζαν τη 

ζηµία, αλλά η απορροφώσα θα έχει κέρδη, κατά τη συγχώνευση η απορροφώσα θα 

λογίσει αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.  

7.1.4.ι :  Λογιστικές ∆ιαφορές  

Η έννοια των λογιστικών διαφορών, όπως την αναλύσαµε στην παρούσα 

εργασία, έχει ιδιαίτερη σηµασία τόσο για τα Ε.Λ.Π., όσο και για τα ∆.Λ.Π., εφόσον 
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από αυτή προκύπτει ο πληρωτέος (ή τρέχων) φόρος. Σε ότι αφορά την περίπτωση των 

Ε.Λ.Π., οι λογιστικές διαφορές παρατίθενται στα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων 

(έντυπο Ε5 - έντυπο Φ01010 - έντυπο Ε3 στον πίνακα ΣΤ, η), µέσα από τα οποία 

πραγµατοποιείται η διαδικασία φορολογικής αναµόρφωσης των αποτελεσµάτων, µε 

την συµπλήρωση συγκεκριµένων κωδικών, µε τα ποσά των λογιστικών διαφορών. Ο 

υπεύθυνος λογιστής-φοροτεχνικός, πρέπει να προβαίνει στην ενέργεια της 

φορολογικής αναµόρφωσης των αποτελεσµάτων της επιχείρησης, σε σχέση πάντα µε 

τα καταχωρηθέντα κατά την διάρκεια της χρήσης, τυχόν έξοδα που χαρακτηρίζονται 

λογιστικές διαφορές. Ασφαλώς δε, ο φορολογικός έλεγχος που θα επακολουθήσει, 

πρέπει µε την σειρά του να εκτιµήσει δεόντως, την πρωτοβουλία της επιχείρησης, να 

αναµορφώνει το λογιστικό της αποτέλεσµα και συνεπώς, να καταβάλει τους φόρους 

µε βάση τις φορολογικές διατάξεις.  

Με βάση τα Ε.Λ.Π. οι λογιστικές αυτές διαφορές δεν εµφανίζονται λογιστικά, 

παρά µόνο στα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων. Άλλωστε, εξαιτίας της 

υιοθέτησης των φορολογικών διατάξεων στην λογιστική πρακτική, οι λογιστικές 

διαφορές είναι σαφώς µικρότερες από ότι θα ήταν σε περίπτωση που όσα προστάζει η 

λογιστική θεωρία εφαρµόζονταν. Ακόµη όµως και οι υπαρκτές λογιστικές διαφορές 

δεν αποδίδονται λογιστικά. Αυτό έχει ως συνέπεια να µην γνωρίζουµε καν, ποιες από 

αυτές πρόκειται να αναστραφούν µελλοντικά (προσωρινές διαφορές), επηρεάζοντας 

στο µέλλον τη φορολογία εισοδήµατος και ποιες θα παραµείνουν ως έχουν (µόνιµες 

διαφορές), αφήνοντας την ανεπηρέαστη.  

Τα ∆.Λ.Π. προτείνουν και εδώ µία άλλη αντιµετώπιση του θέµατος. Οι 

λογιστικές διαφορές θα πρέπει να εµφανίζονται και λογιστικά. Οι προσωρινές θα 

πρέπει να εµφανίζονται κατά τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας, όπως 

έγινε και στην εφαρµογή που παραθέσαµε. Έτσι, θα γνωρίζει ο αναγνώστης σε ποιες 

λογιστικές διαφορές οφείλεται η αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας, που είναι 

και αυτές που πρόκειται να αναστραφούν. Οι µόνιµες διαφορές, από την άλλη, 

εµφανίζονται κατά τη συµφωνία του λογιστικού αποτελέσµατος µε τους φόρους 

έξοδα. Έτσι, γνωρίζει ο αναγνώστης ποιες είναι οι λογιστικές διαφορές που δεν 

αναµένεται να αναστραφούν, που είναι και αυτές για τις οποίες δεν συντρέχει λόγος 

αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογίας.  

Ένα καινοτόµο ακόµη σηµείο του ∆.Λ.Π. 12, στο συγκεκριµένο θέµα, είναι το 

γεγονός ότι οι λογιστικές διαφορές, εκτός της λογιστικής απεικόνισης τους, 

γνωστοποιούνται και µέσω των σηµειώσεων (notes). Αυτό δίνει τη δυνατότητα 
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κυρίως στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων που ζουν εκτός Ελλάδας 

και αγνοούν την ελληνική πραγµατικότητα και την πολυσύνθετη, δαιδαλώδη 

φορολογική µας νοµοθεσία, να κατανοήσουν, πώς µία εταιρία που δηλώνει ότι 

φορολογείται µε συντελεστή 25%, τελικά πληρώνει φόρο εισοδήµατος που αποτελεί 

το 20% ή το 30% του λογιστικού της αποτελέσµατος.  



 133 
 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Α. Συγγράµµατα  
� Ντζανάτος , ∆. (2008), «Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µε Απλά Λόγια και οι 

∆ιαφορές τους από τα Ελληνικά» , Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα. 

� Thornton, G. (2006), «∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, 

Τόµος Α’, Β’ Έκδοση, Αθήνα.  

� Καραγιάννης ∆. - Καραγιάννη Α. - Καραγιάννης,  Ι. (2007) «∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα – Παραδείγµατα – Εφαρµογές» ∆εύτερη Έκδοση , Εκδόσεις Αρίων, 

Θεσ/νίκη . 

� Φλώρου, Α.Γ. (2002), «Φορολογική Λογιστική- Φορολογία Εισοδήµατος 

Φυσικών και Νοµικών Προσώπων Λογιστική και Πρακτική Αντιµετώπιση» , 

Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα . 

� Κοροµηλάς, Γ. (2007), «Φορολογικές Σηµειώσεις , Tax Advisors», 7η Έκδοση, 

Αθήνα.  

� Σταµατόπουλος, ∆. & Καραβοκύρης, Α. (2008), «Φορολογία Εισοδήµατος 

Φυσικών και Νοµικών Προσώπων, Τόµοι Α, Β, Γ, ∆»Εκδόσεις ELFORIN, Αθήνα 

� Κράτση, Α. Σ., (2000) «Φορολογία Εισοδήµατος – Πρακτικά Φορολογικά 

Βοηθήµατα», Αθήνα . 

� Λιόλιος, Α.,( 2006 ), «Ο Έλεγχος των Φορολογικών Υποθέσεων», Εκδόσεις 

Αρίων, Θεσσαλονίκη. 

� Καραγιώργος Θ., & Γεωργίου Γ.,(2003), «Λογιστική Εταιριών και Φορολογία 

Εισοδήµατος», Εκδόσεις Γερµανός, Αθήνα . 

� Νεγκάκης. Χ. (2006), «Λογιστική Εταιριών - Θεωρία και Εφαρµογές», 

Εκδόσεις σοφία, Θεσσαλονίκη .  

� Γκίνογλου, ∆. (2004), «Λογιστική Εταιριών - Φορολογία Εισοδήµατος 

Φυσικών και Νοµικών Προσώπων», Εκδόσεις Rosili, Αθήνα  . 

� Σαρσέντη, Β. -  Παπαναστασίου, Α. (2002), «Λογιστική Εταιριών» Έκδοση ∆, 

Εκδόσεις Αθ. Σταµούλης, Αθήνα  . 

� Καραγιάννης, ∆. – Καραγιάννη, Α.– Καραγιάννης, Ι. (2007) , «Λογιστικά–

Κοστολόγηση – Φοροτεχνικά – Γενικό Λογιστικό Σχέδιο -Κ.Β.Σ.», Εικοστή 

Έκδοση, Εκδόσεις Αρίων, Θεσ/νίκη . 

� Σταµατόπουλος, ∆.- Καραβοκύρης Α., (1997) , «∆απάνες Επιχειρήσεων 

(Λογιστικές ∆ιαφορές) και Κύρος Βιβλίων» , Αθήνα .  



 134 
 

� Ηλιόκαυτος, ∆., ( 2011) , «Πρακτικός Οδηγός Ανωνύµων Εταιρειών» , 

Τόµοι Α & Β, Αθήνα έκδοση 13η  .  

� Λαζαρίδης, Γ.,  Παπαδόπουλος, ∆., (2006) , «Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση, 

τεύχη Α΄ και Β΄», Θεσσαλονίκη. 

� Σακέλης, Ε., (2011) , «Τα έσοδα και έξοδα (δαπάνες) των επιχειρήσεων», 

Αθήνα . 

� Σακέλης, Ε., (2011), «Το έργον του Λογιστή ελεγκτή στο τέλος του 

χρήσεως», Αθήνα . 

� Σακέλης, Ε., (2011) , « Ο Πανδέκτης του Λογιστή », έκδοση 2η , Αθήνα. 

� Χαπίδης, Μ. – Ηλιοκαύτου , Μ (2006), «Φορολογία εισοδήµατος Νοµικών 

Προσώπων», Σηµειώσεις σεµιναρίου στα πλαίσια της εκπαίδευσης νέων 

Εφοριακών στη Σ.Ε.Υ.Υ.Ο., Αθήνα .  

� Κοροµηλάς, Γ. , (2011) , «Όλες οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος», 

Σηµειώσεις σεµιναρίου  Θεσσαλονίκη . 

� Αντωνόπουλος  & Κατούδης , (2008) , «Φορολογία εισοδήµατος φυσικών & 

νοµικών προσώπων», έκδοση 4η, Αθήνα 2008 . 

 

 
Β.  Αρθρογραφία  
� «Φορολογικά Θέµατα», Πάνταρης ορκωτός ελεγκτής ΣΟΛ Α.Ε., δηµοσίευµα 

στο περιοδικό ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 18/05/2011 

� Η προσέγγιση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Κρίσιµα στοιχεία για την 

προετοιµασία της ανάλυσης τους,  

� Ηλίας Ζαφειρόπουλος, Senior Manager - GRANT THORNTON, Investment 

Research & Analysis Journal, Ιανουάριος 2005  

� Ζηµία από φθορά, απώλεια, ή υποτίµηση κεφαλαίου,  Χρήστος Τότσης, Το 

βήµα του Λογιστή- Κέρδος, 21/02/2008  

� Λογιστικός προσδιορισµός του καθαρού εισοδήµατος των εµπορικών 

επιχειρήσεων, Ι. Κ. ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, Το Βήµα, 2 Μαρτίου 2003  

� Ε.Ε.: Σύγκλιση λογιστικών κανονισµών,  Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 14 Ιουλίου 

2007  

� Accounting for deferred taxes under NZ IAS 12, Norman Wong, 2006  

� Shifting to International Financial Reporting Standards, Michael Bradbury 

and Tony van Zijl, 2005  



 135 
 

� The Interface between Financial Accounting and Tax Accounting: A 

Summary of Current Research, Clinton Alley and Simon James, December 

2005  

� International Accounting Standards, Tax Accounting and Effective Levels 

of Company Tax Burdens in the European Union, Christoph Spengel, 

August 2003  

� Κυριότερες ∆ιαφορές µεταξύ των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και 

Ελληνικών Λογιστικών Αρχών, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Αθήνα 2002  

 
Γ. Ηλεκτρονικές Πηγές  

• http://www.epixeirisi.gr  
 

• http://www.pandektis.gr  
 

• http://www.taxheaven.gr  
 

• http://www.ifrs.com  
 

• http://www.iasb.org  
 

• http://www.power-tax.gr  
 

• http://www.ifrslist.com  
 

• http://www.capital.gr  
 

• http://www.enet.gr  
 
 


