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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

   Σήµερα, γίνεται γενικά αποδεκτό ότι φορολογική υποχρέωση υπέχουν όχι µόνο τα φυσικά αλλά 

και τα νοµικά πρόσωπα και ενόψει της ύπαρξης ιδιαίτερης προσωπικότητας σε σχέση µε τα φυσικά 

πρόσωπα που τα αποτελούν αλλά και ενόψει ότι η µη φορολόγησή τους  θα οδηγούσε στο να 

παραµείνει αφορολόγητο  το τµήµα των εισοδηµάτων τους που δεν διανέµεται στα πρόσωπα που τα 

αποτελούν.  

   Καταρχάς,  νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα  είναι όσα έχουν την εµπορική ιδιότητα 

είτε µε βάση το ουσιαστικό κριτήριο της διενέργειας εµπορικών πράξεων ή µε βάση το τυπικό 

κριτήριο. Κρίσιµο κριτήριο1 που συνήθως χρησιµοποιείται για το χαρακτηρισµό ενός νοµικού 

προσώπου ως κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι η απόκτηση από το πρόσωπο αυτό της εµπορικής 

ιδιότητας. Αντίθετα, νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι εκείνα τα οποία δεν 

έχουν σκοπό της ύπαρξής τους το κέρδος. Από όλη δηλαδή τη δραστηριότητά τους και όχι µόνο 

από το καταστατικό τους προκύπτει ότι έχουν ως σκοπό κριτήριο διαφορετικό από εκείνον της 

απόκτησης κέρδους. Ο σκοπός αυτός πρέπει να προβλέπεται στο καταστατικό αλλά και να 

επιβεβαιώνεται και στην πράξη σύµφωνα µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας.  

   Από τη στιγµή που το φορολογικό δίκαιο της χώρας µας δεν καθορίζει την έννοια του ηµεδαπού 

νοµικού προσώπου ως υποκειµένου της φορολογίας εισοδήµατος κρίθηκε αναγκαίο για τον 

καθορισµό της έννοιας ο ερµηνευτής και εφαρµοστής των σχετικών φορολογικών διατάξεων να 

προσφύγει στις σχετικές διατάξεις του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και µάλιστα στη διάταξη του 

άρθρου 10 ΑΚ το οποίο για τον καθορισµό της ιθαγένειας  ή εθνικότητας του νοµικού προσώπου 

έχει υιοθετήσει το κριτήριο της έδρας2 της διοίκησης του προσώπου αυτού3. Ο χαρακτηρισµός 

                                                 
1
 Για τα κριτήρια διάκρισης µεταξύ των νοµικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα  και των νοµικών 

προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα βλ. αναλυτικότερα σε Μπάρµπα Ν., Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και 

νοµικών προσώπων (όπως ισχύει µε τους νόµους 3453/2006, 3522/2006, 3610/2007 «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής 

και άλλες διατάξεις»), γ΄ έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2008, σελ. 447-450 όπου και γίνεται 

αναφορά στη χαρακτηριστική απόφαση επί του θέµατος 3668/1984 του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 Για τις Α.Ε. που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας και έχουν την 
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λοιπόν ενός νοµικού προσώπου ως κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα έχει µεγάλη σηµασία από 

φορολογική άποψη, εφόσον από το χαρακτηρισµό αυτό θα εξαρτηθεί αν ένα συγκεκριµένο νοµικό 

πρόσωπο υπόκειται ή όχι στο φόρο για ορισµένα ή για το σύνολο των εισοδηµάτων του. 

Επιπρόσθετα, κατά τη νοµοθεσία της φορολογίας εισοδήµατος τα νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα διακρίνονται περαιτέρω στα ηµεδαπά και στα αλλοδαπά, διάκριση που έχει σηµασία 

διότι τα ηµεδαπά ν.π. κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπόκεινται στην απεριόριστη φορολογία του 

εισοδήµατός τους υπό την έννοια ότι φορολογούνται τόσο για τα εισοδήµατά τους που προκύπτουν 

στην Ελλάδα όσο και για τα εισοδήµατά του που προκύπτουν στην αλλοδαπή. Τα δε αντίστοιχα 

αλλοδαπά υπόκεινται στην περιορισµένη φορολογία υπό την έννοια ότι φορολογούνται µόνο για τα 

εισοδήµατά τους που προέρχονται από πηγή και από τη µόνιµη εγκατάστασή τους που βρίσκεται 

στην Ελλάδα. 

   Η φορολογία εισοδήµατος των κερδοσκοπικών νοµικών προσώπων κατά το ελληνικό δίκαιο 

σέβεται τη νοµική προσωπικότητα των εταιριών και λαµβάνει υπόψη τις διακρίσεις εταιριών του 

εµπορικού δικαίου και την αντίστοιχη ευθύνη εταιριών του εµπορικού δικαίου και την αντίστοιχη 

ευθύνη εταίρων, µετόχων και διαχειριστών που το εµπορικό δίκαιο τους απονέµει. Ο εταιρικός 

τύπος εξακολουθεί να αποτελεί στην Ελλάδα βασικό κριτήριο4 της φορολογίας εισοδήµατος 

νοµικών προσώπων. Ωστόσο, η ανάγκη ουδετερότητας της φορολογίας των νοµικών προσώπων  

έναντι της επιλογής του εταιρικού τύπου επιβάλλεται πλέον τόσο από την Ε.Ε. όσο και από τις 

συνθήκες παγκοσµιοποίησης υπό τις οποίες υποχρεούνται να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν 

σήµερα όλες οι επιχειρήσεις. 

   Αντικείµενο της παρούσας εργασίας θα αποτελέσει η πρώτη κατηγορία των νοµικών προσώπων 

και ειδικότερα εκείνων που έχουν τη µορφή της ανώνυµης εταιρίας5 ,και µάλιστα των ηµεδαπών 

                                                                                                                                                                  
καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι έχουν την πραγµατική έδρα τους στην αλλοδαπή 

εάν τόσο το ∆.Σ. όσο και οι συνελεύσεις των µετόχων συνέρχονται και λαµβάνουν αποφάσεις στην Ελλάδα. 

 
3
 Βλ. σε Μπάρµπα Ν., Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων (όπως ισχύει µε τους νόµους 

3453/2006, 3522/2006, 3610/2007 «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»), γ΄έκδοση, εκδόσεις 

Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2008, σελ. 324. 

4
 Βλ. σχετικά σε  Μελέτη Θεοχαροπούλου Ε., Η εκλογίκευση της φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων, 

∆ΦΝ 2003/260. 

 
5
 Ανώνυµη εταιρία είναι η εµπορική κεφαλαιουχική εταιρία που έχει πλήρη νοµική προσωπικότητα και 

υποχρεωτικό κεφάλαιο το οποίο διαιρείται σε ίσα µερίδια, τις µετοχές και της οποίας οι εταίροι δεν έχουν οποιαδήποτε 

ευθύνη για τα εταιρικά χρέη. Στην εταιρία αυτή η πραγµάτωση του σκοπού στηρίζεται στην περιουσιακή συµβολή 

µεγάλου αριθµού εταίρων. Βλ. αναλυτικότερα για τα χαρακτηριστικά της Α.Ε. σε Αντωνόπουλο Β., ∆ίκαιο Ανώνυµης 

Εταιρίας και Ε.Π.Ε. σύµφωνα µε το νόµο 3604/2007 «Αναµόρφωση - µορφοποίηση ν. 2190/1920 περί Α.Ε.», β΄έκδοση, 
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ν.π. Είναι άλλωστε αποδεκτό στη θεωρία και στην πράξη ότι το µεγαλύτερο ενδιαφέρον από 

πλευράς προσέγγισης και ανάλυσης εµφανίζουν οι Α.Ε.  λόγω της πολυπλοκότητας στο δραστικό 

τους δυναµικό. Με βάση τη διαπίστωση αυτή όπου προβάλλει έντονα η έννοια της κερδοφορίας 

εµφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διερεύνηση του φορολογητέου καθαρού κέρδους και οι ιδιαίτερα 

οι αναζητήσεις πάνω στη διαφορά µεταξύ του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης 

και του συνόλου των εξόδων αυτής, ζήτηµα που θα αναπτυχθεί εκτενώς παρακάτω. Το πρώτο και 

κύριο µέρος της εργασίας καταλαµβάνει η φορολογία εισοδήµατος των AE  βάσει των σχετικών 

προβλέψεων του ΚΦΕ ενώ στο δεύτερο µέρος θα γίνει αναφορά στο διεθνές λογιστικό πρότυπο 12 

(ias 12) και την αναβαλλόµενη φορολογία. 

Α΄ ΜΕΡΟΣ 

I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ6 

 
   Με το ν.δ. 3843/19587 θεσπίσθηκε αρχικά στη χώρα µας η φορολογία εισοδήµατος νοµικών 

προσώπων, τα εισοδήµατα των οποίων µέχρι του έτους αυτού υπόκειντο –κατά περίπτωση- στους 

αναλυτικούς φόρους εισοδήµατος και έκτοτε το νοµικό καθεστώς υπέστη αρκετές µεταβολές εκ 

των οποίων η σηµαντικότερη είναι η ένταξη των Ε.Π.Ε. στη φορολογία αυτή µε το ν. 2096/1992. 

Μέχρι τη φορολογική µεταρρύθµιση του ν. 2065/1992 τα φορολογητέα κέρδη των προσωπικών 

εταιριών, των κοινοπραξιών και των κοινωνιών καθώς και των Ε.Π.Ε. κατανέµονταν στους 

εταίρους µε βάση τα ποσοστά συµµετοχής τους, οι οποίοι και φορολογούνταν µε τους εκάστοτε 

ισχύοντες συντελεστές της κλίµακας του άρθρου 9 του ν.δ. 3323/19558. Με το νόµο όµως 

                                                                                                                                                                  
εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2008, σελ. 1-7. 

 
6
 Βλ. σχετικά σε Φορτσάκη Θ., Φορολογικό ∆ίκαιο, γ’ έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 2008, 

σελ.145-146.  

 
7
 Με βάση το νόµο αυτό ίσχυε ένα σύστηµα ενιαίου φόρου όπου στο συνολικό καθαρό εισόδηµα των ν.π. 

επεβάλλετο ένας αναλογικός συντελεστής, Βασικά υιοθετήθηκε το εφαρµοζόµενο δυαδικό σύστηµα φορολογίας σε 

πολύ απλοποιηµένη µορφή χωρίς το µειονέκτηµα ότι για τη φορολογία των µη διανεµόµενων κερδών που 

φορολογούνταν στο όνοµα του νοµικού προσώπου εφαρµοζόταν ιδιαίτερος συντελεστής για κάθε κατηγορία (πηγή) 

εισοδήµατος. Βλ. σχετικά σε Μελέτη Γρηγοράκου Θ., Φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων άρθρων 2 παρ.4 και 

101 παρ.1 και 2 του ΚΦΕ Ν. 2238/1994, ΛΟΓΙΣΤΗΣ 2010, σελ. 1287 

 

 
8
 Με το νόµο αυτό εισήχθηκε στη χώρα µας προοδευτικός προσωπικός ενιαίος φόρος εισοδήµατος, που 

επιβάλλεται στο συνολικό εισόδηµα κάθε φυσικού προσώπου βλ. σχετικά σε Μελέτη Γρηγοράκου Θ., Φορολογία 

εισοδήµατος νοµικών προσώπων άρθρων 2 παρ.4 και 101 παρ.1 και 2 του ΚΦΕ Ν. 2238/1994, ΛΟΓΙΣΤΗΣ 2010/1283. 
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2238/19949 κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείµενο οι ρυθµίσεις για τη φορολογία εισοδήµατος 

φυσικών και νοµικών προσώπων. Οι δε ανώνυµες εταιρίες καθώς και συνεταιρισµοί 

φορολογούνταν τα νοµικά τους πρόσωπα για τα µη διανεµόµενα κέρδη τους µε τους εκάστοτε 

ισχύοντες συντελεστές, ενώ για τα διανεµόµενα κέρδη τους φορολογούνταν µε βάση την ισχύουσα 

κλίµακα του άρθρου 9 οι δικαιούχοι (µέτοχοι, µέλη ∆.Σ., διευθυντές και προσωπικό της Α.Ε. καθώς 

και τα µέλη του συνεταιρισµού). Σταθµό στη φορολογία εισοδήµατος ως προς τα νοµικά πρόσωπα 

και το θέµα της παρούσας εισήγησης αποτελεί ο ν. 2065/1992 (µε έναρξη ισχύος από την 

01.07.1992). Με τις προβλέψεις του οι Ε.Π.Ε.10 εντάχθηκαν στη φορολογία νοµικών προσώπων 

µαζί µε τις ανώνυµες εταιρίες και µέχρι την εφαρµογή του ν. 3697/2008 υποκείµενο φόρου ήταν το 

νοµικό πρόσωπο της ανώνυµης εταιρίας και της Ε.Π.Ε. για το σύνολο των φορολογητέων κερδών 

τους. Έτσι, τα διανεµόµενα κέρδη καταβάλλονταν στους δικαιούχους (µετόχους, µέλη ∆.Σ. κτλ. της 

Α.Ε., εταίρους της Ε.Π.Ε.) ελεύθερα φόρου (χωρίς δηλαδή να γίνει καµία παρακράτηση φόρου). 

Μετά την κωδικοποίηση αυτή οι διατάξεις περί φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων  

εντάχθηκαν στο δεύτερο τµήµα του ενιαίου πλέον κώδικα (άρθρα 98 επ. ν.2238/1994 {Κ.Φ.Ε.}) 

ενώ σηµαντικές µεταβολές επέφερε στις σχετικές ρυθµίσεις  επέφεραν οι ν. 3091/2002, ο ν. 

3296/2004 αλλά  ο ν.3943/2011 καθώς και ο πρόσφατος ν. 4072/2012. 

 

α. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  

 

   Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου  101 του Κ.Φ.Ε. στο φόρο εισοδήµατος υπόκεινται α) οι 

ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, β) οι δηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις  και 

εκµεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νοµικά πρόσωπα, 

γ) οι συνεταιρισµοί που έχουν συσταθεί νόµιµα και οι ενώσεις τους, δ) οι αλλοδαπές11 επιχειρήσεις 

                                                                                                                                                                  
 
9
 Για τη διάρθρωση του νόµου περί φορολογίας εισοδήµατος βλ. σχετικά  σε Κόντο-Μάναλη Λ., Η φορολογία 

των επιχειρήσεων (πλαίσια-διαδικασία-ερµηνεία & πράξη), τόµος Α΄, ∆ίκαιο & Οικονοµία, εκδόσεις Σάκκουλα Π., 

Αθήνα 2007, σελ. 65-66. 

 
10
 Βλ. σχετικά σε Μελέτη Αληφάντη Γ., Λογιστής 2011/994, Αλλαγές στη φορολογία των εταιριών περιορισµένης 

ευθύνης  και των συνεταιρισµών βάσει του ν. 3943/2011. 

 
11
 Έχει γίνει δεκτό ότι κριτήριο για να χαρακτηριστεί µία εταιρία ή οργανισµός ως αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο 

είναι να έχει η εταιρία ή ο οργανισµός την έδρα στην αλλοδαπή και να έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις της αλλοδαπής 

νοµοθεσίας. ∆ηλαδή, η εθνικότητα ή η ιθαγένεια του νοµικού προσώπου προσδιορίζεται από την έδρα αυτού κατά το 

δίκαιο της οποίας αυτό έχει συσταθεί και λειτουργεί. Ως έδρα νοείται ο τόπος που πράγµατι ασκείται η διοίκηση του 

νοµικού προσώπου, βλ. σχετικές παραποµπές σε Μελέτη Γρηγοράκου Θ., ό.π., σελ. 1383. 
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που λειτουργούν µε οποιονδήποτε τύπο εταιρίας καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισµοί 

που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονοµικών ωφεληµάτων, ε) οι ηµεδαπές εταιρίες περιορισµένης 

ευθύνης και στ) οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες12.  

   Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο φόρο υπόκεινται και ηµεδαπά ή αλλοδαπά µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα οποία περιλαµβάνονται και τα κάθε 

είδους ιδρύµατα σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του ανωτέρου άρθρου. Η διάκριση αυτή µεταξύ 

κερδοσκοπικού και µη χαρακτήρα νοµικών προσώπων δεν είναι άνευ πρακτικής σηµασίας ενόψει 

του περιορισµού του αντικειµένου του φόρου  των µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικών 

προσώπων σε αντίθεση µε τα κερδοσκοπικού χαρακτήρα  νοµικά πρόσωπα που υπέχουν 

απεριόριστη φορολογική υποχρέωση. 

   Μία βασική επισήµανση έγκειται στο ότι στο φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων εντάσσονται 

και αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν είναι νοµικά πρόσωπα κατά το δίκαιο της χώρας τους ενώ 

αντίθετα δεν εντάσσονται ηµεδαπές εταιρίες έχουσες νοµική προσωπικότητα όπως οι προσωπικές 

εταιρίες (οµόρρυθµη, ετερόρρυθµη εταιρία) και οι οποίες υπάγονται στο φόρο εισοδήµατος 

φυσικών προσώπων. Βέβαια, οι εν λόγω διαφοροποιήσεις δεν µπορούν να βρουν κάποια λογική 

θεµελίωση αλλά είναι δυνατό να θέσουν  ζητήµατα ως προς τη συµβατότητά τους µε το κοινοτικό 

δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση πάντως υπό τους ελληνικούς κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου η 

ικανότητα του νοµικού προσώπου προσδιορίζεται από το δίκαιο της έδρας του, σύµφωνα µε το 

άρθρο 10 ΑΚ, αν και δεν προσδιορίζεται αν ως έδρα νοείται η πραγµατική ή καταστατική. Αλλού, 

το ελληνικό δίκαιο προβλέπει ότι η πραγµατική έδρα είναι νοµικά σηµαντική για το νοµικό 

πρόσωπο όταν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά - άρα όταν η έδρα ορίζεται από το 

καταστατικό, η καταστατική έδρα υπερισχύει της πραγµατικής. Ο κανόνας αυτός όµως δεν 

εντάσσεται συστηµατικά στους ελληνικούς κανόνες ι.δ.δ.δ.13 Η κρατούσα άποψη στη θεωρία και 

στη νοµολογία των πολιτικών δικαστηρίων κρίνει ότι ο κανόνας του άρθρου 10 ΑΚ αναφέρεται 

στην πραγµατική έδρα ήτοι στο κέντρο της διοικητικής του δραστηριότητας. 

                                                                                                                                                                  
 
12
 Η διάταξη αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 10 του άρθρου 116  του ν. 4072/2012 και ισχύει από τη 

δηµοσίευση της στο ΦΕΚ ήτοι από την 11η.04.2012 σύµφωνα µε το άρθρο 330 του ίδιου νόµου.  

 
13
 Βλ. σχετικά σε Μελέτη Κωνσταντινίδη Ν., Η έννοια της «πραγµατικής έδρας», εταιρίας εντός της Ε.Ε. για 

σκοπούς ελληνικού φορολογικού δικαίου και η εγκατάσταση που προβλέπεται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, ∆ΦΝ 

2011, σελ. 1229 επ.  όπου και αναλύονται οι  κανόνες του  ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που εφαρµόζονται επί των 

εταιριών  ενώ εξετάζεται το κυριαρχικό δικαίωµα των ελληνικών φορολογικών αρχών να υποβάλλουν το εισόδηµα 

νοµικού προσώπου  που έχει ιδρυθεί κατά το δίκαιο κράτους µέλους της Ε.Ε. σε φορολόγηση κατά το ελληνικό 

φορολογικό σύστηµα. 
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   Επιπρόσθετα, τα αµοιβαία κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών14 του νόµου 2992/200215 δεν 

είναι υποκείµενα οποιουδήποτε φόρου.  

 

   α.1 Η α.ε από πλευράς φορολογίας γενικά 

 

   Η φορολογική µεταχείριση της Α.Ε. επιβάλλει προηγουµένως να διερευνηθεί ο τρόπος 

προσδιορισµού των ακαθάριστων εσόδων και του φορολογητέου εισοδήµατός της, ζήτηµα που 

αναπτύσσεται αναλυτικά κατωτέρω µε αναφορά επίσης στην περίπτωση που περιλαµβάνονται σε 

αυτά και µερίσµατα ή κέρδη από συµµετοχή σε άλλες εταιρίες καθώς και σε εκείνη που στα 

καθαρά κέρδη περιλαµβάνονται και τα εισοδήµατα φορολογηθέντα µε ειδικό τρόπο µε εξάντληση 

της φορολογικής υποχρέωσης και που αφορά και την Ε.Π.Ε. Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τον  

καταστατικό νόµο των Α.Ε. το καταστατικό των εταιριών αυτών οφείλει να περιέχει διατάξεις 

σχετικά µε τον ισολογισµό, για τη διάθεση των κερδών κτλ. και το οποίο θα καθορίσει τα πλαίσια 

ώστε να επιβάλλονται οι κρατήσεις από τα καθαρά κέρδη για το σχηµατισµό του τακτικού 

αποθεµατικού και τη διανοµή16 του µερίσµατος. 

 

β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  

 

   Το αντικείµενο του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων προβλέπεται στο άρθρο 99 του ΚΦΕ. 

Για τις ηµεδαπές Α.Ε.17 και Ε.Π.Ε.18, εκτός των τραπεζικών και ασφαλιστικών19, είναι το συνολικό 

                                                 
14
 Βλ. σχετικά στο άρθρο 7 παρ.21 ν. 2992/2002 (αµοιβαία κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών) και 

σύµφωνα µε το οποίο η φορολόγηση των µεριδιούχων Α.Κ.Ε.Σ. για το κάθε µορφής εισόδηµα που αποκτούν υπό την 

ιδιότητα αυτή γίνεται στο πρόσωπό τους ως εξ αδιαιρέτου συγκυρίων, κοινωνών και γενικά συνδικαιούχων των 

περιουσιακών στοιχείων που απαρτίζουν το Α.Κ.Ε.Σ. 

 
15
 Άρθρο 7 παρ.21 εδ.α. ν. 2992/2002. 

 
16
 Βλ. άρθρα 44, 45 ν. 2190/1920  όπου και αναφέρονται τα σχετικά µε τη διανοµή των καθαρών κερδών 

ζητήµατα. 

 
 
 
 
17 Βλ. σχετικά σε π.δ. 30/1998, άρθρα 1-2,  όπου και προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης µετοχών 

εταιριών στους εργαζοµένους στις επιχειρήσεις σε Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών 

Προσώπων, 42η έκδοση, ενηµερωµένη και µε το ν. 4072/2012 µε επιµέλεια του Τότση Χ., εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ 

2012, σελ. 426 επ. οποιαδήποτε ανώνυµη εταιρία µπορεί να διανείµει τις µετοχές της στο προσωπικό της ή στο 
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καθαρό εισόδηµα που προκύπτει στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή,  για τις δηµόσιες και  δηµοτικές 

επιχειρήσεις το συνολικό καθαρό κέρδος και για τους συνεταιρισµούς που έχουν συσταθεί νόµιµα 

και για τις ενώσεις αυτών το συνολικό καθαρό εισόδηµα ή κέρδος που προκύπτει στην ηµεδαπή ή 

στην αλλοδαπή πριν από την αφαίρεση των χορηγούµενων εκπτώσεων στα µέλη τους. Αναφορικά 

µε τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν µε οποιοδήποτε τύπο εταιρίας καθώς και τους κάθε 

είδους αλλοδαπούς οργανισµούς οι οποίοι αποβλέπουν στην απόκτηση οικονοµικών ωφεληµάτων 

στο φόρο υπόκειται το καθαρό κέρδος από τη µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα και το καθαρό 

εισόδηµα από πηγή κείµενη στην Ελλάδα. 

   Η έννοια της µόνιµης εγκατάστασης20 στην Ελλάδα αλλοδαπών νοµικών προσώπων προβλέπεται 

στο άρθρο 100 του υπό κρίση νοµοθετήµατος. ∆υνάµει του άρθρου αυτού θεωρείται ότι υπάρχει 

µόνιµη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης ή οργανισµού στην Ελλάδα όταν : α) διατηρεί στην 

Ελλάδα ένα ή περισσότερα υποκαταστήµατα21, πρακτορεία, παραρτήµατα, γραφεία, αποθήκες, 

εργοστάσια ή εργαστήρια  και εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης φυσικών πόρων, β) προβαίνει στη 

βιοµηχανοποίηση πρώτων υλών ή στην επεξεργασία γεωργικών προϊόντων σε δικές τους 

εγκαταστάσεις τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασµό τους, γ) διεξάγουν στην 

Ελλάδα εργασίες ή παρέχουν υπηρεσίες µέσω αντιπροσώπου, ο οποίος έχει εξουσιοδότηση και 

µπορεί να διαπραγµατεύεται και να συνάπτει συµβάσεις για λογαριασµό του νοµικού προσώπου 

                                                                                                                                                                  
προσωπικό εταιρίας που είναι συνδεδεµένη µαζί της σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ.2 του κ. ν. 2190/1920. 

18 Άρθρο 99 παρ.1 περ.α του Κ.Φ.Ε.  
19 Άρθρο 99 παρ.1 περ.α του Κ.Φ.Ε.,  ειδικά σε ηµεδαπές τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυµες εταιρίες  σε φόρο 

υπόκειται το συνολικό καθαρό εισόδηµα ή κέρδος που προκύπτει στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή µε αφαίρεση του  

µέρους αυτών που αναλογεί στα αφορολόγητα  έσοδα ή στα εισοδήµατα που φορολογούνται µε ειδικό τρόπο και µε 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 
20 Βλ. σχετικά απόφαση ΣτΕ 394/2011, ∆ΦΝ 2011/1894, σύµφωνα µε την οποία από µόνη τη διενέργεια φορολογητέων 

πράξεων  εντός της χώρας δεν αποκτάται µόνιµη εγκατάσταση  παρά µόνο αν η παρουσία της επιχείρησης στην 

Ελλάδα εµφανίζει τουλάχιστον µία ελάχιστη συνοχή δηλαδή εφόσον υπάρχει σε µόνιµη βάση το ανθρώπινο και 

τεχνικό δυναµικό που είναι αναγκαίο για την παροχή των συγκεκριµένων υπηρεσιών. Για να κριθεί η συνοχή και 

τελικά το αν ο πάροχος έχει ή όχι µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, πράξεις οι οποίες σε οικονοµικό επίπεδο 

συνιστούν ενιαία παροχή υπόκεινται σε ενιαία φορολογική µεταχείριση. Εποµένως, αν η επιχείρηση τυχόν 

κατατµήσει βοηθητικές ή υποστηρικτικές ενέργειες για τις οποίες δε διαθέτει η ίδια το αναγκαίο ανθρώπινο 

δυναµικό και αναθέσει υπεργολαβικώς την άσκησή τους σε άλλη επιχείρηση οι εργασίες αυτές οι οποίες δεν έχουν 

οικονοµική αυτοτέλεια διότι δε συνιστούν  αφ΄ εαυτών σκοπό για τους πελάτες αλλά µέσο απόλαυσης της κύριας 

υπηρεσίας αντιµετωπίζονται ως τµήµα της κύριας παροχής.  Έτσι , το ανθρώπινο και τεχνικό δυναµικό δια του 

οποίου παρέχονται οι εν λόγω παρεπόµενες υπηρεσίες λαµβάνεται και αυτό υπόψη προκειµένου να κριθεί αν ο 

πάροχος της κύριας υπηρεσίας έχει αποκτήσει µόνιµη εγκατάσταση στον τόπο παροχής της υπηρεσίας αυτής. 
21 Βλ. σχετικά Μελέτη Μάλλιου Α., ∆ΦΝ 2010/1702, Οι προϋποθέσεις έκπτωσης δαπανών διοίκησης και λειτουργίας 

από τα ακαθάριστα έσοδα υποκαταστηµάτων στην Ελλάδα (ερµηνεία του άρθρου 100 παρ.2 του ν. 2238/1994 σε 

αναφορά µε το Μοντέλο Σύµβασης αποφυγής διπλής φορολογίας του Ο.Ο.Σ.Α.). 
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αλλά και όταν οι εργασίες ή υπηρεσίες προσφέρονται χωρίς αντιπρόσωπο εφόσον αφορούν την 

κατάρτιση µελετών ή σχεδίων ή τη διεξαγωγή ερευνών, δ) διατηρούν αποθέµατα εµπορευµάτων επί 

των οποίων εκτελούν παραγγελίες και ε) συµµετέχουν σε προσωπική εταιρία ή Ε.Π.Ε. µε έδρα την 

Ελλάδα. 

   Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη φορολόγηση των αλλοδαπών22 επιχειρήσεων µόνο εφόσον δεν 

υφίσταται διµερής σύµβαση αποφυγής διπλής φορολογίας η οποία και υπερτερεί, εφαρµόζονται οι 

ανωτέρω διατάξεις. 

   Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω οι εταιρίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα διακρίνονται  σε 

ηµεδαπές και αλλοδαπές. Ως προς τη φορολογική τους µεταχείριση λοιπόν όπως και αναφέρθηκε 

και ανωτέρω οι µεν ηµεδαπές υπέχουν φορολογική υποχρέωση για το σύνολο των εισοδηµάτων 

τους
23, δηλαδή τόσο αυτών που αποκτώνται στην ηµεδαπή όσο και αυτών που αποκτώνται στην 

αλλοδαπή και οι δε αλλοδαπές επιχειρήσεις µόνο για τα αποκτηθέντα στην Ελλάδα εισοδήµατα24 

είτε µέσω της µόνιµης εγκατάστασης είτε από πηγή κείµενη σε αυτήν. Η «εθνικότητα» λοιπόν της 

εταιρίας είναι το κρίσιµο στοιχείο25 για την υπαγωγή στην απεριόριστη και στην περιορισµένη 

φορολογία. 

    Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτηµα26 που αφορά το κυριαρχικό δικαίωµα των ελληνικών 

φορολογικών αρχών να υποβάλλουν το εισόδηµα του νοµικού προσώπου που έχει ιδρυθεί κατά το 

δίκαιο κράτους µέλους της Ε.Ε. σε φορολόγηση κατά το ελληνικό φορολογικό σύστηµα. Το ζήτηµα 

δύναται να τεθεί ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων στην περίπτωση που το Υπουργείο 

Οικονοµικών θεωρήσει ότι η πραγµατική έδρα της κοινοτικής εταιρίας βρίσκεται στην  Ελλάδα και 

όχι στο κράτος µέλος της Ε.Ε. όπου έχει την  καταστατική έδρα της. Με άλλα λόγια, η σύσταση και 

λειτουργία του νοµικού προσώπου κατά το δίκαιο κράτους µέλους της Ε.Ε. δεν ανταποκρίνεται 

στην οικονοµική πραγµατικότητα. Υπό αυτήν την έννοια ενδέχεται να επικαλεστεί ότι η ίδρυση του 

                                                 
22 Βλ. και απόφαση ΣτΕ 3805/1994, ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1996/904, «δια την υπαγωγή στη φορολογία εισοδήµατος των 

αλλοδαπών επιχειρήσεων εκµεταλλευόµενων πλοία ή αεροσκάφη υπό τις εκτιθέµενας ειδικωτέρας προϋποθέσεις, 

δεν απαιτείται, ενόψει της φύσεως και του πεδίου δραστηριότητος των επιχειρήσεων µεταφοράς, νοµική 

προσωπικότης εταιρικού τύπου , αλλά αρκεί η ύπαρξη και δράση στον ανωτέρω τοµέα επιχειρήσεως, έστω και υπό 

µορφήν ατύπου ενώσεως προσώπων, η οποία ως τοιαύτη, είναι υποκείµενο φορολογικής υποχρεώσεως, 

λαµβανοµένου υπόψη ότι στο ισχύον φορολογικό σύστηµα δεν είναι άγνωστες οι περιπτώσεις αναγωγής σε 

φορολογικούς υποχρέους ατύπων ενώσεων προσώπων µη αποτελουσών νοµικά πρόσωπα». 
23 Απεριόριστη φορολογική υποχρέωση. 
24 Περιορισµένη φορολογική υποχρέωση. 
25 Βλ. και άρθρο 10 ΑΚ όπου χρησιµοποιείται η πραγµατική έδρα της εταιρίας ως συνδετικό στοιχείο και θα πρέπει η 

έδρα της επιχείρησης στην Ελλάδα να τηρεί τις διατυπώσεις της ελληνικής νοµοθεσίας περί ίδρυσης της εταιρίας.. 
26 Βλ. σχετικά σε  Μελέτη Κωνσταντινίδη Ν., Η έννοια της «πραγµατικής έδρας», εταιρίας εντός της Ε.Ε. για σκοπούς 

ελληνικού φορολογικού δικαίου και η εγκατάσταση που προβλέπεται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, ∆ΦΝ 

2011/1229 
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νοµικού προσώπου στην αλλοδαπή αποτελεί τεχνητό κατασκεύασµα που αποσκοπεί αποκλειστικά 

στη φορο-αποφυγή επειδή λόγω της ίδρυσης στην αλλοδαπή τεκµαίρεται και υπαγωγή των κερδών 

εκεί ήτοι υπό ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς σε σύγκριση µε το ελληνικό (π.χ. ευρύτερες 

απαλλαγές φορολόγησης εισοδήµατος κτλ.). Έχοντας θεωρήσει λοιπόν την κοινοτική εταιρία ως 

φορολογικό κάτοικο της Ελλάδας, η ελληνική φορολογική αρχή θα φορολογήσει την κοινοτική 

εταιρία στην Ελλάδα για το παγκόσµιο εισόδηµά της σύµφωνα µε το ελληνικό φορολογικό δίκαιο. 

Πάντως, η κοινοτική εταιρία δεν µπορεί να διεκδικήσει άνευ περιορισµών το δικαίωµα στην 

ελευθερία εγκατάστασης27 ως εταιρία ιδρυθείσα κατά το εθνικό δίκαιο κράτους µέλους ώστε να 

αποφύγει να φορολογηθεί στην Ελλάδα ως φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας. Περαιτέρω 

ανάλυση του υπό κρίση θέµατος εκφεύγει του αντικειµένου της παρούσας εισήγησης. 

 

β.1 Ο προσδιορισµός του καθαρού φορολογητέου εισοδήµατος(λογιστικός 

προσδιορισµός) 

 

   Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η φορολογική νοµοθεσία σχετικά µε τη 

διαµόρφωση του τελικά φορολογητέου ποσού του  καθαρού εισοδήµατος των ηµεδαπών Α.Ε., η 

διαµόρφωση του ποσού αυτού είναι δυνατό να διακριθεί σε αυτή που αφορά τις κοινές Α.Ε. και σε 

εκείνη που αφορά τις ηµεδαπές ανώνυµες τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρίες για την οποία 

εφαρµόζονται ειδικές ρυθµίσεις. Το συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδηµα όπως προκύπτει από 

τους ισολογισµούς των ν.π. κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.28 που αποτελούν και 

                                                 
27 Βλ. σχετικά σε  Μελέτη Κωνσταντινίδη Ν., Η έννοια της «πραγµατικής έδρας», εταιρίας εντός της Ε.Ε. για σκοπούς 

ελληνικού φορολογικού δικαίου και η εγκατάσταση που προβλέπεται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, ∆ΦΝ 2011, 

σελ. 1234-1235 όπου και γίνεται αναφορά στους περιορισµούς της ελευθερίας εγκατάστασης που επιβάλλονται για 

φορολογικούς λόγους.  

Να σηµειωθεί ότι δεν είναι αρκετό µία εταιρία που ιδρύθηκε σε κράτος µέλος να επικαλεστεί ενώπιον του ελληνικού 

διοικητικού δικαστηρίου ότι δεν υπόκειται σε ελληνική φορολόγηση απλώς και µόνο επειδή τα ελληνικά 

δικαστήρια υποχρεούνται να κοιτάξουν στο εθνικό δίκαιο του κράτους ίδρυσης για να κρίνουν αν πρόκειται για µία 

έγκυρα συστηµένη εταιρία και κατά αυτόν τον τρόπο να ισχυριστεί βάσιµα ότι δεν είναι φορολογικός κάτοικος της 

Ελλάδας. Απαιτούνται λοιπόν επιπλέον προϋποθέσεις : το κοινοτικό δίκαιο προβλέπει ότι τα εθνικά δίκαια των 

κρατών µελών µπορούν να προβλέπουν περιορισµούς στην ελευθερία εγκατάστασης µέσω εφαρµογής των 

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που προβλέπουν ειδικό καθεστώς για τους αλλοδαπούς 

υπηκόους και δικαιολογούνται από λόγους δηµοσίας τάξης, δηµοσίας ασφαλείας και δηµοσίας υγείας βάσει και του 

άρθρου 52 της ΣυνθΕΕ. Ένα κράτος µέλος µπορεί να χρησιµοποιήσει το εθνικό φορολογικό δίκαιο για να εµποδίσει 

µία εταιρία να αποφύγει τη φορολόγηση εντός της επικράτειάς του ακόµη και αν η εταιρία ισχυρίζεται ότι υπό 

ορισµένες συνθήκες αυτοί οι κανόνες του εθνικού φορολογικού δικαίου συνιστούν περιορισµό στην άσκηση του 

δικαιώµατος ελεύθερης εγκατάστασης εντός της κοινότητας, 

28
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αντικείµενο εξέτασης της παρούσας εργασίας) που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία 

δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ µε την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως και 

αναλύθηκαν ανωτέρω, των παραγωγικών δαπανών αυτών δεν είναι και το τελικά φορολογητέο 

εισόδηµα επί του οποίου εφαρµόζεται ο αναλογικός συντελεστής φόρου. Το ποσό αυτό που 

αποτελεί και τη βάση επιβολής φόρου προβλέπει ορισµένες διορθωτικές µειώσεις αλλά και 

ορισµένες διορθωτικές προσαυξήσεις που αποβλέπουν κυρίως στην αποφυγή φαινοµένων διπλής 

φορολογίας ή της µη φορολογίας του φορολογητέου ποσού.  

   Οι διορθωτικές µειώσεις του φορολογητέου καθαρού κέρδους των ηµεδαπών Α.Ε. προκύπτουν 

από τη γενική διάταξη του άρθρου 106 παρ.1 του ΚΦΕ σύµφωνα µε την οποία αν µεταξύ των 

εισοδηµάτων των νοµικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα συµπεριλαµβάνονται και 

µερίσµατα ή κέρδη από συµµετοχές σε άλλες εταιρίες των οποίων τα κέρδη έχουν φορολογηθεί 

αυτοτελώς και µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης της δικαιούχου εταιρίας, τα εισοδήµατα 

αυτά αφαιρούνται από τα συνολικά καθαρά κέρδη του νοµικού προσώπου κατά τον υπολογισµό 

των φορολογητέων κερδών του προσώπου αυτού. Σε περίπτωση όµως που στα καθαρά κέρδη της 

ηµεδαπής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. συµπεριλαµβάνονται και εισοδήµατα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο µε 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή αφορολόγητα έσοδα και περαιτέρω λαµβάνει χώρα 

διανοµή κερδών για τον προσδιορισµό των διανεµόµενων κερδών λαµβάνονται τα καθαρά κέρδη 

που προκύπτουν από τους ισολογισµούς των νοµικών αυτών προσώπων. 

   Ως προς τις διορθωτικές προσαυξήσεις29 που προβλέπει η οικεία φορολογική νοµοθεσία, εάν 

όµως στα καθαρά κέρδη30 που προκύπτουν από τους ανωτέρω αναφερόµενους ισολογισµούς 

περιλαµβάνονται και έσοδα αφορολόγητα για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών του 

νοµικού προσώπου προστίθεται σε αυτά µέρος των αφορολόγητων εσόδων που αναλογεί στα 

διανεµόµενα κέρδη µε οποιαδήποτε µορφή µετά την αναγωγή του εξευρισκόµενου ποσού σε µικτό 
                                                                                                                                                                  
 Βλ. αναλυτικότερα σε Μπάρµπα Ν., ό.π, σελ. 370 επ. στις οποίες κατ’ αναλογία και µε τις Α.Ε. προκειµένου να 

γίνει εκκαθάριση του οφειλόµενου φόρου των Ε.Π.Ε. απαιτείται, πρώτον να βρεθεί το τελικά φορολογητέο ποσό του 

καθαρού κέρδους των εταιριών αυτών µε ορισµένες διορθωτικές µεταβολές και δεύτερον επί του ποσού αυτού να 

εφαρµοστεί ο εκάστοτε ισχύων αναλογικός συντελεστής του φόρου και τρίτον να γίνουν ορισµένες διορθωτικές 

µεταβολές στο ποσό του αναλογούντος φόρου, 

 
29
 Βλ. αναλυτικότερα σε  Μπάρµπα Ν., Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων (όπως ισχύει µε 

τους νόµους 3453/2006, 3522/2006, 3610/2007 «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»), γ΄έκδοση, 

εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2008, σελ.347 επ. 

 
30
 Βλ. άρθρο 106 παρ.2 και 3 ΚΦΕ και σχετικά σε Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών 

Προσώπων, 42η έκδοση, ενηµερωµένη και µε το ν. 4072/2012 µε επιµέλεια του Τότση Χ., εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ 2012, 

σελ. 452 επ. 
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ποσό µε την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου. Με άλλα λόγια, λοιπόν, αν σε περίπτωση 

των διανεµόµενων κερδών του ν.π. περιλαµβάνονταν και κέρδη που είτε ήταν αφορολόγητα είτε 

φορολογούνται µε ειδικό τρόπο µε την παρακράτηση του φόρου στην πηγή από τη διανέµουσα 

αυτά επιχείρηση δεν εξαντλούνταν η φορολογική υποχρέωση της λήπτριας εταιρίας. Ειδικότερα 

στις εν λόγω περιπτώσεις, τα ποσά των αφορολόγητων εισοδηµάτων και των εισοδηµάτων που 

είχαν φορολογηθεί µε ειδικό τρόπο επανεντάσσονταν κατ’ αναλογία στη φορολογική βάση του 

νοµικού προσώπου αφού προηγουµένως, µετατρέπονταν σε µικτά. 

   Στο σηµείο αυτό αξίζει να γίνει µνεία στις ηµεδαπές τραπεζικές και ασφαλιστικές Α.Ε.31 στις 

οποίες το συνολικό καθαρό εισόδηµα ή κέρδος που προκύπτει στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή 

µετά την αφαίρεση µέρους αυτών που αναλογεί στα αφορολόγητα έσοδα ή στα εισοδήµατα που 

φορολογούνται µε ειδικό τρόπο και µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης αποτελεί το 

αντικείµενο του φόρου32. Καταρχήν, για τη διαµόρφωση33 του τελικά φορολογητέου ποσού από το 

συνολικό καθαρό κέρδος των τραπεζικών και ασφαλιστικών εταιριών αφαιρούνται τα τυχόν 

υπάρχοντα µεταξύ των εσόδων µερίσµατα από τη συµµετοχή τους σε άλλες εταιρίες όπως 

συµβαίνει και στις κοινές Α.Ε. Για δε τον προσδιορισµό του µέρους αυτού των κερδών που 

αναλογούν στα αφορολόγητα έσοδα ή στα έσοδα που φορολογούνται µε ειδικό τρόπο και µε 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, γίνεται επιµερισµός των συνολικών καθαρά κερδών 

ανάλογα µε το ύψος των φορολογούµενων (ακαθάριστων) εσόδων και των αφορολόγητων ή των 

φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο και µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Εξάλλου, 

επειδή από το συνολικό ακαθάριστο εισόδηµα των τραπεζικών και ασφαλιστικών ανωνύµων 

εταιριών αφαιρείται µέρος µόνο των αφορολόγητων κερδών ή των κερδών που έχουν φορολογηθεί 

µε ειδικό τρόπο, δεν γίνεται παράλληλα καµία προσαύξηση των εσόδων των υπό κρίση εταιριών 

που προκύπτουν µε βάση τον ισολογισµό κατά το ποσό των δαπανών που αντιστοιχούν στα 

παραπάνω έσοδα. Σε περίπτωση όµως που οι εν λόγω εταιρίες διανέµουν µεταξύ των κερδών τους 

και κέρδη που είναι είτε αφορολόγητα ή φορολογήθηκαν µε ειδικό τρόπο και µε εξάντληση της 

φορολογικής υποχρέωσης τότε γίνεται διορθωτική προσαύξηση των φορολογητέων κερδών τους 
                                                 
31
 Βλ. αναλυτικότερα σε Μπάρµπα Ν., ό.π., σελ. 354 επ. Βλ. επίσης ειδικότερες ρυθµίσεις στο άρθρο 15 του ν. 

3229/2004 σε Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων, 42η έκδοση, ενηµερωµένη και µε 

το ν. 4072/2012 µε επιµέλεια του Τότση Χ., εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ 2012, σελ. 458 επ, καθώς και σελ. 461 επ. όπου γίνεται 

αναφορά στο άρθρο 10 του ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265Α΄/05.12.2006) σχετικά µε την αυτοτελή φορολογία αποθεµατικών 

των τραπεζών. 

 
32
 Βλ. άρθρο 99 παρ.1 ΚΦΕ. 

 
33
 Πραγµατοποιείται λοιπόν διορθωτική µείωση βάσει του άρθρου 106 παρ.1 του ΚΦΕ. 
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στο µέρος των κερδών που αναλογούν στα ανωτέρω αφορολόγητα και ή φορολογούµενα µε ειδικό 

τρόπο κέρδη, µετά την αναγωγή του ποσού σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του αναλογούντος σε 

αυτό φόρου. Εξάλλου, παρατηρείται ότι κατά τον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος των 

τραπεζικών Α.Ε. δεν εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις που αφορούσαν τις κοινές Α.Ε. σχετικά µε τον 

προσδιορισµό των καθαρών κερδών τους. ∆ηλαδή, δεν αφαιρούνται από τα λογιστικά καθαρά 

κέρδη το σύνολο των αφορολόγητων κερδών και των κερδών που είχαν φορολογηθεί µε ειδικό 

τρόπο και µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης αλλά µόνο ένα µικρό µέρος αυτών δηλαδή 

το ποσό των καθαρών κερδών που αναλογεί στα αφορολόγητα έσοδα και τα έσοδα που 

φορολογούνται µε ειδικό τρόπο, τρόπος34 που έχει επικριθεί από τη δηµοσιονοµική επιστήµη. 

   Μεταξύ των εξόδων διαχείρισης που εκπίπτουν δυνάµει του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. είναι τα έξοδα 

µισθοδοσίας και αµοιβής του προσωπικού35 εφόσον έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές 

υπέρ του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού οργανισµού εκτός αν από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται 

µερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση για καταβολή των εισφορών. Ακόµη, έξοδα 

διαφήµισης, δαπάνες συντήρησης µηχανηµάτων36, οι δεδουλευµένοι τόκοι δανείων, τα ποσά των 

προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις εφόσον έχουν οριστικοποιηθεί37, οι καταβολές που γίνονται 

από την Α.Ε. σε µέλη του ∆.Σ. από υπαρκτή σχέση εργασίας και µάλιστα ανεξάρτητα από το 

έγκυρο ή µη της σχετικής σύµβασης38. Εκπίπτονται επίσης τα ποσά που καταβάλλει ηµεδαπή Α.Ε. 

για την εξαγορά των ιδρυτικών της τίτλων και προνοµιούχων µετοχών της εφόσον οι τόκοι δεν 

προέρχονται από τα κέρδη της. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί σε αντίθεση µε τη 

φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων όπου ο λογιστικός προσδιορισµός του εισοδήµατος 

από εµπορικές επιχειρήσεις γίνεται χωριστά σε σχέση µε τα εισοδήµατα των άλλων πηγών, ο 

λογιστικός προσδιορισµός του εισοδήµατος των νοµικών προσώπων γίνεται ενιαία µε τις άλλες 

πηγές εισοδήµατος. Το ποσό λοιπόν που αποµένει µετά τις εκπτώσεις αποτελεί το συνολικό καθαρό 

εισόδηµα των νοµικών προσώπων. 

   Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά τα ∆ιεθνή 

                                                 
34
 Βλ. αναλυτικότερα σε Μπάρµπα Ν., ό.π., σελ. 357 επ. 

 
35
 Βλ. περ. αα του άρθρου 31 της παρ. 1 περ.α του Κ.Φ.Ε. 

 
36
 Βλ. περ. β της παρ. 1 του άρθρου 31 της παρ. 1 του Κ.Φ.Ε. 

 
37
 Βλ. σχετικά σε ΣτΕ 3126/ 2000, ∆ΦΝ  2002/566.  

 
38
 Βλ. σχετικά σε ΣτΕ 4039/1999, ∆∆ΙΚΗ 2002/183.  
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Λογιστικά Πρότυπα που υιοθετούνται από την Ε.Ε. για την εξεύρεση του συνολικά καθαρού 

φορολογητέου εισοδήµατος των εταιριών : α) στην περίπτωση που πρόκειται για εταιρίες που 

τηρούν βιβλία βάσει των διατάξεων της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας τα κέρδη ή οι ζηµίες 

προκύπτουν από αυτά ενώ όσα προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ∆.Λ.Π. 

δεν λαµβάνονται υπόψη για φορολογικούς σκοπούς και β) στην περίπτωση που οι εταιρίες τηρούν 

βιβλία σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. που υιοθετούνται από την Ε.Ε. τα κέρδη ή οι ζηµίες προκύπτουν 

αποκλειστικά από τον Πίνακα Φορολογιών Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

   Επιπρόσθετα, ως προς τις αποσβέσεις39 επί των παγίων40 περιουσιακών στοιχείων για να 

αναγνωριστούν και να εκπέσουν φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων 

σύµφωνα µε το άρθρο 31 παρ.1 περ. στ41  του ΚΦΕ,  θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις
42 : α) τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να χρησιµοποιούνται από την επιχείρηση κατά 

τη διαχειριστική περίοδο για την οποία διενεργούνται οι αποσβέσεις. Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι 

εννοιολογικά, οι αποσβέσεις δύνανται να αφορούν τη µείωση της αξίας του πάγιου περιουσιακού 

στοιχείου που µπορεί να προέλθει από την πάροδο µίας εύλογης χρονικής περιόδου, για 

                                                 
39
 Απόσβεση νοείται η µείωση της αξίας ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου εξαιτίας της αναµενόµενης 

λειτουργικής φθοράς από τη χρήση του, της τεχνολογικής απαξίωσης, της παρόδου του χρόνου ή κάποιας έκτακτης 

ζηµίας που προκλήθηκε. 

 
40
 Βλ. άρθρο 42ε παρ.2 του ν. 2190/1920 ως πάγιο ενεργητικό ορίζεται «το σύνολο των αγαθών, αξιών και 

δικαιωµάτων που προορίζονται να παραµείνουν µακροχρόνια και µε την ίδια περίπου µορφή στην εταιρία, µε στόχο να 

χρησιµοποιούνται για την επίτευξη των σκοπών της». 

 
41
 Βλ. σχετικά και σε π.δ. 299/2003 σύµφωνα µε το οποίο  η διενέργεια ετήσιων αποσβέσεων για τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία είναι υποχρεωτική. Κατά συνέπεια ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα της χρήσης, οι αποσβέσεις 

πρέπει να υπολογίζονται σε συµφωνία µε τους συντελεστές που καθορίζονται µε αποτέλεσµα να βαρύνουν τα 

αποτελέσµατα διαχειριστικών χρήσεων.  Για τον υπολογισµό λοιπόν των αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εφαρµόζουν είτε τον κατώτερο είτε τον ανώτερο συντελεστή απόσβεσης 

που ορίζεται στο π.δ. 2992003. Περαιτέρω, για χρήσεις από 01.01.2005 οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εφαρµόζουν 

και οποιονδήποτε άλλον ενδιάµεσο συντελεστή αρκεί αυτός να είναι ακέραιος αριθµός. Η επιλογή του συντελεστή 

απόσβεσης ισχύει υποχρεωτικά για όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της ίδιας κατηγορίας που αποκτήθηκαν τη 

συγκεκριµένη χρήση και είναι δεσµευτική µέχρι την πλήρη απόσβεση αυτών ενώ για τα είδη των παγίων που δεν 

ορίζεται ανώτερος ή κατώτερος συντελεστής, οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση την ωφέλιµη διάρκεια ζωής τους, 

βλ. σχετικά σε Μελέτη Παναγώτα ∆. και Χιώτη Λ., Λογιστική και  φορολογική αντιµετώπιση των αποσβέσεων των 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων,  σελ. 673, ∆ΦΝ  2012, τεύχος 1489. 

 
42
 Βλ. αναλυτικότερα σε  Μελέτη Παναγώτα ∆. και Χιώτη Λ., Λογιστική και  φορολογική αντιµετώπιση των 

αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων,  σελ. 669 επ., ∆ΦΝ  2012, τεύχος 1489. 
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φορολογικούς σκοπούς δίνεται έµφαση στη λειτουργική φθορά που προέκυψε από τη χρήση του 

παγίου µέσα στη διαχειριστική χρήση, β) οι αποσβέσεις πρέπει να διενεργούνται µε οριστικές 

εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης, γ) οι αποσβέσεις οφείλουν να 

καταχωρούνται αναλυτικά για κάθε πάγιο και όχι συγκεντρωτικά και δ) τα περιουσιακά στοιχεία θα 

πρέπει να µην έχουν εξαγοραστεί από εξωχώριες (offshore) εταιρίες.  

 

II. Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ  

 

   Τα αποθεµατικά43 όπως και το κεφάλαιο αποτελούν µία αφηρηµένη µαθηµατική ποσότητα που 

εκφράζεται σε χρήµα αναγράφεται στο παθητικό σκέλος του ισολογισµού και συµβολίζει την 

περιουσία που πρέπει να παραµείνει δεσµευµένη στην εταιρία πέρα από εκείνη που δεσµεύεται 

µέσω του θεσµού του κεφαλαίου και που χρησιµοποιείται όπως ορίζει ο νόµος ή το καταστατικό. 

Πρόκειται για συσσωρευµένα κέρδη της επιχείρησης που δεν έχουν διανεµηθεί στους δικαιούχους  

ούτε όµως έχουν ενσωµατωθεί στο κεφάλαιο δοθέντος ότι είναι γενικώς προορισµένα για την 

αντιµετώπιση ειδικών περιστάσεων ζηµιών και εξόδων. Η φορολογική νοµοθεσία αντιµετωπίζει τα 

φορολογούµενα αποθεµατικά µε βάση τον τρόπο που σχηµατίστηκαν και τις διατάξεις που ισχύουν. 

   Ειδικότερα, βάσει του άρθρου 106 παρ.4 του ΚΦΕ, αφορολόγητα αποθεµατικά Α.Ε.(ν.π. που 

εξετάζονται στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας),  ανεξάρτητα του χρόνου σχηµατισµού τους 

διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα οποτεδήποτε φορολογούνται κατά το χρόνο διανοµής ή 

κεφαλαιοποίησης µε βάση τις διατάξεις του παρόντος στο όνοµα του νοµικού προσώπου µετά την 

αναγωγή αυτών σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του αναλογούντος φόρου. Τα ως άνω διανεµόµενα 

ή κεφαλαιοποιούµενα αποθεµατικά φορολογούνται αυτοτελώς µη συναθροιζοµένων των ποσών 

αυτών µε το προκύπτον αποτέλεσµα του ισολογισµού κατά το χρόνο που γίνεται η διανοµή ή 

κεφαλαιοποίηση. Να σηµειωθεί ότι τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρµογή α) σε αφορολόγητα 

αποθεµατικά για την κεφαλαιοποίηση των οποίων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 

1473/1984 και του άρθρου 101 του ν.1892/1990 και β) σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησης 

αποθεµατικών που έχουν σχηµατίσει µέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 2065/1992 οι Ε.Π.Ε. µε 

εξαίρεση τα σχηµατισθέντα βάσει αναπτυξιακών νόµων αποθεµατικά. Τα ανωτέρω όµως 

εφαρµόζονται
44 ανάλογα και επί διανοµής ή κεφαλαιοποίησης αποθεµατικών προερχοµένων από 

                                                 
43
 Βλ. αναλυτικότερα για την έννοια και τα είδη των αποθεµατικών σε Αντωνόπουλο Β., ∆ίκαιο Ανώνυµης 

Εταιρίας και Ε.Π.Ε. σύµφωνα µε το νόµο 3604/2007 «Αναµόρφωση - µορφοποίηση ν. 2190/1920 περί Α.Ε.», β΄έκδοση, 

εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2008, σελ. 211 – 214. 

 

 
44
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εισοδήµατα που έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης. Στην περίπτωση αυτή ο παρακρατηθείς ή καταβληθείς κατά περίπτωση στα ανωτέρω 

εισοδήµατα συµψηφίζεται µε αυτόν που αναλογεί στο νοµικό πρόσωπο για τα εισοδήµατα αυτά. 

   Με τις ρυθµίσεις του ν. 2065/1992 δεν προβλέπεται πλέον φορολογία των καταβαλλόµενων 

µερισµάτων λόγω διανοµής ή κεφαλαιοποίησης των αποθεµατικών επειδή µε την καταβολή του 

φόρου στο όνοµα του νοµικού προσώπου της Α.Ε. εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των 

δικαιούχων. Ακόµη µε το ν. 2954/2001 καταργήθηκε η επιβολή του φόρου 5% στα ως άνω 

κεφαλαιοποιούµενα ή διανεµόµενα αποθεµατικά που είχε επιβληθεί µε το ν. 2459/1997. Τέλος, για 

τα φορολογηµένα αποθεµατικά45 τα οποία σχηµατίσθηκαν από κέρδη διαχειριστικών χρήσεων που 

έκλεισαν από 30.06.1992 και µετά από διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα δεν τίθεται θέµα 

παρακράτησης του φόρου εισοδήµατος και ουδεµία φορολογική επιβάρυνση υπάρχει. 

    

III. ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ46 ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 

   Σύµφωνα µε το άρθρο 109 παρ.1 του ΚΦΕ, για τα νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 

του ΚΦΕ, ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή 20% στο συνολικό φορολογητέο εισόδηµά τους. 

Με το συντελεστή αυτόν φορολογούνται και τα κέρδη που δηλώνονται µε την οριστική δήλωση 

που υποβάλλουν τα υπό εκκαθάριση νοµικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101  µε βάση τις 

διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ.2 του άρθρου 107, ανεξάρτητα από το χρόνο που τέθηκαν σε 

εκκαθάριση. Επιπλέον του οριζόµενου ανωτέρω φόρου επιβάλλεται συµπληρωµατικός φόρος47 στο 

εισόδηµα από ακίνητα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται µε 

συντελεστή 3% στο συνολικό ακαθάριστο εισόδηµα που προέρχεται από ακίνητα. 

   Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούµενο εισόδηµα και του 

                                                                                                                                                                  
 Βλ. άρθρο 106 παρ.5 ΚΦΕ. 

 
45
 Βλ. αναλυτικότερα σε Κόντο-Μάναλη Λ., ό.π., σελ. 400 επ. 

 
46
 Για τους συντελεστές φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων από 01.01.2005 και µετά, βλ. σε Μελέτη 

Γρηγοράκου Θ., Φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων άρθρων 2 παρ.4 και 101 παρ.1 και 2 του ΚΦΕ Ν. 

2238/1994, ΛΟΓΙΣΤΗΣ 2010, σελ. 1307-1308. 

 
47
 Βλ. σχετικά στο άρθρο 109 παρ.3 ΚΦΕ Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων, 

42η έκδοση, ενηµερωµένη και µε το ν. 4072/2012 µε επιµέλεια του Τότση Χ., εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ 2012, σελ. 471 επ. 
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συµπληρωµατικού φόρου εκπίπτουν48 ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε στο 

εισόδηµα που υπόκειται σε φόρο49, 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 ΚΦΕ καθώς και ο φόρος που αποδεδειγµένα 

καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φορολογία.  

   Ως προς τις ασφαλιστικές50 Α.Ε. από τα ακαθάριστα έσοδα εκπίπτουν επιπλέον  α) τα µαθηµατικά 

αποθέµατα των ασφαλειών ζωής τα οποία συνυπολογίζονται µε βάση τους κανόνες της 

αναλογιστικής, β) τα αποθεµατικά για την κάλυψη των κινδύνων που ισχύουν τα οποία 

υπολογίζονται επί των καθαρών ασφαλίστρων µε συντελεστή που ορίζεται κατά κλάδους µε κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εµπορίου κτλ. Όσον αφορά τις τράπεζες51 επιτρέπεται 

να εκπίπτουν αντί των ποσών των αποσβέσεων των επισφαλών απαιτήσεων για τις οποίες έχουν 

γίνει οριστικές εγγραφές ποσοστό στο ποσό του µέσου όρου των πραγµατικών χορηγήσεων, όπως 

αυτό προκύπτει από τις µηνιαίες λογιστικές καταστάσεις τους. 

 

IV. Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 

   Ο φόρος που οφείλεται σύµφωνα µε τη δήλωση52 του υπόχρεου νοµικού προσώπου καταβάλλεται 

                                                 
48
 Βλ. άρθρο 109 παρ.4 ΚΦΕ. 

 
49
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 παρ.1 και 2, 55, 111 και 114 του ΚΦΕ. 

 
50
 Βλ. σχετικά στο άρθρο 105 παρ.3 σε Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων, 42η 

έκδοση, ενηµερωµένη και µε το ν. 4072/2012 µε επιµέλεια του Τότση Χ., εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ 2012, σελ. 444 επ. 

 
51
 Βλ. σχετικά στο άρθρο 105 παρ. 4 σε Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων, 42η 

έκδοση, ενηµερωµένη και µε το ν. 4072/2012 µε επιµέλεια του Τότση Χ., εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ 2012, σελ. 445 επ. 

Επίσης, βλ. άρθρο 3 παρ.6 του ν. 4046/2012 σύµφωνα µε το οποίο : « Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από τις 

δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2011 και µετά των τραπεζών ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή 

που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το µέρος που οφείλεται σε φόρο που έχει παρακρατηθεί επί τόκων οµολόγων ή 

εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου και οµολόγων ηµεδαπών επιχειρήσεων µε την εγγύηση του Ελληνικού 

∆ηµοσίου συµψηφίζεται µε το φόρο εισοδήµατος διαδοχικώς στα πέντε επόµενα οικονοµικά έτη από τη δηµιουργία του 

πιστωτικού υπολοίπου κατά το υπόλοιπο που αποµένει κάθε φορά». 

 
52
 Βλ. άρθρο 107 παρ.2 του ΚΦΕ σε Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων, 42η 

έκδοση, ενηµερωµένη και µε το ν. 4072/2012 µε επιµέλεια του Τότση Χ., εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ 2012, σελ. 463επ. 
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σε 8 ίσες µηνιαίες δόσεις από τις οποίες η µεν πρώτη µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης, οι 

δε υπόλοιπες 7 µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα για τις δηµόσιες υπηρεσίες των 7 επόµενων 

µηνών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης. 

 

V. Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ53 ΣΤΑ ∆ΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ 

ΚΕΡ∆Η  

 

   Σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 11454 του ΚΦΕ και την παράγραφο 155 αυτού οι 

ηµεδαπές Α.Ε. που κεφαλαιοποιούν ή διανέµουν κέρδη56 µε τη µορφή µερισµάτων, 

προµερισµάτων, αµοιβών και ποσοστών εκτός µισθού στα µέλη του ∆.Σ. και στους διευθυντές 

καθώς και αµοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.1 του άρθρου 5457 του ΚΦΕ.   ∆ια της παρακράτησης58 φόρου 

ιδρύεται υποχρέωση στον υπόχρεο καταβολής εισοδήµατος στο δικαιούχο, κατά το χρόνο που 

ανακύπτει εισόδηµα του δικαιούχου να µην καταβάλλει µέρος του οφειλόµενου ποσού στο 

δικαιούχο αλλά στο δηµόσιο ταµείο, ως φόρο για τον οποίο υπόχρεος είναι ο δικαιούχος του 

εισοδήµατος. Στην πρακτική της παρακράτησης εµπεριέχεται και η έννοια της προκαταβολής του 

                                                                                                                                                                  
 
53
 Για µία κριτική προσέγγιση του συστήµατος παρακράτησης βλ. Μελέτη Φουφόπουλου Γ., Κουτρουµάνη Β., 

Καραγκούνη Κ., Ζητήµατα παρακράτησης  από τρίτους φόρων επί εισοδηµάτων ανωνύµων εταιριών, ∆ΦΝ 2011, τεύχος 

1476, σελ. 1515-1519. 

 
54

 Βλ. άρθρο 110 ΚΦΕ σε Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων, 42η έκδοση, 

ενηµερωµένη και µε το ν. 4072/2012 µε επιµέλεια του Τότση Χ., εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ 2012, σελ. 479. 

 
55

 Η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 παρ.11 του ν.3943/2011. 

 
56

 Βλ. Μελέτη  Ηλιόκαυτοθ ∆., Φορολογία ή µη των διανεµόµενων κερδών και έκτακτων αποθεµατικών 

προηγουµένων χρήσεων µε βάση το νόµο 3697/2008, από 27/08 έως 31/12/2008, ∆ΦΝ 2009/39. 

 
57

 Βλ. σε Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων, 42η έκδοση, ενηµερωµένη και µε 

το ν. 4072/2012 µε επιµέλεια του Τότση Χ., εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ 2012, σελ. 275επ. και 484 επ. 

 
58

 Βλ. για το θεσµό της παρακράτησης φόρου, σχετικά σε Μελέτη Φουφόπουλου Γ., Κουτρουµάνη Β., 

Καραγκούνη Κ., Ζητήµατα παρακράτησης  από τρίτους φόρων επί εισοδηµάτων ανωνύµων εταιριών, ∆ΦΝ 2011, τεύχος 

1476, σελ. 1508 επ.  
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φόρου εφόσον ο φόρος αποδίδεται όχι όταν γεννάται η υποχρέωση κατά τους κοινούς κανόνες, 

µετά την υποβολή φορολογικής δήλωσης αλλά κατά το χρόνο που ανακύπτει το εισόδηµα. Να 

σηµειωθεί ότι η παρακράτηση αποτελεί υποχρέωση του καταβάλλοντος το εισόδηµα και όχι του 

υπόχρεου του φόρου µε συνέπεια η µη τήρηση των κανόνων που την επιβάλλουν να επιφέρει 

κυρώσεις µόνο για τον υπόχρεο παρακράτησης και όχι για τον υπόχρεο του φόρου αλλά και να 

γεννώνται δικαιώµατα στο πρόσωπο του πρώτου. 

   Ο ΚΦΕ προβλέπει δύο είδη παρακράτησης. Καταρχήν την παρακράτηση µε εξάντληση της 

φορολογικής υποχρέωσης όπως π.χ. στις περιπτώσεις των άρθρων 12 και 1359 και εκείνη χωρίς 

εξάντληση όπως ισχύει κατά κανόνα σχετικά µε τα κέρδη ανωνύµων εταιριών όπου τα εισοδήµατά 

τους επί των οποίων έχει διενεργηθεί παρακράτηση φορολογούνται µε τις κοινές διατάξεις και ο 

παρακρατηθείς φόρος απλώς συµψηφίζεται µε τον τελικώς οφειλόµενο σύµφωνα µε τη διάταξη του 

άρθρου 109 παρ.4α του ΚΦΕ. Τότε ισχύει ο κανόνας ότι σε περίπτωση που ο παρακρατηθείς φόρος 

υπερβαίνει τον οφειλόµενο όχι απλώς συµψηφίζεται αλλά και επιστρέφεται σύµφωνα µε το άρθρο 

109 παρ.5 του ΚΦΕ. 

   Ως προς το εξεταζόµενο ζήτηµα την ανώνυµη εταιρία απασχολούν κυρίως οι φόροι που 

παρακρατούνται είτε από τρίτους είτε από τη δικαιούχο ανώνυµη εταιρία επί εισοδηµάτων εκ 

κινητών αξιών, υπεραξίας60 και εµπορικών επιχειρήσεων που αποκτά αυτή κατά την εκτέλεση των 

εργασιών της στο εξωτερικό ή το εσωτερικό και ιδίως από : τοποθέτηση των διαθεσίµων της σε 

καταθέσεις
61 ευρώ και σε συνάλλαγµα, οµόλογα, repos και επενδύσεις προϊόντων εγγυηµένου 

αρχικώς κεφαλαίου, αµοιβαία κεφάλαια62 κτλ., τόκους χορηγηθέντων δανείων σε τρίτους63, 

                                                 
59
 Βλ. σχετικά απόφαση ΣτΕ 3370/2008, ∆ΦΝ 2011/1658, σύµφωνα µε την οποία µε την παρ.1 περ.α του ΚΦΕ 

του εν λόγω άρθρου (όπως ίσχυε πριν από την αντικατάσταση του µε το άρθρο 15 παρ.1 του ν.2459/1997, φορολογείται 

αυτοτελώς λογιζόµενη ως εισόδηµα η ωφέλεια από τη µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων προσωπικών εταιριών και 

Ε.Π.Ε. όχι όµως και µετοχών Α.Ε. οι οποίες δεν συνιστούν εταιρικά µερίδια κατά την έννοια της εν λόγω διάταξης. 

Αντίθετα, φορολογείται αυτοτελώς λογιζόµενη ως εισόδηµα η ωφέλεια από τη µεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης ως 

οικονοµικής µονάδα . Τέτοια περίπτωση νοείται και η ωφέλεια από τη µεταβίβαση του συνόλου των µετοχών  Α.Ε.  η 

οποία συνίσταται στη διαφορά µεταξύ  της τιµής απόκτησης και της τιµής πώλησης των µετοχών. 

 
60
 Για υπεραξία µεταβίβασης µετοχών ηµεδαπών  Α.Ε. µη εισηγµένων  σύµφωνα µε τις τελευταίες τροποποιήσεις 

του ν. 3943/2011 από 01.01.2012 η υπεραξία αυτή φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις, 

 
61
 Βλ. σχετικά ν. 3091/2002 όπου ορίστηκε ότι µε την παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10% στα εισοδήµατα 

ηµεδαπής προέλευσης από τόκους καταθέσεων, repos και οµολόγων δεν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης της δικαιούχου και τα εισοδήµατα αυτά φορολογούνται για όλες τις ανώνυµες εταιρίες σύµφωνα µε τις 

γενικές διατάξεις. 

 
62
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είσπραξη µερισµάτων64 ηµεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης εισηγµένων εταιριών, υπεραξίες εκ 

µετοχών µη εισηγµένων στο Χ.Α., εταιρικών µεριδίων65 και επιχειρήσεων, εµπορικές 

επιχειρήσεις
66 καθώς και κέρδη µεριδιούχων67 αµοιβαίων κεφαλαίων. 

   Με το άρθρο 18 του ν. 3697/2008 επιβλήθηκε παρακράτηση68 φόρου 10%69 από τα κέρδη που 

                                                                                                                                                                  
 Βλ. σχετικά άρθρο 33 παρ.3 του ν. 3283/2004 

 
63
 Βλ. σχετικά άρθρα 24 και 54 του ΚΦΕ. 

 
64
 Βλ. αναλυτικότερα σε Μελέτη Φουφόπουλου Γ., Κουτρουµάνη Β., Καραγκούνη Κ., Η αυτοϋποβάθµιση της 

αξίας του νόµου ως µέσου πραγµάτωσης του ∆ικαίου στη φορολογία µερισµάτων εταιριών, ∆ΦΝ 2011, τεύχος 1461, 

σελ. 341 επ. για την αστάθεια της φορολογίας µερισµάτων και για τη σύγκρουση των διατάξεων 106 παρ.1 και 109 

παρ.1ε του ΚΦΕ. καθώς από τη µια για τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος της Α.Ε. σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του  άρθρου 106 παρ.1 του ΚΦΕ τα µερίσµατα ή τα κέρδη Ε.Π.Ε. από συµµετοχή της σε άλλες εταιρίες 

αφαιρούνται. Αυτό οδηγεί στο να µη λαµβάνονται υπόψη τα εισοδήµατα  αυτά για τον υπολογισµό του φόρου ούτε ο 

φόρος που έχει καταβληθεί από τη διανέµουσα εταιρία. Από την άλλη η διάταξη του άρθρου 109 παρ.1 περ.ε  του ΚΦΕ 

προβλέπει ότι αν στα κέρδη της Α.Ε. κτλ. περιλαµβάνονται και µερίσµατα από συµµετοχή σε άλλη εταιρία για τα οποία 

έχει καταβληθεί φόρος από την τελευταία, αφαιρείται το µέρος του καταβληθέντος και αναλογούντος στα διανεµόµενα 

κέρδη φόρου. 

 
65
 Βλ. σχετικά διατάξεις 13 παρ.1 και 2 του ΚΦΕ. ως προς την υπεραξία  από τη µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων 

φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή 20% χωρίς εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τις Α.Ε. κάθε κέρδος ή 

ωφέλεια από τη µεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών µεριδίων ή µεριδίων, ποσοστών συµµετοχής σε 

κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα ή σε κοινοπραξία εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων της 

παρ.2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ. 

 
66
 Βλ. σχετικά άρθρο 55 παρ.1 του ΚΦΕ σύµφωνα µε το οποίο οι παρακρατούµενοι από το ∆ηµόσιο ή τα 

Ν.Π.∆.∆. φόροι εισοδήµατος αποτελούν πίστωση έναντι του ετήσιου φόρου εισοδήµατος των κερδών της ανώνυµης 

εταιρίας. καθώς και άρθρο 13 του ΚΦΕ (περί αποζηµιώσεων και δικαιωµάτων) και άρθρο 109 παρ.4 περ.γ ΚΦΕ περί 

εισοδηµάτων αλλοδαπής. 

 
67
 Βλ. σχετικά άρθρο 6 παρ.3 περ.ι του ΚΦΕ επιφυλασσοµένων των διατάξεων της  παρ.3 του άρθρου 33 του 

ν.3283/2004 και  του ν.2778/1999. 

 
68

 Για τη λογιστικοποίηση της παρακράτησης φόρου επί των διανεµόµενων κερδών των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. από 

ισολογισµούς κλειόµενους την 31η.12.2010 και µετά βλ. αναλυτικότερα σε Μελέτη Γρηγοράκου Θ., Φορολογία 

εισοδήµατος νοµικών προσώπων άρθρων 2 παρ.4 και 101 παρ.1 και 2 του ΚΦΕ µετά του ν.3697/2008, 3842/2010 και 

3943/2011, ∆ΦΝ  τεύχος 1474, σελ. 1388-1394. 

 
69

 Βλ. αναλυτικότερα σε Μελέτη Γρηγοράκου Θ., Φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων άρθρων 2 παρ.4 
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διανέµουν µε οποιαδήποτε µορφή οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες και η διανοµή εγκρίνεται από 

γενικές συνελεύσεις  που συνέρχονται από 01.01.2009 µέχρι 31.12.2010. Με την παρακράτηση 

αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήµατα. Να 

διευκρινιστεί ότι στην παρακράτηση φόρου προς 10% υπάγονται τα καταβαλλόµενα από τα κέρδη 

ποσά σε µετρητά ή σε µετοχές ως αµοιβές και ποσοστά στα µέλη του ∆.Σ. µε εξαίρεση τους 

µισθούς  για παρεχόµενες υπηρεσίες µε βάση ειδική σύµβαση µίσθωσης εργασίας ή εντολής στους 

διευθυντές και το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, συµπεριλαµβανοµένων και των καταβαλλόµενων 

ποσών µε τη διαδικασία του π.δ. 30/1998 ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επίσης, στην 

παρακράτηση φόρου προς 10% υπάγονται και τα µερίσµατα ή προµερίσµατα που καταβάλλονται 

σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας ή στο 

Ελληνικό ∆ηµόσιο70. Από 01.01.2009 και µετά στις αµοιβές των µελών του ∆.Σ. και στους τόκους 

από προνοµιούχες µετοχές και από ιδρυτικούς τίτλους που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα της 

ανώνυµης εταιρίας δυνάµει της διάταξης του άρθρου 105 παρ.6 του ν.2238/1994 (ΚΦΕ)  καθώς και 

στα εισοδήµατα του άρθρου 25 παρ.2 του ΚΦΕ  και της παρ.5 επίσης γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 

54 παρ.571 του ΚΦΕ παρακράτηση φόρου προς 35%72 µε την οποία εξαντλείται η φορολογική 

υποχρέωση των δικαιούχων. Επιπρόσθετα, δυνάµει του άρθρου 55 παρ.1 περ. α του ΚΦΕ από την 

01η.01.2009 και µετά µε συντελεστή 35% γίνεται παρακράτηση φόρου και στους µισθούς που 

καταβάλλουν ανώνυµες εταιρίες σε µέλη ∆.Σ. για τις υπηρεσίες που τυχόν παρέχουν προς την 

                                                                                                                                                                  
και 101 παρ.1 και 2 του ΚΦΕ µετά του ν.3697/2008, 3842/2010 και 3943/2011, ∆ΦΝ  τεύχος 1474, σελ. 1371-1373. 

 
70

 Βλ. εγκύκλιο Υπουργείου Οικονοµικών 1000193/πολ. 1180/31.12.2008 και στην οποία επισηµαίνεται ότι 

«σύµφωνα µε την 950/1977 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του ΝΣΚ που έχει γίνει αποδεκτή από τη διοίκηση, όταν η 

έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων αποφασίζει τη διανοµή η κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεµατικών 

παλαιότερων εταιρικών χρήσεων, χρόνος κτήσης του εισοδήµατος από τους µετόχους είναι ο χρόνος που η τακτική 

γενική συνέλευση των µετόχων επικυρώνει είτε ρητά είτε έµµεσα την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης για 

διανοµή ή κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού αυτού». Εποµένως, η εντός του 2008 διενεργηθείσα διανοµή ή 

κεφαλαιοποίηση κερδών προηγούµενων χρήσεων ή αποθεµατικών µε έκτακτη Γ.Σ., τα διανεµηθέντα ποσά υπόκεινται 

στην αυτοτελή φορολόγηση 10%. Για τις περιπτώσεις όµως που η διανοµή ή κεφαλαιοποίηση πραγµατοποιήθηκε πριν 

από την ψήφιση του νόµου 3697/2008 δηλαδή µέχρι τις 24.09.2008 που δεν υπήρχε νοµοθετηµένη υποχρέωση 

παρακράτησης φόρου γίνεται δεκτό στην πιο κάνω εγκύκλιο ότι δεν υφίσταται φορολογική υποχρέωση για τις 

περιπτώσεις αυτές. Βλ. σχετικά σε Μελέτη Γρηγοράκου Θ., Φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων άρθρων 2 

παρ.4 και 101 παρ.1 και 2 του ΚΦΕ Ν. 2238/1994, ΛΟΓΙΣΤΗΣ 2010, σελ.1289 επ. 

 
71

 Όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 18 του ν. 3697/2008 

 
72

 Αντί 25% που ίσχυε. 
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εταιρία µε βάση ειδική σύµβαση µίσθωσης εργασίας ή εντολής εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές τα 

µέλη του ∆.Σ. είναι ασφαλισµένα σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταµείο πλην του ΙΚΑ.  

 Η παρακράτηση73 του φόρου στα εισοδήµατα που αναφέρθηκαν αρχικώς ενεργείται κατά την 

καταβολή ή εγγραφή των εισοδηµάτων σε πίστωση των δικαιούχων και σε κάθε περίπτωση όχι 

αργότερα από ένα µήνα από την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων από τη Γ.Σ., η δε απόδοση 

στο ∆ηµόσιο γίνεται εφάπαξ εντός του επόµενου µήνα74. Τέλος, αν στα καθαρά κέρδη ηµεδαπής 

Α.Ε. περιλαµβάνονται και µερίσµατα από συµµετοχή της σε άλλες ανώνυµες εταιρίες, για τα οποία 

έχει διενεργηθεί παρακράτηση φόρου 10%, σε περίπτωση διανοµής κερδών, αφαιρείται από το 

φόρο που υποχρεούται να καταβάλλει για τα διανεµόµενα κέρδη µε τη δήλωση που προβλέπεται 

από την παρ.6 του άρθρο 54 του ΚΦΕ, το µέρος του ήδη παρακρατηθέντος φόρου  που αναλογεί 

στα διανεµόµενα κέρδη που προέρχονται από τα µερίσµατα αυτά75. 

   Με το άρθρο 14 παρ.1,8 και 11 έως 19 του ν. 3943/201176 επιβλήθηκε παρακράτηση φόρου επί 

                                                 
73

 Για το λογιστικό χειρισµό του παρακρατούµενου φόρου 10%, βλ. το παράδειγµα στη Μελέτη Γρηγοράκου Θ., 

Φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων άρθρων 2 παρ.4 και 101 παρ.1 και 2 του ΚΦΕ Ν. 2238/1994, ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

2010, σελ. 1291 επ. 

 
74

 Η διάταξη αυτή µε την διάταξη 54 παρ.6, περ.ζ καταργήθηκε µε το άρθρο 13 παρ.3 του  ν. 3842/2010 για 

ισολογισµούς από τις 31.12.2010 και µετά και αργότερα µε το άρθρο 14 παρ.4 του ν. 3943/2011 επαναφέρθηκε 

παρόµοια διάταξη : «ενεργείται κατά την καταβολή ή πίστωση των δικαιούχων µε τα εισοδήµατα αυτά και σε κάθε 

περίπτωση µέσα σε ένα µήνα από την έγκριση του ισολογισµού από την τακτική γενική συνέλευση των µετόχων. Αν 

διανεµηθούν µερίσµατα από κέρδη προηγούµενων χρήσεων, η παρακράτηση φόρου  ενεργείται µέσα σε ένα µήνα από 

τη λήψη της απόφασης διανοµής από τη γενική συνέλευση των µετόχων. Ειδικά επί διανοµής προµερισµάτων, η 

παρακράτηση φόρου ενεργείται κατά την καταβολή ή πίστωση των δικαιούχων µε τα εισοδήµατα αυτά και σε κάθε 

περίπτωση µέσα σε ένα µήνα από τη λήψη της απόφασης διανοµής από το διοικητικό συµβούλιο. Ο φόρος που 

παρακρατείται αποδίδεται µε την υποβολή δήλωσης στο ∆ηµόσιο εφάπαξ µέσα στον επόµενο µήνα από αυτόν στον 

οποίο έγινε η παρακράτηση». 

 
75

 Η διάταξη αυτή καταργήθηκε µε το άρθρο 13 παρ.1 του ν. 3842/2010 για ισολογισµούς από 31.12.2010 και 

µετά. 

 
76
 Αντικαταστάθηκαν ή τροποποιήθηκαν τα άρθρα 54 παρ.1,3,6 περ. ζ και 7 περ. α και β, 55 παρ.1, περ. δ και η 

και 114 παρ.1. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται ανάλογα και για τα κέρδη που εξάγει ή πιστώνει µόνιµη εγκατάσταση 

αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα προς την έδρα της ή σε άλλη µόνιµη εγκατάστασή της στην αλλοδαπή. Βλ 

αναλυτικότερα σε Μελέτη Γρηγοράκου Θ., ό.π., σελ. 1382-1383. Επίσης, βλ. Σχετικά στα Επίκαιρα Φορολογικά 

Θέµατα, Η φορολογία µερισµάτων και διανεµόµενων κερδών νοµικών προσώπων, κοινοποίηση άρθρου 14 του ν. 

3943/2011, Η εγκύκλιος υπουργείου  Οικονοµικών  πολ.1129/06.05.2011,  θέµα  :  οδηγίες  για την εφαρµογή των 

διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3943/2011, ∆ΦΝ 2011, τεύχος1469, σελ. 988 
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των διανεµόµενων κερδών για ισολογισµούς κλειόµενους από 31.12.2010 και µετά77. 

   Στα κέρδη που διανέµουν οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες µε τη µορφή αµοιβών και ποσοστών 

στα µέλη του ∆.Σ. 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 21% στα διανεµόµενα µε 

απόφαση της τακτικής Γ.Σ. που συνέρχεται εντός του έτους 2011 και µε συντελεστή 25% στα 

κέρδη που η διανοµή τους εγκρίνεται από τακτικές γενικές συνελεύσεις συνερχόµενες από 

01.01.2012 και µετά. Με την προαναφερόµενη παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση 

του δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήµατα. Ακόµη, όταν ηµεδαπή ανώνυµη εταιρία προβαίνει σε 

διανοµή κερδών και στα έσοδά της περιλαµβάνονται έσοδα από τη συµµετοχή της σε άλλο νοµικό 

πρόσωπο του άρθρου 101 παρ.1 από το φόρο που υποχρεούται να αποδώσει µε τη δήλωση που 

ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ.6  αφαιρείται το µέρος του φόρου που έχει ήδη 

παρακρατηθεί σε βάρος της και αναλογεί στα διανεµόµενα από την ίδια κέρδη τα οποία 

προέρχονται από τις συµµετοχές αυτές. 

 ∆εν γίνεται παρακράτηση φόρου78 στα µερίσµατα των κάτωθι αναφεροµένων περιπτώσεων:  

- Στα καταβαλλόµενα µερίσµατα από ηµεδαπή θυγατρική ανώνυµη εταιρία σε µητρική της µε 

έδρα άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. µε τη συνδροµή των προϋποθέσεων των άρθρων 10 παρ.4 

και 11 του ν. 2578/1998, ο δε φόρος που έχει παρακρατηθεί σε βάρος της καταβάλλουσας 

θυγατρικής εταιρίας επιστρέφεται σε αυτήν κατά το µέρος που αναλογεί στα µερίσµατα που 

διένειµε στην αλλοδαπή µητρική της. 

- Στα καταβαλλόµενα µερίσµατα σε αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για την 

παρακράτηση ή όχι φόρου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι υφιστάµενες συµβάσεις µε 

κάθε χώρα για αποφυγή της διπλής φορολογίας. 

- ∆εν ενεργείται παρακράτηση φόρου στα µερίσµατα που διανέµουν ηµεδαπές ανώνυµες 

εταιρίες εκµετάλλευσης πλοίων τα έσοδα των οποίων φορολογούνται σύµφωνα µε τις 

                                                 
77
 Βλ. σε Μελέτη Γρηγοράκου Θ., Φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων άρθρων 2 παρ.4 και 101 παρ.1 

και 2 του ΚΦΕ Ν. 2238/1994, ΛΟΓΙΣΤΗΣ 2010, σελ. 1288 επ. για το λογιστικό χειρισµό της φορολογίας των 

διανεµόµενων και µη διανεµόµενων κερδών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. από 31.12.2010 και µετά το σχετικό παράδειγµα 

εφαρµογής. 

 
 
78
 Βλ. αναλυτικότερα σε Μελέτη Γρηγοράκου Θ., Φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων άρθρων 2 παρ.4 

και 101 παρ.1 και 2 του ΚΦΕ µετά του ν.3697/2008, 3842/2010 και 3943/2011, ∆ΦΝ  τεύχος 1474, σελ. 1371-1372, 

1387-1388. 

 



 26 

διατάξεις του ν. 27/1975. 

- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 54 παρ.179 τελευτ. εδάφιο του ΚΦΕ, σε παρακράτηση 

φόρου 25% υπόκεινται και τα κέρδη (αποθεµατικά) παρελθουσών χρήσεων που διανέµονται 

ή κεφαλαιοποιούνται µε απόφαση της Γ.Σ. τακτικής ή έκτακτης. Είναι αυτονόητο ότι σε 

παρακράτηση φόρου υπόκειται το ποσό των αποθεµατικών (κερδών παρελθουσών 

χρήσεων) όπως εµφανίζεται στα βιβλία της εταιρίας χωρίς την αναγωγή τους σε µικτά. Να 

διευκρινιστεί ότι η κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση των µετοχών υπέρ το άρτιο 

δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου γιατί προέρχεται από εισφορές των µετόχων και δεν 

είναι αποθεµατικό. 

   Μετά το ν. 3842/2010 επήλθαν ορισµένες αλλαγές80 στον προσδιορισµό των φορολογητέων 

κερδών των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και από ισολογισµούς που κλείνουν από 31.12.2010 και µετά τα µη 

διανεµόµενα κέρδη θα φορολογούνται µε συντελεστή 24%81 για τις διαχειριστικές χρήσεις που 

αρχίζουν από 01.01.2010 έως 31.12.2010. Όσον αφορά τα διανεµόµενα κέρδη µε οποιαδήποτε 

µορφή προβλεπόταν να φορολογούνται µε συντελεστή 40% για τα φυσικά πρόσωπα, οριζόταν 

όµως τα δικαιούµενα ποσά να προστίθενται στα λοιπά εισοδήµατά τους και να φορολογούνται µε 

βάση την κλίµακα του άρθρου 9 του ΚΦΕ  στο δε προκύπτοντα φόρο να συµψηφίζεται ο φόρος 

(ήτοι το 40%) που καταβλήθηκε από το νοµικό πρόσωπο και αναλογεί στα ποσά που δικαιούται 

κάθε φυσικό πρόσωπο. Ο υψηλός αυτός συντελεστής φορολογίας προκάλεσε πάρα πολλές 

αντιδράσεις και τελικά δεν εφαρµόστηκε, οι δε τροποποιήσεις που είχαν γίνει στις σχετικές 

διατάξεις του ΚΦΕ αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 14 του ν. 3943/2011 και ορίστηκε ότι τα 

διανεµόµενα µε οποιαδήποτε µορφή κέρδη καθώς και κέρδη ή αποθεµατικά παρελθουσών χρήσεων 

των Α.Ε. των ισολογισµών κλεισµένων µε 31.12.2010 και µετά υπόκεινται και σε παρακράτηση 

φόρου προς 21% το έτος 2011 και προς 25% από 01.01.2012 και µετά. Ειδικότερα, τα συνολικά 

φορολογητέα κέρδη των ετών 2010 και 2011 των νοµικών προσώπων του άρθρου 101 παρ.1 του 

ΚΦΕ φορολογούνται µε συντελεστή 24% και 20% αντίστοιχα.  

   Τα κέρδη που εισπράττουν ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες και εταιρίες περιορισµένης ευθύνης από 

εταιρίες που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. στις οποίες συµµετέχουν κατά την 

έννοια των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2578/1998 απαλλάσσονται της φορολογίας µε την 
                                                 
79
 Βλ. και παρ.1 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1129/06.06.2011. 

 
80
 Βλ. αναλυτικότερα Μελέτη Γρηγοράκου Θ., ό.π., σελ. 1380-1381. 

 
81
 Ο οποίος στις επόµενες χρήσεις προβλεπόταν να µειώνεται κατά µία µονάδα ανά χρήση και να 

σταθεροποιείται στο 20% από 01η.01.2014 και µετά. 
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προϋπόθεση να εµφανίζονται σε λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού. Αν διανεµηθεί ή 

κεφαλαιοποιηθεί το αποθεµατικό αυτό ή µέρος του, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 54 

παρ.1 ή της περ. δ της παρ.1 του άρθρου 55 κατά περίπτωση και όχι οι διατάξεις της παραγράφου 4 

του άρθρου 106. Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ.12 του ν. 3943/2011, αφορολόγητα αποθεµατικά82 ή 

εκπτώσεις που έχουν σχηµατισθεί ή σχηµατίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3299/2004, του 

ν. 2601/1998, του ν. 1262/1982 καθώς και µε οποιονδήποτε άλλο αναπτυξιακό νόµο λόγω 

πραγµατοποίησης παραγωγικών επενδύσεων όταν διανέµονται ή κεφαλαιοποιούνται προστίθενται 

στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογούνται στη διαχειριστική περίοδο  µέσα στην οποία έγινε η 

διανοµή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου αποθεµατικού. Για τα κέρδη αυτά 

εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 54 παρ.1 και της περ. δ της παρ.1, του άρθρου 55 του ΚΦΕ 

κατά περίπτωση µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 1473/1984 ή του άρθρου 

101 του ν. 1892/1990. 

   Επιπροσθέτως, όταν αποκτώνται από νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισοδήµατα 

που κατά το νόµο φορολογούνται αυτοτελώς όταν αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα, αυτά 

προστίθενται στα λοιπά εισοδήµατα της εταιρίας ως τµήµα των ακαθάριστων εσόδων83. Να 

επισηµανθεί επίσης ότι και η µεταβίβαση µετοχών µη εισηγµένων στο χρηµατιστήριο φορολογείται 

αυτοτελώς και µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπόθεση 

∆ΕΚ C-294-1999 κατόπιν προδικαστικού ερωτήµατος του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου  Αθηνών, ως 

προς την ερµηνεία του άρθρου 5 παρ.1 της οδηγίας 90/435/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23.07.1990, 

σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις µητρικές και θυγατρικές εταιρίες 

διαφορετικών κρατών µελών. Το ∆ΕΚ στις 04.10.2001 έκρινε ότι η διάταξη του άρθρου 106 

παρ.284 του Κ.Φ.Ε. παραβιάζει την ανωτέρω διάταξη της οδηγίας στο µέτρο που µε αυτόν τον 

                                                 
82
 Βλ. σχετικά στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας περί φορολογικής µεταχείρισης των αποθεµατικών. 

 
83
 Όπως η ειδική ρύθµιση προστέθηκε µε την παρ.6 του άρθρου 3 του ν. 3091/2002, η ισχύς της οποίας ξεκινά 

από 01.01.2003 και εµφανίζεται να αποκλείει την εφαρµογή της προ του έτους αυτού παρά το γεγονός ότι η ερµηνεία 

δόθηκε για την µέχρι τότε υφιστάµενη διάταξη του άρθρου 105 παρ.1 περ.β. και πρέπει να θεωρηθεί ότι η νέα αυτή 

ρύθµιση συνιστά αυθεντική ερµηνεία της προϊσχύσασας, βλ. σχετικά σε Φινοκαλιώτη Κ., ό.π., σελ. 324.  Βλ. επίσης. 

σχετική απόφαση ΣτΕ 59/2001, ∆ΕΕ 2002/331, όπου και γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένα εισοδήµατα 

κεφαλαιουχικού χαρακτήρα της εταιρίας που κατά το άρθρο 12 Κ.Φ.Ε. φορολογούνται αυτοτελώς και µε εξάντληση 

της φορολογικής υποχρέωσης (κέρδος ή ωφέλεια που προκύπτει από τη µεταβίβαση ολόκληρης της επιχείρησης, το 

κέρδος από την εκχώρηση ή µεταβίβαση δικαιώµατος συναφές µε την άσκηση της επιχείρησης)  και το ∆ικαστήριο 

ερµηνεύοντας τη διάταξη του άρθρου 105 παρ.1 κατέληξε στο ανωτέρω συµπέρασµα. Βλ. επίσης ΣτΕ 1580/2002, Α’  

∆ηµοσίευση ΝΟΜΟΣ. 

 
84
 Η οποία προέβλεπε ότι εάν µεταξύ των διανεµόµενων κερδών των νοµικών προσώπων περιλαµβάνονται και 
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τρόπο γίνεται παρακράτηση του φόρου στην πηγή για τα εισοδήµατα που αποκτά η µητρική από τη 

θυγατρική της. Έκρινε µάλιστα ότι οι κατηγορίες αυτές των εσόδων δεν θα υπόκειντο σε φόρο εάν 

δεν διανέµονταν στη µητρική και παρέµεναν στη θυγατρική. Εν συνεχεία, λοιπόν ο έλληνας 

νοµοθέτης µε το άρθρο 3 του νόµου 3091/2002 προέβλεψε συµµορφούµενος ότι τα έσοδα από 

εισοδήµατα που προηγουµένως φορολογούνταν αυτοτελώς και µε εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης ή ήταν αφορολόγητα, θα φορολογούνταν στο εξής  σύµφωνα µε τις συναφείς γενικές 

διατάξεις προκειµένου περί ηµεδαπών και αλλοδαπών κεφαλαιουχικών εταιριών αλλά και περί 

µονίµων εγκαταστάσεων αλλοδαπών εταιριών στη χώρα µας. 

 

VI. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  

 

   Βάσει της διάταξης του άρθρου 102 του ΚΦΕ, ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονοµικό έτος στο 

συνολικό καθαρό εισόδηµα από κάθε πηγή που αποκτάται για τα νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα δηλαδή για τις ηµεδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα της παρ.1 του 

άρθρου 101 του ΚΦΕ κατά τη διαχειριστική περίοδο η οποία λήγει µέσα στο χρονικό διάστηµα από 

την 1η Αυγούστου του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους µέχρι την 31η Ιουλίου του οικείου 

οικονοµικού έτους. Να σηµειωθεί επίσης ότι για τα νοµικά πρόσωπα που έχουν τεθεί σε 

εκκαθάριση ως διαχειριστική περίοδος λαµβάνεται η περίοδος µεταξύ του χρόνου που τέθηκαν 

αυτά σε εκκαθάριση και του χρόνου λήξη αυτής. 

 

VII. Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  

  

   Η εκτίµηση της φορολογητέας ύλης διαµέσου της δήλωσης του φορολογούµενου ν.π. συνιστά το 

κανονικό µέσο από φοροτεχνικής πλευράς για τη διαδικασία αυτή. Το δηλωτικό στοιχείο διατρέχει 

το φορολογικό δίκαιο και µορφοποιεί την αρχή της τυπικότητας που προβάλλεται στα στάδια της 

διοικητικής φορολογικής διαδικασίας. 

   Σύµφωνα µε το άρθρο 111 του ΚΦΕ µε βάση την οριστική δήλωση του νοµικού προσώπου ή τον 

οριστικό τίτλο, ο προϊστάµενος της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας βεβαιώνει ποσό ίσο 

µε το 80% του φόρου που αναλογεί στα εισοδήµατα της διαχειριστικής περιόδου ή του 

ηµερολογιακού έτους κατά περίπτωση που έληξε. Να σηµειωθεί επίσης ότι το εν λόγω ποσοστό 

µειώνεται κατά 50% για τα νέα νοµικά πρόσωπα κατά τα τρία πρώτα οικονοµικά έτη από τη 
                                                                                                                                                                  
κέρδη που είτε έχουν φορολογηθεί κατά συγκεκριµένο τρόπο είτε είναι αφορολόγητα, τα φορολογητέα κέρδη 

προσαυξάνονται κατά το µέρος  των κατά ειδικό τρόπο φορολογουµένων και των αφορολόγητων, µετά την αναγωγή 

του εξευρισκοµένου αυτού ποσού σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου. 
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δήλωση έναρξης εργασιών τους που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. α της παρ.1 του 

άρθρου 36 του ν.2859/2000. Η εν λόγω µείωση δεν εφαρµόζεται για τα νοµικά πρόσωπα που 

προέρχονται από τη µετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων µε βάση τις διατάξεις 

οποιουδήποτε νόµου. 

 

 

VIII. H ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

 

   Βάσει του άρθρου 113 του ΚΦΕ και στη φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων που 

αναφέρονται στο άρθρο 101 του εν λόγω νοµοθετήµατος και αφορούν την παρούσα εργασία 

εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 65 έως 72, 74, 75, 79, 80, 81, 83 έως 85 και οι οποίες 

ρυθµίζουν τη διαδικασία βεβαίωσης του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων. 
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Β΄ΜΕΡΟΣ 

 

I.  ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (∆ΛΠ 12) 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Σε πολλά φορολογικά καθεστώτα το λογιστικό κέρδος (ζηµιά) διαφέρει από το φορολογητέο 

κέρδος (φορολογική ζηµιά).Οι διαφορές προκύπτουν από τους διαφορετικούς νόµους και 

κανονισµούς που ισχύουν για τον υπολογισµό του λογιστικού κέρδους, που γίνεται µε βάση τα 

∆ΛΠ και τις γενικές λογιστικές αρχές, και τον υπολογισµό του φορολογητέου κέρδους, που γίνεται 

µε βάση το φορολογικό καθεστώς και τους σχετικούς νόµους της χώρας. 

Κατ’ επέκταση των πιο πάνω, ορισµένες καταχωρίσεις στα λογιστικά βιβλία σε µία συγκεκριµένη 

περίοδο µπορεί να µην έχουν φορολογικό αντίκτυπο στην παρούσα περίοδο αλλά σε µελλοντικές 

περιόδους. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει µία διαφορά µεταξύ λογιστικού και φορολογητέου 

κέρδους. Οταν µία οντότητα αναγνωρίσει ένα στοιχείο ενεργητικού (υποχρέωση), αναµένει να 

ανακτήσει (διακανονίσει) τη λογιστική του αξία στο µέλλον. Η ανάκτηση του στοιχείου 

ενεργητικού θα γίνει όταν η οντότητα πωλήσει ή χρησιµοποιήσει το στοιχείο ενεργητικού, ενώ ο 

διακανονισµός της υποχρέωσης θα γίνει όταν αυτή αποπληρωθεί. Τι συµβαίνει όµως όταν η 

ανάκτηση (διακανονισµός) του εν λόγω στοιχείου ενεργητικού (υποχρέωσης) είναι πιθανό ότι θα 

αυξήσει (µειώσει) τα µελλοντικά ποσά φόρου εισοδήµατος που θα υπήρχαν εάν η ανάκτηση 

(διακανονισµός) δεν είχε οποιεσδήποτε φορολογικές επιπτώσεις; 

 Σε αυτή την περίπτωση το ∆ΛΠ 12 υποχρεώνει τις οντότητες να αναγνωρίσουν αναβαλλόµενη 

φορολογική υποχρέωση (ή στοιχείο ενεργητικού). 

 

 

 Φορολογική βάση για στοιχειά ενεργητικού  

 

Η φορολογική βάση ενός στοιχείου ενεργητικού είναι το ποσό που θα αφαιρεθεί (για φορολογικούς 

σκοπούς) από οποιαδήποτε µελλοντικά φορολογητέα εισοδήµατα όταν η εταιρεία ανακτήσει τη 

λογιστική του αξία από τη χρήση/πώλησή του. 

 Εάν τα εισοδήµατα που θα αποκτήσει η εταιρεία από τη χρήση/πώληση του στοιχείου δεν είναι 

φορολογητέα, τότε η φορολογική βάση του στοιχείου ισούται µε τη λογιστική του αξία. 

 

Φορολογική Βάση για Υποχρεώσεις 
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Η φορολογική βάση µίας υποχρέωσης είναι η λογιστική της αξία µείον οποιοδήποτε ποσό που θα 

αφαιρεθεί από τα φορολογητέα κέρδη σε µελλοντικές περιόδους. 

 Για αναβαλλόµενα εισοδήµατα που προεισπράττονται (deferred income) η φορολογική βάση είναι 

η λογιστική τους αξία µείον οποιοδήποτε ποσό των εισοδηµάτων που δεν φορολογείται σε 

µελλοντικές περιόδους.  

  

 

α.  ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

Η αναβαλλόµενη φορολογία είναι εκείνη που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές.  Οι 

προσωρινές διαφορές είναι οι διαφορές ανάµεσα στη λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή 

µίας υποχρέωσης όπως δηµοσιεύονται στον Ισολογισµό,  και της φορολογικής βάσης τους.  

∆ιακρίνονται σε φορολογητέες προσωρινές διαφορές και σε αφαιρετέες προσωρινές διαφορές. 

Φορολογητέες προσωρινές διαφορές:  Είναι οι προσωρινές διαφορές που θα καταλήξουν σε 

φορολογητέα ποσά κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους 

ή της φορολογικής ζηµιάς των µελλοντικών περιόδων,  όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου ή της υποχρέωσης ανακτάται ή τακτοποιείται (εξοφλείται). Εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές είναι εκείνες οι προσωρινές διαφορές που θα καταλήξουν σε ποσά τα οποία είναι 

εκπεστέα κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους  (φορολογικής ζηµίας)  των 

µελλοντικών περιόδων,  όταν η φορολογική βάση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης είναι το 

ποσό που αποδίδεται σε αυτό το περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση για φορολογικούς σκοπούς. Η 

δαπάνη του φόρου 

(ή το έσοδο από το φόρο) περιλαµβάνει την τρέχουσα δαπάνη του φόρου (το τρέχον έσοδο του 

φόρου) και την αναβαλλόµενη δαπάνη του φόρου (το αναβαλλόµενο έσοδο του φόρου).  

  

 

α.1 Βασικός κανόνας 

Όλες οι φορολογητέες προσωρινές διαφορές δηµιουργούν αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση.  

Αλλά υπακούοντας στην αρχή της συντηρητικότητας το φορολογικό στοιχείο του ενεργητικού 

αναγνωρίζεται µόνο όταν  είναι πιθανό ότι τα υπάρξουν αρκετά µελλοντικά φορολογητέα κέρδη 

έναντι των οποίων θα αφαιρεθούν οι προσωρινές διαφορές.  
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α.2 Εξαιρέσεις από το βασικό κανόνα 

Όλες οι φορολογητέες προσωρινές διαφορές οδηγούν στη δηµιουργία αναβαλλόµενης φορολογικής 

υποχρέωσης, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις :   

• κατά την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας (της οποίας η χρεολυσία δεν εκπίπτει από το 

φορολογητέο κέρδος), και 

• κατά την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή µιας υποχρέωσης σε µία 

συναλλαγή η οποία,  είτε δεν αποτελεί επιχειρηµατική συνένωση,  είτε κατά την 

ηµεροµηνία της συναλλαγής, δεν επηρεάζεται ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογητέο 

κέρδος. 

 Στο σηµείο αυτό τονίζεται ότι για φορολογητέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε 

επενδύσεις σε θυγατρικές, υποκαταστήµατα, συγγενείς και συµµετοχές σε κοινοπραξίες, θα 

αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση.     

Είναι συνακόλουθο της αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου ότι η λογιστική αξία του 

θα ανακτηθεί µε τη µορφή οικονοµικών ωφελειών που θα εισρεύσουν στην επιχείρηση σε 

µελλοντικές περιόδους.  

Όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει τη φορολογική του βάση, το ποσό 

των φορολογητέων οικονοµικών ωφελειών θα υπερβαίνει το ποσό που θα επιτρέπεται ως έκπτωση 

για φορολογικούς σκοπούς. Η διαφορά αυτή είναι µία φορολογητέα προσωρινή διαφορά και η 

υποχρέωση της πληρωµής του προκύπτοντος φόρου εισοδήµατος σε µελλοντικές περιόδους είναι 

µια αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. Καθώς η οικονοµική µονάδα ανακτά τη λογιστική αξία 

του περιουσιακού στοιχείου,  η φορολογητέα προσωρινή διαφορά θα αναστρέφεται και η 

οικονοµική µονάδα θα έχει φορολογητέο κέρδος.  Αυτό καθιστά πιθανό ότι οικονοµικά οφέλη θα 

εκρέουν από την οικονοµική µονάδα µε τη µορφή των αναβαλλόµενων φορολογικών 

υποχρεώσεων,  πλην ορισµένων υποχρεώσεων.  Ορισµένες προσωρινές διαφορές προκύπτουν όταν 

έσοδα ή έξοδα περιλαµβάνονται στο λογιστικό αποτέλεσµα µιας περιόδου, αλλά περιλαµβάνονται 

στο φορολογητέο αποτέλεσµα διαφορετικής περιόδου.  Αυτές οι προσωρινές διαφορές συχνά 

αναφέρονται ως χρονικές διαφορές.  Τα ακόλουθα παραδείγµατα είναι παραδείγµατα προσωρινών 

διαφορών της περίπτωσης αυτής,  οι οποίες είναι φορολογητέες προσωρινές διαφορές κα οι οποίες 

καταλήγουν σε αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:  

• έσοδα τόκων περιλαµβάνονται στο λογιστικό κέρδος µε βάση την περίοδο που αφορούν 

αλλά µπορεί,  σε ορισµένες δικαιοδοσίες,  να συµπεριληφθούν στο φορολογητέο κέρδος 

όταν εισπράττονται.   

• κόστη ανάπτυξης που 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 
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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 βάσης,  

• απόσβεση που χρησιµοποιείται στον προσδιορισµό του φορολογητέου 

κέρδους(φορολογικής ζηµιάς)  µπορεί να διαφέρει από αυτήν που χρησιµοποιείται για τον 

προσδιορισµό του λογιστικού κέρδους. Η προσωρινή διαφορά είναι η διαφορά µεταξύ 

οποία είναι το αρχικό κόστος του περιουσιακού στοιχείου µείον όλες τις εκπτώσεις που 

επιτρέπονται από τους φορολογικούς νόµους κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου 

κέρδους της τρέχουσας αλλά και των προηγούµενων περιόδων.  Μια φορολογητέα 

προσωρινή διαφορά προκύπτει και καταλήγει σε αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση,  

όταν η φορολογική απόσβεση είναι επιταχυνόµενη.  Αν η φορολογική απόσβεση είναι 

µικρότερη από τη λογιστική απόσβεση,  προκύπτει µια εκπεστέα προσωρινή διαφορά και 

καταλήγει σε µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.  

Προσωρινές διαφορές επίσης, προκύπτουν όταν:  

• το κόστος µιας συνένωσης επιχειρήσεων κατανέµεται µέσω της αναγνώρισης των 

αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν στην 

εύλογη αξία τους,  αλλά καµία ισοδύναµη προσαρµογή δε γίνεται για φορολογικούς 

σκοπούς,  

• περιουσιακά στοιχεία αναπροσαρµόζονται χωρίς να γίνει ισοδύναµη προσαρµογή για 

φορολογικούς σκοπούς,  

• προκύπτει υπεραξία σε µια συνένωση επιχειρήσεων,  

• η φορολογική βάση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης κατά την αρχική αναγνώριση 

διαφέρει από την αρχική λογιστική αξία, για παράδειγµα όταν οικονοµική 

• µονάδα ωφελείται από µη φορολογητέες κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν σε 

περιουσιακά στοιχεία,  

• η λογιστική αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές, υποκαταστήµατα και συγγενείς ή των 

συµµετοχών σε κοινοπραξίες,  είναι διαφορετική από τη φορολογική βάση της επένδυσης ή 

της συµµετοχής.  

       

α.3 Συνενώσεις επιχειρήσεων 

Το κόστος µίας συνένωσης επιχειρήσεων κατανέµεται µέσω της αναγνώρισης των αναγνωρίσιµων 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν στις εύλογες αξίες κατά την 

ηµεροµηνία της απόκτησης. Προσωρινές διαφορές προκύπτουν όταν οι φορολογικές βάσεις των 

αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που 
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αναλήφθηκαν δεν επηρεάζονται από τη συνένωση των επιχειρήσεων ή επηρεάζονται µε 

διαφορετικό τρόπο.  Για παράδειγµα,  όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 

αυξάνεται στην εύλογη αξία αλλά η φορολογική βάση του περιουσιακού στοιχείου παραµένει στο 

κόστος για τον προηγούµενο ιδιοκτήτη, προκύπτει µία φορολογητέα προσωρινή διαφορά 

ή οποία καταλήγει σε µια αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση.  Η προκύπτουσα αναβαλλόµενη 

φορολογική υποχρέωση επηρεάζει την υπεραξία.  

 

α 4 Περιουσιακά στοιχεία που επιµετρώνται στην εύλογη αξία 

Τα ∆.Π.Χ.Π. επιτρέπουν ή απαιτούν ορισµένα περιουσιακά στοιχεία να τηρούνται λογιστικά 

στην εύλογη αξία ή να αναπροσαρµόζονται. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η αναπροσαρµογή ή άλλου 

είδους επαναδιατύπωση ενός περιουσιακού στοιχείου στην εύλογη αξία επηρεάζει το φορολογητέο 

κέρδος  (φορολογητέα ζηµιά)  για την τρέχουσα περίοδο.  Ως αποτέλεσµα,  η φορολογική βάση του 

περιουσιακού στοιχείου προσαρµόζεται και καµιά προσωρινή διαφορά δεν προκύπτει.  Σε άλλες 

περιπτώσεις,  η αναπροσαρµογή ή η επαναδιατύπωση ενός περιουσιακού στοιχείου δεν επηρεάζει 

το φορολογητέο κέρδος στην περίοδο της αναπροσαρµογής ή επαναδιατύπωσης και συνεπώς,  η 

φορολογική βάση του περιουσιακού στοιχείου δεν προσαρµόζεται.  Εντούτοις,  η µελλοντική 

ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα καταλήξει σε µία φορολογητέα ροή οικονοµικών ωφελειών προς 

την οικονοµική µονάδα και το ποσό που θα είναι εκπεστέο φορολογικά θα διαφέρει από το ποσό 

αυτών των οικονοµικών ωφελειών. Η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας ενός 

αναπροσαρµοσµένου περιουσιακού στοιχείου και της φορολογικής του βάσης είναι µια προσωρινή 

διαφορά και δηµιουργεί µια αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση. Αυτό αληθεύει, 

ακόµα και αν:  

• η οικονοµική µονάδα δεν προτίθεται να εκποιήσει το περιουσιακό στοιχείο. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, η αναπροσαρµοζόµενη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου θα 

ανακτηθεί µέσω της χρησιµοποίησής του και αυτό θα δηµιουργήσει φορολογητέο εισόδηµα,  

το οποίο θα υπερβαίνει την απόσβεση που θα είναι εκπεστέα για φορολογικούς σκοπούς σε 

µελλοντικές περιόδους, ή 

• ο φόρος επί του κεφαλαιουχικού κέρδους αναβάλλεται, αν το προϊόν της πώλησης του 

περιουσιακού στοιχείου επενδύεται σε παρόµοια περιουσιακά στοιχεία.  Σε τέτοιες 

περιπτώσεις,  ο φόρος θα καταστεί τελικά πληρωτέος κατά την πώληση ή χρήση των 

παρόµοιων περιουσιακών στοιχείων.       
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α.5 Υπεραξία 

Η υπεραξία που προκύπτει σε µια συνένωση επιχειρήσεων επιµετράται ως η υπέρβαση του κόστους 

της συνένωσης,  πέραν της συµµετοχής του αποκτώντος,  την καθαρή εύλογη αξία 

των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων,  των υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων 

υποχρεώσεων του αποκτώµενου.  Πολλές φορολογικές αρχές δεν επιτρέπουν µειώσεις στη 

λογιστική αξία µιας υπεραξίας ως µιας εκπεστέας δαπάνης,  κατά τον προσδιορισµό του 

φορολογητέου κέρδους. Περαιτέρω, σε τέτοιες περιπτώσεις, το κόστος της υπεραξίας συχνά 

δεν είναι εκπεστέο, όταν µία θυγατρική πωλεί την υποκείµενη επιχείρησή της. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις η υπεραξία έχει µηδενική φορολογική βάση. Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της 

λογιστικής αξίας και της µηδενικής φορολογικής βάσης της υπεραξίας,  είναι µια 

φορολογητέα προσωρινή διαφορά.  Όµως το ∆.Λ.Π. 12  δεν επιτρέπει την αναγνώριση της 

προκύπτουσας αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης, επειδή η υπεραξία επιµετράται ως ένα 

κατάλοιπο και η αναγνώρισή της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης θα αύξανε τα λογιστική 

αξία της υπεραξίας. Μεταγενέστερες µειώσεις µιας αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης που 

δεν έχει αναγνωριστεί επειδή προκύπτει από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας,  θεωρούνται 

επίσης ως προκύπτουσες από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας και συνεπώς δεν 

αναγνωρίζονται.  Για παράδειγµα,  αν η υπεραξία που αποκτάται σε µια συνένωση επιχειρήσεων 

έχει κόστος 100,  αλλά µηδενική φορολογική βάση,  απαγορεύεται στην οικονοµική µονάδα να 

αναγνωρίσει προκύπτουσα αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση.  Αν η οικονοµική µονάδα 

αναγνωρίσει µεταγενέστερα µια ζηµιά αποµείωσης 20  για την υπεραξία. Το ποσό της 

φορολογητέας προσωρινής διαφοράς που σχετίζεται µε την υπεραξία 

µειώνεται από 100  σε 80,  µε αποτέλεσµα να υπάρχει µείωση στην αξία της µη 

αναγνωρισµένης αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης. Εκείνη η µείωση της αξίας της µη 

αναγνωρισµένης αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης θεωρείται επίσης ότι σχετίζεται µε την 

αρχική αναγνώριση της υπεραξία και συνεπώς απαγορεύεται να αναγνωριστεί σύµφωνα µε όσα 

έχουν ήδη αναφερθεί σε σχετική µε το θέµα αυτό, παράγραφο.       

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις για φορολογητέες προσωρινές διαφορές που 

σχετίζονται µε την υπεραξία αναγνωρίζονται, στο βαθµό που δεν προκύπτουν από την αρχική 

αναγνώριση της υπεραξίας. Για παράδειγµα,  αν η υπεραξία που αποκτήθηκε σε συνένωση 

επιχειρήσεων είχε κόστος 100  που εκπίπτεται φορολογικά,  µε ετήσιο συντελεστή 20%, αρχίζοντας 

από το έτος της απόκτησης, η φορολογική βάσης της υπεραξίας είναι 100 στην αρχική αναγνώριση 

και 80 στο τέλος του πρώτου έτους απόκτησης. Αν η λογιστική αξία της υπεραξίας στο τέλος του 

έτους της αναγνώρισης παραµείνει αµετάβλητη στο 100,  µια φορολογητέα προσωρινή διαφορά 20,  

προκύπτει στο τέλους του έτους.  Επειδή εκείνη η 

φορολογητέα προσωρινή διαφορά δε σχετίζεται µε την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας, η 
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αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει αναγνωρίζεται.     

 

α.6 Αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρέωσης 

Μια προσωρινή διαφορά µπορεί να προκύπτει κατά την αρχική αναγνώριση ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης όσον αφορά το µέρος ή το κόστος ενός περιουσιακού 

στοιχείου που δε θα είναι φορολογικά εκπεστέο. Η µέθοδος της λογιστικής παρακολούθησης µια 

τέτοιας προσωρινής διαφοράς εξαρτάται από τη φύση της συναλλαγής που οδήγησε στην αρχική 

αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου. Συγκεκριµένα:  

• σε µια συνένωση επιχειρήσεων,  η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει οποιαδήποτε 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ή περιουσιακό στοιχείο.  Αυτό επηρεάζει το ποσό 

της υπεραξίας ή το ποσό οποιασδήποτε υπέρβασης πέραν του κόστους της συνένωσης της 

συµµετοχής του αποκτώντος στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών 

στοιχείων,  των υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων του αποκτώµενου,  

• αν η συναλλαγή επηρεάζει το λογιστικό κέρδος είτε το φορολογητέο κέρδος,  η οικονοµική 

οντότητα αναγνωρίζει κάθε προκύπτουσα φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση στην 

κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων,  

• αν η συναλλαγή δεν είναι µια συνένωση επιχειρήσεων και δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό 

ούτε το φορολογητέο κέρδος,  η οικονοµική οντότητα θα αναγνώριζε την προκύπτουσα 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση και θα προσάρµοζε τη λογιστική αξία 

του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης κατά το ίδιο ποσό, αν δεν υπήρχαν οι 

συγκεκριµένες εξαιρέσεις που ορίζει το Πρότυπο και οι οποίες έχουν 

αναφερθεί ανωτέρω.  Περαιτέρω η οικονοµική οργάνωση δεν αναγνωρίζει 

µεταγενέστερες µεταβολές στη µη αναγνωρισµένη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση,  καθώς το 

περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 

Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» ο εκδότης ενός σύνθετου χρηµατοοικονοµικού µέσου  (για 

παράδειγµα µιας µετατρέψιµης οµολογίας)  κατατάσσει το στοιχείο της υποχρέωσης του 

χρηµατοοικονοµικού µέσου στις υποχρεώσεις και το στοιχείο που αφορά ίδια κεφάλαια,  στα ίδια 

κεφάλαια.  Σε µερικές περιπτώσεις,  η φορολογική βάση του στοιχείου της υποχρέωσης κατά την 

αρχική αναγνώριση είναι ίση µε την αρχική λογιστική αξία του αθροίσµατος των συνθετικών 

στοιχείων της υποχρέωσης και των ιδίων κεφαλαίων. Η προκύπτουσα φορολογητέα διαφορά 

οφείλεται στην αρχική αναγνώριση του στοιχείου των ιδίων κεφαλαίων ξεχωριστά από το στοιχείο 

της υποχρεώσεις.  Για το λόγο αυτό η εξαίρεση που ορίζει το Πρότυπο δεν εφαρµόζεται. Συνεπώς, 

η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει την προκύπτουσα αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση . Ο 

αναβαλλόµενος φόρος χρεώνεται απ’ ευθείας στη λογιστική αξία του στοιχείου των ιδίων 

κεφαλαίων. Υπενθυµίζεται, ότι όπως έχει αναφερθεί, µεταγενέστερες µεταβολές στην 
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αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται στην κατάσταση του λογαριασµού 

αποτελεσµάτων ως αναβαλλόµενη δαπάνη (έσοδο) φόρου.  

        

α.7 Εκπεστέες προσωρινές διαφορές 

Κατά την αναγνώριση µιας υποχρέωσης εξυπακούεται ότι η λογιστική αξία της θα τακτοποιηθεί σε 

µελλοντικές περιόδους µε την εκροή από την οικονοµική µονάδα πόρων που ενσωµατώνουν 

οικονοµικά οφέλη. Όταν οι πόροι εκρέουν, µέρος ή σύνολο των ποσών αυτών µπορεί να είναι 

εκπεστέο κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους µιας µεταγενέστερης περιόδου από 

αυτή στην οποία αναγνωρίζεται η υποχρέωση.  Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει µια προσωρινή 

διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας της υποχρέωσης 

και της φορολογικής βάσης.  Ως εκ τούτου προκύπτει µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση σε 

σχέση µε τους φόρους εισοδήµατος που θα είναι ανακτήσιµοι σε µελλοντικές περιόδους,  όταν 

αυτό το µέρος της υποχρέωσης θα µπορεί να εκπεστεί κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου 

κέρδους. Οµοίως, αν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού 

στοιχείου είναι µικρότερη από τη φορολογική του βάση,  η διαφορά δηµιουργεί µια αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση φόρου εισοδήµατος,  η οποία θα είναι ανακτήσιµη σε µελλοντικές 

περιόδους.  Τα ακόλουθα αποτελούν παραδείγµατα εκπεστέων διαφορών που καταλήγουν σε 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:  

• Τα κόστη παροχών αποχώρησης µπορεί να εκπίπτονται κατά τον προσδιορισµό του 

λογιστικού αποτελέσµατος καθώς παρέχεται υπηρεσία από τον εργαζόµενο,  αλλά να 

αναγνωρίζονται προς έκπτωση κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους είτε όταν 

καταβάλλονται οι εισφορές από την οικονοµική µονάδα είτε όταν αυτή πληρώσει τις 

παροχές αποχώρησης.  Υπάρχει µια προσωρινή διαφορά µεταξύ του ποσού της λογιστικής 

τήρησης της υποχρέωσης και της φορολογικής του βάσης. Η φορολογική βάση της 

υποχρέωσης συνήθως είναι µηδενική.  Μια τέτοια εκπεστέα προσωρινή διαφορά καταλήγει 

σε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση,  επειδή τα οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην 

οικονοµική µονάδα µε τη µορφή της έκπτωσης από τα φορολογητέα κέρδη, όταν 

καταβάλλονται οι εισφορές ή οι παροχές αποχώρησης.  

• τα κόστη έρευνας αναγνωρίζονται ως έξοδα κατά τον προσδιορισµό του λογιστικού 

κέρδους µιας περιόδου,  στην οποία υφίστανται,  αλλά µπορεί να µην είναι εκπεστέα κατά τον 

προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους µέχρι µια κάποια µεταγενέστερη περίοδο.  Η διαφορά 

µεταξύ της φορολογικής βάσης του κόστους έρευνας,  όντας το ποσό το οποίο οι φορολογικές 

αρχές θα επιτρέψουν να εκπεστεί σε µελλοντικές περιόδους και η µηδενική λογιστική αξία, 

αποτελεί εκπεστέα προσωρινή διαφορά που καταλήγει σε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση,  

• το κόστος συνένωσης επιχειρήσεων κατανέµεται µέσω της αναγνώρισης των 
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αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν στις 

εύλογες αξίες τους κατά την ηµεροµηνία απόκτησής τους. Όταν κατά τη ηµεροµηνία 

απόκτησης αναγνωρίζεται µία υποχρέωση, αλλά το σχετικό κόστος δεν εκπίπτεται κατά τον 

προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών µέχρι µια µεταγενέστερη περίοδο, προκύπτει µια 

εκπεστέα προσωρινή διαφορά που καταλήγει σε µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση προκύπτει επίσης όταν η εύλογη αξία ενός 

αναγνωρίσιµου στοιχείου που αποκτήθηκε,  είναι µικρότερη της φορολογικής βάσης.  Σε 

αµφότερες περιπτώσεις,  η προκύπτουσα αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση επηρεάζει 

την υπεραξία και ορισµένα περιουσιακά στοιχεία  µπορεί να απεικονίζονται στην εύλογη 

αξία ή µπορεί να αναπροσαρµόζονται χωρίς να γίνεται µια ανάλογη προσαρµογή για 

φορολογικούς σκοπούς.  Στην περίπτωση αυτή προκύπτει µια εκπεστέα προσωρινή 

διαφορά, αν η φορολογική βάση του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει τη λογιστική του 

αξία. Η αναστροφή των εκπεστέων προσωρινών διαφορών καταλήγει σε εκπτώσεις κατά 

τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών µελλοντικών περιόδων.  Όµως τα οικονοµικά 

οφέλη µε τη µορφή µειώσεων στις φορολογικές πληρωµές θα εισρεύσουν               στην 

οικονοµική οντότητα,  µόνο αν κερδίζει επαρκή φορολογητέα κέρδη µε τα οποία να είναι 

δυνατή ο συµψηφισµός των εκπτώσεων.  Συνεπώς η οικονοµική µονάδα αναγνωρίζει 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις όταν αναµένει ότι φορολογητέα κέρδη θα είναι 

διαθέσιµα ώστε οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές να µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 

Φορολογητέο κέρδος, αναµένεται ότι θα υπάρχει, έναντι του οποίου µια εκπεστέα 

προσωρινή διαφορά µπορεί να χρησιµοποιηθεί,  όταν υπάρχουν επαρκείς φορολογητέες 

προσωρινές διαφορές που έχουν σχέση µε την ίδια φορολογική αρχή και την ίδια 

φορολογητέα οικονοµική οντότητα, οι οποίες διαφορές αναµένονται να αναστραφούν:  

• στην ίδια περίοδο,  όπως η αναµενόµενη αναστροφή των εκπεστέων προσωρινών διαφορών, 

ή 

• σε περιόδους στις οποίες µία φορολογική ζηµία, που προκύπτει από την αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση,  µπορεί να µεταφερθεί σε προηγούµενες ή σε επόµενες περιόδους.   

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται στην περίοδο στην 

οποία προκύπτουν οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές.  

Όταν υπάρχουν ανεπαρκείς φορολογητέες προσωρινές διαφορές που έχουν σχέση µε την ίδια 

φορολογική αρχή,  η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται κατά την έκταση που:   

• αναµένεται ότι η οικονοµική µονάδα θα έχει επαρκή φορολογητέα κέρδη,  που έχουν σχέση 

µε την ίδια φορολογική αρχή την ίδια περίοδο όπως η αναστροφή των εκπεστέων 

προσωρινών διαφορών (  ή σε περιόδους κατά τις οποίες µια φορολογική ζηµία που 

ανακύπτει από την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση µπορεί να µεταφερθεί σε 
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προηγούµενες ή επόµενες περιόδους), ή 

• ο φορολογικός προγραµµατισµός της οικονοµικής µονάδας επιτρέπει τη δηµιουργία 

φορολογητέων κερδών στις κατάλληλες περιόδους. Ο φορολογικός προγραµµατισµός 

συνίσταται σε ενέργειες στις οποίες η οικονοµική οντότητα προβαίνει για να δηµιουργήσει 

ή να αυξήσει το φορολογητέο εισόδηµα σε συγκεκριµένη περίοδο πριν τη λήξη της ισχύς 

του φορολογικού δικαιώµατος, για συµψηφισµό της φορολογητέας ζηµιάς ή του πιστωτικού 

φόρου που µεταφέρεται εις νέον.  

Για παράδειγµα το φορολογητέο κέρδος µπορεί να δηµιουργηθεί ή να αυξηθεί από:  

• επιλογή της φορολόγησης των εσόδων από τόκους είτε σε ταµιακή βάση είτε µε βάση την 

περίοδο που αφορούν,  

• αναβολή του δικαιώµατος ορισµένων εκπτώσεων από το φορολογητέο κέρδος,  

• πώληση περιουσιακού στοιχείου που δηµιουργεί µη φορολογητέο εισόδηµα µε σκοπό την 

αγορά µιας άλλης επένδυσης που δηµιουργεί φορολογητέο εισόδηµα.  Όταν µε το 

φορολογικό προγραµµατισµό,  µετατίθεται το φορολογητέο εισόδηµα από µεταγενέστερη 

σε προηγούµενη περίοδο,  η χρησιµοποίηση της φορολογικής ζηµιάς ή πιστωτικού φόρου 

µεταφερόµενου εις νέο,  εξακολουθεί να εξαρτάται από την ύπαρξη µελλοντικών 

φορολογητέων κερδών έστω και αν η πηγή προέλευσης των κερδών αυτών είναι 

διαφορετική από αυτή των µελλοντικά δηµιουργούµενων προσωρινών διαφορών 

 

 

 

 

 

 

β ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ   

β.1 Γενικός κανόνας 

Όπως και στην περίπτωση των αφαιρετέων προσωρινών διαφορών,  κατά την οποία τα φορολογικά 

στοιχεία αναγνωρίζονται όταν είναι πιθανόν να υπάρξουν µελλοντικά  φορολογητέα κέρδη έναντι 

των οποίων θα αφαιρεθεί η προσωρινή διαφορά,  έτσι και στην περίπτωση των αχρησιµοποίητων 

φορολογικών ζηµιών και πιστώσεων,  τα σχετικά ορολογικά στοιχεία ενεργητικού αναγνωρίζονται 

όταν είναι πιθανόν να υπάρξουν µελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα 

χρησιµοποιηθούν οι αχρησιµοποίητες  φορολογικές ζηµιές και πιστώσεις. 

Συνήθως όµως η ύπαρξη αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών,  αποτελεί ισχυρή ένδειξη 
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ότι µπορεί να µην υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος. Συνεπώς όταν µία οικονοµική 

οντότητα έχει ιστορικό πρόσφατων ζηµιών,  η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει µια αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση,  που προκύπτει από αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές ή πιστωτικούς 

φόρους µόνο κατά την έκταση που η οικονοµική οντότητα έχει 

επαρκείς φορολογητέες προσωρινές διαφορές ή υπάρχει άλλη πειστική ένδειξη ότι θα υπάρξει 

επαρκές φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες ή 

πιστωτικοί φόροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν από την οικονοµική µονάδα. Σε τέτοιες περιπτώσεις 

απαιτείται γνωστοποίηση του ποσού της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης καθώς και των 

στοιχείων που αποδεικνύουν την ορθότητα της αναγνώρισης απαίτησης.  

Η οικονοµική οντότητα εξετάζει τα ακόλουθα κριτήρια κατά την εκτίµηση της πιθανότητας ότι θα 

υπάρξει φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες ή 

αχρησιµοποίητοι πιστωτικοί τόκοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν:  

• αν η οικονοµική οντότητα έχει επαρκείς φορολογητέες προσωρινές διαφορές, οι οποίες θα 

καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά έναντι των οποίων οι αχρησιµοποίητες φορολογικές 

ζηµίες ή αχρησιµοποίητοι πιστωτικοί φόροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν πριν τη λήξη του 

δικαιώµατος συµψηφισµού τους,  

• αν αναµένεται ότι η οικονοµική µονάδα θα έχει φορολογητέα κέρδη πριν την εκπνοή των 

αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών ή των αχρησιµοποίητων πιστωτικών τόκων,     

• αν οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες προέρχονται από αιτίες που είναι δύσκολο να 

εµφανιστούν ξανά,  

• αν υπάρχει στην οικονοµική µονάδα προγραµµατισµός που θα δηµιουργήσει φορολογητέο 

κέρδος στην περίοδο στην οποία οι αχρησιµοποίητες ζηµίες ή αχρησιµοποίητοι πιστωτικοί 

φόροι µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Κατά την έκταση που δεν αναµένεται ότι θα υπάρξει 

φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες ή 

αχρησιµοποίητοι πιστωτικοί φόροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν, δεν αναγνωρίζεται 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

 

β.2 Πιθανά µελλοντικά φορολογητέα κέρδη 

Σε περίπτωση που µία εταιρία είναι ζηµιογόνος κατά τα τελευταία έτη,  το φορολογικό στοιχείο 

ενεργητικού αναγνωρίζεται µόνο στην έκταση που:  

• υπάρχουν αρκετές φορολογητέες προσωρινές διαφορές οι οποίες θα δηµιουργήσουν 

φορολογητέα κέρδη, και τα οποία θα αφορούν την ίδια φορολογική αρχή και την ίδια 

φορολογική οντότητα, ή 

• υπάρχει άλλη ικανοποιητική ένδειξη ότι θα υπάρξουν µελλοντικά φορολογητέα κέρδη που 

αφορούν την ίδια φορολογική αρχή και την ίδια φορολογική οντότητα.  



 41 

β.3 Επανεκτίµηση µη – αναγνωρισµένων αναβαλλόµενων φορολογικών 

στοιχείων του ενεργητικού. 

Σε κάθε µεταγενέστερη ηµεροµηνία Ισολογισµού πρέπει να γίνεται επανεκτίµηση των µη 

αναγνωρισµένων αναβαλλόµενων φορολογικών στοιχείων του ενεργητικού. 

Η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει µια µη αναγνωρισµένη, ως τώρα, φορολογική 

απαίτηση στο βαθµό που είναι πιθανό ότι µελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα υπάρξει, τέτοιο ώστε 

αν επιτρέψει την ανάκτηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης.  Για παράδειγµα µία 

βελτίωση,  στις εµπορικές συνθήκες µπορεί να καταστήσει περισσότερο πιθανό για την οικονοµική 

µονάδα ότι θα είναι σε θέση να δηµιουργήσει επαρκές φορολογητέο κέρδος στο µέλλον, ώστε η 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις αναγνώρισής της,  

σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το Πρότυπο και έχουν ήδη αναφερθεί σε προηγούµενες παραγράφους. 

Ένα άλλο παράδειγµα είναι όταν µία οικονοµική οντότητα  επανεκτιµά αναβαλλόµενες 

φορολογικές απαιτήσεις κατά την ηµεροµηνία της συνένωσης επιχειρήσεων ή µεταγενέστερα.   

 

 

 

Γ  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ,  ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ,  

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

 

γ.1 ∆ηµιουργία προσωρινής διαφοράς 

Προσωρινές διαφορές προκύπτουν όταν η λογιστική αξία της επένδυσης σε µια θυγατρική, 

συνδεδεµένη,  υποκατάστηµα ή οι συµµετοχή σε κοινοπραξία  (δηλαδή η αναλογία της µητρικής 

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

συγγενούς ή της οικονοµικής µονάδας στην οποία συµµετέχει, συµπεριλαµβανόµενης της 

λογιστικής αξίας της υπεραξίας) διαφέρει από τη φορολογική της βάση (που είναι συχνά το κόστος) 

της επένδυσης ή της συµµετοχής. Η πιο πάνω διαφορά µπορεί να προκύψει από:  

• δηµιουργία µη – διανεµηθέντων κερδών,   

• µεταβολές στις τιµές του ξένου συναλλάγµατος όταν η ιθύνουσα και η θυγατρική έχουν τη 

βάση τους σε διαφορετικές χώρες,  

• µείωση της λογιστικής αξίας µιας συµµετοχής σε µια συγγενή, στο ανακτήσιµο ποσό της.  

Η οικονοµική οντότητα πρέπει να αναγνωρίζει µια αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση για όλες 

τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις σε θυγατρικές,  

υποκαταστήµατα,  συγγενείς και µε συµµετοχές σε κοινοπραξίες,  εκτός αν πληρούνται οι 



 42 

ακόλουθοι προϋποθέσεις:  

• η µητρική εταιρία,  ο επενδυτής ή ο κοινοπράκτων είναι σε θέση να ελέγξουν το χρονικό 

σηµείο της αναστροφής της προσωρινής διαφοράς, και   

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

Εφόσον µια µητρική ελέγχει τη µερισµατική πολιτική της θυγατρικής της, είναι σε θέση να ελέγχει 

το χρόνο αναστροφής των προσωρινών διαφορών που συνδέονται µε αυτήν τη συµµετοχή. 

Περαιτέρω δε θα ήταν εφικτό να προσδιορισθεί το ποσό των φόρων εισοδήµατος που θα ήταν 

πληρωτέο όταν οι προσωρινές διαφορές αναστραφούν. Συνεπώς, όταν η µητρική εταιρία έχει 

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

αναγνωρίζει µια αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. Οι ίδιες προϋποθέσεις εφαρµόζονται για 

επενδύσεις σε υποκαταστήµατα.  

Τα µη χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας επιµετρώνται 

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

οικονοµικής µονάδας  (και συνεπώς των µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

αυτής)  προσδιορίζεται στο διαφορετικό νόµισµα,  οι µεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες 

δηµιουργούν προσωρινές διαφορές που αναγνωρίζονται ως αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 

ή απαίτηση.  Ο προκύπτων αναβαλλόµενος φόρος χρεώνεται ή πιστώνεται στα αποτελέσµατα. 

Ένας επενδυτής σε συγγενή εταιρία δεν ελέγχει την οικονοµική µονάδα και δεν είναι σε θέση 

συνήθως να κατευθύνει τη µερισµατική πολιτική της. Συνεπώς αν δεν υπάρχει συµφωνία που να 

ορίζει ότι τα κέρδη της συγγενούς δε θα διανεµηθούν στο ορατό µέλλον,  ο επενδυτής αναγνωρίζει 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση που προκύπτει από φορολογητέες προσωρινές διαφορές,  

που συνδέονται µε την επένδυσή του στη συγγενή.  Σε µερικές περιπτώσεις, ο επενδυτής µπορεί να 

µην είναι σε θέση να προσδιορίσει το ποσό του φόρου που θα ήταν πληρωτέο,  αν ανακτούσε το 

κόστος της επένδυσής του στη συγγενή,  αλλά µπορεί να προσδιορίσει ότι αυτό θα ήταν ίσο ή θα 

υπερέβαινε ένα ελάχιστο ποσό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 

επιµετράται στο ποσό αυτό.  

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

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

κοινοπράκτων ή µια ειδική πλειοψηφία.  Όταν κάποιος µπορεί να ελέγχει τη διανοµή των κερδών 

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

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση.   
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γ.2 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Η οντότητα πρέπει να αναγνωρίσει αναβαλλοµένη φορολογική υποχρέωση για όλες τις 

φορολογητέες προσωρινές διαφορές που αφορούν σε επενδύσεις σε θυγατρικές,  συνδεδεµένες, 

υποκαταστήµατα και κοινοπραξίες εκτός και αν:  

-  

• η οντότητα είναι σε θέση να ελέγχει τη χρονική στιγµή της αναστροφής της 

προσωρινής διαφοράς, και 

• είναι πιθανό η προσωρινή διαφορά να µην αναστραφεί στο προσεχές µέλλον.  

 

γ.3. Αναβαλλόµενα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού 

Η επιχειρηµατική οντότητα πρέπει να αναγνωρίσει τα αναβαλλόµενα φορολογικά στοιχεία του 

ενεργητικού για όλες τις αφαιρετέες προσωρινές διαφορές που πηγάζουν από επενδύσεις σε 

θυγατρικές, συνδεδεµένες, υποκαταστήµατα και κοινοπραξίες, µόνο στο βαθµό που είναι πιθανό 

ότι:  

• οι προσωρινές διαφορές θα αναστραφούν σε χρονικό διάστηµα για το οποίο είναι δυνατή, 

σχετική πρόβλεψη, και 

• θα υπάρξει φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι 
αφαιρετέες προσωρινές διαφορές. 



 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

   Η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής επιβάλλεται πλέον ως εθνική ανάγκη, για την 

οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία της χώρας και των πολιτών της. Κυρίαρχη 

προτεραιότητα της σηµερινής Κυβέρνησης αποτελεί και επιβάλλεται να αποτελεί  η 

αντιµετώπιση και καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, προκειµένου να υλοποιηθεί η επιταγή 

του άρθρου 4 του Συντάγµατος, σύµφωνα µε την οποία οι Έλληνες πρέπει να συνεισφέρουν 

αδιακρίτως στα δηµόσια βάρη, σύµφωνα µε τη φοροδοτική τους δυνατότητα. Η 

καταπολέµηση της φοροδιαφυγής επιβάλλεται να γίνει µε νέα, συµπληρωµατικά δοµικά 

µέτρα και εντατικοποίηση της αποτελεσµατικότητας των φοροελεγκτικών µηχανισµών. Στα 

πλαίσια συµπλήρωσης του νοµικού πλαισίου και κατά συνέπεια θωράκισης του 

συστήµατος µε όσα νοµικά εργαλεία απαιτούνται κινούνται οι πρόσφατες ρυθµίσεις τόσο 

µε τους ν. 3842/2010, 3943/2011 αλλά και οι πολλοί πρόσφατες του ν. 4072/2012. Με το 

νέο φορολογικό νοµοσχέδιο επιχειρείται να διαµορφωθεί ένα δίκαιο και αξιόπιστο 

φορολογικό σύστηµα. Βασικός στόχος είναι η βελτίωση των αναπτυξιακών αποτελεσµάτων 

του φορολογικού συστήµατος της χώρας στην πραγµατική οικονοµία. 

   Για το λόγο αυτό στη φορολογία νοµικών προσώπων (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) και µερισµάτων 

µειώνεται ο φορολογικός συντελεστής από 24% σε 20% και εφαρµόζεται για το σύνολο 

των κερδών. Για τα διανεµόµενα κέρδη προβλέπεται παρακράτηση φόρου µε 25%. Τα 

µερίσµατα εντάσσονται στην φορολογική κλίµακα, ουσιαστικά όµως εξαντλείται η 

φορολογική υποχρέωση, (20% σε επίπεδο νοµικού προσώπου και 25% παρακράτηση στα 

µερίσµατα) για την πλειοψηφία των µετόχων. Για τους έχοντες χαµηλά εισοδήµατα 

προβλέπεται δικαίωµα επιστροφής του παρακρατούµενου φόρου µερισµάτων. Επίσης για 

αναπτυξιακούς λόγους, προτείνεται η µη φορολόγηση κατά την εισαγωγή µερισµάτων από 

χώρες της Ε.Ε., εφόσον δεν διανέµονται τα εισαγόµενα µερίσµατα. Εξυπακούεται ότι αν 

αυτά διανεµηθούν παρακρατείται ο  φόρος που αναλογεί στα µερίσµατα. Σχετικά µε τα 

κέρδη από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. προβλέπεται η αύξηση του 

συντελεστή από 1,5‰ σε 2‰ για πωλήσεις µετοχών που πραγµατοποιούνται είτε στο ΧΑ 

είτε σε αλλοδαπά χρηµατιστήρια από την 1.1.2011 και µετά, ενώ ρητά προβλέπεται ότι για 

µετοχές που αποκτώνται από 1.1.2012 και µετά δεν επιβάλλεται φόρος συναλλαγών αλλά 

έχουν εφαρµογή οι διατάξεις για τη φορολόγηση της υπεραξίας. 

   Τα προαναφερθέντα καταδεικνύουν ότι ο φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων 
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αποτελεί σηµαντικό στοιχείο του φορολογικού συστήµατος της χώρας µας. Αν και το 

κράτος παρέχει κατά το δυνατό φορολογικές ελαφρύνσεις (πλέον ελάχιστες λόγω της 

δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας) προκειµένου να τονώσει και να ενθαρρύνει ορισµένες 

οικονοµικές δραστηριότητες διαφόρου βεληνεκούς εντούτοις επηρεάζει τη συµπεριφορά 

των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των κεφαλαιουχικών σχετικά µε το ύψος των επενδύσεων 

που πραγµατοποιούν ή µε την επιλογή των τρόπων χρηµατοδότησης ή µε την επιλογή 

διαφόρων δανειακών µορφών.  

Ταυτόχρονα µε την υιοθέτηση από το 2005 των διεθνών λογιστικών προτύπων(από 

τις εισηγµένες εταιρίες αρχικά) επιχειρείται η εναρµόνιση της τήρησης και της 

δηµοσιοποίησης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών που δρουν και 

εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση της διαφάνειας 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και της εµπιστοσύνης των επενδυτών προς τις 

ελληνικές  εταιρίες. Η αύξηση της εµπιστοσύνης προς πληροφόρηση που παρέχουν οι 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, είναι ικανή να αύξηση την εισροή των κεφαλαίων για 

επενδυτικούς σκοπούς µε ενεργητικές συνέπειες για το σύνολο της οικονοµίας.        
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