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Περίληψη 

Στα πλαίσια της παρούσης διπλωματικής εργασίας, διερευνήθηκε η σχέση 

μεταξύ του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογίας, όπως αυτήν αναγνωρίζεται από το 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12, και της τιμής των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών κατασκευαστικών εταιριών.  

Η φορολογία, η οποία αποτελεί την κυριότερη πηγή εσόδων των κρατικών 

οικονομιών και αποτελεί βασικό παράγοντα της κοινωνικής δικαιοσύνης, ρυθμίζεται 

από τις κρατικές αρχές. Το φορολογικό σύστημα καθορίζει τον τρόπο αναγνώρισης 

των ακαθάριστων εσόδων, των φορολογητέων εισοδημάτων και τους συντελεστές 

φορολόγησης. Όσον αφορά στις Ανώνυμες Επιχειρήσεις, προτείνεται ο λογιστικός 

προσδιορισμός όλων των παραπάνω. Εξαιρέσεις σε αυτόν το γενικό κανόνα 

υπάρχουν και κάποιες από αυτές συναντώνται και στη φορολόγηση των Ανώνυμων 

Τεχνικών Επιχειρήσεων. Πρόκειται για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες προτείνεται ο 

τεκμαρτός τρόπος προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος.  

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο εισαγάγει μία διαφορετική λογιστική – και όχι 

μόνο – αντιμετώπιση του φόρου σε σχέση με τα ως το 2005 για τις εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών ισχύοντα ελληνικά πρότυπα. Η νέα αυτή θεώρηση θεωρείται 

ότι παρέχει σημαντικά πληροφοριακά στοιχεία για τους επενδυτές.  

Η παροχή αυτήν πληροφοριών διερευνάται μέσω εξαγωγής των συντελεστών 

συσχέτισης Pearson μεταξύ των ποσοστιαίων μεταβολών του ύψους της 

αναβαλλόμενης φορολογίας και της χρηματιστηριακής τιμής των κατασκευαστικών 

εταιριών. Τα αποτελέσματα εμφανίζουν μία τάση των συντελεστών συσχέτισης να 

είναι θετικοί, γεγονός που σημαίνει ότι όσο μειώνονται οι υποχρεώσεις ή αυξάνονται 

οι απαιτήσεις από αναβαλλόμενη φορολογία, αυξάνεται η τιμή της μετοχής. Τα 

συμπεράσματα, όμως, αυτά δε είναι δυνατόν να γενικευτούν.  

 

Λέξεις – Κλειδιά: Αναβαλλόμενη Φορολογία, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο 12, Κατασκευαστικές Εταιρίες, Κατασκευαστικός Κλάδος, 

Χρηματιστήριο Αθηνών. 
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Εισαγωγή 

 

Στα πλαίσια της παρούσης εργασίας διερευνάται η σχέση που υπάρχει μεταξύ 

του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογίας, όπως αυτήν αναγνωρίζεται από το 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12, και της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής αυτών 

των κατασκευαστικών εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Προς το σκοπό αυτό, η μελέτη διακρίνεται σε έξι κεφάλαια.  

Στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο είναι και εισαγωγικό, πραγματοποιείται μία 

γενικότερη αναφορά στην έννοια της φορολογίας και του φόρου, και των λειτουργιών 

που αυτή εκτελεί. Επιπλέον, κρίθηκε απαραίτητη η αναφορά τόσο των αρχών 

φορολόγησης όσο και των παραγόντων που συντελούν στην ύπαρξη της αίσθησης 

της φορολογικής δικαιοσύνης. Τέλος, αναφέρεται η διάκριση των φόρων με βάση τα 

κριτήρια που χρησιμοποιούνται. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη φορολογία των Ανώνυμων Εταιριών 

στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ορίζονται τα υποκείμενα και τα 

αντικείμενα της φορολογίας, οι χρόνοι της, οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται, 

καθώς και ο τρόπος πληρωμής του αντίστοιχου ποσού. Απαραίτητη κρίθηκε επίσης ο 

προσδιορισμός των εννοιών του ακαθάριστου, του καθαρού, καθώς και του 

φορολογητέου εισοδήματος. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για τις 

τεχνικές εταιρίες, όπως αυτές διακρίνονται και αντιστοίχως φορολογούνται από το 

φορολογικό νόμο. Επιπλέον, έννοιες όπως είναι ο εργολάβος και ο υπεργολάβος 

οριοθετούνται.  

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12. Και σε 

αυτήν την περίπτωση πραγματοποιείται μία προσπάθεια αποσαφήνισης των 

κυριότερων όρων του ΔΛΠ, ενώ παρουσιάζονται, σύμφωνα με αυτό, οι κανόνες 

αναγνώρισης και επιμέτρησης της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης ή του 

αναβαλλόμενου φορολογικού περιουσιακού στοιχείου. Τέλος, παρατίθενται οι 

διαφορές του συγκεκριμένου προτύπου σε σχέση με τα Ελληνικά Πρότυπα. Στο 

παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται επίσης και σχετικές με τη μελέτη παλαιότερες 

έρευνες. 
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Στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η εμπειρική διερεύνηση της σχέσης 

μεταξύ της αναβαλλόμενης κατά τις αρχές του ΔΛΠ 12 φορολογίας και της 

χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

τεχνικών εταιριών. Στα πλαίσια, επομένως, του συγκεκριμένου κεφαλαίου 

παρουσιάζεται το σύνολο των εταιριών που εξετάζονται, τα δεδομένα και ο τρόπος 

σχηματισμού τους, η μεθοδολογία της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, καθώς και τα 

συμπεράσματα της μελέτης.  

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο συγκεντρώνονται το σύνολο των 

συμπερασμάτων της μελέτης. Τα συμπεράσματα αυτά αφορούν τόσο το θεωρητικό 

όσο και το εμπειρικό μέρος της έρευνας. Ταυτόχρονα, αναφέρονται οι αδυναμίες της 

παρούσης έρευνας, ενώ πραγματοποιούνται προτάσεις για μελλοντικές προσπάθειες.  
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Κεφάλαιο 1
ο
: Γενικές Έννοιες Φόρου 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας, παρουσιάζεται η γενικότερη έννοια του 

φόρου και της φορολογίας καθώς και οι λειτουργίες που αυτός επιτελεί. Επιπλέον, 

αναλύονται οι αρχές που πρέπει να διέπουν το φορολογικό σύστημα, καθώς και οι 

παράγοντες που επιδρούν στη δικαιοσύνη τους προς το κοινωνικό σύνολο.  

 

1.2 Γενικά Στοιχεία Φορολογίας: Έννοια και Λειτουργίες 

 

Ο Γάλλος οικονομολόγος Gaston Zeze όρισε το φόρο ως αναγκαστική 

εισφορά που καταβάλλεται από τον πολίτη, χωρίς ειδική αντιπαροχή και την 

εισπράττει το κράτος για να αντιμετωπίσει τις δημόσιες δαπάνες (Γκίνογλου, 2004α). 

Πρόκειται, επομένως, για ποσά, τα οποία συγκεντρώνει το κράτος από τους πολίτες 

επιτακτικά και τα οποία υπόσχεται ότι θα τα χρησιμοποιήσει για την αντιμετώπιση 

των δημοσίων δαπανών, δηλαδή για την αντιμετώπιση δαπανών που 

πραγματοποιούνται για την ευημερία του συνόλου των πολιτών. 

Η φορολογίας έχει δύο έννοιες. Με τη στενή έννοια, η φορολογία δηλώνει το 

σύνολο των φόρων που πληρώνουν τα οικονομούντα άτομα. Με την ευρύτερη έννοια, 

η φορολογία διατρέχει το σύνολο της οικονομικής πολιτικής των κυβερνήσεων. 

Συνδυάζοντας τις δύο έννοιες, μπορεί να αναφερθεί ότι η φορολογία αναφέρεται τόσο 

στους φόρους, όσο και στις μεταφορές κεφαλαίων στα νοικοκυριά. Οι μεταφορές 

αυτές περιλαμβάνουν (Salanie, 2003): 

 Την κοινωνική ασφάλιση, η οποία σχετίζεται με τις 

συνεισφορές για συντάξεις, υγεία, και οικογενειακά και 

προνοιακά επιδόματα. 

 Την κοινωνική ευημερία 

Τα ποσά των φόρων αποτελoύν το κατεξοχήν έσοδο των κρατικών αρχών και 

ένα από τα περισσότερο σημαντικά μέσα δράσης τους, καθώς μέσω αυτών 
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επιδιώκεται η επίτευξη των κοινωνικοοικονομικών τους στόχων. Συγκεκριμένα, οι 

λειτουργίες που επιτελούν οι φόροι μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω 

τέσσερις (Γεωργακόπουλος, 1997): 

1. Αποτελούν μέσο μετάθεσης συντελεστών παραγωγής στο 

δημόσιο και μηχανισμό επιμερισμού του κόστους παραγωγής 

μεταξύ των πολιτών. 

2. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο για την αυξομείωση 

της οικονομικής ανάπτυξης. 

3. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο για την επιτάχυνση της 

οικονομικής ανάπτυξης.  

4. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο μετριασμού των 

οικονομικών ανισοτήτων μέσω της προοδευτικής φορολογίας 

εισοδήματος.  

Από όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό, ότι το σύστημα φορολόγησης που 

ακολουθείται σε κάθε κράτος έχει σημαντικές επιδράσεις στο επίπεδο της 

αποταμίευσης και της κατανάλωσης, το βιοτικό επίπεδο, αλλά και το ύψος των 

επενδύσεων – ιδιωτικών και κρατικών – που πραγματοποιούνται σε κάθε οικονομία.  

 

1.3 Διάκριση Φόρων 

 

Η διάκριση των φόρων πραγματοποιείται σε γενικές γραμμές με πέντε 

διαφορετικά κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά είναι  η φορολογική βάση, ο τρόπος 

υπολογισμού του φόρου, η φορολογούσα αρχή, η σχέση του φόρου με τις προσωπικές 

συνθήκες του φορολογουμένου και ο χαρακτήρας του φορολογικού συντελεστή 

(Καραγιάννη, 2008). 

Σύμφωνα με το κριτήριο της φορολογικής βάσης, οι φόροι διακρίνονται σε 

τέσσερις γενικές κατηγορίες ως εξής: 

1. Φόροι σταθερού ποσού κατά φορολογούμενο ή εφάπαξ ή 

πάγιοι φόροι, οι οποίοι επιβάλλονται σε ίσα ποσά σε όλα τα 

άτομα μίας οικονομίας. 
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2. Φόροι εισοδήματος, οι οποίοι υπολογίζονται συναρτήσει του 

εισοδήματος κάθε ατόμου μίας κοινωνίας. 

3. Φόροι κατανάλωσης, οι οποίοι υπολογίζονται συναρτήσει της 

κατανάλωσης που πραγματοποιεί ο κάθε πολίτης. 

4. Φόροι περιουσίας, οι οποίοι υπολογίζονται συναρτήσει της 

περιουσίας (κινητής και ακίνητης) που κατέχει ο κάθε πολίτης. 

Σύμφωνα με το κριτήριο του τρόπου υπολογισμού του φόρου, οι φόροι 

διακρίνονται σε άμεσοι και έμμεσοι. Άμεσος είναι ένας φόρος που επιβάλλεται στο 

εισόδημα του φορολογουμένου ή στην περιουσία του, ενώ, έμμεσος είναι ο φόρος 

που επιβάλλεται στο εισόδημα που δαπάνησε ο φορολογούμενος, δηλαδή στην 

κατανάλωσή του (Γκίνογλου, 2004α). 

Σύμφωνα με το κριτήριο της φορολογούσας αρχής, οι φόροι διακρίνονται σε: 

1. Φόρους Κεντρικής Διοίκησης, όταν υπεύθυνες για 

συγκέντρωση των φόρων είναι οι υπηρεσίες της Κεντρικής 

Διοίκησης. 

2. Φόρους υπέρ των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, όταν 

υπεύθυνες για τη συγκέντρωση των φόρων είναι τα 

ασφαλιστικά ταμεία.  

3. Φόρους υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όταν 

υπεύθυνοι για τη συγκέντρωση των φόρων είναι οι Δήμοι και 

οι Περιφέρειες. 

Σύμφωνα με το κριτήριο της σχέση του φόρου με τις προσωπικές συνθήκες 

του φορολογουμένου, οι φόροι διακρίνονται σε προσωπικούς και σε απρόσωπους. Οι 

προσωπικοί λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κάθε 

φορολογούμενου, σε αντίθεση με τους απρόσωπους, οι οποίοι υπολογίζονται με 

αντικειμενικά κριτήρια για όλους τους φορολογούμενους. 

Τέλος, το κριτήριο του χαρακτήρα του φορολογικού συντελεστή διακρίνει 

τους φόρους σε: 

1. Προοδευτικούς φόρους, όταν η αύξηση (μείωση) του 

εισοδήματος αυξάνει (μειώνει) και τη μέση φορολογική 

επιβάρυνση. 
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2. Αναλογικούς φόρους, όταν η αύξηση ή η μείωση του 

εισοδήματος διατηρεί σταθερή τη μέση φορολογική 

επιβάρυνση. 

3. Αντιστρόφως προοδευτικούς, όταν η αύξηση (μείωση) του 

εισοδήματος μειώνει (αυξάνει) τη μέση φορολογική 

επιβάρυνση. 

 

1.4 Αρχές Φορολόγησης  

 

Εξαιτίας της ουσιώδους σημασίας που αποκτά η φορολογία στα πλαίσια ενός 

σύγχρονου κράτους, το εκάστοτε φορολογικό σύστημα οφείλει να διέπεται από 

κάποιες βασικές αρχές, οι οποίες θα εξασφαλίζουν τη δίκαιη κατανομή των φόρων. 

Οι αρχές αυτές πηγάζουν από το ίδιο το σύνταγμα και είναι οι ίδιες που διασφαλίζουν 

τις αρχές του κράτους δικαίου και του κοινωνικού κράτους δικαίου. Συγκεκριμένα, οι 

αρχές αυτές είναι (Λεονάρδου, Κόντου – Μάναλη, 2002): 

1. Η αρχή της νομιμότητας του φόρου.  

2. Η αρχή της ετήσιας συγκατάθεσης της βουλής για την 

βεβαίωση και είσπραξη του φόρου, 

3. Η αρχή της βεβαιότητας του φόρου, 

4. Η αρχή της ισότητας του φόρου, 

5. Η αρχή της καθολικότητας του φόρου,  

6. Η αρχή της μη αναδρομικότητας του φόρου, και 

7. Αρχές που πηγάζουν από τις διατάξεις των ατομικών 

δικαιωμάτων 
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1.5 Παράγοντες Φορολογικής Δικαιοσύνης 

 

Από την ανάλυση των παραπάνω αρχών στη φορολόγηση των πολιτών, 

προκύπτουν και οι παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωση της φορολογικής 

δικαιοσύνης. Κάποιοι από αυτούς είναι (Γκίνογλου, 2004α): 

1. Η φοροδοτική ικανότητα του πολίτη.  

2. Η καθολικότητα του φόρου. 

3. Ο διαχωρισμός της φορολογητέας ύλης. 

4. Η αποφυγή της διπλής φορολογίας. 

5. Η αναλογικότητα ή η προοδευτικότητα του φόρου. 

6. Ο προσωπικός ή πραγματικός χαρακτήρας του φόρου. 

7. Το αφορολόγητο ελάχιστο όριο συντήρησης, κλπ.  

 

1.6 Φορολογία νομικών προσώπων 

 

Η φορολογία των εταιριών υπολογίζεται με την εφαρμογή του φορολογικού 

συντελεστή επί της φορολογικής βάσης. Ο πιο βασικός παράγοντας που επηρεάζει 

την εταιρική φορολογία εισοδήματος είναι ο φορολογικός συντελεστής. Ο δεύτερος 

παράγοντας που επηρεάζει είναι η εταιρική φορολογική βάση, ο ορισμός της οποίας 

σε όλες της χώρες θεωρείται εξαιρετικά περίπλοκος και  περιλαμβάνει ένα ευρύ 

φάσμα της νομοθεσίας (Devereau et al., 2001). 

Στη μελέτη Devereau et al.  (2001) αναλύεται η ανάπτυξη των φόρων στα 

εισοδήματα των νομικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες του G7 

τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Έχοντας αναπτύξει ένα αριθμό από γεγονότα 

σχετικά με την ανάπτυξη αυτών των φόρων κατά την περίοδο αυτή, προκύπτουν τα 

εξής συμπεράσματα: 

 Οι  φορολογικοί συντελεστές μειώθηκαν κατά τη διάρκεια των 

δεκαετιών 1980 και 1990. 
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 Η  φορολογική βάση διευρύνθηκε μεταξύ των αρχών της 

δεκαετίας του 1980 και τα τέλη της δεκαετίας του 1990. 

 Ο αποτελεσματικός οριακός φορολογικός συντελεστής 

παρέμεινε σταθερός κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1980 και 

1990. 

 Οι φορολογικοί συντελεστές για τα κέρδη έχουν μειωθεί κατά 

μέσο όρο τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, και έχουν 

μειωθεί περισσότερο για τα υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας. 

 Τα έσοδα από τη φορολογία εταιρικού εισοδήματος 

παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερά ως ποσοστό του ΑΕΠ 

από το 1965. 

 Τα έσοδα από τη φορολογία εταιρικού εισοδήματος έχει 

μειωθεί ως ποσοστό του συνολικού φόρου των εσόδων από το 

1965. 

Πολλές έρευνες αναζητούν το βέλτιστο ύψος των φορολογικών συντελεστών. 

Στη βιβλιογραφία έχουν διερευνηθεί περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βέλτιστοι 

φορολογικοί συντελεστές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες. 

Για παράδειγμα, οι Bucovetsky (1991) και Wilson (1991) σχημάτισαν μοντέλα στα 

οποία οι μεγάλες χώρες διατηρούν υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές από τις 

μικρές χώρες. 

 

1.7 Η έννοια της αναβαλλόμενης φορολογίας 

 

Η αναβαλλόμενη φορολογία αφορά στοιχεία που αναγνωρίζονται φορολογικά 

σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, σε σχέση με εκείνες στις οποίες 

εμφανίζονται στους λογαριασμούς (Citron, 2001). Οι αναβαλλόμενοι φόροι 

προκύπτουν όταν ο τρέχον πληρωτέος φόρος διαφέρει από τον καταγεγραμμένη 

φορολογία εισοδήματος (Amir et al., 1997). 
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Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων συχνά διαφωνούν ως προς την πιο 

κατάλληλη μέθοδο για αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης που έχει 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και  υποχρεώσεις στον ισολογισμό της.  

Η μια άποψη ισχυρίζεται ότι η καθαρή αναβαλλόμενη φορολογία 

αντιπροσωπεύει υποχρεώσεις πληρωμής φόρου στο μέλλον, και, ως εκ τούτου, πρέπει 

να θεωρηθεί ως υποχρέωση. Επομένως, οι εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να 

συμψηφίζονται με άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης ως καθαρά 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Οι υποστηρικτές της μεθόδου αυτής 

υποστηρίζουν συχνά ότι αν οι προσωρινές διαφορές, οι οποίες αποτέλεσαν την 

αφορμή για τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, δεν αναμένεται να 

αντιστραφούν στην εγγύς μέλλον, αυτές οι υποχρεώσεις θα πρέπει να 

προεξοφλούνται παρόμοια με άλλες μακροπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις, 

λαμβάνοντας υπόψη το κόστος κεφαλαίου. Πρόσφατα, η Διεθνής Επιτροπή 

Λογιστικών Προτύπων (IASC) εξέδωσε μια αναθεωρημένη έκδοση του Διεθνούς 

Λογιστικού Προτύπου (IAS) 12, «Φόρος εισοδήματος» (IASC, 1996), το οποίο 

απαγορεύει την προεξόφληση των αναβαλλόμενων φόρων (Amir et al., 1997). 

 Άλλοι υποστηρίζουν ότι πολλές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

(π.χ., οι αναβαλλόμενοι φόροι που προκύπτουν από την απαξίωση και προσωρινές 

διαφορές αποσβέσεων) δεν διακανονίζονται, και ως εκ τούτου, η καθαρή 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση θα πρέπει να προστεθεί (και ο καθαρός 

αναβαλλόμενος φόρος θα πρέπει να αφαιρείται από τα περιουσιακά στοιχεία) στη 

λογιστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου (Amir et al., 1997). 



19 

 

Κεφάλαιο 2
ο
: Η Φορολογία των Ανώνυμων Εταιριών στην 

Ελλάδα 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας παρουσιάζεται το φορολογικό σύστημα 

που αφορά της Ανώνυμες Εταιρίες που φορολογούνται εντός της ελληνικής 

επικράτειας. Ο φορολογικός νόμος συνίσταται στο Νόμος 4072 του 2012, ο οποίος 

αποτελεί και την τελευταία τροποποίηση του Νόμου 2238 του 1994 που αποτελεί τη 

βάση της φορολογίας των Ανώνυμων εταιριών. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να 

αναφερθεί ότι οι τροποποιήσεις του συγκεκριμένου νόμου, ιδίως κατά τα τελευταία 

χρόνια κατά τα οποία η ελληνική οικονομία υφίσταται τις συνέπειες της κρίσης 

χρέους, είναι πολύ συχνές, γεγονός που καθιστά το φορολογικό σύστημα της χώρας 

ιδιαιτέρως πολύπλοκο.  

 

2.2 Υποκείμενα και Αντικείμενα Φορολογίας  

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 101 του Ν. 2238 του 1994, «σε φόρο υπόκεινται: 

1. Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, 

2. Οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και 

εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα αν 

αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα, 

3. Οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις 

του, 

4. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιοδήποτε 

τύπο εταιρίας, καθώς και κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί 

που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, 

5. οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.» 
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Από το σύνολο των παραπάνω υποκειμένων, στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας μας ενδιαφέρουν οι εταιρίες της πρώτης και της τέταρτης περίπτωσης. Όσον 

αφορά στην πρώτη περίπτωση, ως αντικείμενο του φόρου αναγνωρίζεται το συνολικό 

κέρδος που προκύπτει από τις εργασίες τους είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό
1
. 

Στο συνολικό αυτό κέρδος περιλαμβάνονται και τα διανεμόμενα κέρδη, τα οποία 

διανέμονται κατόπιν της αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Όσον 

αφορά, τέλος την τέταρτη περίπτωση, ως αντικείμενο του φόρου αναγνωρίζεται το 

συνολικό κέρδος που προκύπτει από τις εργασίες τους εγχώρια
2
 και εφόσον 

διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στην ημεδαπή. Η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης, 

σύμφωνα με το άρθρο 100 του ίδιου νόμου, αναλύεται ως κάτωθι. «Υπάρχει μόνιμη 

εγκατάσταση επιχείρησης ή οργανισμού στην Ελλάδα, εφόσον: 

1. Διατηρεί στην Ελλάδα ένα ή περισσότερα καταστήματα, 

πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία, αποθήκες, εργοστάσια ή 

εργαστήρια, καθώς και εγκαταστάσεις που αποσκοπούν στην 

εκμετάλλευση βασικών πόρων, ή  

2. προβαίνει στη βιομηχανοποίηση πρώτων υλών ή επεξεργασία 

γεωργικών προϊόντων με δικές του εγκαταστάσεις ή με τη 

χρησιμοποίηση εγκαταστάσεων τρίτων στην Ελλάδα, οι οποίοι 

ενεργούν ύστερα από εντολή και για λογαριασμό του, ή 

3. διεξάγει στην Ελλάδα εργασίες ή παρέχει υπηρεσίες μέσω 

αντιπροσώπου, ο οποίος έχει εξουσιοδότηση και μπορεί να 

διαπραγματεύεται και να συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμού 

του νομικού προσώπου, επίσης και όταν οι εργασίες ή 

υπηρεσίες προσφέρονται χωρίς αντιπρόσωπο, εφόσον αφορούν 

είτε στην κατάρτιση μελετών ή σχεδίων είτε στη διεξαγωγή 

ερευνών γενικά ή αυτές οι εργασίες και υπηρεσίες είναι 

τεχνικές ή επιστημονικές γενικά, ή 

4. διατηρεί απόθεμα εμπορευμάτων από το οποίο εκτελεί 

παραγγελίες για λογαριασμό του, ή  

                                                 
1
 Παρ. 1, Άρθρο 99, Ν. 2238/94 

2
 Παρ. 1, Άρθρο 99, Ν. 2238/94 
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5. συμμετέχει σε προσωπική εταιρία ή εταιρία περιορισμένης 

ευθύνης που εδρεύει στην Ελλάδα». 

Επομένως, οι παραπάνω περιπτώσεις ημεδαπών και αλλοδαπών Ανώνυμων 

Εταιριών υποχρεούνται σε καταβολή του φόρου, έτσι όπως αυτός προκύπτει από την 

εγχώρια και αλλοδαπή – για την πρώτη περίπτωση – δραστηριότητά τους.  

 

2.3 Χρόνοι Φορολόγησης  

 

Ο φόρος εισοδήματος επιβάλλεται μία φορά ετησίως και αναφέρεται στο 

σύνολο των εισοδημάτων των εταιριών που προέκυψαν κατά το προηγούμενο έτος
3
. 

Συγκεκριμένα: 

1. οι ημεδαπές εταιρίες φορολογούνται για τα εισοδήματα που 

προέκυψαν κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση ή το 

προηγούμενο διαχειριστικό έτος και ο φόρος επιβάλλεται 

«κατά τη διαχειριστική περίοδο η οποία λήγει μέσα στο 

χρονικό διάστημα από την 1
η
 Αυγούστου του προηγούμενου 

ημερολογιακού έτους μέχρι τις 31 Ιουλίου του οικείου 

οικονομικού έτους»
4
,  

2. οι αλλοδαπές εταιρίες για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
5
.  

Τέλος, η καταβολή του φόρου που αναγνωρίζεται ως υποχρέωση της εταιρίας 

και θα πρέπει να καταβληθεί «σε οκτώ ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη 

με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες επτά μέχρι την τελευταία 

εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επτά επόμενων μηνών από τη λήξη 

της προθεσμίας υποβολή της δήλωσης»
6
. 

 

                                                 
3
 Παρ. 1, Άρθρο 104, Ν. 2238/94 

4
 Άρθρο 102, Ν. 2238/94 

5
 Άρθρο 102, Ν. 2238/94 

6
 Παρ. 1, Άρθρο 110, Ν. 2238/94 



22 

 

2.4 Ακαθάριστο Εισόδημα, Καθαρό Εισόδημα και Φορολογητέο 

Εισόδημα  

 

Ο Νόμος 2283 του 1994 προχωρά και στον προσδιορισμό της έννοιας του 

Ακαθάριστου Εισοδήματος, του Καθαρού Εισοδήματος και του Φορολογητέου 

Εισοδήματος για το σύνολο των επιχειρήσεων, καθώς και για εκείνες που τηρούν 

βιβλία τρίτης κατηγορίας. Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν και οι ανώνυμες 

εταιρίες υποχρεωτικά. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στους παραπάνω ορισμούς 

ισχύουν τα κάτωθι: 

1. «Ως ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων λαμβάνονται: 

i. Το τίμημα των οριστικών πωλήσεων που έχουν 

πραγματοποιηθεί, καθώς και οι αμοιβές από την παροχή 

υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί. 

ii. Το εισόδημα από ακίνητα, από κινητές αξίες, από 

συμμετοχή σε άλλες εμπορικές επιχειρήσεις, από 

γεωργικές επιχειρήσεις […], καθώς και κάθε εισόδημα 

από οποιαδήποτε άλλη πηγή […]»
7
. 

2. Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων υπολογίζεται 

εσωλογιστικά με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα: 

i. των γενικών εξόδων διοίκησης,  

ii. των δαπανών για τη συντήρηση και επισκευή των 

επαγγελματικών εγκαταστάσεων γενικά,  

iii. της αξίας των πρώτων και βοηθητικών υλών που 

χρησιμοποιήθηκαν,  

iv. των δεδουλευμένων κάθε είδους τόκων δανείων ή 

πιστώσεων,  

v. των ποσών των κάθε είδους φόρων, τελών και 

δικαιωμάτων,  

                                                 
7
 Παρ. 1, Άρθρο 105, Ν. 2238/94 
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vi. των ποσών αποσβέσεων για την κάλυψη φθορά των 

κάθε είδους εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων ή φθαρτών 

υλικών συναφών με τη λειτουργία της επιχείρησης και 

γενικά κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας της 

επιχείρησης, 

vii. των μαθηματικών αποθεμάτων των ασφαλιστικών 

εταιριών, 

viii. της ζημίας που πραγματοποιήθηκε από φθορά, απώλεια 

ή υποτίμηση κεφαλαίου, 

ix. του ποσού των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών 

απαιτήσεων. 

x. των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων που καταβάλλονται 

σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη χρησιμοποίηση 

τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων σχεδίων, 

μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, 

πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών 

δικαιωμάτων, 

xi. των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 

κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους, 

xii. των ποσών των εξόδων πρώτης εγκατάστασης και 

κτήση ακίνητων, 

xiii. των δαπανών επισκευής και συντήρησης που 

πραγματοποιούνται σε μισθούμενα ακίνητα, κατά το 

χρόνο της πραγματοποίησής τους, 

xiv. των ποσών των δαπανών διαφημίσεων που βαρύνουν 

την επιχείρηση κατά το έτος της έκδοσης του 

προβλεπόμενου φορολογικού στοιχείου. 

xv. των ποσών των προβλέψεων για αποζημίωση 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία,  
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xvi. των μισθωμάτων leasing που καταβάλλει ο μισθωτής
8
. 

3. Το φορολογητέο εισόδημα είναι το καθαρό εισόδημα, εάν από 

αυτό αφαιρεθούν: 

i. Τα μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχή σε άλλες 

εταιρίες. 

ii. Τα αφορολόγητα αποθεματικά ανώνυμων εταιριών 

ανεξάρτητα του χρόνου σχηματισμού τους
9
. 

 

2.5 Φορολογικός Συντελεστής και Προκαταβολή Φόρου  

 

Το φορολογητέο εισόδημα πολλαπλασσιαζόμενο με τον εκάστοτε φορολογικό 

συντελεστή καθορίζει το ποσό του φόρου που πρέπει να καταβληθεί. Σύμφωνα με το 

Νόμο 4072 του 2012, ο φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις που 

παρουσιάστηκαν στην ενότητα 2.2 παραπάνω ισούται με: 

 24% για τα κέρδη του έτους 2010. 

 20% για τα κέρδη των επομένων χρήσεων.  

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται στην παραπάνω καταβολή του φόρου, μόλις 

αυτός ελεγχθεί και βεβαιωθεί. Από το ποσό αυτό αφαιρείται η προκαταβολή φόρου 

που δόθηκε κατά την προηγούμενη χρήση και προστίθεται η προκαταβολή φόρου της 

επόμενης χρήσης. Συγκεκριμένα, με βάση τη δήλωση του νομικού προσώπου 

βεβαιώνεται ως προκαταβολή φόρου ποσοστό ανάλογα με τη μορφή του νομικού 

προσώπου. Η βεβαίωση της προκαταβολής γίνεται έναντι του φόρου που αναλογεί 

στο εισόδημα της διανυόμενης διαχειριστικής περιόδου ή ημερολογιακού έτους κατά 

περίπτωση. Τα ποσοστά της προκαταβολής ανέρχονται (Παύλου, Γκόρλιου, 2012): 

 80% για τις ημεδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε, τις Δημόσιες, Δημοτικές 

και Κοινοτικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τους 

συνεταιρισμούς και τις Αλλοδαπές επιχειρήσεις και 

οργανισμούς, 

                                                 
8
 Παρ. 1, Άρθρο 31, Ν. 2238/94 

9
 Άρθρο 106, Ν. 2238/94 
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 100% για τις τραπεζικές επιχειρήσεις, 

 55% για μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Νομικά πρόσωπα.  
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Κεφάλαιο 3
ο
: Η Φορολογία των Τεχνικών Ανώνυμων 

Εταιριών στην Ελλάδα 

 

3.1 Εισαγωγικές Έννοιες  

 

Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η έννοια της Τεχνικής Ανώνυμης Εταιρίας θα 

πρέπει να αποσαφηνιστούν οι όροι της εργολαβίας και του εργολάβου, της 

υπεργολαβίας και του υπεργολάβου, καθώς και οι όροι εργολαβικές επιχειρήσεις, 

τεχνικά έργα και υλικά. Προς το σκοπό αυτό, παρακάτω παρατίθενται οι ορισμοί που 

δίνονται από το νομοθέτη. 

Σύμφωνα με το άρθρο 681 του Αστικού Κώδικα, εργολαβία είναι η σύμβαση 

μίσθωσης έργου, κατά την οποία ο μεν εργολάβος υποχρεούται σε εκτέλεση έργου, ο 

δε εργοδότης σε καταβολή της αμοιβής, που συμφωνήθηκε (Αγαλλοπούλου, Θέμελη, 

1999). Επομένως, εργολάβος είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχεις ως 

κύρια επαγγελματική απασχόλησή του την εργολαβική εκτέλεση τεχνικών έργων.  

Ως υπεργολαβία θεωρείται η κατάσταση που προκύπτει από σύμβαση που 

συνάπτει επιχείρηση, καλουμένη «κύριος συμβαλλόμενος», με επιχείρηση, 

καλουμένη «υπεργολάβος», δυνάμει της οποίας συμφωνείται ότι, για την εκτέλεση 

άλλης σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ του κύριου συμβαλλομένου και τρίτης 

επιχείρησης, καλουμένης «αγοραστής», ο υπεργολάβος υποχρεούται σε εκτέλεση 

έργου που ο κύριος συμβαλλόμενος πρέπει να ενσωματώσει ή να χρησιμοποιήσει 

στην παράδοση του συνόλου ή των συνόλων, τα οποία του παραγγέλθηκαν από τον 

αγοραστή
10

. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω, εργολαβικές επιχειρήσεις είναι όλες οι 

εταιρίες που έχουν ως αντικείμενο εργασιών την υλοποίηση τεχνικών έργων. Με τον 

όρο τεχνικό έργο νοείται κάθε οικοδομική ή άλλη κατασκευή ορισμένης χρονικής 

διάρκειας, όπως ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, καθαίρεση και 

ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση
11

. Άλλως, ως τεχνικό έργο νοείται το 

                                                 
10

 82/854/ΕΟΚ  
11

 Παρ. 1, Άρθρο 2, Ν. 1396/83 



27 

 

αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού 

που προορίζεται να πληροί αυτό καθεαυτό μία οικονομική ή τεχνική λειτουργία
12

.   

Τέλος, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 792/1982, 

ως χρησιμοποιούμενα υλικά νοούνται αποκλειστικά τα υλικά που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν για το έργο.  

 

3.2 Διάκριση Τεχνικών Εταιριών 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 34 του Φορολογικού Νόμου 2238/1994, διακρίνονται 

τρεις κατηγορίες τεχνικών εταιριών ως εξής (Κορομηλάς, Ζιγκερίδης, 2007): 

1. Οικοδομικές Επιχειρήσεις: Πρόκειται για τις εταιρίες που 

έχουν ως αντικείμενο εργασιών την κατασκευή και πώληση 

οικοδομών, δηλαδή αυτοτελών οικοδομών, διαμερισμάτων 

πολυκατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών και 

λοιπών χώρων. Εξαιρούνται από τον ορισμό αυτό, οι 

επιχειρήσεις μεταπώλησης ακινήτων, οι οποίες έχουν ως 

αντικείμενο την αγορά και πώληση έτοιμων οικοδομών 

(Κορομηλάς, Ζιγκερίδης, 2007). 

2. Εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων τεχνικών έργων: 

Πρόκειται για τις εταιρίες που έχουν ως αντικείμενο εργασιών 

την κατασκευή τεχνικών έργων για λογαριασμό του Δημοσίου. 

Στον όρο Δημόσιο περιλαμβάνεται το σύνολο του στενού και 

ευρύτερου Δημόσιου τομέα (Υπουργεία, Δήμοι, Κοινότητες, 

Περιφέρειες, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, Ν.Π.Δ.Δ.) 

3. Εργοληπτικές επιχειρήσεις κατασκευής ιδιωτικών τεχνικών 

έργων: Πρόκειται για τις επιχειρήσεις που έχουν ως 

αντικείμενο εργασιών την κατασκευή τεχνικών έργων τόσο για 

λογαριασμό του Δημοσίου όσο και για λογαριασμό ιδιωτών. 

4. Επιχειρήσεις εκτέλεσης μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων.  

                                                 
12

 Παρ. 1, Άρθρο 2, Υ.Α. 50516/1040 
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Όσον αφορά στην κατηγορία βιβλίων στην οποία ανήκουν οι παραπάνω 

επιχειρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 28 του Νόμου 3522/2006, οι 

εταιρίες κατατάσσονται σε κατηγορία βιβλίων ανάλογα με το ύψος των ακαθάριστων 

εσόδων. Συγκεκριμένα, εάν τα ακαθάριστα έσοδα ανέρχονται ως 150.000€, η εταιρία 

κρατά βιβλία Α΄ κατηγορίας, μεταξύ 150.000€ και 1.500.000€ βιβλία Β΄ κατηγορίας, 

ενώ πάνω από 1.500.000€ καθώς και οι Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρίες 

Περιορισμένης Ευθύνης, Γ΄ κατηγορίας.  

 

3.3 Φορολόγηση Τεχνικών Εταιριών 

 

3.3.1 Ακαθάριστα Έσοδα 

 

Βασική έννοια στη φορολόγηση των τεχνικών εταιριών είναι η έννοια των 

ακαθάριστων εσόδων τους, καθώς, όπως θα δούμε παρακάτω, ο προσδιορισμός των 

φορολογητέων κερδών και κατ’ επέκταση του φόρου εισοδήματος πραγματοποιείται 

τόσο εσωλογιστικά όσο και εξωλογιστικά (τεκμαρτό εισόδημα). 

Ξεκινώντας από τις οικοδομικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με άρθρο 34 του 

Νόμου 3522/2006, ως ακαθάριστο έσοδο ορίζεται η αναγραφόμενη στα συμβόλαια 

μεταβίβασης αξία πώλησης των ακινήτων. Εάν, όμως, αυτήν η αξία είναι μικρότερη 

από την αντικειμενική τους αξία, όπως αυτήν προσδιορίζεται από το άρθρο 41 του 

Νόμου 1249/1982, τότε η αντικειμενική αξία λογίζεται ως ακαθάριστο έσοδο των 

οικοδομικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, για τις περιοχές που δεν ισχύει το 

αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ως ακαθάριστα 

έσοδα λαμβάνονται (Κορομηλάς, Ζιγκερίδης, 2007): 

 Το τίμημα από τις πωλήσεις των πιο πάνω ακινήτων που 

καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια. 

 Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος ή της αξίας, κατά περίπτωση, 

που φορολογήθηκε και της πραγματικής αξίας του ακινήτου, η 

οποία εξευρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη 

φορολογία μεταβίβασης ακινήτων. 
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 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1587/1987 όπως αυτές 

ισχύουν σήμερα ως αξία πώλησης λογίζεται η αγοραία αξία την 

οποία έχει η οικοδομή κατά την ημέρα της μεταβίβασης.  

 Χρόνος απόκτησης του ακαθάριστου εσόδου, ο οποίος 

λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ύψους αυτού, 

θεωρείται η ημέρα σύνταξης του οριστικού συμβολαίου. 

Όσον αφορά στα ακαθάριστα έσοδα εργοληπτικών επιχειρήσεων δημοσίων 

έργων, ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται τα εργολαβικά ανταλλάγματα που 

πιστοποιούνται με τους οικείους λογαριασμούς κατά τη διάρκεια της χρήσης, τα 

οποία μειώνονται με τα ποσά των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης που αντιστοιχούν σε 

αυτά και τα οποία θεωρούνται έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία αποδίδονται 

(Κορομηλάς, Ζιγκερίδης, 2007). 

Τέλος, στην περίπτωση των εργοληπτικών  επιχειρήσεων ιδιωτικών έργων, 

ως ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται η αξία του έργου που εκτελέστηκε στη διάρκεια 

της χρήσης. Για εκτέλεση έργου, όμως, χωρίς τη χρησιμοποίηση ιδίων υλικών, ως 

ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται η αξία του εκτελεσθέντος έργου κατά τη διάρκεια της 

χρήσης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αξία των υλικών (Κορομηλάς, Ζιγκερίδης, 

2007).   

 

3.3.2 Προσδιορισμός Καθαρών Κερδών Οικοδομικών Επιχειρήσεων 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών των 

τεχνικών επιχειρήσεων πραγματοποιείται τόσο εσωλογιστικά όσο και εξωλογιστικά, 

ανάλογα με την περίσταση και το είδος της εταιρίας. Οι συντελεστές για τον 

εξωλογιστικό προσδιορισμό διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών 

επιχειρήσεων και για αυτό το λόγο θα αναλυθούν ξεχωριστά παρακάτω. 

Όσον αφορά στην περίπτωση των οικοδομικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το 

Νόμο 3522/2006, ο λογιστικός τρόπος προσδιορισμού των καθαρών κερδών 

εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρίες της συγκεκριμένης κατηγορίας, με εξαίρεση τις 

ατομικές επιχειρήσεις και τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 

Νόμου 2238/94 στους οποίους δε συμμετέχουν νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 

του άρθρου 101 του ίδιου νόμου (Κορομηλάς, Ζιγκερίδης, 2007). Δηλαδή ο 
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λογιστικός τρόπος προσδιορισμού των κερδών επεκτείνεται σε όλες τις εταιρίες εκτός 

από
13

: 

 Τις ατομικές επιχειρήσεις, 

 Τις ομόρρυθμες και τις ετερρόρυθμες εταιρίες, 

 Τις κοινωνίες αστικού δικαίου, 

 Τις αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, 

 Τις συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες, 

 Τις κοινοπραξίες. 

Για τις τελευταίες δε πέντε κατηγορίες, η εξαίρεση ισχύει υπό την αίρεση ότι 

δε συμμετέχουν σε αυτές
14

: 

 Ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες. 

 Δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και 

εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα αν 

αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα. 

 Συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους. 

 Αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε 

τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί 

και αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων. 

 Ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. 

Στις εταιρίες, λοιπόν, στις οποίες τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται τεκμαρτά 

χρησιμοποιείται η μέθοδος του συντελεστή επί των ακαθάριστων εσόδων. Ο 

συντελεστής αυτός σύμφωνα με το Νόμο 2238/94 ανέρχεται σε 15%. Εάν οι ίδιες 

αυτές εταιρίες τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας, τότε κατά τον προσδιορισμό των 

κερδών, υπολογίζονται τόσο τα λογιστικά όσο και τα τεκμαρτά κέρδη. Εάν τα 

τεκμαρτά είναι περισσότερα από τα λογιστικά κέρδη, φορολογούνται τα τεκμαρτά, 

ενώ στην αντίθετη περίπτωση φορολογούνται τα τεκμαρτά και το 40% της διαφορά 

των λογιστικών από τα τεκμαρτά. Το υπόλοιπο 60% μεταφέρεται στον ειδικό 

λογαριασμό «Αφορολόγητα κέρδη οικοδομικών επιχειρήσεων».  

                                                 
13

 Παρ. 4, Άρθρου 2, Νόμου 2238/94 
14

 Παρ. 1, Άρθρου 101, Νόμου 2238/94 



31 

 

Η πλειονότητα, όμως, των οικοδομικών επιχειρήσεων υποχρεούται σε τήρηση 

βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με βάση τα οποία πραγματοποιείται ο 

προσδιορισμός των καθαρών τους κερδών. Σε περίπτωση, όμως, που οι εταιρίες αυτές 

κατά το φορολογικό έλεγχο δεν επιδεικνύουν τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του 

Κ.Β.Σ ή τηρούν βιβλία κατώτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή τηρούν ανεπαρκή ή 

ανακριβή βιβλία, τότε η φορολογική αρχή ορίζει ως ποινή τη φορολόγησή τους στα 

τεκμαρτά τους κέρδη (Κορομηλάς, Ζιγκερίδης, 2007). Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιείται συντελεστής ίσος με 30%, διπλάσιος δηλαδή του συντελεστή που 

παρατέθηκε παραπάνω, επί των ακαθάριστων εσόδων τους, εφόσον τα τεκμαρτά 

κέρδη είναι περισσότερα από τα λογιστικά κέρδη. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή 

όταν τα προκύπτοντα εξωλογιστικά κέρδη υπολείπονται των καθαρών κερδών που 

προσδιορίζονται από τον έλεγχο λογιστικά, ως τελικά καθαρά κέρδη λαμβάνονται τα 

λογιστικώς προσδιοριζόμενα ανεξάρτητα αν αυτά αντιστοιχούν σε συντελεστή 

ανώτερο του 30%. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο συντελεστής καθαρού κέρδους που 

τελικά εφαρμόζεται ή αντιστοιχεί στα τελικά προσδιοριζόμενα καθαρά κέρδη δεν 

μπορεί να είναι ανώτερος από το 75% (Κορομηλάς, Ζιγκερίδης, 2007). 

Τέλος, αξίζει να τονισθεί ότι σε περίπτωση που με φορολογικό έλεγχο 

υπολογίζονται περισσότερα λογιστικά κέρδη από τα δηλωθέντα των επιχειρήσεων, 

τότε το σύνολο της διαφορά φορολογείται. Επιπλέον, σε περίπτωση που η ανέγερση 

μίας οικοδομής ολοκληρώνεται κατά την επόμενη χρήση, η εταιρία θα φορολογείται 

στην τρέχουσα χρήση με βάση τα τεκμαρτά της κέρδη από τη συγκεκριμένη 

ανέγερση. Στη χρήση κατά την οποία ολοκληρώνεται η οικοδομή, οι εταιρίες 

φορολογούνται σύμφωνα με τους κανόνες που αναφέρθηκαν παραπάνω για το 

υπόλοιπο των κερδών που δε φορολογήθηκαν. 

 

3.3.2 Προσδιορισμός Καθαρών Κερδών τεχνικών επιχειρήσεων δημοσίων 

ή ιδιωτικών τεχνικών έργων 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Νόμου 

3522/2006, το σύνολο των τεχνικών επιχειρήσεων τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών 

τεχνικών έργων υποχρεούνται σε λογιστικό προσδιορισμό των κερδών τους, πάνω 

στα οποία φορολογούνται, εφόσον, όμως, τηρούνται επαρκή και ακριβή βιβλία και 

στοιχεία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Σε 
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αντίθετη περίπτωση, εφαρμόζεται από τις φορολογικές αρχές ο εξωλογιστικός τρόπος 

προσδιορισμού των καθαρών κερδών. Υπολογίζοντα, δηλαδή, τα τεκμαρτά κέρδη με 

χρήση ενός συντελεστή επί των ακαθάριστων εσόδων. Οι συντελεστές που 

χρησιμοποιούνται είναι (Κορομηλάς, Ζιγκερίδης, 2007): 

 10% για τα δημόσια τεχνικά έργα, 

 12% για τα ιδιωτικά τεχνικά έργα με υλικά του εργολάβου / 

εργολήπτη, 

 25% για τα ιδιωτικά έργα χωρίς υλικά του εργολάβου / 

εργολήπτη.  

Οι παραπάνω αυτοί συντελεστές διπλασιάζονται στην περίπτωση μη επίδειξης 

στον έλεγχο ή μη τήρησης βιβλίων και στοιχείων ή τήρησης βιβλίων κατώτερης 

κατηγορίας από αυτήν που ορίζεται από τον Κ.Β.Σ. ή τα στοιχεία που τηρούνται 

κριθούν ανακριβή. Δηλαδή, οι συντελεστές ανέρχονται σε 20%, 24% και 50% 

αντίστοιχα. Στην περίπτωση τέλος, που τα βιβλία και τα στοιχεία που κρατούνται από 

την επιχείρηση κριθούν ανεπαρκή, τότε οι συντελεστές αυτοί προσαυξάνονται κατά 

40% και ανέρχονται σε 14%, 16,8% και 35% αντιστοίχως.  

 

3.3.3 Συντελεστές Φορολογίας Τεχνικών Επιχειρήσεων 

Οι συντελεστές φορολογίας των τεχνικών επιχειρήσεων ορίζονται με βάση 

τον εκάστοτε φορολογικό νόμο και τα οριζόμενα από αυτόν για κάθε είδος νομικής 

εταιρίας. Στην προκειμένη περίπτωση, οι συντελεστές φορολόγησης εμφανίστηκαν 

στην ενότητα 2.5 παραπάνω. 
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Κεφάλαιο 4
ο
: Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12: Φόρος 

Εισοδήματος
15

 

 

4.1 Εισαγωγή και αναθεωρήσεις στο ΔΛΠ 12 

 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 12, ‘Φόρος εισοδήματος’, ορίζει το 

λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Οι αναθεωρήσεις που έγιναν στο εν 

λόγω πρότυπο είναι οι εξής (Muthupandian, 2008).: 

 Τον Απρίλιο του 1978, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASC) εξέδωσε το Σχέδιο έκθεσης Ε13, με τίτλο 

‘Λογιστική των φόρων εισοδήματος’.  

 Τον Ιούλιο του 1979, η IASC εξέδωσε το ΔΛΠ 12, ‘Λογιστική 

φόρων εισοδήματος’.  

 Τον Ιανουάριο του 1989, η IASC εξέδωσε σχέδιο έκθεσης Ε33, 

με τίτλο ‘λογιστική παρακολούθηση των φόρων εισοδήματος’.  

 Το 1994, η IASC αναδιαμόρφωσε το ΔΛΠ 12 (του 1979).  

 Τον Οκτώβριο του 1994, η IASC εξέδωσε το Τροποποιημένο 

Σχέδιο έκθεσης Ε49, με τίτλο ‘Φόροι εισοδήματος’.  

 Τον Οκτώβριο του 1996, η IASC εξέδωσε αναθεωρημένο ΔΛΠ 

12, ‘Φόρος Εισοδήματος’, το οποίο αντικατέστησε το ΔΛΠ 12 

(αναμορφωμένο το 1994). Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 12 (του 

1996), ‘Φόρος εισοδήματος’ άρχισε να εφαρμόζεται για 

οικονομικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους που 

αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου του 1998.  

 Τον Μάιο του 1999, το ΔΛΠ 10 (αναθεώρηση 1999), 

‘Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού’, 

                                                 
15

 Η ανάπτυξη της παρούσας ενότητας στηρίχθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα των ΔΛΠ: 

http://www.iasplus.com/en/standards/standard11#link5, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε. 

για τα ΔΛΠ: http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/consolidated/ias12_en.pdf.  

http://www.iasplus.com/en/standards/standard11#link5
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/consolidated/ias12_en.pdf
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τροποποίησε την παράγραφο 88 του ΔΛΠ 12, που τέθηκε σε 

εφαρμογή την 1
η
 Ιανουαρίου 2000.  

 Τον Απρίλιο του 2000, αναθεωρήθηκαν οι παράγραφοι 20, 62 

(α), 64 και από το παράρτημα Α, οι παράγραφοι Α10, Α11 και 

Β8, ώστε να αναθεωρήσουν τις παραπομπές και την ορολογία 

ως αποτέλεσμα της έκδοσης του ΔΛΠ 40, ‘Επενδύσεις σε 

Ακίνητα’.  

 Τον Οκτώβριο του 2000, η IASC εξέδωσε περιορισμένες 

αναθεωρήσεις στο ΔΛΠ 12 (έγινε προσθήκη των παραγράφων 

52Α, 52Β, 65Α, 81 (i), 82Α, 87Α, 87Β, 87Γ και 91, ενώ  

διαγράφονται και οι παράγραφοι 3 και 50), το οποίο 

εφαρμόζεται για τις περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2001.  

Οι περιορισμένες αναθεωρήσεις αναφέρονται στο λογιστικό χειρισμό του 

φόρου εισοδήματος των μερισμάτων.  

Οι φόροι εισοδήματος είναι, επίσης, το αντικείμενο συζήτησης από το 

Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και το Συμβούλιο Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Λογιστικής των Η.Π.Α. (FASB), που αποσκοπεί στη μείωση 

των διαφορών μεταξύ των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(ΔΠΧΠ) και των Δηλώσεων των Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 

(SFAS) (Muthupandian, 2008). 

 

4.2 Σκοπός  

 

Ο σκοπός του ΔΛΠ 12 είναι ο καθορισμός του λογιστικού χειρισμού του 

φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το παρόν πρότυπο επιχειρεί να 

περιγράψει τον τρόπο λογιστικού χειρισμού των τρεχουσών και μελλοντικών 

φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων που προκύπτουν από: 
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 Μελλοντική ανάκτηση μέρους της λογιστικής αξίας 

περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων, τα οποία 

εμφανίζονται ήδη στις οικονομικές καταστάσεις της. 

 Συναλλαγές και διάφορα άλλα λογιστικά γεγονότα τα οποία 

αναγνωρίζονται ήδη στις οικονομικές καταστάσεις της για την 

τρέχουσα χρονιά. 

Το παρόν πρότυπο επιχειρεί να απαλείψει την όποια διαφοροποίηση υπάρχει 

στη λογιστική αντιμετώπιση των φορολογικών συνεπειών των διαφόρων συναλλαγών 

και των ιδίων συναλλαγών. Προς το σκοπό αυτό, ορίζει ότι οι φορολογικές συνέπειες 

των συναλλαγών αναγνωρίζονται λογιστικά με τον ίδιο τρόπο που αναγνωρίζονται οι 

ίδιες οι συναλλαγές. Αυτό σημαίνει πως αν η συναλλαγή επιφέρει συνέπειες: 

 στα αποτελέσματα της επιχείρησης, τότε και οι φορολογικές 

συνέπειες θα μεταφερθούν σε αυτά. 

 στην Καθαρή Θέση της επιχείρησης, τότε και οι φορολογικές 

συνέπειές της θα μεταφερθούν σε αυτήν.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο πρότυπο αναγνωρίζει ως 

φόρο εισοδήματος το σύνολο των εγχώριων αλλά και αλλοδαπών φόρων οι οποίοι 

προκύπτουν από φορολογητέα κέρδη. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και ειδικές 

κατηγορίες, όπως είναι η παρακράτηση φόρου.  

 

4.3 Βασικές Έννοιες  

 

Για την καλύτερη κατανόηση του προτύπου κρίνεται απαραίτητη η 

διασαφήνιση συγκεκριμένων λογιστικών εννοιών, καθώς και των εννοιών που το ίδιο 

το πρότυπο εισάγει. Έτσι, στα πλαίσια της παρούσας ενότητας αναλύονται οι έννοιες 

του λογιστικού αποτελέσματος, του φορολογητέου κέρδους, του εξόδου φόρου, του 

τρέχοντος φόρου, των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και περιουσιακών 

στοιχείων, των προσωρινών διαφορών καθώς και της φορολογικής βάσης.  
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Ως λογιστικό αποτέλεσμα ορίζεται η διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μίας λογιστικής χρήσης (Γκίνογλου κ συν, 

2005) πριν την αφαίρεση του φόρου.  

Το έξοδο του φόρου είναι το ποσό του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου 

φόρου που καταβάλλεται. Τρέχων φόρος είναι το ποσό που αντιστοιχεί στην 

τρέχουσα περίοδο και προκύπτει από το φορολογητέο εισόδημα αυτής, ενώ 

αναβαλλόμενος είναι εκείνος που αναφέρεται σε φορολογητέα εισοδήματα 

προηγουμένων λογιστικών περιόδων. Ο τελευταίος αναφέρεται συχνά και με τον όρο 

αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, προκειμένου να διαφοροποιείται από τις 

αναβαλλόμενα φορολογικό περιουσιακά στοιχεία. Τα τελευταία είναι ποσά που είναι 

ανακτήσιμα σε μελλοντικές περιόδους και αφορούν σε: 

 Εκπίπτουσες προσωρινές διαφορές. 

 Μεταφερόμενες αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες. 

 Μεταφερόμενους αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους.  

Ως προσωρινή διαφορά ορίζεται η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή μίας υποχρέωσης και της φορολογικής του βάσης, η οποία 

είναι η αξία που αποδίδεται σε ένα περιουσιακό στοιχείο ή σε μία υποχρέωση για 

φορολογικούς λόγους. Οι προσωρινές διαφορές διακρίνονται σε: 

 φορολογητέες, οι οποίες αντιστοιχούν σε φόρους που θα 

αναγνωρισθούν σε μελλοντικές περιόδους όταν τακτοποιηθεί ή 

ανακτηθεί η λογιστική αξία της υποχρέωσης ή του 

περιουσιακού στοιχείου.  

 Εκπίπτουσες, οι οποίες αντιστοιχούν σε φόρους που θα 

αναγνωρισθεί ότι εξέπεσαν σε μελλοντικές περιόδους όταν 

τακτοποιηθεί η ανακτηθεί η λογιστική αξία της υποχρέωσης ή 

του περιουσιακού στοιχείου. 
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4.4 Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Υποχρέωσης ή 

Αναβαλλόμενου Φορολογικού Περιουσιακού Στοιχείου 

 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12, ο φόρος που προκύπτει από τα φορολογητέα 

εισοδήματα των επιχειρήσεων που αντιστοιχούν τόσο στην τρέχουσα όσο και σε 

προηγούμενες λογιστικές περιόδους αναγνωρίζεται ως αναβαλλόμενη φορολογική 

υποχρέωση εφόσον δεν έχει καταβληθεί ακόμα. Αντιθέτως, εάν έχει καταβληθεί ποσό 

που υπερβαίνει τον απαιτούμενο από τι αρχές φόρο ή υπάρχει κάποια ζημία που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομείωση τρέχουσας φορολογικής υποχρέωσης, 

τότε το ποσό αυτό θα πρέπει να αναγνωρισθεί ως περιουσιακό στοιχείο. Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται η καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις. 

Όσον αφορά στην αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης, το 

πρότυπο ορίζει ότι αυτήν θα πρέπει να αναγνωρίζεται για το σύνολο των 

φορολογητέων προσωρινών διαφορών εκτός των παρακάτω τριών: 

 Τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση 

της υπεραξίας μίας επιχείρησης και εφόσον το έξοδο της 

αποσβέσεώς της δεν εκπίπτει για φορολογικούς λόγους. 

 Τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση 

ενός περιουσιακού στοιχείου ή μίας υποχρέωσης, η οποία 

αναγνώριση κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει 

ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος. Η συγκεκριμένη 

εξαίρεση δεν αφορά τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη 

συνένωση επιχειρήσεων.  

 Τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αδιανέμητα κέρδη 

επενδύσεων όταν η επιχείρηση έχει τον έλεγχο της 

αναγνώρισης της υποχρέωσης και είναι αναμενόμενο αυτήν να 

μην γίνει στο άμεσο μέλλον.  

Όσον αφορά στην αναγνώριση αναβαλλόμενου φορολογικού περιουσιακού 

στοιχείου, το πρότυπο ορίζει ότι αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζεται για εκπίπτουσες 

φορολογικές διαφορές, ασυνήθιστες φορολογικές ζημίες και αντίστοιχες πιστώσεις. Η 

παραπάνω αναγνώριση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε τέτοια έκταση έτσι ώστε το 
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φορολογητέο εισόδημα από το οποίο προέκυψαν οι εκπίπτουσες φορολογικές 

διαφορές πιθανολογείται έντονα ή, ακόμα καλύτερα, είναι βέβαιο ότι θα 

χρησιμοποιηθεί.  

Από τον παραπάνω κανόνα εξαιρούνται τα αναβαλλόμενα φορολογικά 

περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή μίας υποχρέωσης, η οποία κατά τη στιγμή της συναλλαγής 

δεν επιδρά ούτε στο λογιστικό ούτε στο φορολογητέο κέρδος της επιχείρησης. Η 

εξαίρεση αυτήν δεν ισχύει για αναγνωρίσεις στοιχείων που πραγματοποιούνται από 

συνενώσεις επιχειρήσεων.  

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών 

περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να αναθεωρείται στο τέλος κάθε λογιστικής 

χρήσης. Εάν τότε θεωρείται ότι δεν είναι πλέον πιθανό το φορολογητέο εισόδημα από 

το οποίο προέκυψαν οι εκπίπτουσες φορολογικές διαφορές να χρησιμοποιηθεί, θα 

πρέπει η αξία του να μειωθεί. 

 

4.5 Επιμέτρηση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Υποχρέωσης ή 

Περιουσιακού Στοιχείου 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και τα αντίστοιχα περιουσιακά 

στοιχεία θα πρέπει να αποτιμώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές οι 

οποίοι αναμένεται να ισχύουν την περίοδο που αναγνωρίζεται το περιουσιακό 

στοιχείο ή τακτοποιείται η υποχρέωση. Οι αναμενόμενοι αυτοί φορολογικοί 

συντελεστές θα πρέπει να προκύπτουν από τους φορολογικούς νόμους που έχουν 

τεθεί σε εφαρμογή ως το τέλος της κάθε λογιστικής χρήσης, ενώ η αποτίμηση θα 

πρέπει να αντανακλά τις σχετικές προσδοκίες της επιχείρησης.  

 

4.6 Διαφορές ΔΛΠ 12 και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων  

 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 εισάγει νέες έννοιες και καινούριες 

πρακτικές στη λογιστική φορολογίας νομικών προσώπων που καθορίζονταν ως 
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σήμερα από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Οι ουσιαστικότερες διαφορές που 

εντοπίζονται μεταξύ των δύο συστημάτων προτύπων αφορούν στα εξής 

(Καραγιώργος, Πετρίδης, 2006): 

1. Το ΔΛΠ 12 αναγνωρίζει το φόρο εισοδήματος της χρήσεως ως 

το συνολικό ποσό του φόρου που βαρύνει τα αποτελέσματα της 

χρήσεως, δηλαδή ο φόρος καταχωρείται ως δαπάνη στο 

λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρήσεως. Αντίθετα, σύμφωνα 

με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ο φόρος εισοδήματος δε 

συνιστά έξοδο και, συνεπώς, δε διαμορφώνει το αποτέλεσμα 

χρήσεως, αλλά αποτελεί συμμετοχή του κράτους στα 

αποτελέσματα αυτά. 

2. Το ΔΛΠ 12 διακρίνει το φόρο εισοδήματος σε τρέχοντα και 

αναβαλλόμενο. Ο τρέχων, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, αφορά 

το ποσό του φόρου που προκύπτει από το φορολογητέο κέρδος 

της τρέχουσας χρήσης, ενώ ο αναβαλλόμενος είναι το ποσό του 

φόρου που θα πληρωθεί ή θα εισπραχθεί και προέρχεται από 

προσωρινές φορολογικές διαφορές. Αντίθετα, τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα δεν προχωρούν σε αυτή τη διάκριση. 

Αναγνωρίζουν απλώς τα λογιστικά κέρδη χρήσεως και τις 

διάφορες λογιστικές διαφορές ως τρέχοντα φόρο και δεν 

προχωρούν στην αναγνώριση του αναβαλλόμενου. 

3. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12, η ζημία χρήσεως, που μεταφέρεται σε 

επόμενη χρήση για συμψηφισμό με τα φορολογητέα κέρδη 

μίας επόμενης χρήσης εγκλείει μία φορολογική απαίτηση ίση 

με το φόρο του εισοδήματος που θα καρπωθεί η επιχείρηση 

στην επόμενη χρήση που θα γίνει ο συμψηφισμός αυτός. Η 

απαίτηση αυτήν καταχωρείται όταν είναι βέβαιο και εκτός 

πάσης αμφιβολίας ότι η επιχείρηση θα πραγματοποιήσει στο 

μέλλον κέρδη που θα γίνει εφικτός ο συμψηφισμός της 

απαίτησης. Αντιθέτως, στα ελληνικά πρότυπα το φορολογικό 

πλεονέκτημα των ζημιών της χρήσεως δεν εξετάζεται 

λογιστικά, αλλά καταγράφεται απλά το φορολογικό 

πλεονέκτημα που εγκλείουν οι μεταφερόμενες εις νέο ζημιές. 
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4. Τέλος, το ΔΛΠ 12 απαιτεί εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, 

αντίθετα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, τα οποία ορίζουν 

ελάχιστες γνωστοποιήσεις. 

 

 

4.7 Παραδείγματα Αναγνώρισης και Επιμέτρησης Αναβαλλόμενης 

Φορολογίας 

 

Για να γίνουν κατανοητά όλα τα παραπάνω, θεωρήθηκε απαραίτητο να 

παρατεθούν ορισμένα παραδείγματα. Τα παραδείγματα αυτά αφορούν τις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες μία επιχείρηση:  

 

1. Πραγματοποιεί κέρδη σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα 

διαφορετικά από τα αντίστοιχα των ΔΛΠ κατά την 

προσαρμογή της από τα πρώτα στα δεύτερα.  

 

Έστω, λοιπόν, μία ελληνική επιχείρηση, η οποία σύμφωνα με τα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα πραγματοποιεί αποσβέσεις 10.000€ και κέρδη προ φόρων 

30.000€, ενώ σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα τα ποσά ανέρχονται σε 

15.000€ και 25.000€ αντιστοίχως. Παρατηρούμε ότι το φορολογητέο εισόδημα με 

βάση τα ΔΛΠ υστερεί του αντίστοιχου των ελληνικών προτύπων κατά 5.000€. Εάν 

υποθέσουμε ότι η επιχείρηση έχει φορολογικό συντελεστή ίσο με 20%, τότε θα 

πρέπει να προχωρήσει στην αναγνώριση απαίτησης από αναβαλλόμενη φορολογία 

ύψους 1.000€  %20000.5  . Το ποσό αυτό θα χρεωθεί σε διαθέσιμο λογαριασμό  του 

πρωτοβάθμιου 18 «Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» και θα 

πιστωθεί στο λογαριασμό 54.08 «Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων – τελών 

ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος». 

Αντιθέτως, εάν τα ποσά ήταν ανάποδα, δηλαδή εάν σύμφωνα με τα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα οι αποσβέσεις χρήσεως και τα κέρδη ήταν 15.000€ και 25.000€, 

ενώ σύμφωνα με τα ΔΛΠ ήταν 10.000€ και 30.000€, τότε θα έπρεπε να αναγνωρισθεί 
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υποχρέωση από αναβαλλόμενη φορολογία του ίδιου ύψους. Σε αυτήν την περίπτωση, 

το ποσό των 1.000€, θα έπρεπε να χρεωθεί σε διαθέσιμο λογαριασμό του 

πρωτοβάθμιου 45 «Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» και να πιστωθεί στο λογαριασμό 

54.08 «Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων – τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου 

εισοδήματος».  

 

2. Πραγματοποιεί ζημίες στο τέλος της χρήσης, τις οποίες και 

πρέπει να αναγνωρίσει. 

 

Έστω ότι μία επιχείρηση κλείνει τα βιβλία για την λογιστική χρήση του 2012 

και αντί για κέρδη έχει πραγματοποιήσει ζημίες ύψους 50.000€. Το ποσό αυτό μπορεί 

να το μεταφέρει και να το συμψηφίσει με τα μελλοντικά της φορολογητέα 

εισοδήματα. Από σήμερα, μέσω παραγγελιών που έχει αναλάβει, γνωρίζει ότι μέσα 

στην επόμενη διετία θα πραγματοποιήσει βέβαια κέρδη ύψους 20.000€. Επιπλέον, 

υποθέτουμε ότι οι φορολογητέες προσωρινές διαφορές ανέρχονται σε 10.000€, οι 

οποίες αναμένεται να αναστραφούν επίσης εντός της επόμενης διετίας, ενώ ο 

φορολογικός της συντελεστής ανέρχεται σε 20%.  

Κατόπιν τούτων, η επιχείρηση οφείλει να αναγνωρίσει στο τέλος της χρήσης 

του 2012 φορολογική απαίτηση. Η φορολογική, όμως, αυτήν απαίτηση δε θα αφορά 

το σύνολο της ζημίας της, αλλά εκείνο μόνο το μέρος της ζημίας που από σήμερα 

είναι γνωστό ότι θα καλυφθεί στο μέλλον, δηλαδή για το σύνολο των 30.000 που 

είναι το άθροισμα των μελλοντικών κερδών και των φορολογητέων προσωρινών 

διαφορών. Το ύψος, επομένως, της απαίτησης από αναβαλλόμενη φορολογία θα 

ανέλθει σε 6.000€   %20000.10000.20  . Το υπόλοιπο της ζημίας, θα 

ενσωματωθεί αντιστοίχως στις απαιτήσεις από αναβαλλόμενη φορολογία, εφόσον η 

επιχείρηση εντός των επομένων χρήσεων βεβαιώσει και άλλα μελλοντικά κέρδη. Αν 

υποθέσουμε για παράδειγμα ότι κατά τη χρήση 2013, η επιχείρηση βεβαιώνει κέρδη 

αξίας 10.000€, τότε θα προχωρήσει σε αναγνώριση επιπλέον απαίτησης από 

αναβαλλόμενη φορολογία αξίας 2.000€  %20000.10   στο τέλος της χρήσης.  
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3. Προχωρά σε επανεκτίμηση της αξίας ενός στοιχείου του 

ενεργητικού της. 

 

Ας υποθέσουμε ότι μία επιχείρηση στο τέλος της χρήσης του 2012 προχωρά 

σε αναπροσαρμογή της αξίας ενός οικοπέδου. Το ιστορικό κόστος του οικοπέδου 

ανέρχεται σε 150.000€, ενώ σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες τις αγοράς, η 

εύλογη αξία του ανέρχεται στις 250.000€. Με δεδομένο ότι θα αναγνωρισθεί μία 

υπεραξία 1000.000€ στο οικόπεδο για την οποία η επιχείρηση δεν έχει φορολογηθεί, 

αλλά θα φορολογηθεί στο μέλλον, θα πρέπει να αναγνωρισθεί μία υποχρέωση από 

αναβαλλόμενη φορολογία πάνω σε αυτήν την υπεραξία. Εάν υποθέσουμε ότι ο 

φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 20%, τότε το ύψος της υποχρέωσης θα 

ανέρχεται σε 20.000€. Το ποσό της υποχρέωσης πιστώνεται σε διαθέσιμο ελεύθερο 

λογαριασμό του πρωτοβάθμιου 45 «Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» και χρεώνεται 

στο λογαριασμό 41.07 «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών 

στοιχείων», μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο και την αξία της πραγματικής 

αναπροσαρμογής.  

 

4. Εξαγοράζει μία άλλη επιχείρηση.  

 

Υποθέτουμε ότι μία επιχείρηση εξαγοράζει μία άλλη επιχείρηση. Κατά την 

εξαγορά προκύπτει υπεραξία της δεύτερης η οποία ανέρχεται στο ποσό των 20.000€. 

Στην προκειμένη περίπτωση, η αναγνώριση η μη αναβαλλόμενης φορολογίας για το 

ποσό της υπεραξίας εξαρτάται από το αν οι φορολογικές αρχές επιτρέπουν την 

αναγνώριση αυτής της υπεραξίας ή όχι. Αν υποθέσουμε ότι δεν το επιτρέπουν, τότε 

δε θα δημιουργηθεί κανένα ποσό ως αναβαλλόμενη φορολογία. Εάν, όμως, το 

επιτρέπουν και υποθέσουμε ένα συντελεστή απόσβεσης ύψους 10%, τότε στο τέλος 

της χρήσης θα πρέπει να αναγνωρισθεί φορολογική υποχρέωση από φορολογητέα 

προσωρινή διαφορά ύψους 2.000€  %20000.20  . 
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4.8 Έρευνες που αφορούν το ΔΛΠ 12 και τη φορολογία εταιριών γενικά 

& στον Κατασκευαστικό Κλάδο 

 

Το ελληνικό λογιστικό σύστημα συνήθως χαρακτηρίζεται ως 

προσανατολισμένο στους ενδιαφερόμενους φορείς και ως κατευθυνόμενο από τη 

φορολογία (Ballas, 1994; Spathis et al, 2003) και διαφέρει σημαντικά από τα ΔΛΠ, 

τα οποία είναι προσανατολισμένα στους μετόχους και ανεξάρτητα από τη φορολογία. 

Οι διαφορετικοί ρόλοι των λογιστικών συστημάτων των χωρών έχουν αρκετές 

συνέπειες στην εφαρμογή των λογιστικών προτύπων.  

Οι ελληνικές Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP), γενικά 

ενθαρρύνουν μια «συνετή» προσέγγιση για την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων 

και την αναγνώριση των υποχρεώσεων, επιτρέποντας έτσι στους διαχειριστές μεγάλη 

ευελιξία κατά την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων με τρόπο που να ελαχιστοποιεί 

τη φορολογική υποχρέωση, ενώ τα ΔΛΠ προωθούν μια «πραγματική και δίκαιη» 

παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων ώστε να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων 

για τους επενδυτές, περιορίζοντας την ευελιξία (Spathis & Georgakopoulou, 2007). 

Τα νέα πρότυπα έχουν σημαντικές αποκλίσεις από την ελληνική νομοθεσία, ενώ η 

εφαρμογή τους απαιτεί αλλαγές στο εσωτερικό περιβάλλον των ελληνικών 

επιχειρήσεων, δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός λογιστικών πολιτικών που 

χρησιμοποιούνταν, πρέπει να αντικατασταθούν από νέες.  

Ο σκοπός της έρευνας των Karatzimas et al. (2011) είναι να παρουσιάσει την 

εικόνα των αλλαγών στις λογιστικές πολιτικές που σημειώθηκαν στους ελληνικούς 

κλάδους των κατασκευών και του εμπορίου, και να συγκρίνουν τις επιπτώσεις στους 

δύο κλάδους. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, μελετήθηκαν οι επιπτώσεις της 

μετάβασης στα ΔΛΠ στο καθαρό εισόδημα όλων των κατασκευαστικών και 

εμπορικών εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και έγινε 

σύγκριση των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ των δύο κλάδων. Με την 

ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων αποκαλύπτεται το ΔΛΠ που προκάλεσε τις πιο 

σημαντικές αλλαγές σε καθένα από τους δύο κλάδους.  

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 59 κατασκευαστικές και 54 εμπορικές 

επιχειρήσεις, στο οποίο έγινε ανάλυση της συχνότητας των προσαρμογών στα 

καθαρά κέρδη των εταιρειών που προκλήθηκαν λόγω της μετάβασης στα ΔΛΠ.  
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Τα στοιχεία που προκύπτουν από την εξέταση του καθαρού εισοδήματος των 

οικονομικών καταστάσεων των κατασκευαστικών εταιρειών δείχνουν ότι οι πιο 

συχνές προσαρμογές που προκαλούνται από την εφαρμογή των ΔΛΠ είναι οι εξής: 

 Το ΔΛΠ 16 - προκάλεσε προσαρμογές σε 57 επιχειρήσεις, 

 Το ΔΛΠ 38 - προκάλεσε προσαρμογές σε  52 επιχειρήσεις, 

 Το ΔΛΠ 19 - προκάλεσε προσαρμογές σε  50 επιχειρήσεις, 

 Το ΔΛΠ 12 - προκάλεσε προσαρμογές σε 46 επιχειρήσεις, και 

 Το ΔΛΠ 37 - προκάλεσε προσαρμογές σε 44 επιχειρήσεις 

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τον εμπορικό κλάδο, οι πιο συχνές 

προσαρμογές που προκαλούνται από την εφαρμογή των ΔΛΠ είναι οι εξής: 

 Το ΔΛΠ 38 – που επηρεάζει 52 επιχειρήσεις 

 Το ΔΛΠ 16 - που επηρεάζει 50 εταιρείες 

 Το ΔΛΠ 12 - που επηρεάζει 48 εταιρείες 

 Το ΔΛΠ 19 - που επηρεάζει 47 εταιρείες, και 

 Το  ΔΛΠ 37 - που επηρεάζει 35 επιχειρήσεις 

Από τα παραπάνω πρώτα στοιχεία αποδεικνύεται ότι το ΔΛΠ 12, 16, 19, 37 

και 38 επηρεάζουν την πλειονότητα των επιχειρήσεων του δείγματος τόσο στον 

κατασκευαστικό, όσο και στον εμπορικό κλάδο.  

Σχετικά με το ΔΛΠ 12, οι πιο συχνές προσαρμογές που απορρέουν από την 

εφαρμογή του ήταν: 

 Η αναγνώριση των αναβαλλόμενων φόρων 

 Η αναγνώριση των φόρων εισοδήματος της περιόδου ως έξοδα 

Μια άλλη σημαντική αλλαγή στη λογιστική πολιτική πραγματοποιήθηκε με 

την αναγνώριση των αναβαλλόμενων φόρων (ΔΛΠ 12), η οποία αντιμετωπίζεται 

διαφορετικά από ότι με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, σύμφωνα με τα οποία 

η έννοια των αναβαλλόμενων φόρων δεν υπάρχει και, επομένως, δεν υπάρχει 

διάκριση μεταξύ του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου. Επιπρόσθετα, το 

ΔΛΠ 12 ορίζει ως έξοδο το φόρο εισοδήματος όταν πραγματοποιείται, σε αντίθεση 
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με τα ελληνικά πρότυπα, όπου υπάρχει μη αναγνώριση των φόρων ως έξοδο της 

περιόδου. 

Σύμφωνα με τους Jaafar και McLeay (2007) οι επιχειρήσεις κάθε χώρας 

καθορίζουν τις λογιστικές πρακτικές. Κατά συνέπεια, αναμενόταν ότι η μετάβαση 

στα ΔΛΠ θα είχε διαφορετικές επιπτώσεις στον κατασκευαστικό και τον εμπορικό 

κλάδο. Ωστόσο, η σύγκριση των δύο κλάδων όσον αφορά τις αλλαγές στις λογιστικές 

πρακτικές, έδειξε ότι οι ομοιότητες μεταξύ των δύο τομέων φαίνεται να υπερέχουν 

των διαφορών τους. Στην ανάλυση της συχνότητας των προσαρμογών που 

προκαλούνται από τη μετάβαση στα ΔΛΠ, αποδεικνύεται ότι η πλειοψηφία των 

εταιρειών που ανήκουν και στους δύο κλάδους επηρεάστηκαν από τα ίδια ΔΛΠ, και 

ειδικότερα τα: ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 38, ΔΛΠ 12, ΔΛΠ 19 και ΔΛΠ 37. 

Το ελληνικό φορολογικό σύστημα είναι «ένα νεφελώδες σύστημα 

αντικρουόμενων νόμων, δικαστικών και υπουργικών αποφάσεων» (Ballas, 1994). Η 

στενή σχέση μεταξύ της λογιστικής και της φορολογίας και το γεγονός ότι οι φόροι 

θεωρούνται ότι είναι άδικα υψηλοί, έχουν ως αποτέλεσμα τη φοροαποφυγή και τη 

φοροδιαφυγή, καθώς και τη δημιουργική λογιστική (Baralexis, 2004).  

Η χρηματοοικονομική πληροφόρηση στην Ελλάδα συνδέεται στενά με τη 

φορολογία (Michalatos, 2001). Τα ευρήματα της μελέτης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 

αποκαλύπτουν ότι, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, τα ίδια κεφάλαια ήταν 2,44% υψηλότερα 

και τα κέρδη μετά από φόρους 6,16% υψηλότερα. Η συνολική επίπτωση στα έσοδα 

δεν ήταν σημαντική (μείωση της τάξης του 0,49%,  αν και ο τομέας των Κατασκευών 

είχε σημαντική αύξηση της τάξης του 27,63%). Η ισχυρότερη επίδραση στα ίδια 

κεφάλαια των μετόχων προκλήθηκε από προσαρμογές στα ενσώματα πάγια, τις 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, και τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία. Από τις πιο συχνές προσαρμογές ήταν η αναγνώριση των αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Προσαρμογές έγιναν στο 52% των 

επιχειρήσεων (Ε.Κ., 2006). 

Η Grant Thornton,(2006) δημοσίευσε μια μελέτη η οποία διαπίστωσε ότι το 

54% των επιχειρήσεων ανέφεραν μια θετική επίδραση στα ίδια κεφάλαια. Ο 

αντίκτυπος στις μικρές εταιρείες (SMALL CAP 80 δείκτης) έτεινε να είναι 

αρνητικός, και για τους δύο άλλους δείκτες (FTSE 20 και FTSE Mid 40) θετικός. Η 

επίδραση στα καθαρά κέρδη ήταν μια αύξηση της τάξης του 4%. Η μελέτη αναφέρει 
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ότι οι πιο σημαντικές θετικές προσαρμογές σχετίζονται με τις αναβαλλόμενες 

φορολογικές υποχρεώσεις. 

Η μελέτη του Tsalavoutas (2007) προχωρά τόσο σε ποσοτικές όσο και σε 

ποιοτικές προσεγγίσεις για την ανάλυση των διαφορών κατά την μετάβαση στα 

ΔΠΧΠ. Η ποιοτική ανάλυση περιλαμβάνει περιγραφή των διαφορών μεταξύ των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και τα ΔΠΧΠ. Η ποσοτική προσέγγιση 

περιλαμβάνει τη χρήση του δείκτη συντηρητισμό του Gray (1980) για την εξέταση 

των επιπτώσεων που προκαλούνται στην οικονομική θέση των επιχειρήσεων και των 

οικονομικών επιδόσεων. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η εφαρμογή των ΔΠΧΠ είχε 

πράγματι σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση των ελληνικών 

εισηγμένων εταιρειών, με αναφορά στα ίδια κεφάλαια και τους δείκτες ρευστότητας. 

Επτά πρότυπα, που εμφανίζονται σε περισσότερο από το 50% των εξεταζόμενων 

εταιρειών, έχουν σημαντική συμβολή σε αυτά τα αποτελέσματα, μεταξύ αυτών και το 

ΔΛΠ 12. Η απουσία της έννοιας του αναβαλλόμενου φόρου, σύμφωνα με τα 

ελληνικά πρότυπα είχε σαν αποτέλεσμα να επηρεάσει όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις 

(203 - 94,9%) αφού προέβησαν σε προσαρμογή λόγω της υιοθέτησης του ΔΛΠ 12. 

Ωστόσο, ο μέσος αντίκτυπος δεν φαίνεται να είναι ουσιώδης ή στατιστικώς 

σημαντικός. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι 42 εταιρείες ανέφεραν ουσιώδεις 

προσαρμογές στα ίδια κεφάλαια μετά την αναγνώριση των αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Επιπλέον, η επίδραση του προτύπου δεν 

είναι η ίδια για όλους τους κλάδους. 

Όσον αφορά στην επίδραση της αναβαλλόμενης φορολογίας στη 

συμπεριφορά της μετοχής, πρόσφατες μελέτες χρησιμοποιούν μοντέλα αποτίμησης 

της αγοράς για να συσχετίσουν πτυχές της αναβαλλόμενης φορολογίας με τις τιμές 

στην αγορά και καταλήγουν ότι οι  γνωστοποιήσεις για την αναβαλλόμενη φορολογία 

σχετίζονται με την αγορά. Οι Amir et al. (1997) βρίσκουν ότι οι πληροφορίες που 

παρέχονται από την αναβαλλόμενη φορολογία, αντανακλώνται στις τιμές της αγοράς, 

ενώ οι Phillips et al. (2003) βρίσκουν ότι η αναβαλλόμενη φορολογία θεωρείται πηγή 

πληροφόρησης για τους επενδυτές. 

Οι Chaney και Jeter (1994) βρίσκουν μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ της 

αναβαλλόμενης φορολογίας και τις αποδόσεις των χρεογράφων. Οι Givoly και Hayn 

(1992) ερμηνεύουν τη θετική συσχέτιση που βρήκαν μεταξύ της μείωσης της 
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αναβαλλόμενης φορολογίας και των υπερκανονικών αποδόσεων ως απόδειξη ότι η 

αναβαλλόμενη φορολογία θεωρείται από την αγορά ως υποχρέωση. 

Ο Citron (2001) εκτιμά ότι το συνολικό ποσό της αναβαλλόμενης φορολογίας 

δεν αποτιμάται ως υποχρέωση και δεν φαίνεται να μεταφέρει πληροφορίες στην 

αγορά. Επιπλέον υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι το ποσοστό που γνωστοποιείται στις 

σημειώσεις συνδέεται θετικά με τις τιμές της αγοράς. 

Οι Kumar και Visvanathan (2003) διεξήγαγαν μια μελέτη εξετάζοντας την 

ανταπόκριση των επενδυτών στα δελτία τύπου που δίνονται από επιχειρήσεις που 

πραγματοποιούν αλλαγές αποτίμησης στην αναβαλλόμενη φορολογία. Τα στοιχεία 

δείχνουν ότι οι γνωστοποιήσεις για μεταβολές στην αναβαλλόμενη φορολογία 

παρέχουν πληροφορίες πέρα από αυτές που παρέχουν οι οικονομικές καταστάσεις 

που δημοσιοποιούνται ταυτόχρονα. Υποστηρίζουν ότι, η διαφορετική αποτίμηση 

μπορεί να ενημερώσει τους επενδυτές σχετικά με τη μελλοντική κερδοφορία της 

εταιρίας. Ωστόσο, τα αποτελέσματά τους δεν δείχνουν καμία σχέση με την τιμή της 

μετοχής.  

Αντίθετα, οι Zhao και Huss (1991) για τις ΗΠΑ και οι Chattopadhyay et al. 

(1997) για τον Καναδά βρήκαν ότι οι διαφορετικοί λογιστικοί χειρισμοί της 

αναβαλλόμενης φορολογίας δεν επηρεάζουν την  αποτίμηση των μετοχών. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τους Rahman et al. (2002), οι μελέτες που 

ασχολούνται με τις λογιστικές αρχές σε συγκεκριμένες χώρες δείχνουν ότι η επιλογή 

των λογιστικών μεθόδων και των πολιτικών της εκάστοτε χώρας επηρεάζεται από τα 

χαρακτηριστικά των εταιριών, πράγμα που σημαίνει ότι οι αλλαγές στο εσωτερικό 

περιβάλλον των ελληνικών επιχειρήσεων μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τον 

κλάδο, αλλά και τα χαρακτηριστικά της κάθε εταιρείας.  Με άλλα λόγια, οι νέες 

λογιστικές πολιτικές μπορεί να επηρεάζουν περισσότερο τον κατασκευαστικό τομέα 

παρά τον κλάδο του εμπορίου. 

Οι Chandra και Ro (1997) κατέδειξαν μία αρνητική σχέση μεταξύ της 

αναβαλλόμενης φορολογίας και τον κίνδυνο των επιχειρήσεων, έτσι όπως αυτός 

εκφράζεται από το συντελεστή βήτα και την τυπική απόκλιση των αποδόσεων των 

μετοχών τους. Δηλαδή, η αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογίας μίας επιχείρησης 

οδηγεί στη μείωση του κινδύνου της. Το γεγονός αυτό επιτρέπει να υποθέσουμε ότι 
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τα ποσά των απαιτήσεων της αναβαλλόμενης φορολογίας γίνονται αντιληπτά 

περισσότερο ως ίδια κεφάλαια παρά ως ξένα.  

Στο ίδιο μήκος κύματος, οι Givoly και Hayn (1992) εξετάζοντας την επίδραση 

των υποχρεώσεων της αναβαλλόμενης φορολογίας στις αναμενόμενες αποδόσεις των 

επενδυτών, υποστηρίζουν ότι τα ποσά των υποχρεώσεων της αναβαλλόμενης 

φορολογίας δε διαφέρουν από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση της εταιρίας. Ο τρόπος 

αποπληρωμής της συγκεκριμένης υποχρέωσης, σύμφωνα με το εκάστοτε φορολογικό 

σύστημα, αποτελεί ουσιώδη πληροφορία, την οποία οι επενδυτές καλούνται να 

ενσωματώσουν στις προβλέψεις τους.  

Σε αντίθεση και πάλι με την αρνητική σχέση μεταξύ ποσών της 

αναβαλλόμενης φορολογίας και κινδύνου, θετική καταδεικνύεται για ακόμα μία φορά 

η σχέση μεταξύ της αξίας της αναβαλλόμενης φορολογίας και των τιμών των 

μετοχών, δηλαδή των αποδόσεων τους, σύμφωνα με τους Lynn et al (2008). 

Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι μεταβολές των ποσών της 

αναβαλλόμενης φορολογίας λαμβάνεται υπόψη από τους επενδυτές για τις θέσεις που 

κατέχουν, διατηρούν ή δημιουργούν στη χρηματιστηριακή αγορά.  

Στην ίδια θετική σχέση καταλήγουν και οι Thomas και Zhang (2010) και οι 

Chang et al (2009). Επιπλέον, οι τελευταίοι δικαιολογούν τη συγκεκριμένη σχέση από 

το γεγονός ότι η αύξηση των υποχρεώσεων της αναβαλλόμενης φορολογίας 

συνεπάγεται μείωση της μελλοντικής αναμενόμενης κερδοφορίας της επιχείρησης, 

ενώ η μη αναγνώριση αυτής της αναβολής αποτελεί αρνητικό έρεισμα για τους 

επενδυτές, ιδίως όταν πρόκειται για εταιρίες που ανήκουν στον κλάδο των υλικών ή 

της ενέργειας.  

Τέλος, η Μαλαματη (2011) διεξήγε τη διπλωματική της εργασία με σκοπό να 

διερευνήσει το πληροφοριακό περιεχόμενο που παρέχεται μέσα από την τρέχουσα και 

την αναβαλλόμενη φορολογία κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεών του, σε 

σχέση με την απόδοση της χρηματιστηριακής τιμής. Τα αποτελέσματά της κατέδειξαν 

ότι τα φορολογικά έξοδα και κυρίως η μείωση της αναβαλλόμενης φορολογίας 

αποτελούν καλές ειδήσεις για τους επενδυτές.  
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Κεφάλαιο 5
ο
: Η Έρευνα – Το ΔΛΠ12 και οι 

Χρηματιστηριακές Αποδόσεις των Κατασκευαστικών 

Εταιριών 

 

5.1 Σκοπός και Ερευνητικές Υποθέσεις  

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των της 

αναβαλλόμενης φορολογίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 στη 

χρηματιστηριακή τιμή και τις αντίστοιχες χρηματιστηριακές αποδόσεις των 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατασκευαστικών εταιριών. Δηλαδή, 

επιθυμούμε να εξετάσουμε κατά πόσον υπάρχει συσχέτιση, καθώς και το είδος αυτής, 

μεταξύ των ετήσιων ποσοστιαίων μεταβολών της αναβαλλόμενης φορολογίας και 

των αντίστοιχων μεταβολών της χρηματιστηριακής τιμής των εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών κατασκευαστικών εταιριών, οι οποίες από 1/1/2005 

υποχρεούνται σε τήρηση και εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.  

Προκειμένου να είμαστε σε θέση να διερευνήσουμε τα παραπάνω, απαιτείται 

η πραγματοποίηση κάποιων υποθέσεων. Οι ερευνητικές υποθέσεις, επομένως, που 

διενεργούνται έχουν ως εξής: 

 Οι λογιστικές καταστάσεις των κατασκευαστικών 

επιχειρήσεων καταρτίζονται σε απόλυτη συμφωνία με το 

Δ.Λ.Π. 12. 

 Οι επενδυτές αποφασίζουν τις κινήσεις τους στη 

χρηματιστηριακή αγορά συναρτήσει και των λογιστικών 

καταστάσεων που ανακοινώνονται από τις εταιρίες. 

 Οι επενδυτές προσαρμόζουν τις θέσεις τους στη 

χρηματιστηριακή αγορά κατόπιν της ανακοίνωσης των 

λογιστικών καταστάσεων.  

 Μία από τις πληροφορίες που οι επενδυτές εξετάζουν κατά την 

απόφαση των κινήσεων ή των προσαρμογών των θέσεών τους 

που θα πραγματοποιήσουν στην χρηματιστηριακή αγορά είναι 
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και αυτήν που εκμαιεύεται από τους λογαριασμούς της 

αναβαλλόμενης φορολογίας.  

 

5.2 Οι εξεταζόμενες εταιρίες  

 

Η συγκεκριμένη μελέτη εστιάζει στη συμπεριφορά των μετοχών των 

κατασκευαστικών εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στον 

Πίνακα 1 παρακάτω παρατίθενται το σύνολο αυτών των εταιριών. Στην πρώτη στήλη 

αναφέρεται ο αύξων αριθμός, στη δεύτερη η ονομασία της εταιρίας και στην τρίτη η 

κωδικοποίηση που θα χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της ανάλυσής μας. Τέλος, στην 

τέταρτη στήλη σημειώνουμε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες δύο από το σύνολο των 

εξεταζόμενων κατασκευαστικών εταιριών τις κατασκευαστικές εισήλθαν στη 

διαδικασία της πτώχευσης.  

 

Πίνακας 1: Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Κατασκευαστικές Εταιρίες  

Α/Α Επωνυμία Σύμβολο Πληροφορίες 

1 Αττικατ Α.Τ.Ε Attik   

2 ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων και Κατασκευών GekTerna   

3 Έδραση - Χ. Ψαλλίδας Α.Τ.Ε. Edra   

4 Ελλάκτωρ Α.Ε. Ellaktor   

5 Αφοί Μεσοχωρίτη Α.Τ.Ε. - Άρθρο 99 από Απρίλιο 2009 

6 Μηχανική Α.Ε. MHXK   

7 Μοχλός Α.Ε. Moxlos   

8 ΑΘΗΝΑ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία Athina   

9 ΑΕΓΕΚ Α.Ε. AEGEK   

10 J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε. JPAvax   

11 Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας Τεχνική και Εμπορική Εταιρία KLM   

12 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Κατασκευές Α.Ε. Τεχνικών Έργων & Μεταλλικών Κατασκευών Intrakat   

13 Δομική Κρήτης Α.Ε. Domiki   

14 ΕΚΤΕΡ Α.Ε. Ekter   

15 ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. - Άρθρο 99 από Νοέμβριο 2008 

16 Προοδευτική ΑΤΕ PRD   

17 Βιομηχανικά Τεχνικά Έργα ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. Bioter   

Πηγή: Χρηματιστήριο Αθηνών  
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Έτσι, από τον Πίνακα 1 παρατηρούμε ότι το σύνολο των κατασκευαστικών 

εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχονται σε 17. Από το 

σύνολο αυτών, θα εξεταστούν στα πλαίσια της παρούσης έρευνας οι 15, καθώς οι δύο 

(Αφοί Μεσοχωρίτη Α.Τ.Ε. και ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.) έχουν εισέλθει στο άρθρο 99 του 

πτωχευτικού κώδικα. Επομένως, το σύνολο των εξεταζόμενων εταιριών είναι 15. 

 

5.3 Τα δεδομένα της έρευνας 

 

Τα δεδομένα της έρευνας είναι δύο κατηγοριών. Αφενός αποτελούνται από τις 

τιμές των μετοχών των παραπάνω εταιριών την 31
η
 Δεκεμβρίου κάθε έτους και 

αφετέρου από τα ποσά που εμφανίζονται στους λογαριασμούς αναβαλλόμενης 

φορολογίας στους Ισολογισμούς των ίδιων επιχειρήσεων και κατά την ίδια 

ημερομηνία κάθε έτους.  

Το χρονικό εύρος των δεδομένων εκτείνεται από το 2004 ως το 2011. Ο λόγος 

της επιλογής της συγκεκριμένης περιόδου είναι το γεγονός ότι η εφαρμογή των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

εταιρίες έγινε υποχρεωτική από 1/1/2005. Επομένως, τα στοιχεία της αναβαλλόμενης 

φορολογίας ήταν διαθέσιμα μόνο για την παραπάνω περίοδο και αυτήν η 

διαθεσιμότητα καθόρισε και την εξεταζόμενη περίοδο. 

Από τις παραπάνω αξίες – τιμές και ποσά αναβαλλόμενης φορολογίας – για τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, υπολογίστηκαν οι ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές 

τους με τον εξής τύπο: 

 

1
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Όπου Χ είναι οι παραπάνω αξίες και t ο χρόνος στον οποίο αναφέρονται. 

Επομένως, τα τελικά δεδομένα μας αποτελούνται από τις επτά (7) ετήσιες 

ποσοστιαίες μεταβολές των τιμών, στο εξής θα τις ονομάζουμε ετήσιες αποδόσεις, 

και των αξιών της αναβαλλόμενης φορολογίας.  
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ο τρόπος υπολογισμού της αξίας της 

αναβαλλόμενης φορολογίας κάθε έτους. Η αναβαλλόμενη φορολογία, όπως έχει γίνει 

ήδη κατανοητό από παραπάνω, υφίσταται τόσο ως υποχρέωση όσο και ως απαίτηση. 

Εάν εμφανιζόταν ως απαίτηση, τότε το ποσό της λογιζόταν θετικό, ενώ αν 

εμφανιζόταν ως υποχρέωση, το ποσό της λογιζόταν ως αρνητικό. Σε περίπτωση που 

μία εταιρία εμφάνιζε τόσο απαιτήσεις όσο και υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη 

φορολογία, τότε το ποσό που χρησιμοποιήσαμε αφορά στο αλγεβρικό άθροισμα των 

ποσών, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα. Το σύνολο των δεδομένων 

εμφανίζονται στους Πίνακες παρακάτω: 

 

Πίνακας 2: Δεδομένα της Εταιρίας Αττικάτ Α.Τ.Ε.  

Ημερομηνία 

Αναβαλλόμενη 

Φορολογία 

Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

Φορολογίας 

Χρηματιστηριακή 

Τιμή 

Χρηματιστηριακή 

Απόδοση 

31/12/2004 -11.342.358,40  0,34  

31/12/2005 -9.500.895,49 -16,24% 0,80 135,29% 

31/12/2006 -12.518.508,30 31,76% 1,13 41,25% 

31/12/2007 -14.608.935,72 16,70% 1,04 -7,96% 

31/12/2008 -15.139.185,04 3,63% 0,22 -78,85% 

31/12/2009 -12.788.280,11 -15,53% 0,40 81,82% 

31/12/2010 -17.085.729,95 33,60% 0,07 -82,50% 

31/12/2011 -11.329.011,95 -33,69% 0,03 -62,86% 

Πηγή: Επίσημη Ιστοσελίδα της Εταιρίας – www.attikat.gr  

 

Πίνακας 3: Δεδομένα της Εταιρίας ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων και Κατασκευών 

Ημερομηνία 

Αναβαλλόμενη 

Φορολογία 

Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

Φορολογίας 

Χρηματιστηριακή 

Τιμή 

Χρηματιστηριακή 

Απόδοση 

31/12/2004 -385.000,00  3,68  

31/12/2005 -79.000,00 -79,48% 5,32 44,57% 

31/12/2006 -254.000,00 221,52% 8,32 56,39% 

31/12/2007 -2.685.000,00 957,09% 10,50 26,20% 

31/12/2008 -1.863.000,00 -30,61% 3,34 -68,19% 

31/12/2009 -1.889.000,00 1,40% 6,17 84,73% 

31/12/2010 -1.834.000,00 -2,91% 3,28 -46,84% 

31/12/2011 -1.916.000,00 4,47% 0,61 -81,49% 

Πηγή: Επίσημη Ιστοσελίδα της Εταιρίας – www.gekterna.gr  

 

http://www.attikat.gr/
http://www.gekterna.gr/
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Πίνακας 4: Δεδομένα της Εταιρίας Έδραση – Χ. Ψαλλίδας Α.Τ.Ε. 

Ημερομηνία 

Αναβαλλόμενη 

Φορολογία 

Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

Φορολογίας 

Χρηματιστηριακή 

Τιμή 

Χρηματιστηριακή 

Απόδοση 

31/12/2004 3.457.000,00  2,92  

31/12/2005 749.000,00 -78,33% 3,36 15,07% 

31/12/2006 690.000,00 -7,88% 4,56 35,71% 

31/12/2007 510.000,00 -26,09% 4,64 1,75% 

31/12/2008 -8.782.000,00 -1821,96% 1,44 -68,97% 

31/12/2009 -10.619.000,00 20,92% 0,84 -41,67% 

31/12/2010 -12.877.000,00 21,26% 0,32 -61,90% 

31/12/2011 -12.438.000,00 -3,41% 0,05 -85,00% 

Πηγή: Επίσημη Ιστοσελίδα της Εταιρίας – www.edrasis.gr  

 

Πίνακας 5: Δεδομένα της Εταιρίας Ελλάκτωρ Α.Ε. 

Ημερομηνία 

Αναβαλλόμενη 

Φορολογία 

Μεταβολή 

Φορολογίας 

Χρηματιστηριακή 

Τιμή 

Χρηματιστηριακή 

Απόδοση 

31/12/2004 -129.000,00  3,32  

31/12/2005 39.000,00 -130,23% 5,46 64,46% 

31/12/2006 -165.000,00 -523,08% 8,46 54,95% 

31/12/2007 -260.000,00 57,58% 9,80 15,84% 

31/12/2008 -611.000,00 135,00% 4,28 -56,33% 

31/12/2009 -398.000,00 -34,86% 5,15 20,33% 

31/12/2010 -90.000,00 -77,39% 3,35 -34,95% 

31/12/2011 -397.000,00 341,11% 1,21 -63,88% 

Πηγή: Επίσημη Ιστοσελίδα της Εταιρίας – www.ellaktor.gr  

 

Πίνακας 6: Δεδομένα της Εταιρίας Μηχανική Α.Ε. 

Ημερομηνία 

Αναβαλλόμενη 

Φορολογία 

Μεταβολή 

Φορολογίας 

Χρηματιστηριακή 

Τιμή 

Χρηματιστηριακή 

Απόδοση 

31/12/2004 -1.896.000,00  1,83  

31/12/2005 -7.381.000,00 289,29% 2,04 11,48% 

31/12/2006 -6.114.000,00 -17,17% 4,18 104,90% 

31/12/2007 -9.493.000,00 55,27% 5,50 31,58% 

31/12/2008 -10.602.000,00 11,68% 1,38 -74,91% 

31/12/2009 -11.658.000,00 9,96% 1,16 -15,94% 

31/12/2010 -931.000,00 -92,01% 0,33 -71,55% 

31/12/2011 4.836.000,00 -619,44% 0,22 -33,33% 

Πηγή: Επίσημη Ιστοσελίδα της Εταιρίας – www.mesohoritis.gr  

 

 

http://www.edrasis.gr/
http://www.ellaktor.gr/
http://www.mesohoritis.gr/
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Πίνακας 7: Δεδομένα της Εταιρίας Μοχλός Α.Ε. 

Ημερομηνία 

Αναβαλλόμενη 

Φορολογία 

Μεταβολή 

Φορολογίας 

Χρηματιστηριακή 

Τιμή 

Χρηματιστηριακή 

Απόδοση 

31/12/2004 -3.475.000,00  11,52  

31/12/2005 -2.573.000,00 -25,96% 10,24 -11,11% 

31/12/2006 -3.191.000,00 24,02% 5,44 -46,88% 

31/12/2007 -7.374.000,00 131,09% 7,36 35,29% 

31/12/2008 -12.122.000,00 64,39% 2,56 -65,22% 

31/12/2009 -13.872.000,00 14,44% 2,88 12,50% 

31/12/2010 -10.351.000,00 -25,38% 1,76 -38,89% 

31/12/2011 -11.478.000,00 10,89% 0,78 -55,51% 

Πηγή: Επίσημη Ιστοσελίδα της Εταιρίας – www.mochlos.com  

 

Πίνακας 8: Δεδομένα της Εταιρίας ΑΘΗΝΑ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία 

Ημερομηνία 

Αναβαλλόμενη 

Φορολογία 

Μεταβολή 

Φορολογίας 

Χρηματιστηριακή 

Τιμή 

Χρηματιστηριακή 

Απόδοση 

31/12/2004 -3.834.000,00  0,79  

31/12/2005 -2.282.000,00 -40,48% 1,04 31,65% 

31/12/2006 -787.294,38 -65,50% 1,23 18,27% 

31/12/2007 -7.232.587,70 818,66% 1,52 23,58% 

31/12/2008 -14.483.950,72 100,26% 0,54 -64,47% 

31/12/2009 -14.772.396,58 1,99% 0,60 11,11% 

31/12/2010 14.191.793,13 -196,07% 0,30 -50,00% 

31/12/2011 7.028.000,76 -50,48% 0,15 -51,33% 

Πηγή: Επίσημη Ιστοσελίδα της Εταιρίας – www.athena-sa.gr  

 

Πίνακας 9: Δεδομένα Εταιρίας ΑΕΓΕΚ Α.Ε.  

Ημερομηνία 

Αναβαλλόμενη 

Φορολογία 

Μεταβολή 

Φορολογίας 

Χρηματιστηριακή 

Τιμή 

Χρηματιστηριακή 

Απόδοση 

31/12/2004 -1.608.830,00  6,38  

31/12/2005 2.944.620,00 -283,03% 10,12 58,62% 

31/12/2006 2.212.730,00 -24,86% 7,48 -26,09% 

31/12/2007 -2.199.890,00 -199,42% 5,72 -23,53% 

31/12/2008 -3.714.160,00 68,83% 1,43 -75,00% 

31/12/2009 -2.667.740,00 -28,17% 1,49 4,20% 

31/12/2010 -2.514.810,00 -5,73% 0,23 -84,56% 

31/12/2011 -2.257.520,00 -10,23% 0,09 -62,61% 

Πηγή: Επίσημη Ιστοσελίδα της Εταιρίας – www.aegek.gr  

 

 

http://www.mochlos.com/
http://www.athena-sa.gr/
http://www.aegek.gr/


55 

 

Πίνακας 10: Δεδομένα Εταιρίας J&P – Αβαξ Α.Ε.  

Ημερομηνία 

Αναβαλλόμενη 

Φορολογία 

Μεταβολή 

Φορολογίας 

Χρηματιστηριακή 

Τιμή 

Χρηματιστηριακή 

Απόδοση 

31/12/2004 3.073.944,00  4,26  

31/12/2005 2.942.545,00 -4,27% 3,98 -6,57% 

31/12/2006 1.593.654,00 -45,84% 6,00 50,75% 

31/12/2007 3.180.575,00 99,58% 6,44 7,33% 

31/12/2008 -61.399.790,00 -2030,46% 2,27 -64,75% 

31/12/2009 -59.673.685,00 -2,81% 2,77 22,03% 

31/12/2010 -65.338.346,00 9,49% 1,22 -55,96% 

31/12/2011 -52.071.492,00 -20,30% 0,62 -49,43% 

Πηγή: Επίσημη Ιστοσελίδα της Εταιρίας – www.jpavax.gr  

 

Πίνακας 11: Δεδομένα της Εταιρίας Ι. Κλουκίνας – Ι. Λάππας Τεχνική και Εμπορική Εταιρία 

Ημερομηνία 

Αναβαλλόμενη 

Φορολογία 

Μεταβολή 

Φορολογίας 

Χρηματιστηριακή 

Τιμή 

Χρηματιστηριακή 

Απόδοση 

31/12/2004 476.891,71  1,16  

31/12/2005 673.483,55 41,22% 1,98 70,69% 

31/12/2006 -802.087,00 -219,10% 3,92 97,98% 

31/12/2007 -3.110.871,00 287,85% 7,98 103,57% 

31/12/2008 -2.902.764,00 -6,69% 1,27 -84,09% 

31/12/2009 -1.914.764,00 -34,04% 2,26 77,95% 

31/12/2010 -1.314.611,00 -31,34% 0,88 -61,06% 

31/12/2011 -1.317.713,00 0,24% 0,38 -57,05% 

Πηγή: Επίσημη Ιστοσελίδα της Εταιρίας – www.klmate.gr  

 

Πίνακας 12: Δεδομένα της Εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΟΜ Κατασκευές Α.Ε. Τεχνικών Έργων & 

Μεταλλικών Κατασκευών 

Ημερομηνία 

Αναβαλλόμενη 

Φορολογία 

Μεταβολή 

Φορολογίας 

Χρηματιστηριακή 

Τιμή 

Χρηματιστηριακή 

Απόδοση 

31/12/2004   3,80  

31/12/2005  #ΔΙΑΙΡ/0! 3,64 -4,21% 

31/12/2006  #ΔΙΑΙΡ/0! 4,80 31,87% 

31/12/2007  #ΔΙΑΙΡ/0! 4,96 3,33% 

31/12/2008  #ΔΙΑΙΡ/0! 1,80 -63,71% 

31/12/2009  #ΔΙΑΙΡ/0! 2,88 60,00% 

31/12/2010  #ΔΙΑΙΡ/0! 0,66 -77,08% 

31/12/2011  #ΔΙΑΙΡ/0! 0,34 -48,48% 

Πηγή: Επίσημη Ιστοσελίδα της Εταιρίας – www.intrakat.gr  

 

http://www.jpavax.gr/
http://www.klmate.gr/
http://www.intrakat.gr/
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Πίνακας 13: Δεδομένα Εταιρίας Δομική Κρήτης Α.Ε.  

Ημερομηνία 

Αναβαλλόμενη 

Φορολογία 

Μεταβολή 

Φορολογίας 

Χρηματιστηριακή 

Τιμή 

Χρηματιστηριακή 

Απόδοση 

31/12/2004 -275.585,02  0,54  

31/12/2005 -195.827,34 -28,94% 0,77 42,59% 

31/12/2006 -288.605,04 47,38% 2,59 236,36% 

31/12/2007 -212.934,89 -26,22% 1,59 -38,61% 

31/12/2008 114.909,34 -153,96% 0,54 -66,04% 

31/12/2009 283.440,39 146,66% 1,50 177,78% 

31/12/2010 270.403,16 -4,60% 1,07 -28,67% 

31/12/2011 332.676,91 23,03% 0,70 -34,67% 

Πηγή: Επίσημη Ιστοσελίδα της Εταιρίας – www.domik.gr  

 

Πίνακας 14: Δεδομένα Εταιρίας ΕΚΤΕΡ Α.Ε.  

Ημερομηνία 

Αναβαλλόμενη 

Φορολογία 

Μεταβολή 

Φορολογίας 

Χρηματιστηριακή 

Τιμή 

Χρηματιστηριακή 

Απόδοση 

31/12/2004 -112.320,39  1,36  

31/12/2005 455.387,15 -505,44% 1,74 27,94% 

31/12/2006 1.264.948,15 177,77% 1,25 -28,16% 

31/12/2007 1.182.823,34 -6,49% 1,47 17,60% 

31/12/2008 1.583.077,49 33,84% 0,66 -55,10% 

31/12/2009 957.426,73 -39,52% 0,62 -6,06% 

31/12/2010 1.226.647,25 28,12% 0,54 -12,90% 

31/12/2011 1.635.735,78 33,35% 0,38 -29,63% 

Πηγή: Επίσημη Ιστοσελίδα της Εταιρίας – www.ekter.gr  

 

Πίνακας 15: Δεδομένα Εταιρίας Προοδευτική Α.Τ.Ε. 

Ημερομηνία 

Αναβαλλόμενη 

Φορολογία 

Μεταβολή 

Φορολογίας 

Χρηματιστηριακή 

Τιμή 

Χρηματιστηριακή 

Απόδοση 

31/12/2004 1.458.693,75  0,40  

31/12/2005 -488.503,92 -133,49% 0,26 -35,00% 

31/12/2006 -250.225,23 -48,78% 0,28 7,69% 

31/12/2007 -2.393.644,99 856,60% 0,71 153,57% 

31/12/2008 2.331.480,41 -197,40% 0,17 -76,06% 

31/12/2009 1.372.369,18 -41,14% 0,26 52,94% 

31/12/2010 1.174.172,47 -14,44% 0,25 -3,85% 

31/12/2011 1.502.412,41 27,96% 0,12 -51,20% 

Πηγή: Επίσημη Ιστοσελίδα της Εταιρίας – www.proodeftiki.gr  

 

 

http://www.domik.gr/
http://www.ekter.gr/
http://www.proodeftiki.gr/
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Πίνακας 16: Δεδομένα Εταιρίας Βιομηχανικά Τεχνικά Έργα ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 

Ημερομηνία 

Αναβαλλόμενη 

Φορολογία 

Μεταβολή 

Φορολογίας 

Χρηματιστηριακή 

Τιμή 

Χρηματιστηριακή 

Απόδοση 

31/12/2004 -375.000,00  3,48  

31/12/2005 -1.096.000,00 192,27% 3,08 -11,49% 

31/12/2006 -1.723.000,00 57,21% 4,16 35,06% 

31/12/2007 -2.601.000,00 50,96% 4,12 -0,96% 

31/12/2008 -2.685.000,00 3,23% 1,60 -61,17% 

31/12/2009 -2.822.000,00 5,10% 1,04 -35,00% 

31/12/2010 1.085.000,00 -138,45% 0,14 -86,54% 

31/12/2011 -902.000,00 -183,13% 0,12 -15,71% 

Πηγή: Επίσημη Ιστοσελίδα της Εταιρίας – www.bioter.gr  

 

 

5.4 Η μεθοδολογία της έρευνας  

 

Σκοπός της έρευνας, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι αφενός η διερεύνηση της 

ύπαρξης της σχέσης μεταξύ της αξία της αναβαλλόμενης φορολογίας που 

εμφανίζεται στους ισολογισμούς των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

κατασκευαστικών εταιριών και της χρηματιστηριακής τους τιμής και αφετέρου του 

είδους της αυτής σχέσης. Στο παρόν κεφάλαιο αναφερόμαστε στη μεθοδολογία που 

θα ακολουθηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση.  

Η σχέση μεταξύ των δύο μεγεθών θα εξεταστεί με τον υπολογισμό του 

συντελεστή συσχέτισης Pearson. Ο συντελεστής συσχέτισης Person καταδεικνύει το 

είδος και την ένταση της σχέσης μεταξύ δύο μεγεθών ως εξής (Μπένος, 1997α): 

 Το είδος γίνεται αντιληπτό από το πρόσημο του συντελεστή. 

Εάν είναι θετικό, η σχέση τους είναι θετική, δηλαδή τα δύο 

μεγέθη είτε αυξάνονται είτε μειώνονται ταυτόχρονα. 

 Η ένταση της σχέσης γίνεται αντιληπτή από την απόλυτη τιμή 

του συντελεστή, η οποία κυμαίνεται από 0 έως 1. Εάν η 

απόλυτη αυτή τιμή ισούται με μονάδα, τότε μιλάμε για 

απόλυτη συσχέτιση, δηλαδή στο 100% των περιπτώσεων 

παρατηρείται το συγκεκριμένο είδος σχέσης. Σε αυτήν την 

περίπτωση τα δύο μεγέθη συνδέονται με μία πλήρη ανάλογη 

http://www.bioter.gr/
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ευθύγραμμη σχέση. Εάν η απόλυτη τιμή ισούται με μηδέν, τότε 

δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ των δύο μεγεθών. 

Επομένως, σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει επίσης καμία 

συσχέτιση μεταξύ τους.  

Επιπλέον, εξετάζεται η στατιστική σημαντικότητα των συντελεστών 

συσχέτισης που εξάγονται. Η εξέταση αυτήν πραγματοποιείται με τον έλεγχο των 

παρακάτω προτάσεων (Μπένος, 1997β): 

Η0: Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson ισούται με 0, δηλαδή ο συντελεστής 

συσχέτισης είναι στατιστικά μη σημαντικός.  

Η1: Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson είναι διάφορος του 0, δηλαδή ο 

συντελεστής συσχέτισης είναι στατιστικά σημαντικός.  

Η Η0 ονομάζεται βασική ή μηδενική πρόταση (Μπένος, 1997β). Η αποδοχή ή 

απόρριψη της μηδενικής πρότασης πραγματοποιείται μέσω της p-value. Εάν ή τιμή 

αυτήν είναι μεγαλύτερη από το επιλεγμένο επίπεδο σημαντικότητας, τότε η βασική 

πρόταση γίνεται αποδεκτή. Σε αντίθετη περίπτωση, η βασική πρόταση απορρίπτεται. 

Στα πλαίσια της παρούσης έρευνας, το επίπεδο σημαντικότητας που επιλέχθηκε 

ανέρχεται σε 10%.  

Τέλος, το σύνολο της παραπάνω διερεύνησης πραγματοποιείται και στο 

σύνολο των δεδομένων μας. Δηλαδή δεν υπολογίζεται ο συντελεστής συσχέτισης 

Pearson ανά επιχείρηση, αλλά για το σύνολο των εισηγμένων επιχειρήσεων του 

κατασκευαστικού τομέα.  

Το σύνολο των παραπάνω πραγματοποιήθηκαν με εφαρμογές του στατιστικού 

προγράμματος SPSS (Statistical Package for Social Sciences).  

 

5.5 Τα αποτελέσματα της έρευνας 

 

5.5.1 Αποτελέσματα ανά εταιρία 

Στην παρούσα ενότητα εμφανίζονται τα αποτελέσματα της στατιστικής 

ανάλυσης ανά μετοχή. Η ονοματολογία που χρησιμοποιήθηκε κατά την εξαγωγή της 

έχει ως εξής: 
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 Συμβολο_DTax: Η μεταβλητή αυτήν αναφέρεται στις ετήσιες 

ποσοστιαίες μεταβολές της αναβαλλόμενης φορολογίας της 

κάθε εταιρίας.  

 Σύμβολο_Ret: Η μεταβλητή αυτήν αναφέρεται στις ετήσιες 

αποδόσεις των μετοχής της κάθε εταιρίας.  

Οι Πίνακες 17 έως 31 παραθέτουν τις μήτρες των συντελεστών συσχέτισης 

μεταξύ των δύο παραπάνω μεταβλητών για την καθεμία από τις εξεταζόμενες 

εταιρίες.  

Ο Πίνακας 17 παραθέτει τη σχετική μήτρα για την εταιρία Αττικάτ Α.Τ.Ε. Ο 

συντελεστής συσχέτισης ανέρχεται σε -0,25, γεγονός που σημαίνει ότι στο 25% των 

περιπτώσεων τα δύο μεγέθη κινούνται προς αντίθετη κατεύθυνση. Παρόλα αυτά ο 

συντελεστής αυτός είναι στατιστικά μη σημαντικός, καθώς η τιμή p-value (= 0,589) 

είναι μεγαλύτερη από 10%.  

 

Πίνακας 17: Συντελεστής Συσχέτισης Μεταβολών Αναβαλλόμενης Φορολογίας και Αποδόσεων 

της εταιρίας Αττικάτ Α.Τ.Ε.  

   Attik_DTax Attik_Ret 

Attik_DTax Συντελεστής Pearson 1 -,250 

  P-value   ,589 

  N 7 7 

Attik_Ret Συντελεστής Pearson -,250 1 

  P-value ,589   

  N 7 7 

 

Στον Πίνακα 18 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα στοιχεία για την εταιρία ΓΕΚ 

ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Παρατηρείται λίγο μικρότερος θετικός συντελεστής συσχέτισης, ο 

οποίος ανέρχεται σε 0,23. Και πάλι, όμως, δεν εμφανίζεται κάποια στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση, καθώς η τιμή p-value (= 0,620) και πάλι ανέρχεται υψηλότερα 

από το 10%.  
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Πίνακας 18: Συντελεστής Συσχέτισης Μεταβολών Αναβαλλόμενης Φορολογίας και Αποδόσεων 

της εταιρίας ΓΕΚ – ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων και Κατασκευών 

   GekTerna_DTax GekTerna_Ret 

GekTerna_DTax Συντελεστής Pearson 1 ,230 

  P-value   ,620 

  N 7 7 

GekTerna_Ret Συντελεστής Pearson ,230 1 

  P-value ,620   

  N 7 7 

 

Από τον Πίνακα 19, συμπεραίνουμε ότι ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ 

των ετήσιων ποσοστιαίων μεταβολών της αναβαλλόμενης φορολογίας της εταιρίας 

Έδραση – Χ. Ψαλλιδάς Α.Τ.Ε και των ετήσιων χρηματιστηριακών αποδόσεων 

ανέρχεται σε 0,348. Δεν πρόκειται, όμως, για στατιστικά σημαντικό συντελεστή (p-

value = 0,444 > 0,10).  

 

Πίνακας 19: Συντελεστής Συσχέτισης Μεταβολών Αναβαλλόμενης Φορολογίας και Αποδόσεων 

της εταιρίας Εδραση – Χ. Ψαλλιδάς Α.Τ.Ε.  

   Edra_DTax Edra_Ret 

Edra_DTax Συντελεστής Pearson 1 ,348 

  P-value   ,444 

  N 7 7 

Edra_Ret Συντελεστής Pearson ,348 1 

  P-value ,444   

  N 7 7 

 

Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των ετήσιων μεταβολών της 

αναβαλλόμενης φορολογίας και των ετήσιων αποδόσεων της μετοχής της Ελλάκτωρ 

Α.Ε. καθώς και ο έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας αυτού εμφανίζονται στον 

Πίνακα 20. Από αυτόν διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για έναν αρκετά υψηλό αρνητικό 

συντελεστή, ο οποίος είναι ίσος με -0,761 και μάλιστα στατιστικά σημαντικός σε 

επίπεδο εμπιστοσύνης ακόμα και 95% (p-value = 0,047 < 0,05). 
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Πίνακας 20: Συντελεστής Συσχέτισης Μεταβολών Αναβαλλόμενης Φορολογίας και Αποδόσεων 

της εταιρίας Ελλάκτωρ Α.Ε.  

   Ellaktor_DTax Ellaktor_Ret 

Ellaktor_DTax Συντελεστής Pearson 1 -,761 

  P-value   ,047 

  N 7 7 

Ellaktor_Ret Συντελεστής Pearson -,761 1 

  P-value ,047   

  N 7 7 

 

 

Ο Πίνακας 21 παραθέτει τη σχετική μήτρα συσχετίσεων για την εταιρία 

Μηχανική Α.Ε. Ο συντελεστής συσχέτισης ανέρχεται σε 0,257, γεγονός που σημαίνει 

ότι στο 25,7% των περιπτώσεων τα δύο μεγέθη κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. 

Ο συντελεστής, όμως, αυτός είναι στατιστικά μη σημαντικός, καθώς η τιμή p-value 

(= 0,578) είναι μεγαλύτερη από 10%.  

 
Πίνακας 21: Συντελεστής Συσχέτισης Μεταβολών Αναβαλλόμενης Φορολογίας και Αποδόσεων 

της εταιρίας Μηχανική Α.Ε. 

   MHXK_DTax MHXK_Ret 

MHXK_DTax Συντελεστής Pearson 1 ,257 

  P-value   ,578 

  N 7 7 

MHXK_Ret Συντελεστής Pearson ,257 1 

  P-value ,578   

  N 7 7 

 

Στον Πίνακα 22 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα στοιχεία για την εταιρία 

Μοχλός Α.Ε. Παρατηρείται λίγο μεγαλύτερος σε σχέση με την προηγούμενη 

περίπτωση θετικός συντελεστής συσχέτισης, εφόσον ανέρχεται σε 0,391. Και πάλι, 

όμως, δεν εμφανίζεται κάποια στατιστικά σημαντική συσχέτιση, καθώς η τιμή p-

value και πάλι είναι υψηλότερη από 10% (p-value = 0,386 > 0,10).  
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Πίνακας 22: Συντελεστής Συσχέτισης Μεταβολών Αναβαλλόμενης Φορολογίας και Αποδόσεων 

της εταιρίας Μοχλός Α.Ε.  

   Moxlos_DTax Moxlos_Ret 

Moxlos_DTax Συντελεστής Pearson 1 ,391 

  P-value   ,386 

  N 7 7 

Moxlos_Ret Συντελεστής Pearson ,391 1 

  P-value ,386   

  N 7 7 

 

Από τον Πίνακα 23, συμπεραίνουμε ότι ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ 

των ετήσιων ποσοστιαίων μεταβολών της αναβαλλόμενης φορολογίας της εταιρίας 

ΑΘΗΝΑ και των ετήσιων χρηματιστηριακών αποδόσεων ανέρχεται σε 0,350. Δεν 

πρόκειται, όμως, για στατιστικά σημαντικό συντελεστή (p-value = 0,442 > 0,10).  

 

Πίνακας 23: Συντελεστής Συσχέτισης Μεταβολών Αναβαλλόμενης Φορολογίας και Αποδόσεων 

της εταιρίας ΑΘΗΝΑ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία 

   Athina_DTax Athina_Ret 

Athina_DTax Συντελεστής Pearson 1 ,350 

  P-value   ,442 

  N 7 7 

Athina_Ret Συντελεστής Pearson ,350 1 

  P-value ,442   

  N 7 7 

 

 

Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των ετήσιων μεταβολών της 

αναβαλλόμενης φορολογίας και των ετήσιων αποδόσεων της μετοχής της ΑΕΓΕΚ 

Α.Ε. καθώς και ο έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας αυτού εμφανίζονται στον 

Πίνακα 24. Από αυτόν διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για έναν αρκετά υψηλό αρνητικό 

συντελεστή, ο οποίος είναι ίσος με -0,795 και μάλιστα στατιστικά σημαντικός ακόμα 

και σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (p-value = 0,033 < 0,05). 
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Πίνακας 24: Συντελεστής Συσχέτισης Μεταβολών Αναβαλλόμενης Φορολογίας και Αποδόσεων 

της εταιρίας ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 

    AEGEK_DTax AEGEK_Ret 

AEGEK_DTax Συντελεστής Pearson 1 -,795 

  P-value   ,033 

  N 7 7 

AEGEK_Ret Συντελεστής Pearson -,795 1 

  P-value ,033   

  N 7 7 

 

Ο Πίνακας 25 παραθέτει τη μήτρα συσχετίσεων για την εταιρία J & P Αβαξ 

Α.Ε. Ο συντελεστής συσχέτισης ανέρχεται σε 0,506, γεγονός που σημαίνει ότι στο 

50,6% των περιπτώσεων τα δύο μεγέθη κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Παρόλα 

αυτά ο συντελεστής αυτός είναι στατιστικά μη σημαντικός, καθώς η τιμή p-value 

είναι μεγαλύτερη από 10%.  

 

Πίνακας 25: Συντελεστής Συσχέτισης Μεταβολών Αναβαλλόμενης Φορολογίας και Αποδόσεων 

της εταιρίας J & P Αβαξ Α.Ε. 

   JPAvax_DTax JPAvax_Ret 

JPAvax_DTax Συντελεστής Pearson 1 ,506 

  P-value   ,247 

  N 7 7 

JPAvax_Ret Συντελεστής Pearson ,506 1 

  P-value ,247   

  N 7 7 

 

 

Στον Πίνακα 26 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα στοιχεία για την εταιρία 

ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε. Παρατηρείται ιδιαίτερα υψηλός θετικός συντελεστής συσχέτισης, ο 

οποίος ανέρχεται σε 0,787. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος συντελεστής εμφανίζεται 

στατιστικά σημαντικός, καθώς η τιμή p-value (= 0,036) και πάλι ανέρχεται 

χαμηλότερη από το 10%.  

 

 



64 

 

Πίνακας 26: Συντελεστής Συσχέτισης Μεταβολών Αναβαλλόμενης Φορολογίας και Αποδόσεων 

της εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΟΜ Κατασκευές Α.Ε. Τεχνικών Έργων & Μεταλλικών Κατασκευών 

   Intrakat_DTax Intrakat_Ret 

Intrakat_DTax Συντελεστής Pearson 1 ,787 

  P-value   ,036 

  N 7 7 

Intrakat_Ret Συντελεστής Pearson ,787 1 

  P-value ,036   

  N 7 7 

 

 

Από τον Πίνακα 27, συμπεραίνουμε ότι ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ 

των ετήσιων ποσοστιαίων μεταβολών της αναβαλλόμενης φορολογίας της εταιρίας Ι. 

Κλουκίνας – Ι. Λάππας Τεχνική και Εμπορική Εταιρία και των ετήσιων 

χρηματιστηριακών αποδόσεων ανέρχεται σε 0,136. Δεν πρόκειται, όμως, για 

στατιστικά σημαντικό συντελεστή (p-value = 0,771 > 0,10).  

 

 
Πίνακας 27: Συντελεστής Συσχέτισης Μεταβολών Αναβαλλόμενης Φορολογίας και Αποδόσεων 

της εταιρίας Ι. Κλουκίνας – Ι. Λάππας Τεχνική και Εμπορική Εταιρίας 

   KLM_DTax KLM_Ret 

KLM_DTax Συντελεστής Pearson 1 ,136 

  P-value   ,771 

  N 7 7 

KLM_Ret Συντελεστής Pearson ,136 1 

  P-value ,771   

  N 7 7 

 

Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των ετήσιων μεταβολών της 

αναβαλλόμενης φορολογίας και των ετήσιων αποδόσεων της μετοχής της Δομική 

Κρήτης Α.Ε. καθώς και ο έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας αυτού εμφανίζονται 

στον Πίνακα 28. Από αυτόν διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για έναν αρκετά υψηλό 

θετικό συντελεστή (0,714), ο οποίος είναι μάλιστα στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο 

εμπιστοσύνης 90% (p-value = 0,071 < 0,10). 
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Πίνακας 28: Συντελεστής Συσχέτισης Μεταβολών Αναβαλλόμενης Φορολογίας και Αποδόσεων 

της εταιρίας Δομική Κρήτης Α.Ε. 

    Domiki_DTax Domiki_Ret 

Domiki_DTax Συντελεστής Pearson 1 ,714 

  P-value   ,071 

  N 7 7 

Domiki_Ret Συντελεστής Pearson ,714 1 

  P-value ,071   

  N 7 7 

 

Ο Πίνακας 29 παραθέτει τη σχετική μήτρα για την εταιρία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. Ο 

συντελεστής συσχέτισης ανέρχεται σε -0,689, γεγονός που σημαίνει ότι στο 68,9% 

των περιπτώσεων τα δύο μεγέθη κινούνται προς αντίθετη κατεύθυνση. Επιπλέον, ο 

συντελεστής αυτός είναι στατιστικά σημαντικός, καθώς η τιμή p-value (= 0,087) είναι 

μικρότερη από 10%.  

 

Πίνακας 29: Συντελεστής Συσχέτισης Μεταβολών Αναβαλλόμενης Φορολογίας και Αποδόσεων 

της εταιρίας ΕΚΤΕΡ Α.Ε.  

   Ekter_DTax Ekter_Ret 

Ekter_DTax Συντελεστής Pearson 1 -,689 

  P-value   ,087 

  N 7 7 

Ekter_Ret Συντελεστής Pearson -,689 1 

  P-value ,087   

  N 7 7 

 

Στον Πίνακα 30 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα στοιχεία για την εταιρία 

Προοδευτική Α.Ε. Παρατηρείται υψηλός θετικός συντελεστής συσχέτισης, ο οποίος 

ανέρχεται σε 0,871. Επιπλέον, και πάλι εμφανίζεται κάποια στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση, καθώς η τιμή p-value (= 0,011) και πάλι είναι χαμηλότερη ακόμα και από 

επίπεδο σημαντικότητας 5%.  
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Πίνακας 30: Συντελεστής Συσχέτισης Μεταβολών Αναβαλλόμενης Φορολογίας και Αποδόσεων 

της εταιρίας Προοδευτική Α.Τ.Ε. 

   PRD_DTax PRD_Ret 

PRD_DTax Συντελεστής Pearson 1 ,871 

  P-value   ,011 

  N 7 7 

PRD_Ret Συντελεστής Pearson ,871 1 

  P-value ,011   

  N 7 7 

 

Από τον Πίνακα 31, συμπεραίνουμε ότι ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ 

των ετήσιων ποσοστιαίων μεταβολών της αναβαλλόμενης φορολογίας της εταιρίας 

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε και των ετήσιων χρηματιστηριακών αποδόσεων ανέρχεται σε 0,458. 

Δεν πρόκειται, όμως, για στατιστικά σημαντικό συντελεστή (p-value = 0,301 > 0,10).  

 

Πίνακας 31: Συντελεστής Συσχέτισης Μεταβολών Αναβαλλόμενης Φορολογίας και Αποδόσεων 

της εταιρίας Βιομηχανικά Τεχνικά Έργα ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 

   Bioter_DTax Bioter_Ret 

Bioter_DTax Συντελεστής Pearson 1 ,458 

  P-value   ,301 

  N 7 7 

Bioter_Ret Συντελεστής Pearson ,458 1 

  P-value ,301   

  N 7 7 

 

 

 

5.5.2 Αποτελέσματα στο σύνολο του Κλάδου 

Στον Πίνακα 32 παρακάτω παρατίθεται ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ 

των ετήσιων ποσοστιαίων μεταβολών της αναβαλλόμενης φορολογίας και των 

ετήσιων χρηματιστηριακών αποδόσεων για το σύνολο των εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίες του κατασκευαστικού κλάδου. Αντιμετωπίζονται 

δηλαδή τα δεδομένα μας ως δύο χρονοσειρές. Η μία αποτελείται από την 

αναβαλλόμενη φορολογία και η δεύτερη από τις αποδόσεις και συσχετίζονται ανά 

εταιρία και ανά έτος. Τα δεδομένα μας δηλαδή αποτελούνται από εταιριοέτη 

(firmyears), μία αρκετά εκτεταμένη μέθοδος.  
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Πίνακας 32: Συντελεστής Συσχέτισης Μεταβολών Αναβαλλόμενης Φορολογίας και Αποδόσεων 

του συνόλου των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατασκευαστικών εταιριών 

  

Μεταβολές 

Αναβαλλόμενης 

Φορολογίας 

Ετήσιες 

Χρηματιστηριακές 

Αποδόσεις 

Μεταβολές Αναβαλλόμενης Φορολογίας Συντελεστής Pearson 1 ,212 

  P-value   ,030 

  N 105 105 

Ετήσιες Χρηματιστηριακές Αποδόσεις Συντελεστής Pearson ,212 1 

  P-value ,030   

  N 105 105 

 

Από τον Πίνακα 32 συμπεραίνουμε ότι η συσχέτιση μεταξύ των δύο 

εξεταζόμενων μεγεθών είναι στατιστικά σημαντική και θετική, εφόσον η p-value 

ανέρχεται μόλις σε 0,03 (<0,05) και η τιμή του συντελεστή σε 0,212. Αυτό σημαίνει 

ότι στο σύνολο των εταιριών του κατασκευαστικού κλάδου, μία αύξηση των 

απαιτήσεων της αναβαλλόμενης φορολογίας ή μία μείωση των υποχρεώσεων αυτής 

οδηγεί σε αύξηση της χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών. Αντιθέτως, μία μείωση 

των απαιτήσεων της ή μία αύξηση των υποχρεώσεών της οδηγεί σε μείωση της 

χρηματιστηριακής τιμή.  

 

5.6 Συζήτηση επί των αποτελεσμάτων 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι από το σύνολο των συντελεστών 

συσχέτισης που υπολογίστηκαν για τις δεκαπέντε εξεταζόμενες εταιρίες: 

 Οι 11 (73,33%) είναι θετικοί και μόλις οι 4 (26,67%) αρνητικοί.  

 Οι 6 (40%) είναι στατιστικά σημαντικοί, ενώ οι 9 (60%) 

στατιστικά μη σημαντικοί.  

Επομένως, παρατηρείται μία γενικότερη τάση των συντελεστών συσχέτισης 

προς θετικές τιμές. Η τάση αυτήν επιβεβαιώνεται και από την ανάλυση των 

εταιριοετών της έρευνας, εφόσον προκύπτει ένα στατιστικά σημαντικός συντελεστής 

συσχέτισης μεταξύ των δύο μεγεθών.  

Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι όσο αυξάνεται η αξία της αναβαλλόμενης 

φορολογίας αυξάνεται και η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. Η αύξηση της 
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αναβαλλόμενης φορολογίας μπορεί να σημαίνει είτε μείωση των υποχρεώσεων της 

συγκεκριμένης κατηγορίας ή αύξηση των απαιτήσεων της ιδίας. Επομένως, όσο 

λιγότερα οφείλει στο κράτος μία εταιρίας ή όσο περισσότερα απαιτεί από αυτό, η 

μετοχή της εμφανίζεται να αυξάνει την τιμή της.  

Από την άλλη μεριά, οι στατιστικά σημαντικοί συντελεστές συσχέτισης 

αποτελούν μόλις το 40% των συνολικά εξεταζόμενων εταιριών. Επομένως, τα 

παραπάνω συμπεράσματα δεν μπορούν να γενικευτούν με ασφάλεια. Για το λόγο 

αυτό προτείνεται η όποια μελλοντική έρευνα να αναμένει την πάροδο αρκετών ετών 

προκειμένου να έχει στη διάθεσή της περισσότερα δεδομένα. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση ενός πίνακα διπλής εισόδου μεταξύ της 

στατιστικής σημαντικότητας και του είδους της συσχέτισης που παρουσιάζεται στον 

κλάδο των κατασκευαστικών εταιριών. Ο Πίνακας αυτός εμφανίζεται στον Πίνακα 

33 που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 33 Πίνακας Διπλής Εισόδου Στατιστικής Σημαντικότητας και Πρόσημου των 

Συντελεστών Συσχέτισης 

 

Θετικός Αρνητικός Σύνολο 

Στατιστικά Σημαντικός 3 3 6 

Στατιστικά Μη Σημαντικός 8 1 9 

Σύνολο 11 4 15 

 

Ο Πίνακας 32 καταδεικνύει ότι από το σύνολο των 9 στατιστικά μη 

σημαντικών συντελεστών συσχέτισης, μόλις 1 έχει θετική τιμή, ενώ οι υπόλοιπο 8 

έχουν θετική. Οι τιμές αυτές επιβεβαιώνουν την τάση προς θετικότητα στην οποία 

αναφερθήκαμε παραπάνω. Αντίθετα, από το σύνολο των 6 στατιστικά σημαντικών 

συντελεστών συσχέτισης, οι 3, δηλαδή ακριβώς το 50%, είναι θετικοί και οι 

υπόλοιποι 3 αρνητικοί, από τους οποίος δεν εξάγεται το ίδιο συμπέρασμα, αλλά μας 

καταδεικνύουν μία αμφίρροπη κατάσταση μεταξύ των θετικών και των αρνητικών 

συντελεστών συσχέτισης.  

Η αμφίρροπη αυτήν κατάσταση μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα εφαρμόζονται στην Ελλάδα μόλις 7 χρόνια, χρόνος που 

μπορεί να μην είναι επαρκής για την προσαρμογή των ελλήνων επενδυτών στις 

πληροφορίες που αυτά παρέχουν. Ιδιαίτερα όσον αφορά στο ΔΛΠ 12, το 
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συγκεκριμένο αυτό πρότυπο διαχειρίζεται το φόρο εισοδήματος με έναν εντελώς 

διαφορετικό τρόπο σε σύγκριση με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Οι έλληνες 

επενδυτές που δεν είναι συνηθισμένοι στη φιλοσοφία του είναι πιθανόν να μην έχουν 

καταφέρει ακόμα να αποκωδικοποιήσουν τις πληροφορίες που ενσωματώνονται 

στους νέους αυτούς λογαριασμούς.  

Εάν, όμως, μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε δεδομένα για περισσότερα έτη, 

τότε κατά πάσα πιθανότητα θα αποκλείαμε τα πρώτα ένα ή δύο έτη της παρούσας 

εξεταζόμενης περιόδου. Με αυτόν τον τρόπο θα επιχειρούσαμε τον περιορισμό της 

επίδρασης που μπορεί να έχει η περίοδος προσαρμογής των επενδυτών από τα 

ελληνικά στα διεθνή πρότυπα.  
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Κεφάλαιο 6
ο
: Συμπεράσματα 

 

Σκοπός της παρούσης μελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ 

των ποσών της αναβαλλόμενης φορολογίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 12 των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατασκευαστικών εταιριών 

με τις χρηματιστηριακές τους αποδόσεις. Προς το σκοπό αυτό παρουσιάστηκε η 

έννοια του φόρου, το φορολογικό σύστημα τόσο του συνόλου των επιχειρήσεων 

γενικά όσο και των τεχνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 12, καθώς και η σχετική έρευνα που διεξήχθη.  

Ως φόρος ορίζεται, σύμφωνα με το Γάλλο οικονομολόγο Gaston Zeze, η 

αναγκαστική εισφορά που καταβάλλεται από τον πολίτη, χωρίς ειδική αντιπαροχή και 

την εισπράττει το κράτος για να αντιμετωπίσει τις δημόσιες δαπάνες (Γκίνογλου, 

2004α). Τα έσοδα από φόρους αποτελούν τη βασικότερη πηγή εσόδων κάθε κράτους 

και επιτελούν σημαντικές λειτουργίες. Οι λειτουργίες αυτές είναι (Γεωργακόπουλος, 

1997): 

1. Αποτελούν μέσο μετάθεσης συντελεστών παραγωγής στο 

δημόσιο και μηχανισμό επιμερισμού του κόστους παραγωγής 

μεταξύ των πολιτών. 

2. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο για την αυξομείωση 

της οικονομικής ανάπτυξης. 

3. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μ έσο για την επιτάχυνση 

της οικονομικής ανάπτυξης.  

4. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο μετριασμού των 

οικονομικών ανισοτήτων μέσω της προοδευτικής φορολογίας 

εισοδήματος.  

Επομένως, οι φόροι επιδρούν σημαντικά τόσο στην κοινωνική ασφάλιση όσο 

και στην κοινωνική ευημερία των οικονομιών. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται να 

διέπονται από αρχές, όπως είναι της νομιμότητας, της βεβαιότητας, της ισότητας, κτλ, 

οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τους παράγοντες κοινωνικής δικαιοσύνης τους και, 

επομένως, διασφαλίζουν την δικαιοσύνη στην επιβολή τους. Τέλος, η διάκριση των 
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φόρων είναι πολυσχιδής, ανάλογα με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται σε κάθε 

περίπτωση.  

Η φορολογία των Ανώνυμων Εταιριών στην Ελλάδα ρυθμίζεται από το Νόμο 

2238 του 1994, ο οποίος έως σήμερα έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές, με 

αποτέλεσμα ένα πολύπλοκο και δαιδαλώδες φορολογικό σύστημα. Σύμφωνα, λοιπόν, 

με το συγκεκριμένο νόμο και τις τροποποιήσεις του, κάθε Ανώνυμη Εταιρία η οποία 

έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα υπόκειται σε φορολόγηση. Οι ημεδαπές 

εταιρίες για το σύνολο των κερδών τους, είτε αυτά δημιουργούνται στο εσωτερικό 

είτε στο εξωτερικό, ενώ οι αλλοδαπές εταιρίες για το σύνολο των κερδών τους που 

δημιουργούνται στο εσωτερικό.  

Ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος των εταιριών πραγματοποιείται μία 

φορά ετησίως στο τέλος της διαχειριστικής τους χρήσης και οι εταιρίες οφείλουν να 

καταβάλλουν πέραν του ποσού που αντιστοιχεί στα κέρδη τους και προκαταβολή για 

το φόρο της τρέχουσας διαχειριστικής χρήσης. Ο συντελεστής φορολογίας για τις 

Ανώνυμες Εταιρίες ανέρχεται σε 20% για τα κέρδη του 2011, ενώ η προκαταβολή 

φορολογίας τουλάχιστον σε 80%, ενώ ο τρόπος υπολογισμού των κερδών τους 

πραγματοποιείται εσωλογιστικά. Ο ίδιος ο νόμος ορίζει τα ακαθάριστα έσοδα καθώς 

και τα έξοδα που εκπίπτουν από αυτά προκειμένου να υπολογιστούν τα φορολογητέα 

κέρδη.  

Ως τεχνικές εταιρίες ορίζονται οι οικοδομικές επιχειρήσεις, οι εργοληπτικές 

επιχειρήσεις δημοσίων τεχνικών έργων, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ιδιωτικών 

τεχνικών έργων και οι επιχειρήσεις εκτέλεσης μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το φορολογικό νόμο. Οι τεχνικές εταιρίες 

διαφοροποιούνται από το γενικό παραπάνω κανόνα φορολόγησης. 

Συγκεκριμένα, ο νόμος προχωρά, αρχικά, σε καθορισμό της έννοιας των 

ακαθάριστων εσόδων και καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες. Σε γενικές γραμμές, 

για τις οικοδομικές επιχειρήσεις καθορίζεται ο εσωλογιστικός προσδιορισμός των 

κερδών, αλλά σε συγκεκριμένες κατηγορίες εταιριών, όπως είναι οι ατομικές 

επιχειρήσεις, οι οποίες δεν τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας, υπολογίζονται τα 

φορολογητέα κέρδη με τεκμαρτό τρόπο, δηλαδή με συντελεστή 15% επί των 

ακαθάριστων εσόδων. Ο ίδιος τρόπος υπολογισμού χρησιμοποιείται και σε 

περιπτώσεις φορολογικών παραβάσεων των ανώνυμων τεχνικών επιχειρήσεων με τη 
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διαφορά ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αυξάνεται σημαντικά (μπορεί να φτάσει ως και 

30% τηρουμένων συγκεκριμένων προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος) ο συντελεστής 

αυτός.  

Όσον, τέλος, αφορά στα φορολογητέα κέρδη τεχνικών επιχειρήσεων 

δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, αυτά προσδιορίζονται λογιστικώς, με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις φορολογικών παραβάσεων, οπότε και πάλι υπολογίζονται τεκμαρτά. Οι 

φορολογικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στα φορολογητέα κέρδη των τεχνικών 

επιχειρήσεων ισούνται με τους φορολογικούς συντελεστές που ορίζονται για το 

σύνολο των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα από το εκάστοτε 

φορολογικό σύστημα και σύμφωνα με τον τρέχοντα φορολογικό νόμο.  

Η αναβαλλόμενη φορολογία, επομένως, προκύπτει ως αποτέλεσμα της 

φορολόγησης των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, η αναβαλλόμενη φορολογία αφορά 

στοιχεία που αναγνωρίζονται φορολογικά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, σε 

σχέση με εκείνες στις οποίες εμφανίζονται στους λογαριασμούς (Citron, 2001). Οι 

αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν ο τρέχον πληρωτέος φόρος διαφέρει από τον 

καταγεγραμμένη φορολογία εισοδήματος (Amir et al., 1997). Την αναβαλλόμενη 

αυτή φορολογία ρυθμίζει το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12.  

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12, «Φόρος Εισοδήματος», ορίζει το 

λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Συγκεκριμένα, το παρόν πρότυπο 

επιχειρεί να περιγράψει τον τρόπο λογιστικού χειρισμού των τρεχουσών και 

μελλοντικών φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων που προκύπτουν από: 

 Μελλοντική ανάκτηση μέρους της λογιστικής αξίας 

περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων, τα οποία 

εμφανίζονται ήδη στις οικονομικές καταστάσεις της. 

 Συναλλαγές και διάφορα άλλα λογιστικά γεγονότα τα οποία 

αναγνωρίζονται ήδη στις οικονομικές καταστάσεις της για την 

τρέχουσα χρονιά. 

Βασική διαφοροποίηση του συγκεκριμένου προτύπου σε σύγκριση με τα 

ελληνικά πρότυπα είναι η αντιμετώπιση του φόρου ως κοινό έξοδο. Συγκεκριμένα, το 

ΔΛΠ 12 επανακαθορίζει τις έννοιες του λογιστικού αποτελέσματος, των προσωρινών 

διαφορών, και του φόρου, ο οποίος διακρίνεται σε τρέχοντα, ο οποίος αντιστοιχεί στα 

φορολογητέα εισοδήματα της τρέχουσας χρήσης, και σε αναβαλλόμενο, ο οποίος 
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αναφέρεται σε φορολογητέα εισοδήματα προηγούμενων ή και επομένων λογιστικών 

περιόδων. Η αναβαλλόμενη φορολογία μπορεί να αποτελεί είτε περιουσιακό στοιχείο, 

δηλαδή απαίτηση, είτε υποχρέωση της εταιρίας. Η αναγνώρισή της πραγματοποιείται 

ανάλογα με το αν αυτήν αποτελεί απαίτηση ή υποχρέωση, ενώ η επιμέτρησή της 

βασίζεται στους τρέχοντες ή στους αναμενόμενους φορολογικούς συντελεστές.  

Οι ουσιαστικότερες διαφορές που εντοπίζονται μεταξύ των ελληνικών 

προτύπων και του ΔΛΠ12 αφορούν στα εξής: 

5. Το ΔΛΠ 12 ορίζει ότι ο φόρος καταχωρείται ως δαπάνη στο 

λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρήσεως, ενώ σύμφωνα με τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ο φόρος εισοδήματος δε 

συνιστά έξοδο και, συνεπώς, δε διαμορφώνει το αποτέλεσμα 

χρήσεως. 

6. Το ΔΛΠ 12 διακρίνει το φόρο εισοδήματος σε τρέχοντα και 

αναβαλλόμενο, διάκριση στην οποία δεν προχωρούν τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

7. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12, η ζημία χρήσεως, που μεταφέρεται σε 

επόμενη χρήση για συμψηφισμό με τα φορολογητέα κέρδη 

μίας επόμενης χρήσης εγκλείει μία φορολογική απαίτηση ίση 

με το φόρο του εισοδήματος που θα καρπωθεί η επιχείρηση 

στην επόμενη χρήση που θα γίνει ο συμψηφισμός αυτός. Η 

απαίτηση αυτήν καταχωρείται όταν είναι βέβαιο και εκτός 

πάσης αμφιβολίας ότι η επιχείρηση θα πραγματοποιήσει στο 

μέλλον κέρδη που θα γίνει εφικτός ο συμψηφισμός της 

απαίτησης. Αντιθέτως, στα ελληνικά πρότυπα το φορολογικό 

πλεονέκτημα των ζημιών της χρήσεως δεν εξετάζεται 

λογιστικά, αλλά καταγράφεται απλά το φορολογικό 

πλεονέκτημα που εγκλείουν οι μεταφερόμενες εις νέο ζημιές. 

8. Τέλος, το ΔΛΠ 12 απαιτεί εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, 

αντίθετα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, τα οποία ορίζουν 

ελάχιστες γνωστοποιήσεις. 

Κατόπιν των κατευθύνσεων που ορίζονται από το παραπάνω Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο, έχει πραγματοποιηθεί μία πλειάδα ερευνών, οι οποίες στοχεύουν στη 
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διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του ποσού που αναγνωρίζεται στους ισολογισμούς 

των εταιριών ως αναβαλλόμενη φορολογία και της αξίας της μετοχής τους. Τα 

συμπεράσματα πολλές φορές εμφανίστηκαν αντικρουόμενα. Σε γενικές γραμμές, 

όμως, ισχύει ότι οι επενδυτές δε διαχωρίζουν μεταξύ οποιασδήποτε υποχρέωσης και 

της υποχρέωσης που προκύπτει από αναβαλλόμενη φορολογία και αντίστοιχα για τις 

απαιτήσεις αυτής. Επιπλέον, έχει σκιαγραφηθεί πολλές φορές η θετική σχέση μεταξύ 

των μεταβολών της και της αξίας είτε της μετοχής είτε της όλης επιχείρησης, καθώς 

και η αρνητική σχέση μεταξύ αυτής και του κινδύνου.  

Εντός του παραπάνω πλαισίου, κινήθηκε και η παρούσα έρευνα, η οποία 

διερεύνησε τη σχέση μεταξύ της αναβαλλόμενης φορολογίας και των 

χρηματιστηριακών αποδόσεων των κατασκευαστικών εταιριών που είναι εισηγμένες 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Πρόκειται για 17 εταιρίες, δύο εκ των οποίων είναι 

σήμερα ενταγμένες στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα.  

Τα δεδομένα μας αποτελούνταν από τις ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές αφενός 

της αναβαλλόμενης φορολογίας και της χρηματιστηριακής τιμής για καθεμία από τις 

παραπάνω λειτουργούσες κατασκευαστικές εταιρίες. Η χρονική περίοδος της έρευνας 

εκτείνεται από 31/12/2004 έως 31/12/2011, καθώς μόλις το 2005 έγινε υποχρεωτική η 

εφαρμογή των ΔΛΠ για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Ανώνυμες εταιρίες.  

Στα πλαίσια της στατιστικής ανάλυσης, εξετάστηκαν οι συντελεστές 

συσχέτισης Pearson μεταξύ των δύο μεγεθών για καθεμία από τις παραπάνω εταιρίες, 

καθώς και η στατιστική σημαντικότητα αυτών των συντελεστών. Προκειμένου, όμως, 

να μπορούμε να εξάγουμε τα συμπεράσματά μας προχωρήσαμε στις παρακάτω 

υποθέσεις: 

 Οι λογιστικές καταστάσεις των κατασκευαστικών 

επιχειρήσεων καταρτίζονται σε απόλυτη συμφωνία με το 

Δ.Λ.Π. 12. 

 Οι επενδυτές αποφασίζουν τις κινήσεις τους στη 

χρηματιστηριακή αγορά συναρτήσει και των λογιστικών 

καταστάσεων που ανακοινώνονται από τις εταιρίες. 

 Οι επενδυτές προσαρμόζουν τις θέσεις τους στη 

χρηματιστηριακή αγορά κατόπιν της ανακοίνωσης των 

λογιστικών καταστάσεων.  
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 Μία από τις πληροφορίες που οι επενδυτές εξετάζουν κατά την 

απόφαση των κινήσεων ή των προσαρμογών των θέσεών τους 

που θα πραγματοποιήσουν στην χρηματιστηριακή αγορά είναι 

και αυτήν που εκμαιεύεται από τους λογαριασμούς της 

αναβαλλόμενης φορολογίας.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι 11 από τις 15 εταιρίες 

παρουσίασαν θετικό συντελεστή συσχέτισης. Μόνο, όμως, για 3 από αυτές ο 

συντελεστής αυτός είναι στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 10%. 

Αντίθετα, αν και μόνο 4 εταιρίες παρουσίασαν αρνητικό συντελεστή συσχέτισης 

μεταξύ των δύο εξεταζόμενων μετοχών, για 3 από αυτές οι συντελεστές συσχέτισης 

είναι στατιστικά σημαντικές στο ίδιο επίπεδο σημαντικότητας. Ταυτόχρονα, ο 

χειρισμός των δεδομένων ως εταιριοέτη (firmyears) μας οδηγεί σε ένα στατιστικά 

σημαντικό σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% και θετικό συντελεστή συσχέτισης, γεγονός 

που σημαίνει ότι τα δύο εξεταζόμενα μεγέθη μεταβάλλονται προς την ίδια 

κατεύθυνση.  

Κατόπιν τούτων, συμπεραίνουμε ότι αναβαλλόμενη φορολογία και 

χρηματιστηριακή τιμή των εταιριών παρουσιάζουν μία τάση θετικής συσχέτισης 

μεταξύ τους. Επομένως, εφόσον γίνονται δεκτές οι ερευνητικές μας υποθέσεις, οι 

επενδυτές αντιλαμβάνονται την αύξηση της φορολογικής απαίτησης ή τη μείωση της 

φορολογικής υποχρέωσης ως θετικό σημάδι για την εταιρία και αυξάνουν τις θέσεις 

τους σε αυτήν, με αποτέλεσμα την άνοδο της τιμή της μετοχής. Αντίθετα, 

αντιλαμβάνονται τη μείωση της φορολογικής απαίτησης ή την αύξησης της 

φορολογικής υποχρέωσης ως αρνητικό σημάδι και μειώνουν τις θέσεις τους σε αυτήν, 

με αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής της μετοχής. 

Παρόλα αυτά, τα συμπεράσματα αυτά δεν μπορούν να γενικευτούν με 

ασφάλεια, καθότι πέραν του γεγονότος ότι μόλις 6 στο σύνολο των 15 μετοχών 

έδωσαν στατιστικά σημαντικό συντελεστή συσχέτισης, η τιμή του για τις 3 ήταν 

θετική, ενώ για τις υπόλοιπες 3 ήταν αρνητική. Το γεγονός αυτό αποτελεί μία 

σημαντική αδυναμία στη γενίκευση των συμπερασμάτων της παρούσης μελέτης.  

Αιτίες της συγκεκριμένης αδυναμίας μπορούν να αναγνωριστούν στο γεγονός 

ότι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα εφαρμόζονται στην Ελλάδα μόλις 7 χρόνια, χρόνος 

που μπορεί να μην είναι επαρκής για την προσαρμογή των ελλήνων επενδυτών στις 
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πληροφορίες που αυτά παρέχουν. Ιδιαίτερα όσον αφορά στο ΔΛΠ 12, το 

συγκεκριμένο αυτό πρότυπο διαχειρίζεται το φόρο εισοδήματος με έναν εντελώς 

διαφορετικό τρόπο σε σύγκριση με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Οι έλληνες 

επενδυτές που δεν είναι συνηθισμένοι στη φιλοσοφία του είναι πιθανόν να μην έχουν 

καταφέρει ακόμα να αποκωδικοποιήσουν τις πληροφορίες που ενσωματώνονται 

στους νέους αυτούς λογαριασμούς. 

Για το λόγο αυτό, προτείνεται μελλοντικές μελέτες, οι οποίες θα έχουν στη 

διάθεσή τους περισσότερες χρήσεις προς εξέταση της συγκεκριμένης σχέσης, να μη 

χρησιμοποιήσουν τα έτη 2004 και 2005 καθώς, κατά πάσα πιθανότητα, οι επενδυτές 

ακόμα προσαρμόζονται στις μεταβολές που επήλθαν στις λογιστικές καταστάσεις των 

εταιριών, κατόπιν της εφαρμογής των ΔΛΠ. Επιπλέον, καλό θα ήταν η παρούσα 

έρευνα να επεκταθεί και πέραν του κατασκευαστικού κλάδου.  

Ολοκληρώνοντας, θεωρούμε σημαντικό για ακόμα μία φορά να τονίσουμε την 

τάση που διαπιστώθηκε να υπάρχει μεταξύ της αναβαλλόμενης φορολογίας και των 

τιμών των μετοχών των εταιριών του κατασκευαστικού κλάδου του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών.  
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