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Πεξίιεςε
ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο επηρεηξήζεθε ε παξνπζίαζε ησλ
Αλσλχκσλ εηαηξηψλ γεληθά θαη ζε πην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν νη Αλψλπκεο Δηαηξίεο πνπ έρνπλ
εηζαγάγεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Η παξνπζίαζε μεθηλά κε κηα
ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ ελλνηψλ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ αλαθνξά ηζηνξηθψλ
ζηνηρείσλ θαη ηελ εμέιημε ηνπ ζεζκφ ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαζψο επίζεο θαη ηνλ ζθνπφ ηεο
ίδξπζεο ηεο.
Η θνξνινγία ησλ θεξδψλ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζέκα, ζπλεπψο
ζε ηδηαίηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο θνξνιφγεζεο ηεο θαη νη θνξνινγηθέο αιιαγέο
πνπ επέθεξε ν Νφκνο 4110/2013. Δλ ζπλερεία γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηελ δηαδηθαζία εηζαγσγήο
ησλ Αλψλπκσλ Δηαηξηψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ
πξνζθέξεη ε εηζαγσγή απηή.
ην θχξην ηκήκα ηεο παξνχζεο κειέηεο, παξνπζηάδνληαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα,
ηα νπνία ππνρξεσηηθά απφ ην 2004, πξέπεη λα ηεξεί κηα Αλψλπκε Δηαηξία εηζεγκέλε ζην
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ θαη ηδηαίηεξα ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12, ην νπνίν αθνξά ηνλ θφξν
εηζνδήκαηνο θαη εηζαγάγεη γηα πξψηε θνξά ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ηελ έλλνηα ηεο
αλαβαιιφκελεο θνξνιφγεζεο.
Παξνπζηάδνληαο ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία θαη παξαδεηγκάησλ αλαβαιιφκελεο
θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο θαη απαίηεζεο ηεο Αλψλπκεο εηαηξίαο βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ηεο
έξεπλαο πνπ αθνινπζεί ζην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο. Δξεπλάηαη ε ζρέζε ηνπ
αλαβαιιφκελνπ θφξνπ θαη ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ. ηελ έξεπλα
ζπκκεηέρνπλ νη ηέζζεξηο θχξηεο Σξαπεδηθέο Δηαηξίεο θαη κέζσ ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ
ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηελ ζρέζε ησλ
παξαπάλσ κεγεζψλ θαη θαηά πφζν επεξεάδεηαη ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο απφ ηελ
αχμεζε ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνπλ κηα ηάζε ησλ ζπληειεζηψλ
ζπζρέηηζεο λα είλαη αξλεηηθνί, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη φζν κεηψλνληαη νη ππνρξεψζεηο ή
απμάλνληαη νη απαηηήζεηο απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία κεηψλεηαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο.
1

Δηζαγσγή
Σν πξψην θεθάιαην, είλαη ην θεθάιαην θαηά ην νπνίν εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο Αλψλπκεο
Δηαηξίαο. Παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή ηεο εμέιημε, ηνλ ζθνπφ ηεο ίδξπζή ηεο θαη ηνλ ηξφπν
ίδξπζεο ηεο. Γίλεηαη αλαθνξά ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο θαη ζηα φξγαλα δηνίθεζεο ηεο ηα
νπνία είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη νη ειεγθηέο. Δλ ζπλερεία γίλεηαη
κηα αλαθνξά ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο θαη παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηεο
αμίαο ηεο κεηνρήο.
ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην θνξνινγηθφ πιαίζην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο
ζχκθσλα κε ην Νφκν 2238/1994 πνπ αθνξά ην αληηθείκελν ηνπ θφξνπ, ηνλ ρξφλν επηβνιήο ηνπ
θφξνπ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αθαζάξηζηνπ θαη θαζαξνχ εηζνδήκαηνο, ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο θαη ηέινο ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξε ζηελ θνξνινγία ησλ Αλψλπκσλ
Δηαηξηψλ ν ηειεπηαίνο Νφκνο 4110/2013.
ην επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ελ ζπληνκία ν ζεζκφο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ
Αζελψλ, ν ξφινο ηνπ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη νη πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο κηαο Αλψλπκεο
Δηαηξίαο. Η εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ κηαο Αλψλπκεο Δηαηξίαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ
πξνυπνζέηεη ηελ ππνρξεσηηθή ηήξεζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, ζπλεπψο ζην
ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ΓΛΠ. Γίλεηαη αλαθνξά ζηα φξγαλα θαηάξηηζεο θαη ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχληαη λα ηεξνχλ νη Αλψλπκεο Δηαηξίεο.
ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 12, ην
νπνίν αθνξά ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα θαη παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο γηα ηελ
θαηαλφεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ θαζψο θαη ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ. Πνην
ζπγθεθξηκέλα, αλαιχνληαη νη έλλνηεο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο θαη
ππνρξέσζεο θαζψο επίζεο θαη ε ινγηζηηθή δηαρείξηζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο. Γηα ηελ
θαηαλφεζε πεξαηηέξσ ηεο έλλνηαο ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ ζην έθην θεθάιαην παξαηίζεληαη
παξαδείγκαηα

αλαβαιιφκελεο

θνξνινγηθήο

απαίηεζεο,

αλαβαιιφκελεο

θνξνινγηθήο

ππνρξέσζεο θαη απνηίκεζεο.
Δλ ζπλερεία, ζην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ
θεξδψλ κε ηελ ρξήζε ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ. Δπηπξφζζεηα παξνπζηάδνληαη πεξηπηψζεηο
2

Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ φπνπ παξνπζίαζαλ δηαθνξεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ιφγσ ηνπ
αλαβαιιφκελνπ θφξνπ.
Σν εξεπλεηηθφ θνκκάηη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πξνζπαζεί λα δηεξεπλήζεη ζην φγδνν
θεθάιαην ηελ ζρέζε ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ Αλψλπκεο Δηαηξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα
Αλψλπκεο Σξαπεδηθήο Δηαηξίαο, θαη ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξίαο,
δηαρξνληθά. Η κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ν ζπληειεζηήο Pearson θαη ηα δεδνκέλα
αθνξνχλ ηηο ηξάπεδεο Δζληθή, Πεηξαηψο, Eurobank θαη Alpha bank.
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1ν ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ
1.1 Ιζηνξηθά ζηνηρεία
Η αλψλπκε εηαηξία1 είλαη ε εηαηξηθή κνξθή πνπ επηθξαηεί θαηά ηελ αλάιεςε ζεκαληηθψλ
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Η κνξθή ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο εκθαλίδεηαη ζηηο εκπνξηθέο
θπξίσο πφιεηο ηεο Δπξψπεο ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ, αλαπηχζζεηαη φκσο θαηά ηνλ ΙΔ΄ αηψλα
ηδίσο ζηελ Αγγιία θαη ζηελ Οιιαλδία, φηαλ κε ηηο αλαθαιχςεηο ησλ λέσλ ρσξψλ άξρηζε λα
δεκηνπξγείηαη έληνλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ λέσλ απηψλ
ρσξψλ. Η βηνκεραληθή επαλάζηαζε, ε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ εληάζεσο πάγηνπ θεθαιαίνπ
ππήξμαλ παξάγνληεο πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ δηάδνζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Α.Δ. ζηελ Διιάδα ν ζεζκφο
απηφο εηζήρζε απφ ηελ εζλνζπλέιεπζε ηεο Δπηδαχξνπ θαη νη πξψηεο Α.Δ ζηελ ρψξα καο
ππήξμαλ ηξαπεδηθέο θαη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο ε Δζληθή Υξεκαηηζηεξηαθή Σξάπεδα
(1828), ε Δκπνξηθή Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη Παιαηψλ Παηξψλ (1840) θαη ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο (1841).
Σν λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο ζηελ ρψξα καο άξγεζε αξθεηά ζε
ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο λα δηακνξθσζεί. Γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ν ζεζκφο ησλ
Α.Δ ξπζκηδφηαλ εληειψο αλεπαξθψο απφ νιηγάξηζκα άξζξα ηνπ εκπνξηθνχ Κψδηθα θαη κφλν ην
1981 ςεθίζζεθε ν λφκνο 1348 κε ηνλ νπνίν επηρεηξήζεθε ε επηβνιή δηνηθεηηθήο επνπηείαο ζηηο
εηαηξίεο, θαζνξίζηεθαλ θάπνηεο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη
νξίζηεθαλ νξηζκέλεο πνηληθέο δηαηάμεηο. Ο Παξαπάλσ λφκνο ππήξμε αηειήο θαη ζχληνκα
αληηθαηαζηάζεθε απφ λεφηεξν λφκν ηνλ Ν. 2190/1920, ν νπνίνο απνηειεί κέρξη θαη ζήκεξα,
έπεηηα απφ ζπκπιεξψζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνλ βαζηθφ θνξκφ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία
ηεο Α.Δ.
Νεφηεξεο ξηδηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο έγηλαλ κε ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα
409/1986 θαη 498/1987 κε ηα νπνία πξνζαξκφζζεθε ε πεξί Α.Δ λνκνζεζία πξνο ηεο νδεγίεο ηεο
επξσπατθήο νηθνλνκηθήο θνηλφηεηαο (Δ.Ο.Κ.) θαζψο θαη κε ζεηξά πην πξφζθαησλ
λνκνζεηεκάησλ, θπξηφηεξν απφ ηα νπνία είλαη ν Ν. 2339/1995 θαη ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα
367/1994.
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χκθσλα κε «Αλψλπκε Δηαηξία, εξκελεία- λνκνινγία», Βειέληδαο, Ισάλλεο Δ, 1999
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1.2 Γεληθά ζηνηρεία ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο2
Η αλψλπκε εηαηξία, κε ηελ ζεκεξηλή ηεο κνξθή, ζεζπίζηεθε κε ηνλ λφκν Ν.2190/1920 θαη
πξφθεηηαη γηα κηα θεθαιαηνπρηθή εηαηξία, ηεο νπνίαο ην θεθάιαην είλαη δηαηξεκέλν ζε κεηνρέο
θαη νη κέηνρνη δελ επζχλνληαη, πέξαλ απφ ην πνζνζηφ ζπλεηζθνξάο ηνπο, γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο
εηαηξίαο. Η ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο πξαγκαηνπνηείηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξα άηνκα κε ηελ
εηζθνξά, είηε ρξεκαηηθψλ πνζψλ είηε εηζθνξά ζε είδνο. Δίλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ
Γηθαίνπ έρεη δηθή ηεο λνκηθή ππφζηαζε θαη θαζνξίδεηαη σο εκπνξηθή εηαηξία ζχκθσλα κε ην
άξζξν 1 ηνπ Κ.Ν 2190/1920, αθφκε θαη αλ δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ ζθνπφ ηεο ε εκπνξηθή
ηδηφηεηα. Οη απνθάζεηο γηα ηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ιακβάλνληαη απφ ηελ Γεληθή
πλέιεπζε, ζχκθσλα κε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ κεηφρσλ ζην θεθάιαην.
Η αλψλπκε εηαηξία αλαπηχρζεθε σο κνξθή ζπγθξνηήζεσο , επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο , γηαηί επηηξέπεη λα ακβιπλζνχλ νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ απνηεινχλ εκπφδην
ζηελ ζπγθξφηεζε αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ε πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ. Η αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο
Α.Δ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ππαγνξεχηεθε απφ ηνπο παξαθάησ ηξείο ιφγνπο
1. Σελ αλάγθε ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ ζεκαληηθνχ χςνπο
2. Σελ αλάγθε δηαζπνξάο θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ πνπ απνξξέεη απφ ηελ
ζπγθέληξσζε απηή ησλ θεθαιαίσλ
3. Καη ηέινο ηελ αλάγθε λα κεηαβηβάδεηαη κε επρέξεηα ε ηδηφηεηα ηνπ θεθαιαηνχρνπ
κεηφρνπ, ψζηε απηφο λα κπνξεί λα απνδεζκεχζεη εχθνια ηα θεθάιαηα ηνπ απφ κηα
ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα
Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο Α.Δ είλαη ηα εμήο :


Σν θεθάιαην ηεο εηαηξίαο δηαηξείηαη ζε ίζα κεξίδηα ηα νπνία εθπξνζσπνχληαη απφ
αμηφγξαθα πνπ νλνκάδνληαη κεηνρέο



Η Α.Δ απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο
απνξξένπλ απφ ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ.



Η Α.Δ θαηά ην λφκν, έρεη ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα έζησ θαη αλ ην αληηθείκελν ησλ
εξγαζηψλ ηεο δελ είλαη εκπνξηθέο πξάμεηο.

1.3 ύζηαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο θαη θαηαζηαηηθό
Η ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο γίλεηαη κε ηελ ππνγξαθή δεκφζηνπ
εγγξάθνπ ην νπνίν νλνκάδεηαη θαηαζηαηηθφ 3 θαη ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξφπνο
2

χκθσλα κε «Αλψλπκεο Δηαηξίεο» Μηιηηάδεο Κ. Λενληάξεο, 2009
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ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηδξπηψλ θαη ηξίησλ , ε δηαρείξηζε ηεο εηαηξίαο, ν
ηξφπνο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ θαζψο θαη ε ιχζε θαη εθθαζάξηζε ηεο εηαηξίαο. Η ππνγξαθή ηνπ
θαηαζηαηηθνχ γίλεηαη ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ θαη ηδξπηέο ηεο κπνξεί λα είλαη εθηφο απφ
θπζηθά πξφζσπα θαη λνκηθά. Πέξαλ ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ν λφκνο επηβάιιεη έλα
θαηψηεξν φξην θεθαιαίνπ έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ δαλεηζηψλ ηεο
εηαηξίαο.
Γηα ηελ ζχληαμε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο, πξέπεη λα ζπκθσλεζνχλ κεηαμχ ησλ
ηδξπηψλ θαη λα θαηαγξαθνχλ ε επσλπκία, ε έδξα, ν ζθνπφο, ε δηάξθεηα ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, ε
νπνία είλαη πεξίπνπ 50 ρξφληα, ην θεθάιαην ηεο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο, ε Γεληθή πλέιεπζε, ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, νη κεηνρέο, ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ν ηζνινγηζκφο θαη ε δηάζεζε ησλ
θεξδψλ, ε ιχζε θαη ε εθθαζάξηζε ηεο θαη νη κέηνρνη ηεο. ια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη
απαξαίηεην λα αλαγξαθνχλ ζην θαηαζηαηηθφ πξνθεηκέλνπ λα είλαη έγθπξν. Μπνξεί φκσο λα
πεξηέρνληαη θαη πιήζνο άιισλ δηαηάμεσλ, νη νπνίεο δηαθέξνπλ, αλάινγα κε ην αληηθείκελν ησλ
εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ εηαίξσλ κεηαμχ ηνπο. Οπνηαδήπνηε φκσο δηάηαμε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ δελ πξέπεη λα είλαη αληίζεηε κε ηνλ λφκν, νχηε κπνξεί λα ππεξηζρχεη απηνχ.
Η εηαηξία απνθηά λνκηθή πξνζσπηθφηεηα κε ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ απφ ηνπο κεηφρνπο θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ απφ ηηο
δεκφζηεο αξρέο. πγθεθξηκέλα4 :


Τπνβάιιεηαη ζην αξκφδην επηκειεηήξην πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξεζεί ε επσλπκία ηεο
εηαηξίαο θαη θαηαβάιιεηαη ην ζρεηηθφ παξάβνιν γηα ηελ θαηαρψξεζε



Καηαβάιιεηαη θφξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ κε επζχλε ησλ ηδξπηψλ ηεο εηαηξίαο
εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο. Σν πνζφ ηνπ θφξνπ
αλέξρεηαη ζην 1% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.



Σν ζθξαγηζκέλν απφ ηελ νηθία Γ.Ο.Τ θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη ε
βεβαίσζε ηνπ επηκειεηεξίνπ, θαηαηίζεηαη ζηελ Γηεχζπλζε Δκπνξίνπ ηεο Ννκαξρίαο
φπνπ εδξεχεη ε εηαηξία, πξνθεηκέλνπ ε εηαηξεία λα ιάβεη αξηζκφ Μεηξψνπ
Αλψλπκσλ εηαηξηψλ θαη ε πεξίιεςε ηνπ λα θαηαρσξεζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο θαηαβάιινληαο ηα ζρεηηθά ηέιε

3

χκθσλα κε « Αλψλπκε Δηαηξία, εηαηξηθφ δίθαην θαη δίθαην θεθαιαηαγνξάο, θσδηθνπνίεζεο Ν.2190,
εξκελεία, λνκνινγία», Βειέληδαο, Ισάλλεο Δ, 2009.
4
χκθσλα κε « Λνγηζηηθή Δηαηξηψλ, θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη Ννκηθψλ πξνζψπσλ» Γθίλνγινπ
Γεκήηξηνο, 2004
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Απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε εηαηξία, ιακβάλεη ην πηζηνπνηεηηθφ
έλαξμεο άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο, θαηαβάιινληαο ην ηέινο έλαξμεο θαη ηνλ Α.Φ.Μ
κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηεί ηηο ζπλαιιαγέο ηεο.5



Θεσξνχληαη ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ζηα νπνία ζα θαηαρσξνχληαη νη ζπλαιιαγέο ηεο
εηαηξίαο.



Με ηελ έλαξμε θαη ηελ απφθηεζε ηεο λνκηθέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε Α.Δ. νθείιεη λα
δεκνζηεχζεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ, ηε λνκηθή ηεο πξνζσπηθφηεηα
θαη ηελ πεξαηηέξσ δξάζε ηεο γηα ηελ ζσζηή ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ.

5

χκθσλα κε «Λνγηζηηθή Δηαηξηψλ, ζεσξία - εθαξκνγέο» Νεγθάθεο, Υξήζηνο Ι. 2006
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Πίλαθαο :Δηαδηθαζία ζύζηαζεο Α.Ε. ζύκθωλα κε ηνλ Ν 2190/1920/Α-376

Πξηλ ηελ λφκηκε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο πξαγκαηνπνηνχληαη δηάθνξα έμνδα πξψηεο
εγθαηάζηαζεο, αγνξέο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πξάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
δηαδηθαζία ζχζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Σα
έμνδα απηά εθφζνλ ε εηαηξία δελ έρεη ζπζηαζεί, δελ θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ηεο επηρείξεζεο.
Δίλαη φκσο δπλαηφλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10.2 ηνπ Κ.Β. νη ζπλαιιαγέο πνπ

6

Πεγή www.gge.gr (ελεκεξσηηθφο ηφπνο γηα ηελ ίδξπζε εηαηξηψλ)
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πξαγκαηνπνηνχληαη ζην δηάζηεκα απηφ λα θαηαρσξνχληαη ζε πξνζσξηλά βηβιία, ηα νπνία
ζεσξνχληαη ζην φλνκα εθείλνπ ηνπ ηδξπηή ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα ηα πξνζθνκίζεη ζηνλ
πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ ηεο θαηνηθίαο ηνπ. Γηα ηελ ζεψξεζε ηνπο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηελ
δήισζε έλαξμεο, λα θαηαβάιιεη ην ηέινο έλαξμεο 45 επξψ θαη κηα ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκνπ
1599/86 φπνπ ζα αλαθέξεηαη ε επσλπκία ηεο εηαηξίαο, ε έδξα ηεο θαη ν ζθνπφο ηεο.
Σα δεδνκέλα ησλ πξνζσξηλψλ βηβιίσλ κεηαθέξνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηα νξηζηηθά βηβιία
ηεο επηρείξεζεο, ακέζσο κεηά ηελ ζχζηαζή ηεο ή ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη πξηλ
θαηαρσξεζνχλ ζε απηά άιιεο ζπλαιιαγέο εθηφο απφ ηηο εγγξαθέο ζπζηάζεσο, ελψ ηα πξνζσξηλά
βηβιία δηαθφπηνληαη.

1.4 Η δηνίθεζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο7
Σν θαηαζηαηηθφ ζχκθσλα µε ην Κ.Ν.2190/1920, πξνβιέπεη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ
πνπ δηνηθνχλ ηελ επηρείξεζε. Σα φξγαλα απηά είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη νη Διεγθηέο.

ηελ Γεληθή πλέιεπζε έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα

ζπκκεηέρνπλ ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ κεηνρέο ζηελ εηαηξία.
Η Γεληθήο πλέιεπζεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε ηξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ
θαηαζηαηηθνχ, θαζψο θαη δηνξηζκφ ησλ ππνινίπσλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη θαζνξηζκφ ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο. Σα ζέκαηα θαη νη απνθάζεηο ζρεηίδνληαη µε ηηο ηξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ
ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ηελ εθινγή ησλ µειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ ηεο
εηαηξίαο, ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ απνδνρή ή µε ηε δηάζεζε ησλ
απνηειεζκάησλ, ζχκθσλα µε ηελ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Δίλαη απηή νη νπνία
απνθαζίδεη γηα ηελ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ, ηε ζπγρψλεπζε ηεο εηαηξίαο, ηε ιχζε θαη
εθθαζάξηζε απηήο θαη γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ εθθαζαξηζηψλ. Οη ζπλεδξηάζεηο γίλνληαη µε δχν
ηξφπνπο φπσο απηφθιεηα ή µε πξφζθιεζε πνπ ζα θάλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Η ζπλεδξίαζε
γίλεηαη ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο. Φεθίδνπλ γηα λα παξζνχλ νη δηάθνξεο απνθάζεηο θαηά
πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ εθπξνζσπείηαη θαη είλαη δεζκεπηηθέο γηα ην ζχλνιν
ησλ κεηφρσλ. Μηα θνξά ην ρξφλν, ηνπιάρηζηνλ, νθείινπλ λα ζπλεδξηάδνπλ γηα λα έρεη
δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ, πξέπεη

λα παξεπξίζθνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ,

ηνπιάρηζηνλ, ην 20% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, µε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ ην πνζνζηφ δελ ζα
είλαη κηθξφηεξν απφ ην ειάρηζην πξνβιεπφκελν πνζφ πνπ νξίδεη ν λφκνο γηα ηε ζχζηαζε ηεο
εηαηξίαο. ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία θαιείηαη λα ιάβεη απνθάζεηο γηα πην ζεκαληηθά θαη
θξίζηκα ζέκαηα, ε λνκνζεζία νξίδεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνζέιεπζεο.
7
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Η πξφζθιεζε ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είηε απηφθιεηα ζα πξέπεη λα
νξγαλσζεί θαη λα αλαθνηλσζεί, ψζηε ην ζχλνιν ησλ κεηφρσλ λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ηνλ ηφπν
ζπλεδξίαζεο, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο γηα ηα νπνία ζα ιεθζνχλ απνθάζεηο απφ ηνπο κεηφρνπο. Η αλαθνίλσζε ηεο
πξφζθιεζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Γεληθή πλέιεπζε δελ είλαη απηφθιεηε, επηβάιιεηαη λα
δεκνζηεπηεί ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο είθνζη εκέξεο πξηλ απφ ηε ζχγθιεζε ηεο.
Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κπνξνχλ λα µελ γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηνπο κεηφρνπο
νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Δπίζεο, απφ νπνηνδήπνηε µέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο
εηαηξίαο, εθφζνλ δηαπξαγκαηεχεηαη δήηεκα πνηληθήο δίσμεο ή απνδεκίσζεο ελαληίνλ ηνπ. Οη
ιφγνη απφξξηςεο ησλ απνθάζεσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αθχξσζε ηεο απφθαζεο, φηαλ απηέο
ιακβάλνληαη θαηά παξάβαζε ηνπ λφκνπ ή φηαλ απηέο πινπνηεζνχλ ζίγνληαη ζπκθέξνληα
κεηφρσλ θαη πηζησηψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.

1.4.1 Γεληθή ζπλέιεπζε
Η γεληθή ζπλέιεπζε, αλάινγα κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, γηα ηα νπνία νη κέηνρνη
θαινχληαη λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο, δηαθξίλνληαη ζηα εμήο είδε:
1. Σαθηηθή8, αθνξά ηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά θάζε έηνο θαη κέζα
ζε ρξνληθφ δηάζηεκα έμη κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη
έρεη σο ζέκαηα ηελ έγθξηζε ή κε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηνλ έιεγρν ηεο
δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο, ηελ απαιιαγή ή κε ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ απφ θάζε επζχλε απνδεκίσζεο θαη ηελ εθινγή λέσλ κειψλ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη Διεγθηψλ.
2. Έθηαθηε , είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία ζπγθαιείηαη εληφο δέθα εκεξψλ, κεηά απφ
αίηεζε ησλ κεηφρσλ ή ησλ ειεγθηψλ πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο, ζε κηα
νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, κε ζέκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε.
3. Καηαζηαηηθή, είλαη ε γεληθή ζπλέιεπζε, ε νπνία ζπγθαιείηαη κε ζθνπφ ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο. Οη απνθάζεηο ηεο αθνξνχλ ζέκαηα πνπ
έρνπλ ζρέζε κε ηελ κεηαβνιή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο ή ησλ ζθνπψλ ηεο
εηαηξίαο, ηελ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ, ηελ αιιαγή ηεο έδξαο, ηε ιχζε ή ηελ
παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο, θαζψο θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηάζπαζε ή ζπγρψλεπζε ή
8
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κεηαηξνπή ή αλαβίσζε9. Αθνινπζεί έλα νξγαλφγξακκα Αλψλπκεο εηαηξίαο, φπνπ
εκθαλίδνληαη νη ζέζεηο θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ.
Πίλαθαο: νξγαλόγξακκα Αλώλπκεο Εηαηξίαο

1.4.2 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη φξγαλν ην νπνίν δηνηθεί θαη εθπξνζσπεί ηελ εηαηξία. Σα
κέιε ηνπ εθιέγνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία απνθαζίδεη θαη γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηηο
νπνίεο ζα εθρσξήζεη. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δεζκεχνπλ ηελ εηαηξία θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ θαη ειέγρνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνλ
ρξφλν, ε νπνία είλαη θαη ε κφλε αξκφδηα, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηελ απαιιαγή ή κε
ησλ κειψλ απφ επζχλεο πνπ ζπλεπάγνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο.
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία θαη ε ζεηεία ηνπο δελ
κπνξεί λα ππεξβεί ηα έμη ρξφληα. ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, κεηά ηελ εθινγή ηνπο, εθιέγνπλ ηνλ
Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνλ κήλα ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ θαη ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, εάλ απηφ δεηεζεί απφ ηνπιάρηζηνλ δχν κέιε
ηνπ. Πξνθεηκέλνπ νη απνθάζεηο ηνπ λα είλαη λφκηκεο, απαηηείηαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε
9
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ζπλεδξίαζε ηα κηζά ζπλ έλα απφ ηα κέιε ηνπ, ηα νπνία δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξα απφ ηξία. Οη
απνθάζεηο θαηαγξάθνληαη ζην βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

1.4.3 Οη ειεγθηέο
Οη ειεγθηέο εθιέγνληαη απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ γηα έλα έηνο,
πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαη ηνλ ηξφπν
δηαρείξηζεο ηεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Δίλαη ηνπιάρηζηνλ δχν πηπρηνχρνη αλσηάησλ
ζρνιψλ κε άδεηα αζθήζεσο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ. Οη
ειεγθηέο δελ κπνξεί λα είλαη κέηνρνη ηεο εηαηξίαο, κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
εξγαδφκελνη ηεο, θαζψο επίζεο ππάιιεινη Ν.Π.Γ.Γ., ηξαπεδψλ θαη επηρεηξήζεσλ θνηλήο
σθέιεηαο.
Η ακνηβή ησλ ειεγθηψλ βαξχλεη ηελ εηαηξία, ην δε χςνο ηεο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ
απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, ρσξίο λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηα θαηψηεξα φξηα
πνπ ζέηεη θάζε θνξά ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
ειέγρνπ ν ειεγθηήο έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ ηα βηβιία ηεο εηαηξίαο πξνθεηκέλνπ λα
πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο ζηνλ ηξφπν θαηαρψξεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαζψο επίζεο θαη ηηο
απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Δλψ θαηά ηελ ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ,
πξνβαίλνπλ ζε έιεγρν ηεο απνγξαθήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ππνβάιινπλ ηελ
έθζεζε ηνπο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνπο
ειέγρνπο. ηηο ζπγθεθξηκέλεο εθζέζεηο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θαηαγξάθνληαη αλ θαηά ηνλ
έιεγρν , ηνπο παξείραλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, αλ έιαβαλ γλψζε γηα ηνπο απνινγηζκνχο
ππνθαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξίαο, αλ ηεξείηαη ν ινγαξηαζκφο θφζηνπο παξαγσγήο, ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο θαη ηέινο εάλ ππήξμε αιιαγή ζηελ κέζνδν απνγξαθήο, ηελ νπνία
δηελήξγεζε ε εηαηξία ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά.

1.5 Μεηνρηθό θεθάιαην (capital stock)10
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ε αληίζεζε κε ηηο πξνζσπηθέο εηαηξίεο ζηηο Α.Δ., ην εηαηξηθφ θεθάιαην, απνηειεί
απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ χπαξμε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, γηαπηφ άιισζηε νλνκάδνληαη
θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ν λνκνζέηεο έρεη πξνβιέςεη κε θάζε
ιεπηνκέξεηα, ηφζν ηελ ζχζηαζε φζν θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο.
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πνπ θαηαβάιινπλ νη κέηνρνη ηεο εηαηξίαο νλνκάδεηαη κεηνρηθφ
θεθάιαην θαη ηα κέξε ζηα νπνία δηαηξείηαη είλαη νη κεηνρέο. Καηά ηε ζχζηαζε ηεο αλψλπκεο
εηαηξίαο νη ηδξπηέο θαζνξίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο, ζπλεπψο θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο ζην
κεηνρηθφ θεθάιαην, ηηο κεηνρέο δειαδή πνπ θαηέρεη ν θαζέλαο απφ απηνχο. Οη εηζθνξέο ησλ
κεηφρσλ κπνξεί λα είλαη είηε ζε κεηξεηά είηε ζε είδνο, ε εηζθνξά ζε είδνο, φπσο νξίδεηαη απφ ην
άξζξν 9 ηνπ Κ.Ν2190/1920, απνηηκάηαη απφ κηα ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνί νξίδεηαη απφ ηελ
αξκφδηα ππεξεζία ηεο Ννκαξρίαο, εληφο δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή αίηεζε πνπ νη
κέηνρνη ζα ππνβάιινπλ ζην ππνπξγείν. Η αλαγξαθή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηείηαη
πάληνηε ζε επξψ αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ εηζθνξάο ησλ κεηφρσλ.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ.) πηζηνπνηεί ηελ θαηαβνιή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ εληφο
δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζχζηαζεο ηεο Α.Δ. ή χζηεξα απφ θάζε αχμεζε θεθαιαίνπ.
Παξάιιεια, ν πξφεδξνο ηνπ Γ. ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηελ δηεχζπλζε εκπνξίνπ ηεο
αξκφδηαο Ννκαξρίαο αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ. πνπ πηζηνπνίεζε ηελ
θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ.
Μεηά ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηηο 12.12.2012 ην θαηψηεξν φξην ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
είλαη 24.000 επξψ, νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ ζχζηαζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο. Η
νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο δελ κπνξεί λα είλαη ρακειφηεξε απφ 0,30 επξψ θαη κεγαιχηεξε
απφ 100 επξψ. ε αληίζεζε κε ηελ Δ.Π.Δ, φπνπ ε θάιπςε ηνπ θεθαιαίνπ κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί κφλν απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο εηαηξίαο, ζηελ Α.Δ. επηηξέπεηαη ε θάιπςε ηνπ
θεθαιαίνπ κε δεκφζηα εγγξαθή, ζηελ πεξίπησζε απηή ε θάιπςε ηνπ θεθαιαίνπ
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηξαπεδψλ ή άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, νη νπνίνη
νλνκάδνληαη αλάδνρνη. Η θαηαβνιή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ ηνπο κεηφρνπο ζε κεηξεηά
πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ φςεσο, πνπ ζα αλνηρηεί ζην φλνκα ηεο εηαηξίαο.
Απφ θνξνινγηθή άπνςε, ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο ηδξπηέο κεηφρνπο, ηφζν
θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο, φζν θαη θαηά ηηο κεηαγελέζηεξεο απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ησλ Α.Δ,

κε εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ απφ ηνπο ππάξρνληεο κεηφρνπο ηνπο, δελ

απνηεινχλ δαπάλε απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη
ππνρξεσκέλνη νη κέηνρνη απηήο λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ πξνέιεπζε ησλ ρξεκάησλ.
13

1.5.1 Έλλνηα ηεο κεηνρήο θαη θαηεγνξίεο κεηνρώλ
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Α.Δ. δηαηξείηαη ζε κηθξά, ίζα κεηαμχ ηνπο κεξίδηα, ηηο κεηνρέο.
Η δηαίξεζε απηή, κεηαμχ άιισλ, δηεπθνιχλεη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ θεθαιαίνπ, ηε δηαλνκή ησλ
θεξδψλ θαη ηελ ςεθνθνξία ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ. Έηζη, ε Α.Δ. θαηά ηνλ ρξφλν
ζχζηαζεο ηεο έρεη ηφζε πεξηνπζία, φζε ζρεδφλ θαη ην θαηαβιεκέλν κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην ην
νπνίν έρεη θαηαηκεζεί ζε κεηνρέο.
Η θαηνρή ηεο κεηνρήο δίλεη ζηνλ κέηνρν αλαινγηθά κε ησλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ
δηαζέηεη :


Γηθαηώκαηα ζπκκεηνρήο ζηελ Γηνίθεζε, φπσο δηθαηψκαηα παξάζηαζεο, έθθξαζεο θαη
ςήθνπ ζηελ γεληθή ζπλέιεπζε ηεο εηαηξίαο.



Γηθαηώκαηα πεξηνπζηαθήο θύζεσο, φπσο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ δηαλνκή ησλ
θεξδψλ θαη ζπκκεηνρήο ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο.



Γηαζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα ηνπ κεηφρνπ, φπσο ην δηθαίσκα πξνηηκήζεσο ησλ παιαηψλ
κεηνρψλ ζε θάζε έθδνζε λέσλ θαη ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ.
Με βάζε ηα δηθαηψκαηα πνπ παξέρνπλ νη κεηνρέο ηηο δηαθξίλνπκε ζε:



Κνηλέο κεηνρέο, νη νπνίεο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ αχμεζε ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ θαζψο επίζεο θαη ζηηο απνθάζεηο ηεο
εηαηξίαο.



Πξνλνκηνύρεο κεηνρέο, νη νπνίεο παξέρνπλ θάπνηα ηδηαίηεξα δηθαηψκαηα, πξνλφκηα
ζηνπο κεηφρνπο ζε ζρέζε κε ηηο θνηλέο κεηνρέο, φπσο λα πξνεγνχληαη ζηελ δηαλνκή ηνπ
πξψηνπ κεξίζκαηνο θαη ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ηελ ιχζε θαη εθθαζάξηζε ηεο
εηαηξίαο, λα παξέρνπλ δηθαίσκα ζσξεπηηθνχ κεξίζκαηνο, ζε πεξίπησζε αλεπαξθψλ ή
κεδεληθψλ θεξδψλ λα παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο ηφθν επί ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο
αμίαο.



Μεηνρέο επηθαξπίαο, εθδίδνληαη θαηά ηελ απφζβεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη
παξαδίδνληαη ζηνπο κεηφρνπο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο απνζβέζηεθαλ. Η ζπγθεθξηκέλε
θαηεγνξία κεηνρψλ εκπεξηέρεη φια ηα δηθαηψκαηα ησλ θνηλψλ κεηνρψλ, εθηφο εθείλσλ
ηεο ζπκκεηνρήο ζην πξψην κέξηζκα ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ
επηζηξνθή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.



Αλώλπκεο κεηνρέο, Αλψλπκεο κεηνρέο ή κεηνρέο ζηνλ θνκηζηή νλνκάδνληαη νη κεηνρέο
ζηηο νπνίεο δελ αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ κεηφρνπ, αιιά κέηνρφο ηνπο ζεσξείηαη απηφο
πνπ ηηο θαηέρεη, δειαδή ν θνκηζηήο. Γεληθά ζηε ρψξα καο, νη πεξηζζφηεξεο κεηνρέο πνπ
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θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά είλαη αλψλπκεο, δηφηη κεηαβηβάδνληαη ειεχζεξα, ρσξίο λα
απαηηείηαη γξαπηφο ηχπνο κεηαβίβαζεο.


Ολνκαζηηθέο, νλνκαζηηθέο κεηνρέο είλαη εθείλεο πνπ αλαθέξνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ
κεηφρνπ (θνκηζηή) ζηνλ ηίηιν ηνπο, ηα νπνία θαηαγξάθνληαη θαη ζην βηβιίν κεηφρσλ πνπ
ηεξεί ε Α.Δ. ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, πνπ δελ είλαη εηζεγκέλεο
ζην ρξεκαηηζηήξην, απαηηείηαη ε εγγξαθή ζε εηδηθφ βηβιίν ηεο εηαηξίαο, ην βηβιίν ησλ
κεηφρσλ, ζην νπνίν ηίζεηαη ε ππνγξαθή ηνπ κεηαβηβάδνληνο θαη ηνπ απνθηψληνο, θαζψο
θαη ε εκεξνκελία κεηαβίβαζεο. Ακέζσο κεηά, είηε εθδίδνληαη λέεο κεηνρέο πνπ δίλνληαη
ζην λέν θάηνρν, είηε ζεκεηψλεηαη ε πξάμε κεηαβίβαζεο πάλσ ζηηο παιηέο. Ολνκαζηηθέο
κεηνρέο έρνπκε ππνρξεσηηθά ζηελ πεξίπησζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδεη ε εηαηξία ηνπο ππφρξενπο θαηαβνιήο, θαζψο θαη ζε
εηδηθέο

πεξηπηψζεηο

εηαηξηψλ

κε

απμεκέλε

επζχλε,

φπσο

επελδπηηθέο

θαη

ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο Αληίζεηα, γηα ηε κεηαβίβαζε εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην
νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ πξνβιέπεηαη εηδηθή δηαδηθαζία, κέζσ ηνπ Απνζεηεξίνπ Σίηισλ.


Γεζκεπκέλεο κεηνρέο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαηά ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξίαο, νη ηδξπηέο λα
δεζκεχζνπλ φιεο ή έλα νξηζκέλν αξηζκφ κεηνρψλ, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα
κεηαβηβαζηνχλ ειεχζεξα γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε δέζκεπζή ηνπο.

1.5.2 Αμία κεηνρήο
Η θάζε κεηνρή κπνξεί λα εθθξαζηεί ζηελ ηηκή έθδνζεο ηεο, ζηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο ,
ζηελ ινγηζηηθήο ηεο αμία, θαη ζηελ ηξέρνπζα θαη ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηεο αμία.
Πίλαθαο: έλλνηεο ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο
Σηκή έθδνζεο: Η ηηκή έθδνζεο είλαη ε ηηκή ζηελ νπνία κηα κεηνρή δηαηίζεηαη γηα
πξψηε θνξά ζηνπο κεηφρνπο θαη ηελ νπνία ππνρξενχληαη, νη ηειεπηαίνη λα
θαηαβάιινπλ ζηελ εηαηξία.
Ολνκαζηηθή αμία: Ολνκαζηηθή αμία κεηνρήο είλαη εθείλε πνπ αλαγξάθεηαη θαη
ηππψλεηαη πάλσ ζηνλ ηίηιν
Δζσηεξηθή ή Λνγηζηηθή Αμία: Η ινγηζηηθή αμία κηαο κεηνρήο ηζνχηαη κε ην πειίθν
ηεο ινγηζηηθήο θαζαξήο ζέζεο ηεο εηαηξίαο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ
Σξέρνπζα Αμία: Η ηξέρνπζα αμία κηαο κεηνρήο ηζνχηαη κε ην πειίθν ηεο ηξέρνπζαο
αμίαο ηε θαζαξήο ζέζεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ.
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Αγνξαία ή Υξεκαηηζηεξηαθή Αμία : Η ρξεκαηηζηεξηαθή αμία κηαο κεηνρήο είλαη
απηή πνπ δηακνξθψλεηαη ζην ρξεκαηηζηήξην αμηψλ ιφγσ ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο
ηεο κεηνρήο. Η ρξεκαηηζηεξηαθή αμία κπνξεί λα ζπκπίπηεη κε ηελ ηξέρνπζα, ζε κηα
ηέιεηα αγνξά θεθαιαίνπ ππφ ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο.

2ν ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ
2.1 Δηζαγσγηθά ζηνηρεία ηεο θνξνινγίαο ησλ αλώλπκσλ εηαηξηώλ
Οη αλψλπκεο εηαηξίεο απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα θαη θνξνινγνχληαη γηα ην ζχλνιν ησλ
εηζνδεκάησλ πνπ απνθηνχλ απφ θάζε πεγή11. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αθαίξεζε απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο απηψλ πνπ είλαη αθνξνιφγεηα12.
ηελ πεξίπησζε απηή, κεηψλνληαη ηα αθαζάξηζηα έζνδα θαηά ην πνζφ ησλ ρξεσζηηθψλ ηφθσλ,
πνπ πξνθχπηεη σο πνζνζηφ ησλ απαιιαζζφκελσλ πξνο ηα ζπλνιηθά έζνδα. Δπηπιένλ αθαηξείηαη
πνζνζηφ 5% ησλ εζφδσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζε θνξνινγία. Ο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 αλέξρεηαη ζην 26% θαη είλαη αλεμάξηεηνο απφ ην
είδνο ησλ κεηνρψλ. Δπηπξφζζεηα εθηφο απφ ηνλ θχξην θφξν, ε αλψλπκε εηαηξία πνπ απνθηά
εηζνδήκαηα απφ αθίλεηα, θνξνινγείηαη κε πξφζζεην θφξν 3%. Σν πνζφ απηφ δελ κπνξεί λα είλαη
κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ ηνπ θχξηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο.

2.2 Αληηθείκελν ηνπ θόξνπ (άξζξν 99 Ν. 2238/1994)
ηηο εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο, εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ηξαπεδηθέο θαη
αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο 13 αληηθείκελν θφξνπ είλαη ηα ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ
11

χκθσλα κε άξζξν 98 ηνπ Ν.2238/1994
Με ην Ν.4110/2013 επήιζε αιιαγή φζνλ αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο, πξηλ ην
λφκν πξαγκαηνπνηείην αθαίξεζε απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο ησλ αθνξνινγήησλ θαη απηψλ πνπ
θνξνινγνχληαη θαηά εηδηθφ ηξφπν, πιένλ κε ην Ν.4110/2013 θαηαξγείηαη ε εηδηθή θνξνινγία ησλ θαηά
εηδηθφ ηξφπν εηζνδεκάησλ, ε θνξνιφγεζε ησλ εζφδσλ απηψλ γίλεηαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο.
13
Με ην Ν.4110/2013 Καηαξγείηαη απφ ηα άξζξν 99 θαη 106 ην εηδηθφ θαζεζηψο θνξνιφγεζεο ησλ
εζφδσλ γηα ηηο ηξαπεδηθέο θαη αζθαιηζηηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο. Η θνξνιφγεζε ησλ εζφδσλ ησλ
ηξαπεδψλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζα γίλεηαη κε ηηο γεληθέο
δηαηάμεηο.
12
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ζηελ εκεδαπή θαη ζηελ αιινδαπή. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 99 ηα δηαλεκφκελα
θέξδε ιακβάλνληαη απφ ην ππφινηπν ησλ θεξδψλ, πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ
αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο. Η θνξνινγηθή απηή δηάηαμε νπζηαζηηθά θαζνξίδεη φηη ν
θφξνο εηζνδήκαηνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ απνηειεί εηαηξηθφ βάξνο. Καηφπηλ απηνχ, σο θαζαξά
θέξδε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, απφ ηα νπνία ζα πξνζδηνξηζηνχλ ε θξάηεζε γηα ην ζρεκαηηζκφ
ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ14 θαη ην δηαλεκφκελν ζηνπο κεηφρνπο κέξηζκα. Σα θαζαξά θέξδε
πξνθχπηνπλ κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο15.
ηαλ ε αλψλπκε εηαηξία δηθαηνχηαη λα ζρεκαηίζεη απφ ηα θέξδε ηεο αθνξνιφγεηεο
εθπηψζεηο κε βάζε ηα ηζρχνληα θνξνινγηθά θίλεηξα, ν θφξνο εηζνδήκαηνο, ηειηθά, είλαη
ζπλάξηεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ησλ δηαλεκφκελσλ θεξδψλ, δεδνκέλνπ φηη ε
αθνξνιφγεηε έθπησζε πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ
αθαηξεζεί απφ απηά ε θξάηεζε γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ηα θέξδε πνπ
δηαλέκνληαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή ( κέξηζκα, ακνηβέο κειψλ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ακνηβέο
εξγαηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ). Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ππνινγίδεηαη ζηα θαζαξά θέξδε ηνπ
ηζνινγηζκνχ κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο. Ο ππνινγηζκφο ηνπ
ππνρξεσηηθνχ πξψηνπ κεξίζκαηνο16 θαζψο θαη ηνπ κεξίζκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 876/1979 ζα γίλεηαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ
εηζνδήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη ηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη αλψλπκεο εηαηξίεο κε νπνηαδήπνηε
κνξθή ζηνπο δηθαηνχρνπο είλαη ειεχζεξα θφξνπ εηζνδήκαηνο.
ηα θέξδε πνπ δηαλέκεη κε νπνηαδήπνηε κνξθή ε αλψλπκε εηαηξία, γίλεηαη παξαθξάηεζε
θφξνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν 2238/1994. ηα κεξίζκαηα ή θέξδε
πνπ θεθαιαηνπνηνχληαη ή δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο ζε θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο ελεξγείηαη
παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 10%17. Με ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε
θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηα πην πάλσ εηζνδήκαηα.

14

φμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 2190/1920 η κράτηςη για τακτικό αποθεματικό παφει να είναι υποχρεωτική
όταν αυτό φθάςει τουλάχιςτον το τρίτον του μετοχικοφ κεφαλαίου.
15

Γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 ν ζπληειεζηήο εηζνδήκαηνο γηα ηηο αλψλπκεο είλαη 26%
Μεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Κ.Ν 2190/1920 απφ ην
άξζξν 54 ηνπ Ν. 3604/2007, ην ππνρξεσηηθφ κέξηζκα πνπ δηαλέκεηαη απφ ηα θέξδε ηζνινγηζκψλ πνπ
εγθξίλνληαη κεηά ηελ ηζρχ ηνπ ηειεπηαίνπ λφκνπ (8.8.2007), πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ Α.Ν 148/1967
17
χκθσλα κε ην Ν.4110/2013.
16
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ηαλ ε εκεδαπή αλψλπκε εηαηξία πξνβαίλεη ζε δηαλνκή θεξδψλ θαη ζηα έζνδα ηεο
πεξηιακβάλνληαη έζνδα απφ ζπκκεηνρή ηεο ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν, απφ ηνλ θφξν πνπ
ππνρξεψλεηαη λα απνδψζεη αθαηξείηαη ην κέξνο ηνπ θφξνπ πνπ έρεη ήδε παξαθξαηεζεί ζε βάξνο
ηεο θαη αλαινγεί ζηα δηαλεκφκελα απφ ηα ίδηα θέξδε ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηηο πην πάλσ
ζπκκεηνρέο. Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηα δηαλεκφκελα ή
θεθαιαηνπνηνχκελα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ. Γηα ηα θέξδε πνπ δηαλεκήζεθαλ ην 2012 ν
ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο ήηαλ 25%.

2.3 Υξόλνο επηβνιήο ηνπ θόξνπ (άξζξν 102 ηνπ Ν.2238/1994) θαη ρξνληθή
πεξίνδνο πνπ πξνθύπηεη ην εηζόδεκα (άξζξν 104 ηνπ Ν.2238/1994 ) 18
Ο θφξνο εηζνδήκαηνο επηβάιιεηαη γηα ηα ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε πνπ απνθηψληαη απφ
φιεο ηηο πεγέο ζε θάζε νηθνλνκηθφ έηνο. Γηα ηηο εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο θαη ηηο ππφινηπεο
εηαηξίεο νη νπνίεο είλαη ππνθείκελεο ζηνλ θφξν ζχκθσλα κε ην άξζξν 101 ηνπ Ν. 2238/1994,
φπσο είλαη νη δεκφζηεο, δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη εθκεηαιιεχζεηο θαη νη
εκεδαπέο εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, επηβάιιεηαη θφξνο γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ ζηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ ιήγεη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1εο Απγνχζηνπ ηνπ
πξνεγνχκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο κέρξη 31 Ινπιίνπ ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Ο ρξφλνο
επηβνιήο ηνπ θφξνπ θαζνξίζηεθε ζην πξναλαθεξφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, ψζηε ζε θάζε
πεξίπησζε νη δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λα ππνβάιινληαη ζην ίδην νηθνλνκηθφ έηνο,
δεδνκέλνπ φηη πξνβιέπεηαη, απηέο, λα ππνβάιινληαη κέρξη ηελ 10 ε κέξα ηνπ πέκπηνπ κήλα κεηά
ηελ ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ.
Οη αλψλπκεο εηαηξίεο ησλ νπνίσλ ε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε έιεμε εληφο Απγνχζηνπ πξέπεη
λα ππνβάιινπλ ηελ δήισζε εηζνδήκαηνο κέρξη ηε 10ε Ιαλνπαξίνπ. Δλψ ζε πεξίπησζε πνπ ε
δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ιήγεη εληφο Ινπιίνπ, πξέπεη λα ππνβάιινπλ δήισζε θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο κέρξη ηε 10ε Γεθεκβξίνπ.
Χο ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία πξνθχπηεη ην εηζφδεκα ιακβάλεηαη ε εηαηξηθή
ρξήζε ή ην δηαρεηξηζηηθφ έηνο, γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία (νη
αλψλπκεο εηαηξίεο δειαδή) θαη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηεζεί ζε εθθαζάξηζε, σο
δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ιακβάλεηαη ε πεξίνδνο κεηαμχ ηνπ
ρξφλνπ πνπ ηέζεθαλ απηά ζε εθθαζάξηζε θαη ηνπ ρξφλνπ ιήμεο απηήο.
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χκθσλα κε «θνξνινγία εηζνδήκαηνο Ννκηθψλ θαη Φπζηθψλ πξνζψπσλ» ,ηακαηφπνπινο, Γεκήηξεο
Παξ, 2005
18

2.4 Πξνζδηνξηζκόο αθαζάξηζηνπ θαη θαζαξνύ εηζνδήκαηνο (άξζξν 105 ηνπ
Ν.2238/1994)
Γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, σο αθαζάξηζηα έζνδα
ιακβάλνληαη ηα εμήο:


Οη νξηζηηθέο πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη γεληθψο ηα εηζνδήκαηα απφ εκπνξηθέο
επηρεηξήζεηο



Σα εηζνδήκαηα απφ αθίλεηα, νηθφπεδα, θηλεηέο αμίεο, γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο θαη
ζπκκεηνρή ζε άιιεο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο.



Σα εηζνδήκαηα απφ κεηαβίβαζε νιφθιεξεο ηεο επηρείξεζεο κε ηα άπια ζηνηρεία απηήο,
εηαηξηθψλ ή κεξίδσλ, πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε θνηλσλία αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ αζθεί
επηρείξεζε ή επάγγεικα θαη πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε θνηλνπξαμία ηερληθψλ έξγσλ.



Σα εηζνδήκαηα απφ κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε δηθαηψκαηνο.



Σν εηζφδεκα πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ην κηζζσηή πέξα απφ ηα κηζζψκαηα ζε πεξίπησζε
κίζζσζεο αθηλήηνπ (αέξαο).

Απφ ηα ζπλνιηθά αθαζάξηζηα έζνδα εθπίπηνπλ ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, νη
κηζζνί εξγαδφκελνπ ζε αλψλπκε εηαηξία ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο κε ζπγγεληθφ βαζκφ, εθφζνλ έρνπλ θαηαβιεζεί
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θχξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ. Οη δαπάλεο
κηζζνδνζίαο απηψλ ησλ πξνζψπσλ θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θάζε επηρείξεζε,
αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ
εμνθιεζεί απφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο θαη φηη έρνπλ απνδνζεί νη αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο.
Οη εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαηαλέκνπλ ηα έζνδα θαη ηα
έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, φπσο
απηά νξίδνληαη απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, αλάινγα κε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ κέζσλ
απηψλ. Οη εηαηξίεο απηέο πνπ είηε ππνρξεσηηθά είηε πξναηξεηηθά εθαξκφδνπλ ηα Γηεζλή
Λνγηζηηθά Πξφηππα, πξνζδηνξίδνπλ ηα θαζαξά θνξνινγεηέα θέξδε ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. Απηά πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηα ινγηζηηθά βηβιία, εθφζνλ
απηά ηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη κε βάζε ηνλ πίλαθα
θνξνινγηθψλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
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2.5 Τπνινγηζκόο θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο (άξζξν 106 ηνπ Ν2238/1994)
Μεηά ηηε ηειεπηαίεο αιιαγέο ζηηο αλψλπκεο εηαηξίεο κε ην Ν4110/2013, φπσο
αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θνκκάηη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε θνξνινγία ησλ αλσλχκσλ
εηαηξηψλ αιιάδεη. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο
θαηαξγείηαη ην εηδηθφ θαζεζηψο θνξνιφγεζεο ησλ εζφδσλ γηα ηηο ηξαπεδηθέο θαη ηηο
αζθαιηζηηθέο αλψλπκεο εηαηξίεο θαη πιένλ ε θνξνιφγεζε ησλ εζφδσλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο
εηαηξίεο ζα γίλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο θαη ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θνξνιφγεζεο ησλ ππνινίπσλ
αλψλπκσλ εηαηξηψλ.
Σα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά (δηαλεκφκελα ή θεθαιαηνπνηνχκελα ) αλσλχκσλ εηαηξηψλ
θαη ινηπψλ, θνξνινγνχληαη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο δηαλνκήο ή ηεο θεθαιαηνπνίεζεο. Πέξαλ ηνπ
θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ νθείιεηαη, ζην θαζαξφ πνζφ ησλ κεξηζκάησλ πνπ ιακβάλνπλ νη κέηνρνη
ελεξγείηαη θαη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο19.

2.6 Αιιαγέο ζηεο θνξνινγία ησλ Αλσλύκσλ 20
Με ην Νφκν 4110/2013 έγηλαλ αξθεηέο αιιαγέο φζνλ αθνξά ηελ θνξνιφγεζε ησλ
Αλσλχκσλ εηαηξηψλ. ηα πξνεγνχκελα εδάθηα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί νη αιιαγέο απηέο αιιά
ζεσξήζεθε ζπλεηφ γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπο λα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ21.


Σν αληηθείκελν ηνπ θφξνπ φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην άξζξν 99 γηα ηηο Αλψλπκεο
Δηαηξίεο θαη ηηο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο επεθηείλεηαη θαη ζηηο ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο
εηαηξίεο.



Απφ ηα άξζξα 99 θαη 106, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν εδάθην ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο, θαηαξγείηαη ην εηδηθφ θαζεζηψο θνξνιφγεζεο ησλ εζφδσλ γηα ηηο ηξαπεδηθέο
θαη αζθαιηζηηθέο Αλψλπκεο Δηαηξίεο θαη πιένλ αληηκεησπίδνληαη φπσο νη ινηπέο
Αλψλπκεο Δηαηξίεο.



Απφ ην άξζξν 99, επίζεο, θαηαξγείηαη ν εηδηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξνινγεηέσλ
θεξδψλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ αιινδαπψλ ηξαπεδψλ θαη αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ

Διιάδα θαη πιένλ θνξνινγνχληαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο

θνξνιφγεζεο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ.


Καηαξγείηαη ε εηδηθή θνξνινγία ησλ θαηά εηδηθφ ηξφπν εηζνδεκάησλ, ηζρχνπλ θαη ζε
απηή ηελ πεξίπησζε νη γεληθέο δηαηάμεηο.

19
20
21

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 54
χκθσλα κε ην Ν.4110/2013
χκθσλα κε Γεψξγην η. Αιεθαληή, Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή
20



ζνλ αθνξά ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ θφξνπ, εθπίπηεη ν θφξνο πνπ παξαθξαηείηαη απφ πεγή
Διιάδνο.



Ο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ απμάλεηαη
ζε 26%. Ο θφξνο επηβάιιεηαη θάζε νηθνλνκηθφ έηνο ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα απφ
θάζε πεγή πνπ απνθηάηαη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ 1ε
Απγνχζηνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο κέρξη 31 Ινπιίνπ ηνπ νηθείνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο



ηα κεξίζκαηα ή θέξδε πνπ θεθαιαηνπνηνχληαη ή δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο Αλψλπκεο
Δηαηξίεο, ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 10%. Με ηελ
παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηα
εηζνδήκαηα ηνπ.



Απφ ηα δηαλεκφκελα κεξίζκαηα παξαθξαηείηαη θφξνο 10%.



Σα θέξδε πνπ εηζπξάηηνπλ νη εκεδαπέο Αλψλπκεο εηαηξίεο απφ εηαηξίεο πνπ έρνπλ έδξα
ζε άιιν θξάηνο- κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη εκθαλίδνληαη ζε ινγαξηαζκφ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ, ην
απνζεκαηηθφ απηφ ζρεκαηίδεηαη αλεμάξηεηα κε ην εάλ ππάξρνπλ δεκηέο ή θέξδε.



Γηα ηηο ακνηβέο ή ηα πνζνζηά επί ηνηο εθαηφ πνπ δηαλέκνληαη απφ ηα θέξδε πνπ
θεθαιαηνπνηνχλ ή δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο Αλψλπκεο Δηαηξίεο ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, παξαθξαηείηαη θφξνο κε ζπληειεζηή 40%.



ε πεξίπησζε εμαγνξάο ή απφθηεζεο ηδίσλ κεηνρψλ απφ ηελ Δηαηξία κε ζθνπφ ηελ
κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο, ελεξγείηαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε παξαθξάηεζε θφξνπ.



Απμάλεηαη απφ 50% ζε 75% ην πνζνζηφ ηεο έθπησζεο ησλ δαπαλψλ επηζθεπήο,
ζπληήξεζεο, αλαθαίληζεο, πάγησλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη θάζε είδνο άιιεο
δαπάλεο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ εθκίζζσζε
αθηλήησλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ.

Δπνκέλσο παξαηεξνχκαη φηη κε ην Νφκν 4110/2013 επήιζαλ πνιιέο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο
ζηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ γεληθφηεξα θαη ησλ Αλψλπκσλ Δηαηξηψλ
εηδηθφηεξα. Παξαηεξνχκαη απμεκέλνπο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο θαη παξαθξάηεζεο ζε ζρέζε
κε παξειζνχζεο λνκνζεζίεο θαη θαηάξγεζε ησλ θνξναπαιιαγψλ θαη ησλ θνξνινγεζέλησλ θαηά
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εηδηθφ ηξφπν. Η ζχγθξηζε ησλ πνζνζηψλ θαη ησλ αιιαγψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ επφκελν
πίλαθα22.
Πίλαθαο: αιιαγέο ζηελ θνξνινγία ηωλ Αλωλύκωλ Εηαηξηώλ ζύκθωλα κε Ν.4110/2013
Παξειζνχζεο ρξήζεηο χκθσλα κε Ν.4110/2013
πληειεζηήο θφξνπ

20%

26%

Έθπησζε απφ αθαζάξηζηα

Τπήξρε

Καηαξγείηαη

Πνζνζηφ έθπησζεο ησλ δαπαλψλ

50%

75%

πληειεζηήο παξαθξάηεζεο ζηα

40%

33%

35%

40%

25%

10%

εηζνδήκαηα .

εηζνδήκαηα απφ θηλεηέο αμίεο
πληειεζηήο παξαθξάηεζεο ζηηο
ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ
Παξαθξάηεζε θφξνπ

3ν ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΟΓΟ ΣΗΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΣΟ
ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ
3.1 Δηζαγσγηθά ζηνηρεία γηα ηελ ειιεληθή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά
Ξεθηλψληαο

κηα

ηζηνξηθή

αλαδξνκή, φζνλ

αθνξά

ην

Υξεκαηηζηήξην

Αμηψλ

αλαθαιχπηνπκε ην έηνο ίδξπζήο ηνπ ην 187623. Σν 1918 κεηαηξέπεηαη ζε Ννκηθφ Πξφζσπν
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη ην 1995 κεηεηξάπε ζε αλψλπκε εηαηξία κε κνλαδηθφ κέηνρν ην Διιεληθφ
Γεκφζην24. Σν 1997 ην Διιεληθφ Γεκφζην δηέζεζε κέζσ Ιδησηηθήο Σνπνζέηεζεο 1.983.270
κεηνρέο ηνπ Υ.Α.Α θπξηφηεηαο ηνπ ζε επηιεγκέλνπο επελδπηέο (πηζησηηθά ηδξχκαηα,
ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο θαη ζεζκηθνί επελδπηέο). Σν Γεθέκβξην ηνπ επφκελνπ έηνπο ην
Διιεληθφ Γεκφζην δηέζεζε επηπιένλ 600.00 κεηνρέο ζε επηιεγκέλνπο επελδπηέο. Σν Διιεληθφ
Γεκφζην σο θχξηνο κέηνρνο απνθάζηζε ηελ ζπλαίλεζε ηνπ πξνθεηκέλνπ νη κεηνρέο ηνπ Υ.Α.Α λα
22

Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ www.imerisia.gr άξζξν «φιεο νη
αιιαγέο ζηελ θνξνινγία κεξηζκάησλ θαη εηαηξηθψλ θεξδψλ» Σεο Μαξίαο Βνπξγάλα εκεξνκελία
10/06/2013.
23
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ (ΥΑΑ)
24
χκθσλα κε ην Ν. 2324/95
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εηζαρζνχλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Κχξηα Αγνξά. ηα πιαίζηα απηήο ηεο δέζκεπζεο,
απνθαζίζηεθε ε ίδξπζε κηαο εηαηξίαο ζπκκεηνρψλ. χκθσλα κε απηή ηε δηαδηθαζία, ηνλ
Ιαλνπάξην ηνπ 2000 απεπζχλζεθαλ πξνζθιήζεηο ζε φινπο ηνπο κεηφρνπο ηνπ Υ.Α.Α γηα λα
ζπκκεηάζρνπλ ζην ηδξπηηθφ θεθάιαην ηεο εθδφηξηαο εηαηξίαο «Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα
Αλψλπκε Δηαηξία πκκεηνρψλ» , εηζθέξνληαο ηηο κεηνρέο Υ.Α.Α θαζψο θαη κεηξεηά. Σνλ
επηέκβξην ηνπ 2003 έγηλε ε πιήξεο ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΔΥΑΔ κε ηελ νλνκαζία Υξεκαηηζηήξην
Αζελψλ Α.Δ.

3.2 Ο ξόινο ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ ζηελ νηθνλνκία
Ο ξφινο ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ25 ζε κηα νηθνλνκία είλαη ζεκαληηθφο δηφηη επηηξέπεη ηηο
πιενλαζκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο κηα ελαιιαθηηθή κνξθή επέλδπζεο θαη ζηηο ειιεηκκαηηθέο
νηθνλνκηθέο κνλάδεο κηα ελαιιαθηηθή κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο. Μέζσ ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ νη
επελδπηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα επελδχζνπλ ζε δηάθνξα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη λα
πεηχρνπλ απνδφζεηο θαιχηεξεο απφ απηέο πνπ ηνπο παξέρνπλ νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. Βεβαίσο
ε κεγαιχηεξε επηδησθφκελε απφδνζε ζπλνδεχεηαη θαη απφ κεγαιχηεξν θίλδπλν. Με
ζπγθεθξηκέλνπο φκσο ζηφρνπο θαη ζηξαηεγηθή ν καθξνπξφζεζκνο επελδπηήο ζπλήζσο
επηηπγράλεη ηθαλνπνηεηηθέο απνδφζεηο απφ ηηο επελδχζεηο ηνπ ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά.
Γηα ηηο επηρεηξήζεηο ε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά απνηειεί κηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ ηνπο πξνγξακκάησλ, ε νπνία πινπνίεζε ζπληειεί ζηελ πεξαηηέξσ
αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. Βεβαίσο γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα εηαηξεία ην ρξεκαηηζηήξην γηα ηελ
άληιεζε θεθαιαίσλ απαηηείηαη λα πιεξνί νξηζκέλα θξηηήξηα.

3.3 Όξνη θαη δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζηελ αγνξά αμηώλ 26
Η εηζαγσγή κηαο Αλψλπκεο Δηαηξίαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ απνηειεί ζεκαληηθφ γεγνλφο
ζηελ δσή ηεο επηρείξεζεο, δηφηη ε επηρείξεζε έρεη πξφζβαζε ζε κηα αθφκε πεγή
ρξεκαηνδφηεζεο . Απηή, ινηπφλ ε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε
λα αληιήζεη θεθάιαηα ηα νπνία ζα κπνξέζεη λα ηα αμηνπνηήζεη γηα πεξαηηέξσ επελδχζεηο θαη λα
ηεο δψζνπλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο.
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χκθσλα κε «Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε» ηεχρνο Γ, Λαδαξίδεο Γηάλλεο Σα, Παπαδφπνπινο
Γεκήηξηνο Λ, 2006
26
χκθσλα κε «Η εηζεγκέλε Αλψλπκε Δηαηξία», Απγήηίδεο, Γεκήηξηνο Κ, 2008
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3.3.1 Λόγνη εηζαγσγήο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξίαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ
Οη επηρεηξήζεηο ,φπσο αλαθέξακε , κέζσ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ απνθηνχλ κηα επηπιένλ
πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. Βέβαηα ππάξρνπλ επηπιένλ ιφγνη πνπ θάλνπλ ειθπζηηθή ηελ εηζαγσγή
ησλ κεηνρψλ ζην Υ/Α θαη νη πην ζεκαληηθνί είλαη νη εμήο:


Γηα ηελ εηζαγσγή ζην Υξεκαηηζηήξην δελ απαηηνχληαη ε ρνξήγεζε εκπξάγκαησλ
αζθαιεηψλ, φπσο απαηηνχληαη γηα ηελ ρνξήγεζε δαλείνπ.



Πέξαλ ηεο άκεζεο άληιεζεο θεθαιαίσλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην επξχ
επελδπηηθφ θνηλφ γηα ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζην κέιινλ.



Μεηψλεηαη ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηεο εηαηξίαο θαη δελ ππάξρεη θαηαβνιή θφξνπ
ππεξαμίαο ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ.



Καζεκεξηλή απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο εηαηξείαο απφ ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά.



Γηαθήκηζε ηεο εηαηξίαο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο ζην επξχ θνηλφ.

3.3.2 Πξνϋπνζέζεηο εηζαγσγήο κηαο Αλώλπκεο εηαηξίαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ
Οη πξνυπνζέζεηο θαη νη φξνη εηζαγσγήο κηαο Αλψλπκεο Δηαηξίαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ
Αζελψλ νξίδνληαη απφ ην Ν 3371/200527 θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ.
Αθνινπζνχλ νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εηζαγσγή:


Σα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο
εηζαγσγήο ηνπιάρηζηνλ ηξία εθαηνκκχξηα επξψ, γηα ηνλ φκηιν, ζε ελνπνηεκέλε
βάζε28.



Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα έρνπλ ειεγρηεί απφ νξθσηφ ειεγθηή θαη λα
έρνπλ δεκνζηεχζεη ηνπο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ γηα ηα ηξία
ηειεπηαία ρξφληα29.



Σα θέξδε ηεο εηαηξίαο πξν θφξνπ ζα πξέπεη λα είλαη χςνπο ηέζζεξα εθαηνκκχξηα
επξψ θαη λα κελ είλαη ιηγφηεξα απφ έλα εθαηνκκχξην επξψ γηα ηελ ηειεπηαία
ηξηεηία30.



Η εηαηξία ζα πξέπεη λα έρεη επαξθεί δηαζπνξά ησλ κεηνρψλ ηεο ζην επξχ θνηλφ 31.



Η εηαηξία πνπ ππνβάιιεη αίηεζε πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζεί γηα πξψηε θνξά ζην
ρξεκαηηζηήξην Αμηψλ, πξέπεη λα έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά, γηα φια ηα θνξνινγηθά

27

χκθσλα κε ην Ν.3371/2005 – ΦΔΚ 178/14.7.2005
χκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ Ν. 3371/2005
29
χκθσλα κε ην άξζξν 201 ηνπ Ν. 3371/2005
30
χκθσλα κε ην άξζξν 202 ηνπ Ν. 3371/2005
31
χκθσλα κε ην άξζξν 203 ηνπ Ν. 3371/2005
28
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αληηθείκελα, γηα φιεο ηηο ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ δεκνζηεπηεί νη εηήζηεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.32


Γηα δχν ζπλερφκελα έηε ζα πξέπεη λα νξηζηεί έλα κέινο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ σο
εηδηθφο ζχκβνπινο (sponsor) , ν νπνίνο αλαιακβάλεη κηα ζεηξά απφ ππνρξεψζεηο
φπσο λα πξνβαίλεη ζε παξνπζηάζεηο ηεο εηαηξίαο ζε επελδπηέο ζην Υξεκαηηζηήξην
Αμηψλ33.

Πέξαλ ηνλ βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε φηη
ππάξρνπλ θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ εηζαγσγή ησλ εηαηξηψλ ζηελ θαηεγνξία Μεγάιεο
Κεθαιαηνπνίεζεο θαζψο επίζεο θαη νη φξνη παξακνλήο ζε απηή ηελ θαηεγνξία ή φρη ηα νπνία
νξίδνληαη απφ ηα άξζξα 207-213 ηνπ Ν. 3371/2005.

3.3.3 Τπνρξέσζε ηήξεζεο Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο

Η ειιεληθή πνιηηεία μεθίλεζε ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ( international accounting standards), απφ 1/1/200334, πξηλ απηά δεκνζηεπηνχλ. Σππηθά
ε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ μεθίλεζε απφ 1/1/2005 κε ην Ν. 3229/2004, φπσο νξίδεη ππνρξεσηηθά θαη
ν θαλνληζκφο 1606. Με ηνλ λφκν ηνπ 2004 έρεη επηβιεζεί ζηηο Αλψλπκεο Δηαηξίεο, ησλ νπνίσλ νη
κεηνρέο ηνπο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο είλαη εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε αγνξά, λα ζπληάζζνπλ,
ππνρξεσηηθά, ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά
Πξφηππα. Δπνκέλσο, ππνρξεσηηθά γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ,
Αλψλπκεο εηαηξίεο δεκνζηεχνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο δειαδή ηνλ Ιζνινγηζκφ, ηελ
Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, ηελ Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ θαη ηηο εκεηψζεηο επί
ησλ νηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ηφζν γηα ηηο
αηνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο φζν γηα ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ (αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο).
ζνλ αθνξά ηελ ππνβνιή εηήζησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, νη Αλψλπκεο
Δηαηξίεο πνπ έρνπλ εηζαγάγεη ηηο κεηνρέο ζηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ θαη ζπληάζζνπλ ηηο
νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ζα πξέπεη λα
πξνζαξκφδνπλ κε ηηο πξνζήθνπζεο αλακνξθψζεηο ζηηο αληίζηνηρεο θνξνινγηθέο δειψζεηο
εηζνδήκαηνο, ην ινγηζηηθφ απνηέιεζκα φπσο εκθαλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο
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χκθσλα κε ην άξζξν 204 ηνπ Ν. 3371/2005
χκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.3371/2005
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χκθσλα κε ην Ν. 2992/20.3.2002 « Μέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
33
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ρξήζεσο, πξν ην θνξνινγεηέν απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο
θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη θνξνινγνχληαη κε βάζε ην θνξνινγεηέν απνηέιεζκα απηφ. Η
ζπκθσλία ηνπ ινγηζηηθνχ πξνο ην θνξνινγηθφ απνηέιεζκα ηεο ππφ εμέηαζε ρξήζεσο
παξνπζηάδεηαη ζε ηδηαίηεξε ζεκείσζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

4ν ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠA
4.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή θαη αλάγθε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ πξνηύπσλ 35
Σν 1966 ν πξφεδξνο ηνπ ηλζηηηνχηνπ ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ Αγγιίαο θαη Οπαιίαο, Henry
Benson, έθαλε πξφηαζε ζηα επαγγεικαηηθά ινγηζηηθά ζψκαηα ηνπ Καλαδά, ηνπ Ηλσκέλνπ
Βαζηιείνπ θαη ησλ Η.Π.Α. λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ νξγάλσζε Accountants International Study
Group, πνπ ζα είρε σο ζηφρν λα αλαπηχζζεη ζπγθξηηηθέο κειέηεο θαη ειεγθηηθέο πξαθηηθέο ζηηο
ηξεηο ελ ιφγσ ρψξεο. Έλα ρξφλν αξγφηεξα ε πξφηαζε απηή έγηλε πξάμε θαη ην 1968 εθδφζεθε ε
πξψηε κειέηε αλαθνξηθά κε ηα ζπγθξηηηθέο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο ησλ απνζεκάησλ ζηηο ρψξεο
ηνπ AISG. Οπζηαζηηθά ην AISG ήηαλ πξνθάηνρνο ηεο IASC. Σν 1973 , χζηεξα απφ ζπκθσλία 16
επαγγεικαηηθψλ ινγηζηηθψλ ζσκάησλ 10 ρσξψλ (ηεο Απζηξαιίαο, ηνπ Καλαδά, ηεο Γαιιίαο, ηεο
Γεξκαλίαο, ηεο Ιαπσλίαο, ηνπ Μεμηθνχ, ηεο Οιιαλδίαο, ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο Ιξιαλδίαο
θαη ησλ Η.Π.Α.) ηδξχζεθε ε IASC, κε ηνλ Henry Benson λα εθιέγεηαη πξφεδξνο ηεο. Μεηά απφ
δχν ρξφληα εμέδσζε θαη ην πξψην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν. Οη ζηφρνη ηεο IASC ήηαλ λα
δηαηππψλεη θαη λα εθδίδεη, γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ινγηζηηθά πξφηππα πνπ λα εθαξκφδνληαη
ζηηο δεκνζηεπφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα πξνσζεί ηελ παγθφζκηα απνδνρή θαη
ηήξεζή ηνπο θαη λα εξγάδεηαη γηα ηελ βειηίσζε θαη ελαξκφληζε ησλ θαλφλσλ, ησλ ινγηζηηθψλ
πξνηχπσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70΄, φηαλ ηδξχζεθε ε IASC, ην εκπφξην θαη γεληθφηεξα ε
νηθνλνκία άξρηζαλ λα απνθηνχλ έλα φιν θαη πεξηζζφηεξν πνιπεζληθφ ραξαθηήξα. Έηζη απφ ην
1970 θαη κεηά μεθίλεζε ε αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ, ε ελίζρπζε
ησλ δηεζλψλ επελδχζεσλ θαη γεληθφηεξα ε φιν θαη πεξηζζφηεξν ελνπνηεκέλε νηθνλνκία έδσζε
ηελ δπλαηφηεηα ζηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο λα αληινχλ θεθάιαηα απφ άιιεο ρψξεο. Χζηφζν
ην δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ θαζεζηψο πνπ επηθξαηνχζε θαη γεληθφηεξα ε έιιεηςε δηεζλήο
35

χκθσλα κε «Δηζαγσγή ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα», Καββαδίαο Λεσλίδαο π, 2003
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ινγηζηηθήο ελαξκφληζεο δπζρεξαίλεη ζεκαληηθά ην έξγν ηνπο, αθνχ φζεο επηρεηξήζεηο
επηζπκνχζαλ λα εηζαρζνχλ ηαπηφρξνλα ζε πνιιά ρξεκαηηζηήξηα, ήηαλ αλαγθαζκέλεο λα
ζπληάζζνπλ πνιιαπιά ζεη νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ινγηζηηθέο
απαηηήζεηο ησλ εθάζηνηε ρσξψλ. Ήηαλ εκθαλέο, δειαδή, ε αλάγθε γηα έλα θνηλφ ηξφπν
παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ψζηε λα απνθεπρζεί ην
επηπιένλ θφζηνο θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηνχζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία. Δπηπιένλ ε ξαγδαία
παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο εθηφο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο επεξέαζε
θαζνξηζηηθά θαη ηνπο επελδπηέο. πγθεθξηκέλα άξρηζαλ ηηο ηνπνζεηήζεηο θεθαιαίσλ φρη κφλν ζε
εγρψξηεο αιιά θαη ζε μέλεο κεηνρέο θαη γξήγνξα μεθίλεζε ε δεκηνπξγία ραξηνθπιαθίσλ κε
δηεζλή δηαζπνξά. Γεδνκέλνπ φκσο φηη νη εθηφο ζπλφξσλ επελδχζεηο θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηελ
χπαξμε ζπγθξίζηκσλ πιεξνθνξηψλ, ε έιιεηςε κηαο θνηλήο δηεζλήο ινγηζηηθήο γιψζζαο
πξνθάιεζε ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηνπο επελδπηέο αλαθνξηθά κε ηηο ζπγθξίζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ θαη επνκέλσο κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο.
Έηζη ινηπφλ δεκηνπξγήζεθε ε άκεζε αλάγθε γηα δηεζλή ινγηζηηθή ελαξκφληζε ηφζν γηα ηνπο
επελδπηέο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, φζν θαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. Κάησ απφ απηέο
ηηο ζπλζήθεο πίεζεο γηα εληαία ινγηζηηθή γιψζζα έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο ε IASC θαη ηα
ΓΛΠ. Η δεκηνπξγία ηεο IASC θαη ηα πξψηα ΓΛΠ πνπ εμέδσζε ηηο δεθαεηίεο 1970 θαη 1980,
ήηαλ έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ εθηφλσζε ησλ πηέζεσλ γηα έλα θνηλφ, δηεζλή , ινγηζηηθφ
πιαίζην.
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Πίλαθαο: ιεηηνπξγία ηωλ IFRS36

Σν ηειηθφ πξντφλ ηεο ινγηζηηθήο είλαη ε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κέζα απφ
ηελ παξαθνινχζεζε κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αλαιακβάλεη κηα
νηθνλνκηθή κνλάδα θαη ησλ ινηπψλ γεγνλφησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ζπκππθλψλνπλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπλαιιαγψλ θαη
απεπζχλνληαη θπξίσο ζηνπο εμσηεξηθνχο ρξήζηεο, νη νπνίνη πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηηο
θαηάιιειεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ππφ εμέηαζε επηρείξεζε, πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα
λα ιάβνπλ έλα ειάρηζην επίπεδν πιεξνθνξηψλ γηα απηή. Οη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ είλαη νη επελδπηέο, νη πειάηεο ην θξάηνο, νη εξγαδφκελνη, νηθνλνκηθνί αλαιπηέο θαη
γεληθά θαζέλαο εθηφο ηεο επηρείξεζεο, ν νπνίνο έρεη ελδηαθέξνλ γηα απηή.
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο ινγηζηηθήο, γηα ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
δειαδή, απαηηνχληαη ηέζζεξα ζηάδηα, ε αξρηθή θαηαρώξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο , ε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ , ε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε ζπγθεθξηκέλν
ηξφπν θαη κέζνδν φπσο νξίδεηαη απφ ην εθαξκνζηέν θαηά πεξίπησζε πιαίζην θαη ηέινο νη
γλσζηνπνηήζεηο ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ δηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο .
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4.2 Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα37
4.2.1 Δηζαγσγηθά ζηνηρεία
ηελ επνρή πνπ δνχκε, νη επηρεηξήζεηο πιένλ είλαη παγθφζκηεο θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε
πνιιέο ρψξεο, είηε κε θπζηθή ππφζηαζε, κέζσ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηνπο είηε κε ηα
ειεθηξνληθά ηνπο θαηαζηήκαηα. Η πνξεία ηνπο επεξεάδεη πιήζνο αλζξψπσλ πνπ εμαξηψληαη
απφ απηέο (ηδηνθηήηεο, κέηνρνη, εξγαδφκελνη, πειάηεο, πξνκεζεπηέο θαη θαηαλαισηέο). Σν 2002
ραξαθηεξίζηεθεο, δηθαίσο, ζαλ ην έηνο ησλ ινγηζηηθψλ ζθαλδάισλ θαζψο απνθαιχθζεθαλ
πνιιά ζθάλδαια ηα νπνία πξνέθπςαλ κεηά ηελ απνθάιπςε φηη κεγάιεο εηαηξίεο, νη νπνίεο
εθάξκνδαλ ζπγθεθξηκέλα ηερλάζκαηα δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο αιιά θαη παξάλνκεο ινγηζηηθέο
πξαθηηθέο γηα ηελ δηφγθσζε ησλ θεξδψλ ηνπο θαη ηελ απφθξπςε δαλεηζκνχ απφ ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
Σα πην γλσζηά ζθάλδαια δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο είλαη ηεο εηαηξίαο Enron, ε νπνία
ρξεζηκνπνίεζε νληφηεηεο εηδηθνχ ζθνπνχ γηα απφθξπςε ρξεκαηνδφηεζεο 8,5 δηο δνιάξηα, κεηά
ηελ απνθάιπςε νδεγήζεθε ζε πηψρεπζε θαη επήιζε ε αξρή ηνπ ηέινπο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο
Arthur Andersen, ε νπνία ππέβαιιε έθζεζε ειέγρνπ θαη δελ απνθάιπςε ηελ απάηε. Η εηαηξία
Worldcom ελεπιάθεη θαη απηή ζε νηθνλνκηθφ ζθάλδαιν φηαλ πξνρψξεζε ζε θεθαιαηνπνίεζε
εμφδσλ ζπληήξεζεο 3,8 δηο δνιάξηα θαη παξνπζίαζε αλαθξηβή δαλεηζκφ 2,5 δηο δνιάξηα,
νδεγήζεθε θαη απηή ζε πηψρεπζε θαη πξνέθπςαλ πνηληθέο έξεπλεο ελαληίνλ ηεο δηεχζπλζεο θαη
θαηαδίθε ησλ εκπιεθνκέλσλ.

4.2.2 Οξηζκόο Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ

Η ινγηζηηθή βξέζεθε ζην ζηφραζηξν φισλ ησλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ζεσξήζεθε
φηη νη αζαθείο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαλφλεο θαη νη δηαθνξεηηθνί θαλφλεο αλά ρψξα, έδσζαλ ηα
πεξηζψξηα ζε δηνηθήζεηο εηαηξηψλ λα πξνβνχλ ζε ρεηξηζκνχο κε ζηφρν ηελ παξαπιάλεζε ησλ
επελδπηψλ θαη ησλ άκεζα ελδηαθεξφκελσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εηαηξίαο. Έηζη ινηπφλ ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα εληζρχεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ ζπγθξηζηκφηεηα
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, απνθάζηζε ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ
Λνγηζηηθψλ

Πξνηχπσλ απφ φιεο

ηηο

εηαηξίεο

πνπ

ζπκκεηέρνπλ

ζηηο νξγαλσκέλεο

ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο.
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Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα είλαη ινγηζηηθέο πξαθηηθέο ππφ κνξθή λφκσλ κε ηνπο νπνίνπο
θαινχληαη λα ελαξκνληζηνχλ ππνρξεσηηθά νη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο είλαη εηζεγκέλεο ζην
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ , κεηά απφ ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο. Σα ΓΛΠ εκπινπηίζηεθαλ κε νδεγίεο
πνπ αιιάμαλε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ν νπνίνο ήηαλ απζηεξά ινγηζηηθφο θαη πιένλ είλαη
γλσζηά σο Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (IFRS). Ο ζθνπφο ησλ ΓΛΠ
είλαη ε ζχληαμε θαη παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε νκνηφκνξθν ηξφπν. Βαζηθέο
παξαδνρέο είλαη φηη εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ησλ δεδνπιεπκέλσλ θαη φηη ε ζπλέρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζεσξείηαη δεδνκέλε. Σα ΓΛΠ πεξηγξάθνπλ θαη ηα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φπσο θαηαλνεηφηεηα,
ζπλάθεηα, ζεκαληηθφηεηα, αμηνπηζηία θαη ζπγθξηζηκφηεηα.

4.3 Όξγαλα θαηάξηηζεο ησλ Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ
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Σα φξγαλα θαηάξηηζεο ησλ ΓΛΠ είλαη ηα εμήο:


Η επηηξνπή Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ- International Accounting Standards
Committee Foundation (I.A.S.C). Η επηηξνπή απηή ηδξχζεθε ην 1973 απφ
επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ινγηζηψλ, είλαη ππεχζπλε γηα ηελ έθδνζε ησλ Λνγηζηηθψλ
πξνηχπσλ θαη απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2002 κεηαηξάπεθε ζε κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ
θαη εγθαηαζηάζεθε ζηελ πνιηηεία ηνπ Delaware ησλ Η.Π.Α. ζε ζπλεξγαζία κε ην ψκα
Γηεζλψλ Πξνηχπσλ θξνληίδεη γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ εθαξκνγή ησλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ .



ώκα Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ – International Accounting Board (I.A.S.B).
Σν ζψκα έρεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ αλάπηπμε θαη έθδνζε ησλ Γ.Π.Υ.Π. θαζψο θαη
ησλ πξνζρέδησλ πξνηχπσλ. Οη ζθνπνί ηνπ είλαη ε αλάπηπμε παγθφζκησλ ινγηζηηθψλ
πξνηχπσλ πςειήο πνηφηεηαο, ε πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ πξνηχπσλ θαη ε ζχγθιηζε ησλ
εζληθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ κε ηα δηεζλή



πκβνπιεπηηθή επηηξνπή πξνηύπσλ -Standards Advisory Council (S.A.C.). Οη
ζθνπνί ηεο επηηξνπήο είλαη ε παξνρή ζπκβνπιψλ πξνο ην I.A.S.B ζρεηηθέο κε ηελ
αλάπηπμε ησλ πξνηχπσλ θαη ε

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ

πξνηεηλφκελσλ πξνηχπσλ ζηνπο ρξήζηεο.


Δπηηξνπή Γηεξκελεηώλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο International Financial Reporting Internations Committee (I.F.R.I.C.). βαζηθή
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αξκνδηφηεηα ηεο είλαη ε εξκελεία ησλ πξνηχπσλ θαη ε έγθαηξε παξνρή νδεγηψλ ζρεηηθά
κε ζέκαηα πνπ δελ αλαιχνληαη επαξθψο απφ ηα ίδηα ηα πξφηππα.

4.4 Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ΓΛΠ
χκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζα πξέπεη
απαξαηηήησο λα θαηαξηίδεη θαη λα γλσζηνπνηεί κηα Αλψλπκε Δηαηξία ε νπνία είλαη εηζεγκέλε
ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ πξέπεη λα είλαη νη εμήο:


Σελ θαηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο - financial position.39



Σελ θαηάζηαζε ελνπνηεκέλσλ εηζνδεκάησλ - comprehensive income40.



Σελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ Ιδίσλ θεθαιαίσλ – changes in equity



Σελ θαηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ – cash flow statement.



Καη ηηο ζεκεηψζεηο - full notes, πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ
ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη άιιεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο.

4.5 Καηεγνξίεο Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ 41
Κάζε πξφηππν πνπ έρεη παξνπζηαζηεί αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα θαη πξνβάιιεη ηνλ ηξφπν
θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη δηαθφξσλ άιισλ ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε
ινγηζηηθφ επίπεδν. Οη θαηεγνξίεο είλαη νη εμήο:
1. ΓΛΠ 1 : Αλαθέξεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
2. ΓΛΠ 2 : Αλαθέξεηαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ Απνζεκάησλ
3. ΓΛΠ 7 : Αλαθέξεηαη ζηηο θαηαζηάζεηο Σακεηαθψλ Ρνψλ.
4. ΓΛΠ 8 : Αλαθέξεηαη ζηηο Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο θαη ζηηο ινγηζηηθέο Δθηηκήζεηο θαη Λάζε
5. ΓΛΠ 10: Αλαθέξεηαη ζηα γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνχ.
6. ΓΛΠ 11: Αλαθέξεηαη ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο ζπκβάζεηο
7. ΓΛΠ 12 : Αλαθέξεηαη ζηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο.
8. ΓΛΠ 14 : Αλαθέξεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα.
9. ΓΛΠ 16 : Αλαθέξεηαη ζηα Δλζψκαηα Πάγηα
10. ΓΛΠ 17: Αλαθέξεηαη ζηηο Μηζζψζεηο.
11. ΓΛΠ 18: Αλαθέξεηαη ζηα έζνδα.
12. ΓΛΠ 19 : Αλαθέξεηαη ζηηο παξνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ.
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13. ΓΛΠ 20 : Αλαθέξεηαη ζηελ ινγηζηηθή ησλ Δπηρνξεγήζεσλ θαη Γλσζηνπνηήζεσλ ηεο
θξαηηθήο ππνζηήξημεο
14. ΓΛΠ 21: Αλαθέξεηαη ζηηο επηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο.
15. ΓΛΠ 23: Αλαθέξεηαη ζην θφζηνο δαλεηζκνχ.
16. ΓΛΠ 24: Αλαθέξεηαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ.
17. ΓΛΠ 26: Αλαθέξεηαη ζηελ Λνγηζηηθή θαη Πιεξνθφξεζε Πξνγξακκάησλ Παξνρψλ
απνρψξεζεο απφ ηελ ππεξεζία.
18. ΓΛΠ 27: Αλαθέξεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
19. ΓΛΠ 28: Αλαθέξεηαη ζηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
20. ΓΛΠ 29: Αλαθέξεηαη ζηελ παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε ππεξπιεζσξηζηηθέο
νηθνλνκίεο.
21. ΓΛΠ 30 : Αλαθέξεηαη ζε γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηξαπεδψλ θαη
φκνησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ.
22. ΓΛΠ 31 : Αλαθέξεηαη ζηηο επελδχζεηο ζε θνηλνπξαμίεο.
23. ΓΛΠ 32 : Αλαθέξεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο
απνηίκεζεο.
24. ΓΛΠ 33: Αλαθέξεηαη ζηα θέξδε αλά κεηνρή.
25. ΓΛΠ 34 : Αλαθέξεηαη ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
26. ΓΛΠ 36 : Αλαθέξεηαη ζηελ κείσζε ηεο αμίαο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ.
27. ΓΛΠ 37 : Αλαθέξεηαη ζηηο πξνβιέςεηο, ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδηάκεζεο
απαηηήζεηο.
28. ΓΛΠ 38 : Αλαθέξεηαη ζηα άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ.
29. ΓΛΠ 40 : Αλαθέξεηαη ζηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα.
30. ΓΛΠ 41: Αλαθέξεηαη ζε γεσξγηθά ζέκαηα.
Η Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) ελαξκνλίδεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε πνπ παξέρνπλ
νη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε πξνζηαζία ησλ
επελδπηψλ. Με ηελ εθαξκνγή δηεζλψλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ πινπνηείηαη ε δηαθχιαμε ηεο
εκπηζηνζχλεο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη, ηαπηφρξνλα, ε δηεπθφιπλζε ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο θηλεηψλ αμηψλ ζε δηαζπλνξηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Σα παξαπάλσ πξφηππα
δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ελαξκνληζζνχλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
παξνπζηάδνληαη απφ ηηο εηαηξείεο. θνπφο είλαη ε εμαζθάιηζε πςεινχ επίπεδνπ δηαθάλεηαο θαη
ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Γηα λα εγθξηζεί έλα δηεζλέο ινγηζηηθφ
πξφηππν, ε εθαξκνγή ηνπ πξέπεη λα παξέρεη κηα πηζηή θαη έληηκε εηθφλα ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο, λα αληαπνθξίλεηαη
32

ζην επξσπατθφ δεκφζην ζπκθέξνλ θαη λα πιεξνί ηα θξηηήξηα θαηαλνεζηκφηεηαο, ζπλάθεηαο,
αμηνπηζηίαο θαη ζπγθξηζηκφηεηαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε πνπ
είλαη αλαγθαία γηα ηε ιήςε νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηζηαζίαο ηεο
δηαρείξηζεο. Η Δπηηξνπή ζπλελλνείηαη κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ ησλ
Αγνξψλ Κηλεηψλ Αμηψλ (ΔΔΡΑΑΚΑ) γηα ηελ αλάπηπμε θνηλήο πξνζέγγηζεο επηβνιήο ησλ
πξνηχπσλ. Η παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη θαη αλαιχεη ην Γηεζλέο Πξφηππν 12, πνπ αθνξά
ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ έλλνηα ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο θαη
ηελ επίδξαζε ηεο ζηηο Αλψλπκεο Δηαηξίεο νη νπνίεο έρνπλ εηζαγάγεη ηηο κεηνρέο ζηνπο ζην
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη ππνρξενχληαη εθ ηνπ λφκνπ λα ηεξνχλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά
Πξφηππα.

5Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 12 ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
5.1 Δηζαγσγή – ζθνπόο ηνπ ΓΛΠ 1242

Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ πξφηππν 12 αθνξά ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θφξσλ. Σν
πξφηππν απηφ εγθξίζεθε ην 1979 θαη αλαζεσξήζεθε ην 1994 φπνπ θαη νλνκάζηεθε Φφξνη
Δηζνδήκαηνο. Ο ζθνπφο ηνπ ΓΛΠ 12, είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ θφξσλ
εηζνδήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ηξερνπζψλ θαη ησλ
κειινληηθψλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ κειινληηθή αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ή ην κειινληηθφ δηαθαλνληζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απεηθνλίδνληαη
ζηνλ Ιζνινγηζκφ, θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ή άιισλ γεγνλφησλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο πνπ
απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Απφ θάζε ζηνηρείν ηνπ ηζνινγηζκνχ, πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, αλακέλεηαη κειινληηθά λα
πξνθχςεη έλα έζνδν, ζε επφκελε ρξήζε ή ζε επφκελεο ρξήζεηο, ιφγσ είηε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
είηε ιφγσ πψιεζεο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ αλακέλεηαη ην ζπγθεθξηκέλν έζνδν λα απμήζεη ε λα
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κεηψζεη ηηο κειινληηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη, ζχκθσλα κε ην
Γ.Λ.Π. 12 λα θαηαρσξεζεί κηα αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ή απαίηεζε αλάινγα κε
ηηο επηπηψζεηο κείσζε ή αχμεζε ησλ κειινληηθψλ θνξνινγεηέσλ ππνρξεψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο
κνλάδαο.
Μηα ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο παξνπζηάδεη ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ελφο γεγνλφηνο εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη ζε επφκελεο ρξήζεηο λα
πξαγκαηνπνηεζεί κηα εθξνή πφξσλ πνπ ζα ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε. ε πεξίπησζε θαηά
ηελ νπνία ηελ ζηηγκή ηνπ δηαθαλνληζκνχ ηεο ππνρξέσζεο ππάξρεη ζνβαξή πηζαλφηεηα λα
πξνθχςεη κηα αχμεζε ή κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ηφηε ε επηρείξεζε ζα πξέπεη
λα θαηαρσξήζεη κηα αλακελφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ή απαίηεζε. Αθνινπζψληαο απηήλ
ηελ αξρή ηνπ πξνηχπνπ ζα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζε φθεινο ή ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ
κε αληίζηνηρε ρξενπίζησζε ησλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ή ησλ ππνρξεψζεσλ νη
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ην θιείζηκν ηεο
δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ απφ κφληκεο ή πξνζσξηλέο ινγηζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ινγηζηηθψλ θαη
θνξνινγεηέσλ θεξδψλ.

5.2 Πεδίν εθαξκνγήο43
Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν έρεη σο πεδίν εθαξκνγήο ηελ ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ
θφξσλ εηζνδήκαηνο, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο θφξνπο πνπ επηβάιινληαη ζην
εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ θαη βαζίδνληαη ζηα θνξνινγεηέα θέξδε44. Οη θφξνη εηζνδήκαηνο
επίζεο πεξηιακβάλνπλ θφξνπο, φπσο νη παξαθξαηνχκελνη θφξνη, νη νπνίνη είλαη πιεξσηένη απφ
κηα ζπγαηξηθή, ζπγγελή ή θνηλνπξαμία θαηά ηελ δηαλνκή θεξδψλ πξνο ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα.
Δπηπιένλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν αζρνιείηαη θαη κε ηηο κεζφδνπο ηεο ινγηζηηθήο θαηαρψξηζεο
γηα ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο ή γηα ηηο θνξνινγηθέο πηζηψζεηο ιφγσ επέλδπζεο.

5.3 Βαζηθέο έλλνηεο
Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πξνηχπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην λα παξνπζηαζηνχλ νη
βαζηθέο έλλνηεο, ηηο

νπνίεο εηζαγάγεη ην πξφηππν θαζψο θαη ινγηζηηθέο έλλνηεο πνπ

ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθφηεξα απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη
έλλνηεο ηνπ ινγηζηηθνχ απνηειέζκαηνο, ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο, ηνπ θφξνπ σο έζνδν θαη
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χκθσλα κε taxheaven.gr
Έρεη γίλεη ήδε αλαθνξά ζηα θνξνινγεηέα θέξδε θαη ηνλ νξηζκφ απηψλ ζε πξνεγνχκελν εδάθην ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο.
44

34

έμνδν ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηα αλαβαιιφκελα θνξνινγηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
1. Λνγηζηηθέο δηαθνξέο
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο ρξήζεο θαηαρσξνχληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία δηάθνξα
έμνδα ηεο επηρείξεζεο, ηα νπνία είλαη κελ πξαγκαηηθά , δειαδή αθνξνχλ πξαγκαηηθή
ζπλαιιαγή, πιελ φκσο δελ αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη
ν θνξνινγηθφο λνκνζέηεο εθηηκά, φηη δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ επηηεδεπκαηία,
ραξαθηεξίδνληαη σο δαπάλεο κε παξαγσγηθέο θαη πεξαηηέξσ δελ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε
ησλ πσιήζεσλ. Ο θνξνινγηθφο λφκνο45 παξνπζηάδεη κέζα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31, φιεο
εθείλεο ηηο δαπάλεο θαη ηα έμνδα πνπ δηθαηνχληαη νη επηηεδεπκαηίεο λα αθαηξέζνπλ απφ ηα
αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην θαζαξφ θνξνινγεηένπ θέξδνπο ή ε
θνξνινγηθή δεκηά. Δπίζεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 105 πξνζζέηεη ζηελ παξαπάλσ ιίζηα
θάπνηεο δαπάλεο πνπ αθαηξνχληαη απφ ην αθαζάξηζην εηζφδεκα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ (Α.Δ.
θαη Δ.Π.Δ.). Η έλλνηα ηεο ινγηζηηθήο δηαθνξάο είλαη φια εθείλα ηα πνζά ησλ δαπαλψλ πνπ
πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ζηα ινγηζηηθά θέξδε ή λα αθαηξεζνχλ, ψζηε λα πξνθχςεη ην θνξνινγεηέν
εηζφδεκα γηα ηελ επηρείξεζε έηζη ψζηε λα γίλεη ε θνξνινγηθή αλακφξθσζε ησλ θεξδψλ.
2. Λνγηζηηθφ απνηέιεζκα
Δίλαη ην θαζαξφ θέξδνο ή ε δεκία κηαο ρξήζεσο, πξηλ απφ ηελ αθαίξεζε ηεο δαπάλεο θφξνπ.
3. Φνξνινγεηέν εηζφδεκα ή θνξνινγηθή δεκηά
Δίλαη ην πνζφ ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκηάο κηαο ρξήζεσο, πνπ πξνζδηνξίδεηε ζχκθσλα κε ηνπο
θαλφλεο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, επί ηνπ νπνίνπ είλαη πιεξσηένη ή αληίζηνηρα
ζε πεξίπησζε δεκηάο, επηζηξεπηένη νη θφξνη εηζνδήκαηνο.
4. Έμνδν θφξνπ
Δίλαη ην ζπγθεληξσηηθφ πνζφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκηάο
ηεο πεξηφδνπ θαη αθνξά ηνλ ηξέρνληα θαη ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν.
5. Σξέρνλ θφξνο
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Δίλαη ην πνζφ ησλ πιεξσηέσλ (αλαθηήζηκσλ) θφξσλ εηζνδήκαηνο πνπ αθνξά ζην θνξνινγεηέν
θέξδνο (θνξνινγηθή δεκηά) κηαο πεξηφδνπ
6. Αλαβαιιφκελε θνξνινγία46
χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 12 θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ππφςε θαη λα θαηαρσξείηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηα
θνξνινγεηέα θέξδε θαη ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηα ινγηζηηθά θέξδε. Η δηαθνξά απηή
ρξεσζηηθή ή πηζησηηθή νλνκάδεηαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία.
7. Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Δίλαη ηα πνζά ησλ πιεξσηέσλ θφξσλ εηζνδήκαηνο ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο πνπ αθνξνχλ ζε
θνξνινγεηέεο ρξνληθέο δηαθνξέο.
8. Αλαβαιιφκελα θνξνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δίλαη ηα πνζά ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πνπ είλαη αλαθηήζηκα ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο θαη
αθνξνχλ ζε εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο, κεηαθεξφκελεο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο
δεκηέο θαη κεηαθεξφκελεο αρξεζηκνπνίεηνπο πηζησηηθνχο θφξνπο. Οη πξνζσξηλέο δηαθνξέο είλαη
νη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο ζηνλ
ηζνινγηζκφ θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ηνπ, νη δηαθνξέο απηέο κπνξεί λα είλαη θνξνινγεηέεο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο νη νπνίεο είλαη πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ ζα θαηαιήμνπλ ζε θνξνινγεηέεο
πνζά θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο ησλ κειινληηθψλ πεξηφδσλ, φηαλ ε
ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο αλαθηάηαη ή ηαθηνπνηείηαη.
Δπηπξφζζεηα νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο κπνξεί λα είλαη εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο νη νπνίεο
ζα θαηαιήμνπλ ζε πνζά πνπ είλαη εθπεζηέα θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο
ή ηεο θνξνινγηθήο δεκηάο ησλ κειινληηθψλ πεξηφδσλ, φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο αλαθηάηαη ή ηαρηνπνηείηαη.
9. Φνξνινγηθή βάζε
Η θνξνινγηθή βάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο είλαη ην πνζφ πνπ απνδίδεηαη ζε
απηφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο. Η θνξνινγηθή βάζε
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη, νπζηαζηηθά, ην πνζφ πνπ ζα είλαη εθπεζηέν θνξνινγηθά απφ
θνξνινγεηέα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζα εηζξεχζνπλ ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα, φηαλ απηή
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αλαθηά ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Αλ απηά ηα νηθνλνκηθά νθέιε δελ είλαη
θνξνινγεηέα, ε θνξνινγηθή βάζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ίζε κε ηελ ινγηζηηθή αμία.
10. Πξνζσξηλέο δηαθνξέο
Δίλαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξεψζεσλ
ζηνλ Ιζνινγηζκφ θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεσο ηνπ.

5.3 Έλλνηα ηεο αλαβαιιόκελε θνξνινγίαο
Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ θαζαξψλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ κηαο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη
πάληα κε βάζε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο, νη νπνίεο είλαη ε απηνηέιεηα ησλ ρξήζεσλ
θαη ε ζπζρέηηζε εζφδσλ θαη εμφδσλ. Καηά ησλ πξνζδηνξηζκφ, φκσο ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ
αξθεηέο θνξέο δελ ηεξνχληαη απηέο νη αξρέο, αιιά πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο θαλφλεο πνπ
επηβάιινπλ νη θνξνινγηθέο αξρέο πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη δηαθνξεηηθνί. Γηα ηελ
θαηαλφεζε ηεο δηαθνξάο απηήο κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε γηα παξάδεηγκα ζε κηα δαπάλε πνπ
κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη λα κελ ζπκκεηέρεη ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ή κπνξεί λα ζπκβεί θαη ην αληίζεην. Σν ίδην κπνξεί λα
ζπκβεί θαη κε ηα έζνδα. πλεπψο, ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θνξνινγηθή
δήισζε δηαθέξεη απφ ηνλ θφξν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ηζρχνληα θνξνινγηθνχ
ζπληειεζηή ζηα θαζαξά ινγηζηηθά θέξδε. Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 12, θαηά ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη θαη λα θαηαρσξείηαη ε δηαθνξά
κεηαμχ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη θαη κε βάζε ηα θνξνινγεηέα θέξδε θαη ηνπ θφξνπ πνπ
πξνθχπηεη κε βάζε ηα ινγηζηηθά θέξδε. Η δηαθνξά απηή είηε πηζησηηθή είηα ρξεσζηηθή
νλνκάδεηαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία.
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Πίλαθαο: Αλαβαιιόκελε θνξνινγία

5.3.1 Φνξνινγηθή ππνρξέσζε θαη θνξνινγηθή απαίηεζε47
ε πξνεγνχκελν εδάθην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαθέξακε ηελ θνξνινγηθή βάζε ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δειαδή ην πνζφ πνπ ζα είλαη εθπεζηέν θνξνινγηθά απφ ηα
θνξνινγεηέα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθή αμίαο ηνπ.
Αλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε δελ είλαη θνξνινγεηέα ε θνξνινγηθή βάζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρεία
κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ινγηζηηθή αμία ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη κηθξφηεξε απφ
ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηηο επφκελεο ρξήζεηο ηα θνξνινγεηέα θέξδε ζα είλαη απμεκέλα ζε ζρέζε
κε ηα ινγηζηηθά θαηά ην πνζφ ηεο δηαθνξάο (ινγηζηηθή αμία- θνξνινγεηέα αμία). Η δηαθνξά
απηή απνηειεί κηα θνξνινγεηέα πξνζσξηλή δηαθνξά ε νπνία πξνθαιεί κηα αλαβαιιφκελε
θνξνινγηθή ππνρξέσζε.
ε πεξίπησζε πνπ ε θνξνινγηθή βάζε είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηηο
επφκελεο ρξήζεηο ηα θνξνινγεηέα θέξδε ζα είλαη κεησκέλα ζε ζρέζε κε ηα ινγηζηηθά. Η
δηαθνξά απηή είλαη κηα εθπεζηέα πξνζσξηλή δηαθνξά θαη πξνθαιεί κηα αλαβαιιφκελε
47

χκθσλα κε « ΓΛΠ θαη θνξνινγία επηρεηξήζεσλ», Μάηζνο Γ., 2005
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θνξνινγηθή απαίηεζε. Δλψ ζε πεξίπησζε πνπ είλαη ίζε ε θνξνινγηθή βάζε κε ηελ ινγηζηηθή
αμία ηνπ ηφηε ηα αλακελφκελα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ην ελ ιφγσ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ είλαη
θνξνινγεηέα.

5.4 Λνγηζηηθή Αληηκεηώπηζε ηεο Αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο
Η ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ζε κηα εηζεγκέλε Αλψλπκε
εηαηξία κπνξεί λα ηαθηνπνηεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο είλαη ε θαηαρψξεζε ηνπ ηξέρνληνο
θαη ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ηελ θαηαρψξεο ηνπ
ηξέρνληνο θαη ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα.

5.4.1 Αλαβαιιόκελε θνξνινγία θαη Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο
Ο ηξέρσλ θαη ν αλαβαιιφκελνο θφξνο ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζηα έζνδα ή ηα έμνδα θαη λα
πεξηιακβάλεηε ζην θαζαξφ θέξδνο ή δεκηά ηεο ρξήζεσο, εθηφο αλ πξνθχπηεη απφ:


πλαιιαγή ή γεγνλφο θαηαρσξνχκελν θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηελ ίδηα ή
δηαθνξεηηθή ρξήζε



πγρψλεπζε επηρεηξήζεσλ κε εμαγνξά.

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο πξνθχπηνπλ θπξίσο, φηαλ έζνδα ή
έμνδα πεξηιακβάλνληαη ζην ινγηζηηθφ απνηέιεζκα κηαο ρξήζεο, αιιά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην
θνξνινγεηέν απνηέιεζκα άιιεο ρξήζεο. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πνπ πξνθχπηεη θαηαρσξείηαη
ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.

5.4.2 Αλαβαιιόκελε θνξνινγία θαη Ίδηα θεθάιαηα
Ο ηξέρσλ θαη ν αλαβαιιφκελνο θφξνο πξέπεη λα ρξεψλεηαη ή λα πηζηψλεηαη θαηεπζείαλ ζηα
ίδηα θεθάιαηα, αλ ν θφξνο αθνξά ζε ζηνηρεία πνπ έρνπλ πηζησζεί ή ρξεσζεί απεπζείαο ζηα ίδηα
θεθάιαηα, ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή ρξήζε.

ηαλ , δειαδή, ε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ

ζηνηρείνπ αλαπξνζαξκφδεηαη γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο θαη ε αλαπξνζαξκνγή απηή ζρεηίδεηαη
κε ινγηζηηθή αλαπξνζαξκνγή πξνεγνχκελεο ρξήζεσο ή κε αλακελφκελε ινγηζηηθή
αλαπξνζαξκνγή επφκελεο ρξήζεσο, νη θνξνινγηθέο επηδξάζεηο ηφζν ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ φζν θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαηαρσξνχληαη ζηα
ίδηα θεθάιαηα ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο ζηελ ρξήζε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. ηαλ φκσο δελ
ππάξρεη ζπζρεηηζκφο νη θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο ηεο πξνζαξκνγήο ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο.
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5.5 πκςεθηζκόο ησλ αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ θαη
απαηηήζεσλ
Η θάζε επηρείξεζε πξέπεη λα ζπκςεθίδεη ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ηηο θαη
ηηο ππνρξεψζεηο ηεο κφλν ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:


Έρεη έλα λφκηκν δηθαίσκα λα ζπκςεθίζεη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη
ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ.



Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθε΄ο
ππνρξεψζεηο αθνξνχλ ζε θφξνπο εηζνδήκαηνο πνπ βεβαηψλνληαη απφ ηελ ίδηα
θνξνινγηθή αξρή θαη ζρεηίδνληαη είηε κε ηελ ίδηα θνξνινγνχκελε νηθνλνκηθή κνλάδα
είηε κε δηαθνξεηηθέο θνξνινγεηέεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο

Ο ρξεσζηηθφο ή πηζησηηθφο θφξνο πνπ αθνξά ζε θέξδνο ή δεκηά απφ ηε ζπλήζε
δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα ηεο θαηάζηαζεο
απνηειεζκάησλ ρξήζεσο.

5.6 Γηαθνξέο ΓΛΠ 12 θαη Διιεληθώλ Πξνηύπσλ
Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12 έρεη αξθεηέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα Διιεληθά
Λνγηζηηθά Πξφηππα φζνλ αθνξά ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο γηα ηα λνκηθά
πξφζσπα θαη θαηά επέθηαζε θαη ηεο εηζεγκέλεο Αλψλπκεο εηαηξίαο. Οη νπζηψδεηο δηαθνξέο ησλ
δχν πξνηχπσλ είλαη νη παξαθάησ48:


χκθσλα κε ην ΓΛΠ 12 ν θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο αλαγλσξίδεηαη σο ην
ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ βαξχλεη ηα απνηειέζκαηα, θαηαρσξείηαη δειαδή ζαλ
δαπάλε ζην ινγαξηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. ηα ειιεληθά πξφηππα, ν θφξνο
εηζνδήκαηνο απνηειεί έμνδν νπφηε δελ δηακνξθψλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο αιιά
απνηειεί ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο ζηα απνηειέζκαηα απηά.



χκθσλα κε ην ΓΛΠ 12, ε δεκηά ρξήζεσο, κεηαθέξεηαη ζε επφκελε ρξήζε γηα
ζπκςεθηζκφ κε ηα θνξνινγεηέα θέξδε κηαο επφκελεο ρξήζεο, φπσο αλαθέξακε θαη
πξνεγνπκέλσο. Η απαίηεζε απηή θαηαρσξείηαη φηαλ είλαη βέβαην θαη εθηφο ακθηβνιίαο
φηη ε επηρείξεζε ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζην κέιινλ θέξδε πνπ ζα γίλεη εθηθηφο ν
ζπκςεθηζκφο ηεο απαίηεζεο. Αληηζέησο ζηα Διιεληθά πξφηππα ην θνξνινγηθφ

48

χκθσλα κε «Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην Γεληθφ Λνγηζηηθφ
ρέδην ζεσξία θαη πξάμε», Καξαγηψξγνο, Θ, Πεηξίδεο 2006.
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πιενλέθηεκα ησλ δεκηψλ ηεο ρξήζεσο δελ εμεηάδεηαη ινγηζηηθά, αιιά θαηαγξάθεηαη
απιά ην θνξνινγηθφ πιενλέθηεκα πνπ εγθιείνπλ νη κεηαθεξφκελεο εηο λέν δεκηέο.


Σν ΓΛΠ 12 απαηηεί εθηεηακέλεο γλσζηνπνηήζεηο αληίζεηα κε ηα ειιεληθά πξφηππα, ηα
νπνία νξίδνπλ ειάρηζηεο γλσζηνπνηήζεηο.



Σν ΓΛΠ 12 δηαθξίλεη ην θφξν εηζνδήκαηνο ζε ηξέρνληα θαη αλαβαιιφκελν. Δλψ ηα
Διιεληθά δελ πξνρσξνχλ ζε απηή ηελ δηάθξηζε, αλαγλσξίδνπλ ηα ινγηζηηθά θέξδε
ρξήζεσο θαη ηηο δηάθνξεο ινγηζηηθέο δηαθνξέο σο ηξέρνληα θφξν θαη δελ πξνρσξνχλ
ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ αλαβαιιφκελνπ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6ν
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ49
6.1 Δηζαγσγή
πσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν ηκήκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε αλαβαιιφκελε
θνξνινγία είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηα θνξνινγεηέα θέξδε θαη
ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηα ινγηζηηθά θέξδε. ηελ παξνχζα παξάγξαθν ζα
παξνπζηάζνπκε παξαδείγκαηα ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη θαηαρψξεζεο ηεο αλαβαιιφκελεο
θνξνινγίαο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε θαη
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε.

6.2 Παξάδεηγκα Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθήο Απαίηεζεο
Με βάζε ηα παξαπάλσ ζεσξνχκε φηη κηα Αλψλπκε εηαηξία εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην
Αμηψλ ππνινγίδεη απνζβέζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε βάζε νπο θαλφλεο ησλ
Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζπλνιηθήο αμίαο 120.000 επξψ. Σα θαζαξά απνηειέζκαηα
πξν θφξσλ ηεο ρξήζεο αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 400.000 επξψ ε εηαηξεία θνξνινγείηαη κε 26%.
Γηα ηηο αλάγθεο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ππνιφγηζε απνζβέζεηο χςνπο 150.000 επξψ.
Σα θαζαξά απνηειέζκαηα πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ κε βάζε ηνπο θαλφλεο ησλ ΓΛΠ αλήιζαλ ζην
πνζφ ησλ 370.000 επξψ. Δπνκέλσο ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο κεηα παξαπάλσ
δεδνκέλα είλαη:
Απνηειέζκαηα κε ηα Διιεληθά Απνηειέζκαηα κε Γηεζλή

Γηαθνξά

400.000

30.000

49

370.000

χκθσλα κε Δθπα
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Δθφζνλ ηα απνηειέζκαηα κε βάζε ηα Διιεληθά ινγηζηηθά Πξφηππα είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα
απνηειέζκαηα κε βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ηφηε έρνπκε ηελ πεξίπησζε ηεο
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο, φπσο αλαθέξακε θαη ζε πξνεγνχκελν εδάθην ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο. Οπφηε ε ινγηζηηθή εγγξαθή πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ζηα βηβιία πνπ ηεξεί ε
επηρείξεζε ζα είλαη ε εμήο:

Κσδηθφο

Πίλαθαο : Παξάδεηγκα αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο
πεξηγξαθή
Υξέσζε
Πίζησζε
Μαθξνπξφζεζκεο

18.90

7.800

απαηηήζεηο
30.000ρ26%=7800
Τπνρξεψζεηο απφ

54.08

7800

θφξνπο θαη ηέιε

6.3 Παξάδεηγκα Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθήο Τπνρξέσζεο
ε πεξίπησζε πνπ ε Αλψλπκε Δηαηξία εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ έρεη
ππνινγίζεη απνζβέζεηο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε βάζε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά
Πξφηππα, ζπλνιηθήο αμίαο 160.000 θαη ηα θαζαξά ηεο απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ηεο ρξήζεο
είλαη 400.000 επξψ θαη επηζπκεί, ιφγσ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο λα ππνινγίζεη απνζβέζεηο
ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ, νη νπνίεο είλαη 120.000 θαη ηα θαζαξά πξφ θφξσλ είλαη 440.000, ππάξρεη
επνκέλσο δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα κε βάζε ηνπο ηξφπνπο ππνινγηζκνχ κε ηα δχν πξφηππα ζε
απηή ηελ πεξίπησζε αξρηθά βξίζθνπκε ηελ δηαθνξά, ε νπνία είλαη:
Απνηειέζκαηα κε ηα Διιεληθά Απνηειέζκαηα κε Γηεζλή

Γηαθνξά

400.000

-40000

440.000

Δθφζνλ ηα απνηειέζκαηα κε βάζε ηα Διιεληθά είλαη κηθξφηεξα απφ ηα απνηειέζκαηα κε βάζε
ηα ΓΛΠ, ηφηε έρνπκε ηελ πεξίπησζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο. Οπφηε ε
Αλψλπκε Δηαηξία ζα πξέπεη λα δηελεξγήζεη ηελ παξαθάησ εγγξαθή γηα ηελ δηεπζέηεζε ηεο
δηαθνξάο.
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Κσδηθφο
45.90

Πίλαθαο: Παξάδεηγκα αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέωζεο
πεξηγξαθή
Υξέσζε
Πίζησζε
Μαθξνπξφζεζκεο

10.400

ππνρξεψζεηο
40.000ρ26%=10400
54.08

Τπνρξεψζεηο απφ

10.400

θφξνπο θαη ηέιε

6.4 Παξάδεηγκα αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο θαη απνηίκεζε
Η απνηίκεζε, είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηα έζνδα θαη έμνδα ηεο
επηρείξεζεο αλάινγα κε ην αλ αλαθέξεηαη ζε κηα απαίηεζε ε αληίζηνηρα ζε κηα ππνρξέσζε. Σν
ΓΛΠ 12 νξίδεη φηη νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα θαη
ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο πξέπεη λα απνηηκψληαη ζην πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα πιεξσζεί ζηηο
θνξνινγηθέο αξρέο ή λα αλαθηεζεί απφ απηέο, κε ηελ ρξήζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ
έρνπλ ζεζπηζηεί,, κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνχ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ή απαηηήζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα απνηηκψληαη κε
ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλνληαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία
ζα ηαθηνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο
ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνχ.
ε κεξηθέο λνκνζεζίεο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κηα επηρείξεζε αλαθηά ή ηαθηνπνηεί ηε
ινγηζηηθή αμία κηαο απαίηεζεο, κπνξεί λα επεξεάδεη είηε ην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ είλαη
εθαξκνζηένο φηαλ ε επηρείξεζε αλαθηά ηε ινγηζηηθή αμία ηεο απαίηεζεο είηε ηε θνξνινγηθή
βάζε ηεο απαίηεζεο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ε επηρείξεζε απνηηκά ηηο αλαβαιιφκελεο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κε ηε ρξήζε ηνπ
θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο, πνπ είλαη ζπλεπήο κε ηνλ αλακελφκελν
ηξφπν αλάθηεζεο ή ηαθηνπνίεζεο.
Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ, ζεσξνχκε κηα εηζεγκέλε Αλψλπκε εηαηξία, ε νπνία
έρεη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ινγηζηηθήο αμίαο 100 θαη θνξνινγηθή βάζε 60. Έζησ φηη ζα
εθαξκνδφηαλ θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 20%, αλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα πσιεζεί θαη
ζπληειεζηήο 30% ζηα άιια έζνδα.
Η επηρείξεζε ζα πξέπεη λα θαηαρσξήζεη κηα αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε
8(40ρ20%) αλ αλακέλεη λα ην πνπιήζεη θαη κηα αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ
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12(40ρ30%) αλ αλακέλεη λα δηαηεξήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη λα αλάθηεζε ηελ ινγηζηηθή
αμία ηνπ κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ.
Έζησ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ κε αμία θηήζεο 100 θαη έλα πνζφ ινγηζηηθήο
ηήξεζεο 80 αλαπξνζαξκφδεηαη ζηα 150. Γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο δελ ππήξμε ηζνδχλακε
αλαπξνζαξκνγή. Η ζπζζσξεπκέλε απφζβεζε γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο είλαη 30 θαη ν
ζπληειεζηήο θνξνινγίαο 26%. Αλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πσιεζεί πάλσ απφ ην θφζηνο, ε
ζσξεπκέλε θνξνινγηθή απφζβεζε ησλ 30 ζα ζπκπεξηιεθζεί ζην θνξνινγεηέν εηζφδεκα, αιιά
ην πξντφλ ηεο πψιεζεο πνπ ππεξβαίλεη ην θφζηνο δε ζα είλαη θνξνινγεηέν.
Η θνξνινγηθή βάζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη 70 θαη ππάξρεη κηα θνξνινγεηέα
πξνζσξηλή δηαθνξά ησλ 80. Αλ ε Αλψλπκε εηαηξία αλακέλεη λα αλαθηήζεη ηελ ινγηζηηθή αμία
κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη θνξνινγεηέν
εηζφδεκα ησλ 150, αιιά ζα είλαη ζε ζέζε λα εθπέζεη απφζβεζε κφλν 70. ε απηή ηε βάζε,
ππάξρεη κηα αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ 20,8 (80ρ26%). Αλ ε επηρείξεζε
αλακέλεη λα αλαθηήζεη ηελ αλαπφζβεζηε ινγηζηηθή αμία κε ηελ άκεζε πψιεζε ηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ έλαληη 150, ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ππνινγίδεηαη σο
εμήο:
Πίλαθαο: Παξάδεηγκα αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο θαη απνηίκεζεο
Φνξνινγηθή δηαθνξά θφξνο
Φνξνινγηθή
Τπνρξέσζε
σξεπκέλε

30

26%

7,8

-

0

-

7,8

θνξνινγηθή απφζβεζε
Δίζπξαμε πιένλ ηνπ 50
θφζηνπο
ζχλνιν

80
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7ν ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΙΡΑΓΩΓΗΗ ΣΩΝ
ΚΔΡΓΩΝ
7.1 Δηζαγσγή
ε πξνεγνχκελν εδάθην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αλαθέξζεθε ν ηξφπνο ηεο ινγηζηηθήο
αληηκεηψπηζεο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο. Αξθεηέο θνξέο, φκσο, παξαηεξείηαη ε
ρεηξαγψγεζε ησλ θαλφλσλ δηαρείξηζεο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο απφ ηελ δηνίθεζε ησλ
εηαηξηψλ κε ζθνπφ νηθνλνκηθά νθέιε. Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφο φηη ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα
ζπλδέεηαη κε ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο, εχινγα δεκηνπξγείηαη ε ζθέςε ηεο θνξνινγίαο είλαη
θίλεηξν γηα ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ. Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
γίλεηαη πξνζπάζεηα λα επηηεπρζεί αχμεζε ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ ρσξίο λα απμεζνχλ ηα
θνξνινγηθά θέξδε , κε απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη δηαθνξέο κεηαμχ ινγηζηηθψλ θαη
θνξνινγηθψλ θεξδψλ, νη δηαθνξέο απηέο είλαη ν αλαβαιιφκελνο θφξνο. Τςειφο αλαβαιιφκελνο
θφξνο ζεκαίλεη κεγάιν κέγεζνο ινγηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ ζηα θέξδε πνπ απνηειεί
ζνβαξή έλδεημε παξαπνίεζεο ησλ θεξδψλ.

7.2 Υεηξαγώγεζε ησλ θεξδώλ
Η ζεκαληηθφηεξε εθδνρή ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο θαη ηεο εκθάληζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ σξαηνπνηεκέλα, είλαη ε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ –earning
management50. Σα θέξδε απνηεινχλ ηνλ απηνζθνπφ ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη ην αλαγθαίν κέζσ
γηα ηελ βησζηκφηεηα ηεο καθξνπξφζεζκα. Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
νη ζπληάθηεο πξνζπαζνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηπρφλ παξαιείςεηο θαη θελά ησλ ινγηζηηθψλ
δηαδηθαζηψλ θαη θαλφλσλ ή αθφκε πξνζπαζνχλ εζειεκέλα λα ηνπο παξαβηάζνπλ πξνθεηκέλνπ λα
ρεηξαγσγήζνπλ θάπνηα κεγέζε φπσο είλαη έμνδα, έζνδα, ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ
παζεηηθνχ ηα νπνία πξνθαινχλ αιιαγέο ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο. Τπάξρνπλ δχν ηχπνη
δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ ε βαζηζκέλε ζηα δεδνπιεπκέλα δηαρείξηζε θεξδψλ θαη ε πξαγκαηηθή
δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ. Η βαζηζκέλε ζηα δεδνπιεπκέλα δηαρείξηζε θεξδψλ πεξηιακβάλεη είηε
αιιαγή ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ είηε αιιαγή εθηηκήζεσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο
ινγηζηηθνχο αξηζκνχο. Δλψ ε πξαγκαηηθή δηαρείξηζε θεξδψλ πεξηιακβάλεη ην ρεηξηζκφ ησλ
πξαγκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ.

50

χκθσλα κε investoredia.com
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Σν βαζηθφ θίλεηξν πνπ νδεγεί ζηελ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θεξδψλ είλαη ε αλάγθε
επίηεπμεο

ησλ

πξνζδνθψκελσλ

κειινληηθψλ

θεξδψλ.

ηα

πιαίζηα

ηεο

ειιεληθήο

πξαγκαηηθφηεηαο, φπνπ ε έλλνηα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, δελ είλαη επξέσο εθαξκνζκέλε
θαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη αθφκε ζε πξψηκν ζηάδην θαη έρεη αδπλακίεο ζε πνιιέο
επηρεηξήζεηο, παξέρεηαη πξφζθνξν έδαθνο εθαξκνγήο δηαρείξηζεο θεξδψλ θαη εληζρχνληαη ηα
θίλεηξα ησλ ζπληαρηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα είλαη ηα
εμήο:


Η αλάιπζε ησλ θεξδψλ ζα επηηξέςεη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ αλ ηα θέξδε κεησζνχλ.



Η επηβεβαίσζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο επηρείξεζεο κέζα απφ ηνλ έιεγρν ησλ εζφδσλ ζε
ζρέζε κε ηα έμνδα.



Η δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ησλ αλαινγηψλ φπσο απηή ηεο
ηηκήο/θέξδνπο εμαζθαιίδνληαο ηελ πξνζέιθπζε επελδπηψλ γηα ηηο κεηνρέο ηεο
επηρείξεζεο.

Οη ηξφπνη δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ είλαη ε δηνίθεζε λα απμάλεη ηα έζνδα ηεο ηξέρνπζαο
ρξήζεο, κε ζηφρν ηελ σξαηνπνίεζε ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο, κε ηελ κέζνδν ηνπ Big bath,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε επηρείξεζε απνθξχπηεη θάπνην έζνδν θαζψο ζηνρεχεη ζηελ εκθαλίζεη
ησλ θεξδψλ ηεο κεησκέλα, ψζηε λα αληηζηαζκίδνληαη ηα απμεκέλα θέξδε ηεο πξνεγνχκελεο
ρξήζεο. Σέινο κε ηελ κέζνδν ηεο εμνκάιπλζεο ησλ θεξδψλ ε επηρείξεζε επηδηψθεη ηελ κείσζε
ησλ κε θπζηνινγηθψλ δηαθπκάλζεσλ ζηα θέξδε, κέζα ζηα πιαίζηα βέβαηα πνπ ην επηηξέπνπλ νη
αξρέο ηεο ινγηζηηθήο.

7.3 Υεηξαγώγεζε ησλ θεξδώλ θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία 51
Η δηαδηθαζία ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζχκθσλα κε
ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ζε ex-ante earnings management θαη ex- post earning management.Η
ex-ante δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ ζηνρεχεη ζε αλάπηπμε ησλ θεξδψλ ζε κειινληηθέο ρξήζεηο κέζσ
ινγηζηηθψλ ρεηξηζκψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηξέρνπζα ρξήζε κε ζθνπφ ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ
θεξδψλ. Δλψ κε ηελ ex-post δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ σο ζηφρν έρεη λα ζπγθαιχςεη κηα ήδε
ππάξρνπζα κείσζε ησλ θεξδψλ ε κηαο δεκηάο.
Γεδνκέλνπ, φπσο αλαθέξακε, φηη ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ζπλδέεηαη κε ηα θέξδε ηεο
επηρείξεζεο, ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ. Γηα
51

χκθσλα κε άξζξα απφ ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο: naftemporiki.gr, imiresia.gr, kathimerini.gr
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ηελ θαηαλφεζε ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ κέζσ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο
αλαθέξνπκε ηνπ ηξφπν πνπ θαηάθεξαλ νη 4 κεγάιεο ηξάπεδεο ηεο Διιάδαο ψζηε λα απνθχγνπλ
ηηο δεκηέο ησλ 4 κε 5 δηο επξψ απφ ην haircut ησλ νκνιφγσλ. Οη έιιελεο ηξαπεδίηεο
δηεξεπλψληαο ην ζέκα ηεο κείσζεο ησλ νκνιφγσλ 50% αλαθάιπςαλ φηη νη δεκηέο πνπ θαινχληαη
ηα αληηκεησπίζνπλ είλαη 17,6 κε 19,8 δηο επξψ. Μέζσ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο, θαη
λνκηθά θαιπκκέλεο νη ηξάπεδεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εκθαλίδνπλ γηα κηα ρξνληά δεκηέο θαη
ελ ζπλερεία ηνλ επφκελν ρξφλν αλ έρεη θέξδε ζα κπνξεί λα ζπκςεθηζηεί ν θφξνο ησλ δεκηψλ κε
ηνλ θφξν ησλ θεξδψλ ηεο επφκελεο ρξνληάο. Βέβαηα ν αλαβαιιφκελνο θφξνο έρεη εκεξνκελία
ιήμεο, δειαδή δελ κπνξεί λα ζπκςεθίδεηαη επ αφξηζηνλ ζα πξέπεη ε εηαηξεία λα εκθαλίζεη
θέξδε ζε θάπνηα ρξφληα. Σν ρξνληθφ πεξηζψξην κέρξη ζηηγκήο είλαη ηα 5 έηε αλ κέζα ζηα 5
ρξφληα δελ εκθαλίζεη θέξδε ε ηξάπεδα ή γεληθά ε επηρείξεζε ηφηε ν αλαβαιιφκελνο θφξνο
δηαγξάθεηαη.

7.4 Αλαβαιιόκελε θνξνινγία θαη Αλώλπκεο Δηαηξίεο52
Οη Αλψλπκεο Δηαηξίεο, πνπ έρνπλ εηζαγάγεη ηηο κεηνρέο ζηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ
Αζελψλ, ππνρξεσηηθά θαηαξηίδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή
Λνγηζηηθά Πξφηππα, φπσο ήδε αλαθέξακε. Δπίζεο αλαθέξακε ηελ δπλαηφηεηα ησλ ζπληαρηψλ
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ψζηε λα
εκθαλίδνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Τπάξρνπλ φκσο θαη πεξηπηψζεηο φπνπ κε ηελ ρξήζε ηεο
αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο εκθαλίδνληαη δεκηέο ζε κηα εηαηξία ελψ είρε θέξδε. Σέηνηα εηαηξία
είλαη θαη ε Διβάι, ε νπνία ην πξψην εμάκελν ηνπ 2013 είρε απμεκέλν φγθν πσιήζεσλ θαη ε
αχμεζε απηή είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θεξδνθνξίαο ηνπ νκίινπ ζε
ζρέζε κε ην πξψην εμάκελν ηνπ 2012. Σα ηειηθά, σζηφζν, απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο
θαηέιεμαλ ζε δεκηέο, εμαηηίαο ηεο εθάπαμ επηβάξπλζεο απφ ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία. ηνλ
αληίπνδα ε ηξάπεδα Eurobank ην πξψην εμάκελν ηνπ 2013 εκθάληζε θέξδε χςνπο 44
εθαηνκκχξηα επξψ ιφγσ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο. Με ηελ εμαγνξά ηνπ ηαρπδξνκηθνχ
ηακηεπηεξίνπ ν φκηινο Eurobank θαηάθεξε λα απμήζεη ηελ ξεπζηφηεηα ηνπ θαη ιφγσ ηνπ
αλαβαιιφκελνπ θφξνπ λα εκθαλίζεη θέξδε. Δηαηξίεο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην αμηψλ
εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηα πξαγκαηηθά ηνπο ιφγσ ηεο αλαβαιιφκελεο
θνξνινγίαο ηέηνηεο εηαηξίεο είλαη ε MIG, φπνπ ε θεξδνθνξία ηνπ νκίινπ επεξεάζηεθε αξλεηηθά
απφ ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία, ε ΜΔΣΚΑ, φπνπ ν αλαβαιιφκελνο θφξνο ελίζρπζε ηελ
θεξδνθνξία . ζηελ πεξίπησζε ηνπ νκίινπ ηδελνξ ν αλαβαιιφκελνο θφξνο επηβάξπλε ηηο δεκηέο
ηεο εηαηξίαο. Οη δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ εγρψξηα αγνξά έρνπλ επεξεάζεη
52

χκθσλα κε άξζξα απφ ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο, naftemporiki.gr, imiresia.gr, kathimerini.gr
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αξλεηηθά ηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη έηζη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο φπσο ε ίδελνξ
επεξεάδνληαη αξθεηά θαη εκθαλίδνπλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα επηπιένλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ
θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή απφ 20% ζε 26%, έγηλε επαλππνινγηζκφο ηεο αλαβαιιφκελεο
θνξνινγίαο θαη πξνέθπςε εθάπαμ αλαβαιιφκελε δεκηά πνπ επηβάξπλε εμνινθιήξνπ ηα
απνηειέζκαηα. Δηαηξίεο φπσο ε Σξάπεδα Πεηξαηψο, ε Δζληθή θαη Αιθα ηξάπεδα επσθειήζεθαλ
απφ ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία θαη εκθάληζαλ θεξδνθνξία ην 2013, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
εμαγνξέο ησλ άιισλ ηξαπεδψλ θαη ηεο αξλεηηθήο ππεξαμίαο. ζνλ αθνξά ηελ Δζληθή Σξάπεδα,
ν αλαβαιιφκελνο θφξνο, πνπ δελ είρε αλαγλσξηζηεί ζηα πξνεγνχκελα ηξίκελα ιφγσ
ζπληεξεηηθήο πνιηηηθήο αλαγλσξίζηεθε ζην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2013 θαη είρε ζαλ απνηέιεζκα
ζεηηθή εκθάληζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Παξαηεξνχκε, ζπλεπψο, ηελ εμάξηεζε θαη
επίδξαζε ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ κε ηα θέξδε ηεο θάζε επηρείξεζεο, άιινηε ζεηηθή επίδξαζε
θαη άιινηε αξλεηηθή. Γεκηνπξγείηαη, επνκέλσο ε αλάγθε γηα δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ
ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο θαη αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο, θαηά πφζν πθίζηαηαη θαη θαηά πφζν
αιιεινεπεξεάδνληαη ηα δχν κεγέζε.

8 ν ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΔΡΔΤΝΑ ΣΗ ΥΔΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΣΙΜΗ ΣΗ ΜΔΣΟΥΗ ΣΩΝ
ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ
8.1 Δηζαγσγηθά ζηνηρεία θαη ζθνπόο ηεο έξεπλαο
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο θαη ηεο επίδξαζεο ηεο
αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο, φπσο νξίδεηαη θαη δηαηππψλεηαη ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ
Πξφηππν 12 θαη ησλ θαζαξψλ απνηειεζκάησλ ησλ Αλψλπκσλ Δηαηξηψλ νη νπνίεο έρνπλ
εηζαγάγεη κεηνρέο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. πλεπψο ζα αθνινπζήζεη κηα κειέηε
θαηά ηελ νπνία ζα δηεξεπλεζεί αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε ησλ δχν κεγεζψλ θαζψο θαη ην είδνο ηεο
ζπζρέηηζεο απηήο κεηαμχ ησλ εηήζησλ κεηαβνιψλ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο θαη ησλ
αληίζηνηρσλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ησλ κεηνρψλ ησλ

εηζεγκέλσλ

Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ. Οη εηαηξίεο πνπ επηιέρζεθαλ είλαη νη Σξάπεδα Πεηξαηψο, ε Δζληθή
Σξάπεδα, ε Σξάπεδα Άιθα θαη ε Eurobank. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ ηηο νπνίεο ζα
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αληιήζνπκε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία αθνξνχλ ηηο πεξηφδνπο απφ 1/1/2005 κέρξη 31/12/2012,
ψζηε ηα ζηνηρεία λα εκθαληζηνχλ ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ.

8.2 Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο
Σα δεδνκέλα ηηο έξεπλα είλαη ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ησλ κεηνρψλ ησλ εηαηξηψλ πνπ
αλαθέξακε θαη ηα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο
ζηνπο Ιζνινγηζκνχο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν ρξνληθφ εχξνο ηεο έξεπλαο είλαη γηα ηηο πεξηφδνπο
2005-2012, δηφηη κπνξνχκε λα αληιήζνπκε ζηνηρεία απφ ηηο εηαηξίεο εθφζνλ έρνπλ θαηαξηίζεη ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα.
ζνλ αθνξά ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη εκθαλίδεηαη σο
ππνρξέσζε θαη σο απαίηεζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Αλ εκθαλίδεηαη σο απαίηεζε, ηφηε ην
πνζφ ηεο ινγίδεηαη σο ζεηηθφ, εάλ εκθαλίδεηαη σο ππνρξέσζε, ην πνζφ ηεο ινγίδεηαη αξλεηηθφ.
ε πεξίπησζε πνπ κηα εηαηξία εκθαλίδεη θαη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε θαη
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε, ηφηε ην πνζφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην αιγεβξηθφ
άζξνηζκα ησλ πνζψλ.
8.2.1. Σξάπεδα Πεηξαηώο
ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνπκε ηα πνζά γηα ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο53
Πίλαθαο: αλαβαιιόκελε θνξνινγία 2005-2012 ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηψο
Στήλη1

αναβαλλόμενη απαίτηςη

αναβαλλόμενη υποχρέωςη

αναβαλλόμενη φορολογία

2012

1.895.124.000

37.100.000

1.858.024.000

2011

1.177.992.000

46.640.000

1.131.352.000

2010

416.837.000

160865000

255.972.000

2009

71.030.000

0

71.030.000

2008

254.422.000

127.770.000

126.652.000

2007

113.033.000

60.988.000

52.045.000

2006

80.013.000

42.347.000

37.666.000

2005

115.871.000

33.280.000

82.591.000

53

χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία απφ ηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο
www.piraeusbank.gr
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Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ έξεπλα έρνπλ ιεθζεί απφ ηνλ
επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο θάζε Αλψλπκεο Δηαηξίαο, θαζψο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα γίλνληαη
νη γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά πξφηππα.
ηνλ επφκελν πίλαθα παξαζέηνπκε ηα δηαρξνληθά ζηνηρεία ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηηκψλ ησλ
κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο.
Πίλαθαο: ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο κεηνρήο ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο δηαρξνληθά από 20052012
Στήλη1
Χρηματιςτηριακή τιμή
2012
3
2011
2,15
2010
16,9
2009
37,97
2008
29,04
2007
121,2
2006
104,93
2005
62

Πίλαθαο: Η ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο
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Ο παξαθάησ παξνπζηάδεη ζπγθεληξσηηθά ηα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ έξεπλα γηα
ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο
Πίλαθαο: ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο
δηαρξνληθά από 2005-2012
ηήιε1
Υξεκαηηζηεξηαθή ηηκή αλαβαιιόκελε θνξνινγία
2012
3
1.858.024.000
2011
2,15
1.131.352.000
2010
16,9
255.972.000
2009
37,97
71.030.000
2008
29,04
126.652.000
2007
121,2
52.045.000
2006
104,93
37.666.000
2005
62
82.591.000

8.2.2 Σξάπεδα Eurobank
Η ηξάπεδα Eurobank, θαηέρεη ζηξαηεγηθή ζέζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ειιεληθφ ρψξν. Η έληαμε
ηνπ ηαρπδξνκηθνχ ηακηεπηεξίνπ θαη ηεο Proton bank, εληζρχεη ηελ ζηξαηεγηθή ζέζε ηνπ νκίινπ.
πλεπψο ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο ζέζεο ηεο ηξάπεδαο θξίζεθε ζθφπηκν λα γίλεη αλάιπζε θαη
έξεπλα φζνλ αθνξά ηελ ζρέζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο δηαρξνληθά απφ ην
2005 κέρξη ην 2012 κε ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγίαο ψζηε λα θαηαλνήζνπκε θαηά πφζν απηά
ηα δχν κεγέζε επεξεάδνληαη θαη ζπζρεηίδνληαη, είηε αξλεηηθά είηε ζεηηθά. ηνλ παξαθάησ
πίλαθα παξαηίζεληαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνχζα έξεπλα. Σα
ζηνηρεία αλαδεηήζεθαλ ζηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν54 ηεο ηξάπεδαο, ε νπνία ζα πξέπεη
ππνρξεσηηθά ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ λα ζπληάζζεη ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη λα γλσζηνπνηεί ηελ
νηθνλνκηθή ηεο ζέζε.
Πίλαθαο: ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία ηεο Τξάπεδαο Eurobank
δηαρξνληθά από 2005-2012
ηήιε1 ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή
αλαβαιιόκελε θνξνινγία
2012
5,34
2.037.000.000
2011
3,16
1.718.000.000
2010
31,25
491.000.000
2009
65,67
360.000.000
54

χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία απφ ηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Eurobank.
www.eurobank.gr
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2008
2007
2006
2005

46,5
196,58
181,42
147,25

230.000.000
59.000.000
92.000.000
86.000.000

Πίλαθαο: Τηκέο ηωλ κεηνρώλ γηα ηελ ηξάπεδα Eurobank

8.2.3 Δζληθή Σξάπεδα
Δζληθή Σξάπεδα ηδξχζεθε ην 1841 θαη απνηέιεζε ηελ πξψηε ηξάπεδα ηνπ λενειιεληθνχ
θξάηνπο, κε θαζνξηζηηθή ζπλεηζθνξά ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηνπ ηφπνπ ζε απηά ηα 170 ρξφληα
ηζηνξίαο ηεο. ήκεξα ε Δζληθή εγείηαη ηνπ κεγαιχηεξνπ θαη ηζρπξφηεξνπ Οκίινπ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα, κε δπλακηθή παξνπζία ζηε Ννηηναλαηνιηθή
Δπξψπε θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Η Δζληθή πξνζθέξεη επξχ θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο
επηρεηξήζεσλ θαη ηδησηψλ. ήκεξα απνηειεί κία απφ ηηο ηέζζεξηο θπξίαξρεο εηαηξίεο ζην
ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ρψξν θαη ε παξνπζίαο ηεο θαζψο θαη νη ελέξγεηεο ηεο επεξεάδνπλ ηα
δξψκελα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ρψξνπ. πλεπψο, θξίζεθε αλαγθαίν λα ζπκκεηέρεη ζηελ παξνχζα
52

αλάιπζε θαη λα εξεπλεζεί θαηά πφζν ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο ζπζρεηίδεηαη κε
ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία. ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ηα απαξαίηεηα
δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα λα νινθιεξσζεί ε έξεπλα, ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο
δειαδή θαη ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηεο ηηκήο δηαρξνληθά απφ ην 2005 κέρξη 201255.

Πίλαθαο: αλαβαιιόκελε θνξνινγία ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο δηαρξνληθά από 2005-2012
αλαβαιιόκελε
ηήιε1 αλαβαιιόκελε απαίηεζε
ππνρξέσζε
αλαβαιιόκελνο θόξνο
2012
1085038000
192797000
892241000
2011
1000326000
208891000
791435000
2010
366168000
0
366168000
2009
82094000
0
82094000
2008
173947000
0
173947000
2007
156486000
133731000
22755000
2006
129159000
79108000
50051000
2005
148759000
85575000
63184000
Πίλαθαο: ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο κεηνρήο θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγίαο ηεο Εζληθήο
Τξάπεδαο δηαρξνληθά 2005-2012
Στήλη1 χρηματιςτηριακή τιμή
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

6,49
8,15
30,45
77,41
52,45
178,33
132,33
127,34

αναβαλλόμενοσ φόροσ
2005,51
2002,85
1979,55
1931,59
1955,55
1828,67
1873,67
1877,66
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χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία απφ ηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο.
www.nbg.gr
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Πίλαθαο: Τηκέο ηωλ κεηνρώλ ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο

8.2.4 ALPHA Σξάπεδα
Ο

κηινο

Alpha

Bank είλαη

έλαο

απφ

ηνπο

κεγαιχηεξνπο

Οκίινπο

ηνπ

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα, κε ηζρπξή παξνπζία ζηελ εγρψξηα θαη ηε δηεζλή
ηξαπεδηθή αγνξά. Πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, ηεο ηξαπεδηθήο κεζαίσλ θαη κεγάισλ
επηρεηξήζεσλ, ηεο δηαρεηξίζεσο θεθαιαίσλ θαη private banking, ηεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ
πξντφλησλ, ηεο επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο, ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ εξγαζηψλ θαη ηεο δηαρεηξίζεσο
αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Μεηξηθή Δηαηξία θαη βαζηθή Σξάπεδα ηνπ Οκίινπ είλαη ε Alpha Bank, ε
νπνία ηδξχζεθε ην 1879 απφ ηνλ Ισάλλε Φ. Κσζηφπνπιν. Η Alpha Bank είλαη κία απφ ηηο
κεγαιχηεξεο ηδησηηθέο ηξάπεδεο, κε επξχηαην Γίθηπν άλσ ησλ 1.200 ζεκείσλ εμππεξεηήζεσο
ζηελ Διιάδα θη έλαλ απφ ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζηελ Δπξψπε.
εκαληηθνί πξφζθαηνη ζηαζκνί ζηε καθξά θαη επηηπρή δηαδξνκή ηνπ Οκίινπ, είλαη:


Η απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο Δκπνξηθήο Σξαπέδεο ηελ 1.2.2013



Η επηηπρήο αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξαπέδεο, ηελ 31.5.2013, κε ππεξθάιπςε ηεο
απαηηνχκελεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο, ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα ηε δηαηήξεζε ηνπ
ηδησηηθνχ ραξαθηήξα ηεο Alpha Bank
54



Η νινθιήξσζε ηεο λνκηθήο ζπγρσλεχζεσο κέζσ ηεο απνξξνθήζεσο ηεο Δκπνξηθήο
Σξαπέδεο ηελ 28.6.2013 θαη ε δεκηνπξγία ηεο εληαίαο Alpha Bank.
Λφγσ ηεο ζεκαληηθήο ζηξαηεγηθήο ζέζεο πνπ θαηέρεη ε ηξάπεδα θξίζεθε απαξαίηεην λα

ζπκπεξηιεθζεί ζηελ παξνχζα έξεπλα γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζπζρέηηζεο ηεο
αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο θαη ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο. ηνπο
παξαθάησ πίλαθεο παξαηίζεληαη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα56 γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλάιπζεο.
Πίλαθαο: αλαβαιιόκελε θνξνινγία δηαρξνληθά από 2005-2012 ηεο ηξάπεδαο ALPHA
Στήλη1
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

αναβαλλόμενη απαίτηςη
αναβαλλόμενη υποχρέωςη
1780276000
372468000
1487782000
326140000
455552000
234819000
313798000
187970000
316069000
158212000
158160000
82960000
261363000
137901000
177936000
19517000

αναβαλλόμενη φορολογία
1407808000
1161642000
220733000
125828000
157857000
75200000
123462000
158419000

Πίλαθαο: ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγίαο ηεο ηξάπεδαο ALPHA
δηαρξνληθά από 2005-2012
ρξεκαηηζηεξηαθή
αλαβαιιόκελε
ηήιε1 ηηκή
θνξνινγία
2012
0,513
2011,487
2011
0,192
2010,808
2010
1,36
2008,64
2009
2,92
2006,08
2008
2,18
2005,82
2007
8,08
1998,92
2006
7,41
1998,59
2005
5,7
1999,3

56

χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία απφ ηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Alpha Σξάπεδα,
www.alpha.gr
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Πίλαθαο: Τηκέο ηωλ κεηνρώλ ηεο Τξάπεδαο Alpha

8.3 Η κέζνδνο ηεο έξεπλαο57
Η παξνχζα έξεπλα ζα βαζηζηεί ζηελ κεζνδνινγία ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson. Ο
ζπληειεζηήο Pearson r είλαη ν θαηάιιεινο ζηαηηζηηθφο δείθηεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί αλ
ππάξρεη ζπλάθεηα κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο αλαβαιιφκελεο
θνξνινγίαο θαη ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή ησλ κειεηψκελσλ επηρεηξήζεσλ. Με ηνλ ζπληειεζηή
κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ην είδνο ηεο ζρέζεο θαη ηελ έληαζε ησλ δχν κεγεζψλ. Σν είδνο
γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ην πξφζεκν ηνπ ζπληειεζηή, αλ είλαη ζεηηθφ, ε ζρέζε είλαη ζεηηθή, δειαδή
ηα δχν κεγέζε απμάλνληαη είηε κεηψλνληαη ηαπηφρξνλα. Η έληαζε ηεο ζρέζε γίλεηαη αληηιεπηή
απφ ηελ απφιπηε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 1. Αλ ε ηηκή απηή ηζνχηαη
κε 1 ηφηε ππάξρεη απφιπηε ζπζρέηηζε ελψ αλ είλαη ίζε κε ην κεδέλ δελ ππάξρεη θακία
ζπζρέηηζε.
Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson, αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζηαζκηθψλ δεηθηψλ,
δειαδή είλαη ζηαηηζηηθφο δείθηεο πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλν εχξνο κε απνηέιεζκα λα έρεη λφεκα
απφ κφλνο ηνπ θαη ρσξίο ηε ζχλδεζε ηνπ κε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο ή άιιεο πιεξνθνξίεο. Δίλαη
57

χκθσλα κε «πζρέηηζε Γεδνκέλσλ», Αγγέιεο Διεπζέξηνο, 2003
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θπζηθφ φηη κηα ζρέζε -0,6 είλαη ηαπηφζεκε ζε κέγεζνο κε κηα ζρέζε 0,6, κε ηελ δηαθνξά φηη
είλαη ε κηα ζεηηθή ελψ ε άιιε αξλεηηθή. Μεηαμχ ησλ δχν νξίσλ (-1 έσο +1), έρνπλ πξνηαζεί
δηάθνξεο θαηεγνξηνπνηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείθηε. Μηα
απφ απηέο είλαη θαη ε παξαθάησ:


Απφ 0,00 - 0,20 δελ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ.



Απφ 0,21 - 0,40 ε ζρέζε είλαη κηθξή.



Απφ 0,41 – 0,60 ε ζρέζε είλαη κέηξηα.



Απφ 0,61- 0,80 ε ζρέζε είλαη δπλαηή



Απφ 0,81- 1,00 ε ζρέζε είλαη εμαηξεηηθά δπλαηή.

Αλ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζρέζεηο ηεο ηάμεο άλσ ησλ 0,81 είλαη δχζθνιν λα
παξαηεξεζνχλ γεληθά. Ο γεληθφο ηχπνο κέηξεζεο ηνπ ζπληειεζηή είλαη ν παξαθάησ

πνπ νη ηηκέο ρ θαη y αλαθέξνληαη ζηα κεγέζε πνπ επηζπκνχκε λα ζπγθξίλνπκε ζηελ
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία θαη ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο
ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ. Οη ηηκέο κρ θαη κy είλαη ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ ρ θαη y. ηνλ
παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο, ηεο Alpha Σξάπεδαο θαη ηεο Eurobank.
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Πίλαθαο: ππνινγηζκνύ ηνπ ζπληειεζηή Pearson γηα ηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο
ηήιε2
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
άζξνηζκα
κέζνο

1
2
3
4
5
6
7
8

(ρ)
1858024000
1131352000
255972000
71030000
126652000
52045000
37666000
82591000
3615332000
451916500

(y)
3
2,15
16,9
37,97
29,04
121,2
104,93
62
377
47,15875

ρ-κεζνρ
y- κεζν y
(x-meso x)2
(y-mesoy)2
1406107500
-44
1,97714E+18
1942,936202
679435500
-45,00875
4,61633E+17
2025,787577
-195944500
-30,25875
3,83942E+16
915,5919516
-380886500
-9,18875
1,45075E+17
84,43312656
-325264500
-18,11875
1,05797E+17
328,2891016
-399871500
74,04125
1,59897E+17
5482,106702
-414250500
57,77125
1,71603E+17
3337,517327
-369325500
14,84125
1,36401E+17
220,2627016
3,19594E+18
14336,92469
ηεηξαγσληθή
ξίδα

1787718850

119,7368978

(ρ-κεζνρ)*(y- κεζν
y)
-61979460966
-30580542561
5929035639
3499870827
5893386159
-29606985699
-23931769198
-5481252077
-1,36258E+11

2,14056E+11

Πίλαθαο: ζπληειεζηήο Pearson γηα ηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο

r

-0,636552

Πίλαθαο: ππνινγηζκνύ ηνπ ζπληειεζηή Pearson γηα ηελ Τξάπεδα Eurobank

ηήιε1

ηήιε2
1
2
3
4
5
6

2012
2011
2010
2009
2008
2007

(ρ)
2037000000
1718000000
491000000
360000000
230000000
59000000

(y)
5
3,16
31,25
65,67
46,5
196,58

ρ-κεζνρ
y- κεζν y
(x-meso x)2
1402875000
-79 1,96806E+18
1083875000
-81,48625 1,17479E+18
-143125000
-53,39625 2,04848E+16
-274125000
-18,97625 7,51445E+16
-404125000
-38,14625 1,63317E+17
-575125000
111,93375 3,30769E+17

(ymesoy)2
(ρ-κεζνρ)*(y- κεζν y)
6289,481
-1,11257E+11
6640,009
-88320909219
2851,16
7642338281
360,0981
5201864531
1455,136
15415853281
12529,16
-64375897969
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7
8

2006
2005
άζξνηζκα
κέζνο

92000000
86000000
5073000000
634125000

181,42
147,25
677
84,64625

-542125000
-548125000

96,77375
62,60375

2,939E+17
3,00441E+17
4,3269E+18

9365,159
3919,23
43409,44

-52463469219
-34314680469
-3,22472E+11

ηεηξαγσληθή ξίδα

2080119918

208,3493

4,33392E+11

Πίλαθαο: ζπληειεζηήο Pearson γηα ηελ Τξάπεδα Eurobank

r

-0,744065383

Πίλαθαο: ππνινγηζκνύ ηνπ ζπληειεζηή Pearson γηα ηελ Εζληθή Τξάπεδα
ηήιε1

ηήιε2
1
2
3
4
5
6
7
8

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
άζξνηζκα
κέζνο

(ρ)
892241000
791435000
366168000
82094000
173947000
22755000
50051000
63184000
2441875000
305234375

(y)
6,49
8,15
30,45
77,41
52,45
178,33
132,33
127,34
613
76,61875

ρ-κεζνρ
y- κεζν y
(x-meso x)2
(y-mesoy)2
587006625
-70 3,44577E+17 4918,041577
486200625
-68,46875 2,36391E+17 4687,969727
60933625
-46,16875 3,71291E+15 2131,553477
-223140375
0,79125 4,97916E+16 0,626076562
-131287375
-24,16875 1,72364E+16 584,1284766
-282479375
101,71125 7,97946E+16 10345,17838
-255183375
55,71125 6,51186E+16 3103,743377
-242050375
50,72125 5,85884E+16 2572,645202
8,5521E+17 28343,88629
ηεηξαγσληθή
ξίδα

ηήιε1
r

924775794,6

168,3564263

(ρ-κεζνρ)*(yκεζν y)
-41166040853
-33289549043
-2813229299
-176559821,7
3173051745
-28731330330
-14216584800
-12277097583
-1,29497E+11

1,55692E+11

ηήιε2
-0,831753612
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Πίλαθαο: ππνινγηζκνύ ηνπ ζπληειεζηή Pearson γηα ηελ Alpha Τξάπεδα
ηήιε1
1
2
3
4
5
6
7
8

ηήιε2
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
άζξνηζκα
κέζνο

(ρ)
1407808000
1161642000
220733000
125828000
157857000
75200000
123462000
158419000
3430949000
428868625

(y)
0,513
0,192
1,36
2,92
2,18
8,08
7,41
5,7
28
3,544375

(ρ-κεζνρ)*(yρ-κεζνρ
y- κεζν y
(x-meso x)2
(y-mesoy)2
κεζν y)
978939375
-3
9,58322E+17
9,189234391
-2967532348
732773375
-3,352375
5,36957E+17
11,23841814
-2456531143
-208135625
-2,184375
4,33204E+16
4,771494141
454646255,9
-303040625
-0,624375
9,18336E+16
0,389844141
189210990,2
-271011625
-1,364375
7,34473E+16
1,861519141
369761485,9
-353668625
4,535625
1,25081E+17
20,57189414
-1604108257
-305406625
3,865625
9,32732E+16
14,94305664
-1180587485
-270449625
2,155625
7,3143E+16
4,646719141
-582987972,9
1,99538E+18
67,61217988
-7778128474
ηεηξαγσληθή
ξίδα

ηήιε1
r

1412578558

8,222662578

11615156844

ηήιε2
-0,669653331
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8.4 ρνιηαζκόο επί ησλ απνηειεζκάησλ
Έρνληαο ηα παξαπάλσ δεδνκέλα γηα ηηο εμεηαδφκελεο Αλψλπκεο Δηαηξίεο, εθαξκφζακε
ηελ δηαδηθαζία εμεχξεζεο ηνπ ζπληειεζηή Pearson κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο excel. Σα
απνηειέζκαηα απνδεηθλχνπλ ηελ έληνλε ζρέζε κεηαμχ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο θαη ηεο
ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο θαη κάιηζηα ζε ζεκαληηθφ βαζκφ γηα ην ζχλνιν ησλ εμεηαδφκελσλ
Σξαπεδψλ. Η ζρέζε απηή δηαθαίλεηαη αξλεηηθή, δειαδή φζν απμάλεηαη ε αλαβαιιφκελε
θνξνινγία ηφζν κεηψλεηαη ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο εθάζηνηε Σξάπεδαο. Δλ
ζπλερεία αλαιχνληαη μερσξηζηά γηα θάζε Σξάπεδα ηα απνηειέζκαηα.

8.4.1 Απνηειέζκαηα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο
πσο παξαηεξνχκε απφ ηα δεδνκέλα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, δηαρξνληθά ην πνζφ ηεο
αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο απμάλεηαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη νη θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ηηο
Σξάπεδαο απμήζεθαλ είηε νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο κεηψζεθαλ. Σν 2005 ε αλαβαιιφκελε
θνξνινγίαο ηεο ηξάπεδαο, φπσο εκθαλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο είλαη 82.591.000,
θαη απμάλεηαη δηαρξνληθά θηάλνληαο ην 2012 λα εκθαλίδεη πνζφ 1.858.024.000. Δλψ
αληηζηξφθσο αλάινγα θηλείηαη ε ηηκή ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο φπνπ ην 2006
εκθαλίδεη θέξδε κεηνρήο, κε ηηκή θιεηζίκαηνο 104,93 θαη ην 2012 ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο ζην
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ είλαη 3. Παξαηεξνχκε κηα ζπλερή κείσζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο
θαη κηα ζπλερή αχμεζε ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ. Σα απνηειέζκαηα εχξεζεο ηνπ ζπληειεζηή
Pearson, γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε Σξάπεδα απνδεηθλχνπλ ηελ αληίζεηε απηή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν
κεγεζψλ. πλεπψο ην πξφζεκν ηνπ ζπληειεζηή είλαη αξλεηηθφ. Σν πνζφ ηνπ ζπληειεζηή Pearson
είλαη -0,636 ην νπνίν παξνπζηάδεη φπσο αλαθέξακε ηελ αληηζηξφθσο αλάινγε ζρέζε ηεο
ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο θαη ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. Δπηπιένλ
δηαθαίλεηαη κηα δπλαηή ζρέζε κεηαμχ ησλ κεγεζψλ δηφηη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή θπκαίλεηαη ζηα
φξηα 0,6-0,8 ζε απφιπηε ηηκή. πλεπψο ζπκπεξαίλνπκε, φηη κηα αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο
αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ή κηα κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηήο νδεγεί ζε κείσζε ηεο
ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ησλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. Αληηζέησο κηα κείσζε ησλ
απαηηήζεσλ ηεο ή κηα αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο
ηηκήο. Η αχμεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ζεκαίλεη είηε κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζε
θφξν ή αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο, φπσο αλαθέξακε θαη ζε πξνεγνχκελν ζεκείν ηεο εξγαζίαο.
πλεπψο, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ιφγσ ηεο ξεπζηήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ
επηθξαηεί ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, νη επελδπηέο παξαηεξψληαο ηηο
απμήζεηο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ δελ πξνρσξάλε ζε επελδχζεηο ζηελ
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ζπγθεθξηκέλε κεηνρή ηεο Σξάπεδαο, είλαη δηζηαθηηθνί πξνθαλψο γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ θξάηνπο
φζν αλαθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ δεκηψλ απφ ην θνχξεκα ησλ νκνιφγσλ.

8.4.2 Απνηειέζκαηα ηεο Σξάπεδαο Eurobank
Παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα παξαηεξνχκε κε ηελ ηξάπεδα Πεηξαηψο παξαηεξνχκε θαη γηα
ηελ Σξάπεδα Eurobank. Σα δεδνκέλα ηεο Σξάπεδαο Eurobank απνδεηθλχνπλ, φηη δηαρξνληθά φζν
κεηψλεηαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο απμάλεηαη ν αλαβαιιφκελνο θφξνο, έηζη ν ζπληειεζηήο Pearson
είλαη αξλεηηθφο θαη ε ηηκή ηνπ είλαη 0,75. πλεπψο ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη
ζεκαληηθή, επεξεάδεηαη δειαδή ε ηηκή ηεο κεηνρήο απφ ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν θαη κάιηζηα ζε
ζεκαληηθφ επίπεδν. Πηζαλφηαηα νη επελδπηέο πξνβιέπνπλ φηη ε απμαλφκελε αλαβαιιφκελε
θνξνινγία δηαρξνληθά ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ηα θέξδε θαη ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο
ηξάπεδαο. Δπηπξφζζεηα, φκσο, πξνβιέπεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ θέξδε, ηφηε ν
αλαβαιιφκελνο θφξνο δελ ράλεηαη, αιιά κεηαηξέπεηαη ζε νξηζηηθή απαίηεζε απφ ην Γεκφζην,
πνπ κπνξεί λα ζπκςεθηζζεί κε θφξν κειινληηθψλ ρξήζεσλ. Η παξαπάλσ πξφβιεςε επηηξέπεη
ζηηο ηξάπεδεο ηηο ρξνληέο πνπ δελ ζα εκθαλίζνπλ θέξδε θαη επνκέλσο δελ ζα κπνξνχλ λα
απνζβέζνπλ ηε δεκηά κε θφξν εηζνδήκαηνο λα κεηαηξέπνπλ ηελ απφζβεζε ζε απαίηεζε
αλαβαιιφκελνπ θφξνπ, ν νπνίνο ζα ζπκςεθίδεηαη ελ ζπλερεία.

8.4.3 Απνηειέζκαηα ηεο Σξάπεδαο Δζληθήο
Ο ζπληειεζηήο Pearson θαηαδεηθλχεη αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κεγεζψλ ηνπ
αλαβαιιφκελνπ θφξνπ θαη ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο θαη ην πνζφ ηνπ δείθηε γηα ηελ
δηαρξνληθή κειέηε απφ ην 2005-2012 είλαη 0,83 κε αξλεηηθφ πξφζεκν. πλεπψο θαη ζε απηή ηελ
πεξίπησζε δηαθαίλεηαη αξλεηηθή ζρέζε αιιά δπλαηή ζρέζε. Γειαδή νη δηαθπκάλζεηο ηνπ
ινγαξηαζκνχ ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ πξνθαινχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο
ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο. Απηφ είλαη ινγηθφ, δηφηη φπσο αλαθέξακε ζε
πξνεγνχκελν ηκήκα παξνχζαο εξγαζίαο, ε ηξάπεδα δεηά λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή ζηα επνπηηθά
θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ ν αλαβαιιφκελνο θφξνο κε ζθνπφ λα απμεζεί ε επίδξαζε ηνπ ζηα
επνπηηθά θεθάιαηα θαη λα κεηψζεη ηηο αλάγθεο ζε θεθάιαηα.

8.4.4. Απνηειέζκαηα ηεο Σξάπεδαο Alpha
Σα δεδνκέλα ηεο Σξάπεδαο Alpha, απνδεηθλχνπλ, φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο
πεξηπηψζεηο ησλ ηξαπεδψλ, φηη φζν απμάλεηαη ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία δηαρξνληθά κεηψλεηαη
ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή. Σν 2005 ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία αλήιζε ζην πνζφ ησλ 158419000
ελψ ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο ζην 5,7 θαη γηα ην 2012 νη ηηκέο ησλ δχν κεηαβιεηψλ
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αλήιζαλ ζε 1407808000 θαη 0,513 αληηζηνίρσο παξνπζηάδνληαο κία ζπλερή αχμεζε γηα ηνλ
ινγαξηαζκφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο θαη κηα ζπλερή κείσζε ηεο ηηκήο ηεο
ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ζπληειεζηή Pearson, θαηαδεηθλχνπλ ηελ
αξλεηηθή απηή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεγεζψλ θαη κάιηζηα ε ηηκή ηνπ είλαη -0,67
απνδεηθλχεη κηα δπλαηή ζρέζε απηψλ ησλ κεγεζψλ .
Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζεο έξεπλαο απνδεηθλχνπλ φηη ε έλλνηα θαη ε ρξήζε ηεο
αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ησλ ηξαπεδψλ
θαη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Σν γεγνλφο φηη
ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα εθαξκφδνληαη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 8 ρξφληα, απνδεηθλχεη
φηη ν ρξφλνο πξνζαξκνγήο κπνξεί λα κελ είλαη επαξθήο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ειιήλσλ
επελδπηψλ ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ. πγθεθξηκέλα ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12
νξίδεη ηελ θνξνινγία θαη ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία κε κεγάιεο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα
ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα.

9ν ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
θνπφο ηεο παξνχζεο κειέηεο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ησλ
Αλψλπκσλ Δηαηξηψλ πνπ έρνπλ εηζαγάγεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Η
έλλνηα ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο εηζάγεηαη πξψηε θνξά ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία κε ηελ
πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην ΓΛΠ 12, θνξνινγία
εηζνδήκαηνο.

ε πνιιά θνξνινγηθά θαζεζηψηα, φπσο θαη ζην ειιεληθφ, ην ινγηζηηθφ

απνηέιεζκα, είηε θέξδνο είηε δεκηά, δηαθέξεη απφ ην θνξνινγηθφ απνηέιεζκα. Οη δηαθνξέο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ηνπ ινγηζηηθνχ θέξδνπο πνπ γίλεηαη κε βάζε ηα ΓΛΠ θαη ηηο γεληθέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ απνηειέζκαηνο, πνπ γίλεηαη κε βάζε ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο
θαη ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο ηεο ρψξαο. Τπάξρνπλ γηα παξάδεηγκα έζνδα θαη έμνδα πνπ
πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε ηα νπνία δελ αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά θαη δηαθνξνπνηνχλ ην
θνξνινγηθφ απνηέιεζκα απφ ην ινγηζηηθφ απνηέιεζκα, κεηά ηελ θνξνινγηθή αλακφξθσζε.
πλνςίδνληαο ηα ινγηζηηθά θαη ηα θνξνινγεηέα θέξδε δηαθέξνπλ γηα 2 ιφγνπο:
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1. ηαλ ππάξρνπλ κφληκεο δηαθνξέο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη φηαλ θάπνηα έζνδα/ έμνδα
δελ ζα θνξνινγεζνχλ/ αθαηξεζνχλ απφ ηα θνξνινγεηέα θέξδε.
2. Καη φηαλ ππάξρνπλ πξνζσξηλέο δηαθνξέο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη φηαλ θάπνηα έζνδα/
έμνδα θαηαρσξίδνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ινγηζηηθνχ θέξδνπο θαη ηνπ θνξνινγηθνχ
θέξδνπο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο.
Σν Γηεζλέο Πξφηππν 12, θφξνη εηζνδήκαηνο, νξίδεη ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο νη νπνίεο ζα
πξέπεη λα αθνινπζνχληαη φζνλ αθνξά ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ηξερνπζψλ θαη κειινληηθψλ
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη απαηηήζεσλ, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ κειινληηθή αλάθηεζε
κέξνπο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα νπνία ήδε
εκθαλίδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θαη απφ ηηο ζπλαιιαγέο νη νπνίεο
αλαγλσξίδνληαη ήδε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο γηα ηελ ηξέρνπζα ρξνληά.
Η αλαβαιιφκελε θνξνινγία είλαη ε θνξνινγία πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο.
Οη νπνίεο κπνξεί λα δεκηνπξγνχλ, θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
πξνζδηνξίδνληαο ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν θάζε έηνπο. πσο επηζεκάλζεθε ζε πξσηχηεξν ηκήκα
ηεο παξνχζεο κειέηεο, ν αλαβαιιφκελνο θφξνο επεξεάδεη είηε αξλεηηθά είηε ζεηηθά ηα
νηθνλνκηθά

απνηειέζκαηα

ησλ

Αλσλχκσλ

Δηαηξηψλ.

ηελ

παξνχζα

έξεπλα

πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαιήμακε ζε κηα αξλεηηθή, δπλαηή ζρέζε κεηαμχ ηνπ ινγαξηαζκνχ
αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο θαη ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηεο κεηνρήο. Οη ιφγνη πνπ πηζαλφλ
λα εμεγνχλ ηελ ζρέζε απηή είλαη:
 Οη επελδπηέο ζεσξνχλ φηη φζν απμάλεηαη ν αλαβαιιφκελνο θφξνο, ε απαίηεζε δειαδή εθ
κέξνο ηεο επηρείξεζεο απφ ην Γεκφζην, ηφζν απμάλεηαη ν θίλδπλνο κε εθπιήξσζεο
κειινληηθά απηήο ηεο απαίηεζεο, ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ πνπ επηθξαηνχλ.
 Οη επελδπηέο, ιφγσ ηεο κηθξήο εκπεηξίαο ηνπο, κε ηελ έλλνηα ηεο αλαβαιιφκελεο
θνξνινγίαο, δελ θαηέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο αλάιπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ
ινγαξηαζκφ ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ.
Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα εθαξκφδνληαη ζηελ Διιάδα κφιηο νρηψ ρξφληα, ην νπνίν
ζεκαίλεη φηη δελ είλαη επαξθέο ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ νη επελδπηέο ζηηο
έλλνηεο ησλ πξνηχπσλ νη νπνίεο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο ζε ζχγθξηζε κε ηα Διιεληθά Πξφηππα.
πλεπψο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ θαη λα ζεσξεζνχλ απνιχησο
αμηφπηζηα, πξνηείλεηαη πεξεηαίξσ αλάιπζε.
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