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Περίληψη 

Η ανώνυμη εταιρία, είναι κεφαλαιουχική εταιρία και διέπεται από τις διατάξεις του 

Ν. 2190/1920.  Ο τρόπος φορολογίας, των εταιριών αυτών, ρυθμίζεται από τις 

διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και ειδικότερα από τα άρθρα 98 έως 

115. 

Το πρώτο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας, αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο 

του νόμου 2190/1920 και συγκεκριμένα στον τρόπο ίδρυσης των ανωνύμων εταιριών, 

τα όργανα διοίκησης, το καταστατικό, τη λύση και εκκαθάριση των εταιριών, τη δομή 

και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων. 

Το δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρεται στο νομικό πλαίσιο φορολογίας των 

ανωνύμων εταιρών, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με τις τελευταίες τροποποιήσεις του 

σχετικού νόμου 2238/94, από τον νόμο 4110/2013 και τον νόμο 4172/2013. Ο 

συντελεστής φορολογίας, από 20% ανήλθε σε 26%, ενώ η προκαταβολή φόρου 

ανέρχεται στο 80% για τις εμπορικές και ασφαλιστικές ανώνυμες επιχειρήσεις και 

100% για τις Τραπεζικές. 

Ειδική αναφορά γίνεται για την ευθύνη των διοικούντων τα νομικά πρόσωπα, 

που εστιάζεται στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο οι οποίοι ευθύνονται 

προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται από αυτά 

τα νομικά πρόσωπα σύμφωνα, καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα 

από το χρόνο βεβαίωσής τους. 

Στο Τρίτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο  Νο16 και 

αρχικά στην ιστορία του προτύπου, στο σκοπό και το πεδίο εφαρμογής του. Επίσης, 

αναπτύσσουμε τις προϋποθέσεις αναγνώρισης των ενσώματων ακινητοποιήσεων, τις 

αρχικές και μεταγενέστερες δαπάνες και την αποτίμηση του κόστους τους. Στη 

συνέχεια αναλύουμε τη μέθοδο κόστους, τη μέθοδο αναπροσαρμογής και τέλος την 

απόσβεση των ενσώματων ακινητοποιήσεων, την αποσβέσιμη αξία τους καθώς και 

την περίοδο απόσβεσης. 

Στο ίδιο κεφάλαιο αναλύουμε το Πρότυπο Νο39 και ειδικότερα το σκοπό του 

προτύπου. Κατά την επιμέτρηση, αναλύουμε τον τρόπο αρχικής και μεταγενέστερης 

αποτίμησης των χρηματοπιστωτικών μέσων, τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

αποτίμησης στην εύλογη αξία, τον τρόπο αντιμετώπισης των κερδών και ζημιών που 

προκύπτουν κατά την αποτίμηση είτε στην εύλογη αξία, είτε στο αποσβέσιμο κόστος. 
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Επίσης, αναλύουμε το θέμα της απομοίωσης της αξίας των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων, τον τρόπο προσδιορισμού του ποσού ζημίας απομείωσης 

των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που απεικονίζονται είτε στο 

αποσβεσμένο κόστος, είτε στην εύλογη αξία και τον τρόπο αντιμετώπισης των 

εσόδων από τόκους που προκύπτουν μετά την καταχώρηση της απομείωσης. 

Όσον αφορά την αντιστάθμιση εξετάζουμε, τα μέσα αντιστάθμισης, τα 

αντισταθμισμένα στοιχεία και τη λειτουργία της λογιστικής. Αναφερόμαστε στον 

τρόπο εκτίμησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης και 

τέλος τον τρόπο λογιστικοποίησης των αντισταθμίσεων εύλογης αξίας, ταμειακών 

ροών και καθαρής επένδυσης. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο συγκρίνουμε το φορολογικό νόμο 2238/1994 με τον 

νέο νόμο 4110/2013 με ένα παράδειγμα και αναλύουμε τις αλλαγές στη φορολογία 

εισοδήματος νομικών προσώπων. Επίσης αναφέρουμε και σχολιάζουμε τις επιπτώσεις 

των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Νο 16 και 39, στον υπολογισμό της αξίας των 

άυλων στοιχείων τους, παραθέτοντας ένα συγκριτικό παράδειγμα. 
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Πρόλογος 
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των 

σπουδών μου στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η εργασία αυτή αποτελεί ένα 

μέρος μιας σημαντικής προσπάθειας ως προς την προσέγγιση του θέματος τόσο από 

θεωρητικής όσο και πρακτικής σκοπιάς. 

Στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού συνεισφέρουν πέραν της 

φορολόγησης των φυσικών προσώπων και οι φόροι που προέρχονται από τα νομικά 

πρόσωπα. Το καθεστώς φορολόγησης των νομικών προσώπων διαφέρει από αυτό των 

φυσικών προσώπων και στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο ρυθμιζόταν από τις 

διατάξεις των άρθρων 98 έως 115 του νόμου 2238/1994 μέχρι 31/12/2012, ενώ από 

1/1/2013 ισχύει ο νόμος 4110/2013 και από 1/1/2014 ο νέος ΚΦΕ 4172/2013. 

Η λογιστική παρακολούθηση των νομικών προσώπων βασίζεται στο Ε.Γ.Λ.Σ 

(Προεδρικό Διάταγμα 1123/80). Από το 2005 ορισμένα νομικά πρόσωπα υπό 

προϋποθέσεις υποχρεούνται στην κατάρτιση των οικονομικών  καταστάσεων με βάση 

τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Η φορολογία των νομικών προσώπων παρουσιάζει μια δυναμική και η εξέλιξή της 

οφείλεται στις ανάγκες κάλυψης του κρατικού προϋπολογισμού. Η επικρατέστερη 

αλλαγή αφορά τον συντελεστή φορολογίας και τον προκαταβλητέο φόρο. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι από το έτος 2004 ο συντελεστής φορολογίας μεταβλήθηκε 7 φορές 

και για το οικονομικό έτος 2014 αυξήθηκε κατά 6 μονάδες ενώ ο προκαταβλητέος 

φόρος έφτασε στο 100% για τις τραπεζικές και για τα λοιπά νομικά πρόσωπα (Α.Ε., 

Ε.Π.Ε.) στο 80%. 

Με την υποχρέωση των οικονομικών καταστάσεων με τα Διεθνή Λογιστικά 

πρότυπα επιδιώκεται η εμφάνιση των οικονομικών καταστάσεων με νέους διεθνείς 

κανόνες προκειμένου να καταστούν επεξεργάσιμες από τους διεθνείς επενδυτές και 

μελετητές. 

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την παρουσίαση του νομικού πλαισίου 

φορολόγησης των νομικών προσώπων και  σχετικά με την εφαρμογή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων θα επικεντρωθούμε στα Δ.Λ.Π 16 και 39. 
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                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

                               ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. 

 
 

1.1Γενικά περί Α.Ε. 
 

Η  ανάπτυξη των αγορών και η τεχνολογική πρόοδος δημιούργησαν τη μεγάλη και 

σύγχρονη πλέον επιχείρηση η οποία, για τη χρηματοδότηση της έχει ανάγκη τη 

συγκέντρωση κεφαλαίων σημαντικού ύψους. 

Η Ανώνυμη Εταιρία είναι ένα νομικό πρόσωπο που έχει ως επί το πλείστον 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα και το κεφάλαιό της είναι διαιρεμένο σε μετοχές. Το 

νομικό της πλαίσιο διαμορφώθηκε από τον κωδικοποιημένο νόμο  2190/1920 «Περί 

Ανωνύμων Εταιριών» που αποτέλεσε και το επιμέρους «Δίκαιο της Α.Ε». Σύμφωνα 

με το εμπορικό δίκαιο η Α.Ε είναι μια εμπορική εταιρία ακόμα και όταν δεν ασκεί 

εμπορία. Για την σύστασή της πρέπει να είναι συγκεντρωμένο το κατώτατο όριο 

μετοχικού κεφαλαίου  24.000 ευρώ σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού 

περιεχομένου στις 12/12/12 ΦΕΚ 240 Α΄. Το ποσό αυτό οριζόταν στα 60.000 ευρώ 

μέχρι το 2012.   

Η συγκέντρωση όμως των κεφαλαίων αυτών σε μια συγκεκριμένη οικονομική 

δραστηριότητα είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί από λίγα πρόσωπα, πέρα από αυτό 

οι συνέπειες για τον χρηματοδότη αυξάνονται υπέρμετρα, σε περίπτωση κακής 

εκβάσεως των εργασιών. 

Έτσι αναπτύχθηκε ο θεσμός της Α.Ε. η οποία αποτελεί την σοβαρότερη μορφή της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στην ανάπτυξή της συμβάλλανε κυρίως: 

 η ανάγκη συγκέντρωσης  σημαντικού ύψους κεφαλαίων, 

 η ανάγκη περιορισμού του κινδύνου που προέρχεται από την συγκέντρωση 

των κεφαλαίων αυτών και  

 η ανάγκη να μεταβιβάζεται με ευχέρεια η ιδιότητα του κεφαλαιούχου-εταίρου 

(μετόχου) ώστε αυτός να μπορεί να αποδεσμεύει εύκολα τα κεφάλαια του από μια 

συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα. 

Η Ανώνυμη εταιρία πρέπει να διατηρεί ορισμένες διατυπώσεις δημοσιότητας, οι 

οποίες προστατεύουν τους υποψήφιους επενδυτές και τους συναλλασσόμενους μέσα 
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σ’ αυτές με την  δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων κατά ορισμένο 

τρόπο στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και σε μια πολιτική εφημερίδα. 

 Στις Α.Ε το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα μέρη, τις μετοχές οι οποίες 

είναι ανώνυμες ή ονομαστικές και μεταβιβάζονται ελεύθερα, εκτός αν το 

καταστατικό υποβάλλει το μεταβιβασμένο σε ορισμένους περιορισμούς. Κάθε 

μέτοχος ευθύνεται μέχρι και το ποσό της εισφοράς του. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των εταιρειών που έχουν μορφή Α.Ε. είναι: 

1. Η ιδιότητα του μετόχου μεταβιβάζεται με τη απόκτηση του τίτλου μετοχής. 

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετόχου εξαρτώνται από το ύψος της 

κεφαλαιακής του συμμετοχής, γι' αυτό η Α.Ε. χαρακτηρίζεται ως κεφαλαιουχική 

εταιρεία. 

3. Η Α.Ε. αποτελεί νομικό πρόσωπο του οποίου τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις 

απορρέουν από το νόμο και το καταστατικό. 

4. Κατά την διάταξη του νόμου, έχει την εμπορική ιδιότητα έστω και αν το 

αντικείμενο των εργασιών της δεν είναι εμπορικές πράξεις. 

5. Η οικονομική ευθύνη των μετόχων έναντι των τρίτων περιορίζεται μέχρι το ποσό 

συμμετοχής τους στη διαμόρφωση του κεφαλαίου της Α.Ε. 

6. Οι αποφάσεις στην Α.Ε. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Οι αποφάσεις για τα 

τρέχοντα ζητήματα και για όλη τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας 

είναι αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου και οι σοβαρότερες αποφάσεις π.χ. 

διορισμός διοικητικού Συμβουλίου, αύξηση κεφαλαίων, αλλαγή σκοπού, διάλυση της 

εταιρείας κ.α. είναι αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Στη Γενική 

Συνέλευση έχουν δικαίωμα να παραστούν και να ψηφίσουν όλοι οι μέτοχοι. Κάθε 

μετοχή αντιπροσωπεύει μία ψήφο. Στην Α.Ε. η πλειοψηφία είναι πανίσχυρη και 

αποφασίζει για κάθε ζήτημα. Η μειοψηφία έχει μόνο κάποιες ασθενείς δυνατότητες 

ελέγχου. Αυτό εξασφαλίζει στην Α.Ε. σταθερότητα διοικήσεως και απόλυτη ευχέρεια 

χειρισμών στην λειτουργία της. 
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1.2 Ίδρυση Α.Ε.1 
1.2.1 Διαδικασία ίδρυσης Α.Ε. 

 

Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να 

καταστεί μονοπρόσωπη με την συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα μόνο 

πρόσωπο. (άρθρο 1 του νόμου 2190/1920). 

Τα ιδρυτικά μέλη της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 

τους(σύμφωνα με το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο του νόμου 1329/1983). Η συμμετοχή ανηλίκου στην ανώνυμη εταιρεία 

επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας. Κατώτερο όριο για την ίδρυση 

ανώνυμης εταιρείας είναι τα 24.000€, όπως ορίζει ο νόμος 4111/2013.  

 

1.2.2.Όργανα διοίκησης της Α.Ε.2 

 

Η λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρίας διασφαλίζεται από : 

 Την  Γενική Συνέλευση των μετόχων (Γ.Σ) 

 Το διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) 

 Τους ελεγκτές 

 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, είναι το ανώτατο όργανο της Α.Ε. στην οποία 

λαμβάνονται όλες οι μεγάλες αποφάσεις. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους 

απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Την Γενική Συνέλευση απαρτίζουν οι μέτοχοι της 

εταιρείας. Οι συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες. Η Τακτική Γενική Συνέλευση 

γίνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Κάθε μετοχή αποτελεί μία ψήφο και καθένας 

έχει δικαίωμα να ψηφίσει . Στις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται η ψηφοφορία για τη 

σύνθεση του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται τα καθήκοντά του και 

λαμβάνονται αποφάσεις για σημαντικά ζητήματα όπως ο καθορισμός της 

μακροχρόνιας πολιτικής της εταιρείας και παρουσιάζονται οι οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρεία της προηγούμενης χρήσεως και στην συνέχεια γίνεται η 

                                                
1 Λεοντάρης Μιλτιάδης, Ανώνυμες Εταιρίες 
2 Βασίλειος  Σαρσέντης – Αναστάσιος Παπαναστασίου, Λογιστική εταιριών 
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έγκρισή τους. Τέλος οποιαδήποτε αλλαγή στο καταστατικό της εταιρείας πρέπει να 

αποφασιστεί από Γενική Συνέλευση. 

 Προϋποθέσεις για την εγκυρότητα των αποφάσεων της Γ.Σ.: 

 η συγκεντρώνεται η απαιτούμενη από το νόμο ή το καταστατικό απαρτία, 

 η πλειοψηφία. 

Τόσο η απαρτία όσο και η πλειοψηφία διακρίνονται σε συνήθη και αυξημένη. Για 

την συνήθη απαρτία απαιτείται η παρουσία μετόχων που εκπροσωπούν το 20% του 

καταβεβλημένου Μ. Κ. Αν δεν επιτευχθεί η συνέλευση οι μέτοχοι ζητούν μέσα σε 

διάστημα 20 ημερών επαναληπτική συνέλευση που θεωρείται ότι βρίσκεται σε 

απαρτία όποιο και αν είναι το ποσοστό του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου. Αυξημένη 

απαρτία και πλειοψηφία απαιτείται για ορισμένα πολύ σοβαρά θέματα, όπως η 

αύξηση ή η μείωση του  μετοχικού κεφαλαίου, η μεταβολή της εθνικότητας ή του 

σκοπού της εταιρίας, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση της εταιρίας κ.α. Η 

απαιτούμενη για αυτά απαρτία απαιτεί την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούν τα 

2/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Η τακτική γενική συνέλευση 

καλείται μια φορά το χρόνο υποχρεωτικά και μέσα σε έξι μήνες από το τέλος της 

οικονομικής χρήσεως, για να εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

(ισολογισμό, λογαριασμό αποτελεσμάτων, κατάσταση διάθεσης κερδών, 

προσάρτημα), να αποφασίσει για την απαλλαγή των μελών του /Σ και των ελεγκτών 

από κάθε ευθύνη. 

Περιπτώσεις όπου καλείται η Γενική Συνέλευση: 

 όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι συντρέχει λόγος 

 όταν το ζητήσουν οι τακτικοί ελεγκτές 

 όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του Μετοχικού 

Κεφαλαίου. 

 Σε περίπτωση που η καθαρή περιουσία της Α.Ε. γίνει μικρότερη από το ½ του 

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε συγκαλείτε η Γ.Σ. με το 

ερώτημα λύσεως της εταιρίας. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, λειτουργεί και 

παίρνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία προσώπων. Τα μέλη του πρέπει να είναι 

τουλάχιστον τρία, δεν είναι απαραίτητο να έχουν την ιδιότητα του μετόχου εκτός και 

αν προβλέπεται από το καταστατικό. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. δεν μπορεί να 
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είναι μεγαλύτερη των έξι ετών, κατά τη λήξη της θητείας των, είναι επανεκλέξιμοι. 

Το Δ.Σ. συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα και έχει αρμοδιότητα να 

αποφασίζει για κάθε πράξη σχετική με τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της 

εταιρικής περιουσίας και την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού. Επειδή το Δ.Σ. είναι 

όργανο που ενεργεί συλλογικά, είναι δυνατό, εφόσον υπάρχει σχετική καταστατική 

διάταξη, να εκχωρεί όλες τις αρμοδιότητες του σε ένα σύμβουλο, τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, όπως επίσης να εκχωρεί περιορισμένες αρμοδιότητες σε ένα σύμβουλο, 

τον Εντεταλμένο Σύμβουλο. 

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται 

περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό 

σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος 

υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο 

βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παριστάμενων κατά τη συνεδρίαση 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα 

οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, 

σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κωδ. Ν. 2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια 

Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του 

Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή. 

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της 

οποίας το πόσο ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. 

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης. 

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές, διευθυντές 

της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή 

αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε 

τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από 

αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για 

οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά των προσώπων αυτών, 

χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και 

για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Τα 
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συστήματα κατά τα οποία πραγματοποιείται η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου 

από τη Γενική Συνέλευση είναι κυρίως δύο: 

I. το σύστημα του αριθμού των μετοχών, σύμφωνα με το οποίο κάθε μέτοχος 

έχει τόσες ψήφους όσες μετοχές κατέχει. Συνεπώς ένας μέτοχος που κατέχει 

το 50% των ψήφων που παρίστανται στη Γ.Σ. πλέον μία ακόμη ψήφο, εκλέγει 

ολόκληρο το Δ.Σ. 

II. το αθροιστικό σύστημα ψηφοφορίας κατά το οποίο ο μέτοχος που κατέχει τις 

περισσότερες μετοχές μπορεί να εκλέξει μόνο την πλειοψηφία των μελών του 

Δ.Σ., οπότε σ' αυτό θα εκπροσωπηθεί και η μειοψηφία. 

 

Οι τακτικοί Ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει έγκυρα για 

την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας αν προηγουμένως 

αυτές δεν ελεγχθούν από τους κατά νόμο τακτικούς ελεγκτές, οι οποίοι εκλέγονται 

από τη Γενική Συνέλευση. Εταιρίες οι οποίες υπερβαίνουν σε δύο συνεχείς χρήσεις τα 

αριθμητικά όρια των δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια: 

 σύνολο ενεργητικού 2.500.000.000. 

 Καθαρός κύκλος εργασιών (ετήσιος) 5.000.000.000. 

 Μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως 50 

άτομα 

Οι Α.Ε είναι υποχρεωμένες να εκλέγουν τους ελεγκτές, ένα τακτικό και ένα 

αναπληρωματικό, από τα μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Οι Α.Ε. για τις 

οποίες δεν προβλέπεται έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, είναι υποχρεωμένες να 

ορίσουν, κατά την τακτική γενική συνέλευση, δύο τουλάχιστον τακτικούς και 

ισάριθμους αναπληρωματικούς ελεγκτές που πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων 

σχολών και να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το 

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. 

Οι εταιρίες που οι μετοχές τους είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο, οι 

Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρίες καθώς και οι Τραπεζικές και Ασφαλιστικές 

εταιρίες επίσης ελέγχονται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές. Οι ελεγκτές οφείλουν να 

ελέγχουν, την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, έχοντας το 

δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση κάθε σχετικού εγγράφου, βιβλίου ή πρακτικών. Στο 

τέλος, αφού ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλουν προς την 

τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματα των ελέγχου τους. Πρέπει 

να σημειώσουμε ότι ο έλεγχος των τακτικών ελεγκτών έχει ιδιαίτερη σημασία για τη 
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διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της μειοψηφίας από ενδεχόμενες 

υπερβάσεις ή παρατυπίες του Δ.Σ. που εκφράζει συνήθως τους μετόχους της 

πλειοψηφίας. 

 

 

1.3.Καταστατικό Α.Ε3 
 

Το καταστατικό είναι ένα νομικό έγγραφο το οποίο περιέχει τη σύμβαση σύστασης 

της Α.Ε, τους όρους λειτουργίας και οργάνωσής της και τις συμβάσεις ανάληψης του 

μετοχικού κεφαλαίου. 

Το καταστατικό καταρτίζεται πάντοτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο και 

κατά τη σύνταξή του πρέπει να παρίστανται οι ιδρυτές της Α.Ε, οι οποίοι και 

υπογράφουν. 

 

1)Βασικά στοιχεία του Καταστατικού4 

 εταιρική επωνυμία και σκοπός της εταιρίας. 

Η επωνυμία λαμβάνεται υποχρεωτικά από το αντικείμενο εργασιών που ασκεί η 

εταιρεία εκτός αν ο σκοπός της περιλαμβάνει πολλά αντικείμενα, οπότε, στην 

περίπτωση αυτή η επωνυμία μπορεί να λαμβάνεται από τα κυριότερα από αυτά, ενώ 

πρέπει να περιέχει τις λέξεις « Ανώνυμη Εταιρεία » και παράλληλα μπορεί να 

περιέχει το ονοματεπώνυμο του ιδρυτή ή των ιδρυτών, ή άλλου φυσικού προσώπου ή 

την επωνυμία Εμπορικής Εταιρείας. 

Στο σκοπό χρειάζεται να υπάρχει περιληπτική περιγραφή των κυρίων και 

παρεπομένων δραστηριοτήτων με τις οποίες πρόκειται να ασχοληθεί η ΑΕ ενώ 

παράλληλα θα πρέπει να σημειωθεί, αν πρόκειται να είναι μικρή σε μέγεθος 

μεταποιητική μονάδα , ότι είναι «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ». Ο χαρακτηρισμός αυτός είναι 

απαραίτητος για να μπορεί να εγγραφεί στο “Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος”, 

γιατί θα έχει ορισμένα πλεονεκτήματα που έχουν οι μικρομεσαίες μεταποιητικές 

επιχειρήσεις .  

 

 
                                                
3 Επιμελητήριο Κορίνθου 
4 Βασίλειος  Σαρσέντης – Αναστάσιος Παπαναστασίου, Λογιστική εταιριών 
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 Έδρα της εταιρίας 

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ένας δήμος ή μία Κοινότητα της Ελληνικής επικράτειας 

που θα εγκατασταθεί η εταιρεία και όχι συνοικία ή δρόμος. Αν οριστεί έδρα από δήμο 

ή Κοινότητα και σε συγκεκριμένη διεύθυνση ( οδός – αριθμός ), σε περίπτωση 

μεταφοράς της έδρας σε άλλη διεύθυνση στον ίδιο δήμο ή Κοινότητα χρειάζεται 

τροποποίηση του Καταστατικού της. 

Ο Άρειος Πάγος με την απόφαση 335/2001, δέχθηκε ότι ως έδρα της Α.Ε. θεωρείται 

ο τόπος όπου είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί  το καταστατικό όργανο της 

διοίκησης αυτής, ακόμα και αν το καταστατικό προβλέπει την έδρα εκτός Ελλάδας.                                                     

 Διάρκεια της εταιρίας 

Ο νόμος δεν ορίζει τη διάρκεια της εταιρείας . Συνήθως ορίζεται διάρκεια αυτής 30-

50 χρόνια και τούτο για να αποφεύγονται οι συχνές τροποποιήσεις του καταστατικού 

της . 

 Μετοχικό κεφάλαιο. 

 Το μετοχικό κεφάλαιο αναγράφεται σε χρήμα ακόμη και όταν οι εισφορές των 

μετόχων είναι σε είδος, ενώ απαγορεύεται να αναφέρεται σε ξένο νόμισμα εκτός 

εξαιρέσεων. Επίσης εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μέχρι 30.000 € μετοχικό 

κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί είτε σε μετρητά, είτε σε είδος κατά τη σύστασή της , 

ενώ στο σχετικό με την καταβολή του κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού δεν 

χρειάζεται να αναφερθεί ότι το κεφάλαιο καταβλήθηκε, όπως αυτό χρειάζεται στο 

καταστατικό της ΕΠΕ. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για τη σύσταση ΑΕ 

εμπορικής , βιομηχανικής ή παροχής υπηρεσιών σήμερα είναι 30.000€ , ενώ η 

εταιρεία που πρόκειται να προσφύγει στο κοινό για την ολική ή μερική κάλυψη του 

κεφαλαίου της με δημόσια εγγραφή πρέπει να έχει ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 

300.000€ , και όταν προέρχεται από συγχώνευση ή μετατροπή , βάσει του 

Ν_1297/72, 180.000€ ή 300.000€ , ανάλογα, ή όταν η εταιρεία προέρχεται από 

μετασχηματισμό επιχειρήσεων 30.000€. 

 Μετοχές της Α.Ε. 

 Η μετοχή, ως αξιόγραφο, ενσωματώνει τα δικαιώματα του μετόχου που πηγάζουν 

από τη συμμετοχή του στην ανώνυμη εταιρία. Οι μετοχές μπορεί να διακρίνονται σε 

κοινές, προνομιούχες και επικαρπίας, ονομαστικές και ανώνυμες, μετά ψήφου ή 

χωρίς ψήφο, σε διαπραγματεύσιμες σε 
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Χρηματιστήριο ή σε μη διαπραγματεύσιμες. Οι μετοχές της ΑΕ είναι ανώνυμες ή 

ονομαστικές, αυτό βεβαίως εξαρτάται από τη βούληση των ιδρυτών της. Συνήθως 

στην πράξη, οι μετοχές των Α.Ε που ιδρύονται με μετρητά εκτός εξαιρέσεων, είναι 

ανώνυμες .Από το είδος δε της μετοχής εξαρτάται ο τρόπος της μεταβίβασης τους, 

καθώς και η φορολογία των κερδών της. 

Εξαίρεση αποτελούν οι μετοχές των ημεδαπών ΑΕ που έχουν ως αντικείμενο 

εργασιών την εκμετάλλευση κλινικών, διαγνωστικών κέντρων, κέντρων 

αποθεραπείας , γηροκομείων, εκπαιδευτηρίων , φροντιστηρίων και γενικά την παροχή 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή εκπαίδευσης οποιασδήποτε μορφής και βαθμίδας 

των οποίων οι μετοχές είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους. 

Επίσης σημειώνεται ότι υποχρεούνται να μετατρέπουν σε ονομαστικές τις μετοχές 

των ΑΕ και μάλιστα μέσα σε διάστημα έξι μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής 

περιόδου όταν εντός αυτής η αξία των αστικών των ακινήτων προ αποσβέσεων , 

υπερβεί το 60% του μετοχικού κεφαλαίου των στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα 

πάσης φύσης αποθεματικά . Η ονομαστική αξία των μετοχών δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των 0,30€ και μεγαλύτερη των 85 €. 

 Διοικητικό Συμβούλιο. 

Στο καταστατικό θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ο οποίος στην πράξη συνήθως ορίζεται από τέσσερα μέχρι επτά μέλη, 

καθώς επίσης και η θητεία η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. είναι μικρότερος των τεσσάρων και 

έχουμε παραίτηση ή θάνατο ενός μέλους τα υπόλοιπα δύο μέλη δεν μπορούν να 

εκλέξουν νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού, οπότε δεν υπάρχει Διοικητικό 

Συμβούλιο και δεν μπορεί αυτό να συνέλθει για να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση για να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Γενική Συνέλευση. 

Βάση καταστατικού η Γενική Συνέλευση διευθύνεται βραχυχρόνια από τον πρόεδρο 

του Δ.Σ. σε περίπτωση που αυτός δεν μπορεί να παραστεί, τότε τον αντικαθιστά ι 

παλαιότερος των παρισταμένων συμβούλων. Το προσωρινό προεδρείο εγκρίνει τον 

πίνακα των μετόχων και έτσι εκλέγεται το οριστικό προεδρείο το οποίο αποτελείται 

από τον πρόεδρο και ένα γραμματέα. Ο οριστικός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 

μπορεί να μην είναι μέτοχος της εταιρίας. 
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 Εταιρική Χρήση 

Η εταιρική χρήση μπορεί να λήγει την 30/06 ή την 31/12, αυτό βεβαίως είναι θέμα 

ιδρυτών και εξαρτάται κυρίως από το αντικείμενο των εργασιών της εταιρείας. 

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση μπορεί να είναι υπερδωδεκάμηνη και μέχρι 24 

μήνες και για τα κέρδη της υπερδωδεκάμηνης αυτής περιόδου υποβάλλεται ενιαία 

δήλωση φορολογίας εισοδήματος. 

 Ελεγκτές 

από το καταστατικό ή από την εκάστοτε Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πρέπει να 

ορίζονται δύο τακτικοί και δύο αναπληρωματικοί ελεγκτές πτυχιούχοι ανωτάτων 

σχολών που να έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το 

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ,ή ένας Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής, αν υπάρχει 

σχετική υποχρέωση, χωρίς να είναι απαραίτητο και η εκλογή αναπληρωματικού 

καθώς δεν μπορεί να γίνει αντικατάσταση ορκωτού ελεγκτή εκτός αν αυτός δηλώσει 

αδυναμία, όπως αυτό προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 75 του νόμου 

1769/1991 ενώ παράλληλα πρέπει να καθοριστεί και η αμοιβή αυτών. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι 

οι διοριζόμενοι ή εκλεγόμενοι ελεγκτές και εφόσον οι ΑΕ δεν ελέγχονται από 

ορκωτούς, μπορούν να διορίζονται ξανά όχι όμως για περισσότερες από πέντε 

εταιρικές χρήσεις. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/20, δεν 

μπορούν να ορισθούν ελεγκτές, πρόσωπα που ίδρυσαν την εταιρεία και είναι μέτοχοι 

ή μέλη του Δ.Σ της εταιρείας ή συγγενείς αυτών μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ 

αίματος ή αγχιστείας, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας , 

δημόσιοι υπάλληλοι , Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Τέλος 

σημειώνεται ότι στο καταστατικό πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου ως και  των ελεγκτών της εταιρείας (επάγγελμα, έτος 

γέννησης, τόπος κατοικίας, αριθμός ταυτότητας, υπηκοότητα και για τους ελεγκτές ο 

αριθμός αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κωδ.  Ν. 

2190/20. 

 Δικαιώματα μετόχων Ανωνύμων  Εταιριών. 

Εκτός από υποχρεώσεις, οι μέτοχοι έχουν δικαιώματα και απαιτήσεις. Οι μέτοχοι 

δύναται να ζητήσουν σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης αρκεί οι αιτούντες να 

αντιπροσωπεύουν το 1/20 του Μετοχικού Κεφαλαίου. Το καταστατικό δύναται να 
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μειώσει, όχι όμως πέραν του μισού τα απαιτούμενα για την άσκηση του παραπάνω 

δικαιώματος ποσοστά του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 

Κατά την ίδρυση της εταιρίας μπορεί να συμφωνηθεί εφόσον προβλεφθεί ρητά 

στο καταστατικό, ότι όλοι ή μερικοί από τους ιδρυτές θα πάρουν ως ανταμοιβή για 

καθορισμένες ενέργειές τους για την σύσταση της εταιρίας, αριθμό ιδρυτικών τίτλων 

που δεν μπορούν να υπερβούν το 1/10 του αριθμού των μετοχών που εκδίδονται. 

 Ισολογισμός και Διάθεση των κερδών. 

Σε κάθε λήξη του εταιρικού έτους κλείνουν τα βιβλία της εταιρίας και καταρτίζεται ο 

ισολογισμός της χρήσης ο οποίος υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση. Ο 

ισολογισμός πρέπει να έχει συνταχθεί με σαφήνεια έτσι ώστε να εξάγεται εύκολα από 

αυτόν η οικονομική κατάσταση της εταιρίας. 

Τον  ισολογισμό πρέπει αναπόφευκτα να ακολουθεί ο λογαριασμός 

Αποτελέσματα Χρήσης, ο οποίος υποχρεωτικά πρέπει να εμφανίζεται πλήρης, σαφής 

και να εμφανίζει τα πραγματικά κέρδη και ζημίες. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας 

προκύπτουν έπειτα από αφαίρεση των ακαθάριστων κερδών κάθε εξόδου, κάθε 

ζημίας και αποσβέσεων. 

Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά από τις κρατήσεις, με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης, χρησιμοποιείται ως αμοιβή των μελών του Δ.Σ, των διευθυντών 

καθώς και των υπαλλήλων της εταιρίας. Το υπολειπόμενο μέρος των κερδών, 

χρησιμοποιείται για το σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών ή μεταφέρονται στην 

επόμενη χρήση.   

 Εταιρική χρήση 

Η εταιρική χρήση μπορεί να λήγει την 30/06 ή την 31/ 12, αυτό βεβαίως είναι θέμα 

ιδρυτών και εξαρτάται κυρίως από το αντικείμενο των εργασιών της εταιρείας. 

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση μπορεί να είναι υπερδωδεκάμηνη και μέχρι 24 

μήνες και για τα κέρδη της υπερδωδεκάμηνης αυτής περιόδου υποβάλλεται ενιαία 

δήλωση φορολογίας εισοδήματος. 

 Εξουσιοδότηση για Δημοσίευση Καταστατικού 

Για τη δημοσίευση του καταστατικού θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ένας από τους 

ιδρυτές ή άλλο πρόσωπο, όπου με ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να καταθέσει 

το καταστατικό στη Νομαρχία, ώστε να καταχωρηθεί στο μητρώο Ανωνύμων 

Εταιριών. 
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Πρέπει στο καταστατικό να αναφέρονται όλα τα έξοδα που 

πραγματοποιήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας. Αυτά είναι η αμοιβή του 

Δικηγόρου και Συμβολαιογράφου που συντάξανε το καταστατικό, τα τέλη 

δημοσίευσης της σύνοψης του καταστατικού στο Φ.Ε.Κ, ο φόρος και α έξοδα 

μεταβίβασης ακινήτου ως εισφορά για κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου και τέλος η 

ειδική εισφορά 1% επί του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου, υπέρ της επιτροπής 

ανταγωνισμού. 

 

2. Το καταστατικό των Ανωνύμων εταιριών πρέπει να αναφέρει επίσης: 

I. Τα ατομικά στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων που υπέγραψαν το 

καταστατικό της εταιρίας. 

II. Το συνολικό ποσό (κατά προσέγγιση) όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν 

για την σύσταση της εταιρίας και βαρύνουν αυτή. 

3.Υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη η εταιρία είναι οι ιδρυτές 

ή οι μέτοχοι, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή 

ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή 

περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από τη μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την 

εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και από τυχόν κήρυξη της 

ακυρότητας της εταιρίας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές 

πλημμέλειες. Η αξίωση αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται μετά 

την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρίας. 

 

 

1.4.Λύση και εκκαθάριση Ανώνυμης Εταιρείας 

1.4.1 Λύση Ανώνυμης Εταιρείας5 
 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η Ανώνυμη Εταιρεία αποτελεί μια γνήσια μορφή 

κεφαλαιουχικής εταιρείας, με αποτέλεσμα τα πρόσωπα των μετόχων να είναι 

αδιάφορα και σημασία να έχει μόνο η καταβολή της εισφοράς. Στον κεφαλαιουχικό 

αυτό χαρακτήρα της ΑΕ ανταποκρίνονται και οι λόγοι λύσης της, καθώς τυχόν 

μεταβολή στα πρόσωπα των μετόχων (π.χ. θάνατος, πτώχευση) ή μονομερής δήλωσή 

                                                
5 Μιλτιάδης Λεοντάρης, Ανώνυμες Εταιρίες 



19 
 

τους για λύση της εταιρείας με καταγγελία δεν αποτελούν λόγους λύσης 

προβλεπόμενους από το νόμο, όπως συμβαίνει στις προσωπικές εταιρείες. 

Οι λόγοι λύσης της Α.Ε προβλέπονται περιοριστικά στο Ν.2190/1920. 

Συγκεκριμένα, η Α.Ε λύεται με την πάροδο του χρόνου διάρκειας που προβλέπει το 

καταστατικό, δεδομένου ότι οι Α.Ε ιδρύονται πάντοτε για ορισμένο χρόνο. ωστόσο, η 

Γενική Συνέλευση , η οποία συγκεντρώνει αυξημένα ποσοστά απαρτίας και 

πλειοψηφίας, μπορεί να αποφασίσει την παράταση της εταιρείας με συναφή 

τροποποίηση του καταστατικού της. Εντούτοις αποκλείεται η σιωπηρή παράταση της 

εταιρείας, με αποτέλεσμα μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της η εταιρεία να 

τελεί αυτομάτως υπό εκκαθάριση ακόμη και αν συνεχίζεται η δραστηριότητά της. Η 

Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να αποφασίσει την πρόωρη λύση της ΑΕ, πράγμα 

που συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού της. 

Λόγο λύσης της Α.Ε αποτελεί και η κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης. 

Στην περίπτωση αυτή κατ’ εξαίρεση δεν ακολουθείται το στάδιο της εκκαθάρισης, 

αλλά τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας της Α.Ε αναλαμβάνει ο σύνδικος της 

πτώχευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της πτωχευτικής νομοθεσίας, εκκαθάριση δε 

ακολουθεί μόνο εάν μετά την περάτωση της πτώχευσης παραμένει εταιρική 

περιουσία. Σε κάθε περίπτωση η λύση της εταιρείας υπόκειται σε διατυπώσεις 

δημοσιότητας. 

Ο πρόσφατος Ν. 3604/2007 επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις στο ισχύον, 

καταργώντας το σύστημα ανάκλησης της άδειας σύστασης Α.Ε από τη διοίκηση και 

εισάγοντας για πρώτη φορά το θεσμό της δικαστικής λύσης της ΑΕ. Τα είδη 

δικαστικής λύσης που προβλέπονται στο νόμο είναι δύο, 

 η λύση μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον και 

 η λύση μετά από αίτηση των μετόχων. 

Το πρώτο είδος δικαστικής λύσης γίνεται για λόγους που αφορούν κυρίως τη μη 

καταβολή ή την απώλεια του κεφαλαίου και οι οποίοι κατά το προγενέστερο δίκαιο 

δικαιολογούσαν την ανάκληση της άδειας σύστασης. Συγκεκριμένα, η Α.Ε λύεται, 

εάν κατά τη σύσταση της δεν καταβλήθηκε, ολικά ή μερικά, το καταβλητέο μετοχικό 

κεφάλαιο, εάν η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από 

το νόμο, εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της καταστεί κατώτερο του ενός 

δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου και η Γ.Σ δεν λαμβάνει τα προβλεπόμενα 

μέτρα και τέλος εάν η εταιρεία δεν έχει υποβάλει προς καταχώριση οικονομικές 
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καταστάσεις τριών (3) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες 

από τη ΓΣ. 

Η λύση μπορεί να ζητηθεί από κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, στα δε 

αυτά συγκαταλέγεται ρητά και ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια 

αρχή. Αυτό σημαίνει ότι η Διοίκηση δεν μπορεί μεν να ανακαλέσει αυτοδύναμα την 

άδεια σύστασης της ΑΕ, μπορεί όμως να ζητήσει τη δικαστική της λύση για τους 

ίδιους περίπου λόγους, γεγονός που συνιστά ένδειξη επιβίωσης της ενεργού 

εποπτείας της Διοίκησης επί της λειτουργίαςτων ΑΕ. 

Η αίτηση εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το 

πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. Το δικαστήριο, πριν εκδώσει την 

απόφαση του, παρέχει στην εταιρεία εύλογη προθεσμία για άρση των λόγων λύσης, 

εκτός αν αιτιολογημένα θεωρεί ότι το μέτρο αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσμία αυτή 

μπορεί να είναι δύο έως έξι μήνες και μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις μήνες. Εάν 

παρασχεθεί η ανωτέρω προθεσμία, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει μέτρα για την 

προσωρινή ρύθμιση των εταιρικών υποθέσεων. Η αίτηση για λύση της εταιρείας και 

η απόφαση που διατάσσει τη λύση της υπόκεινται σε διατυπώσεις δημοσιότητας. 

Το δεύτερο είδος δικαστικής λύσης, που αφορά μόνο τις μη εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο εταιρείες, είναι η περίπτωση κατά την οποία η συνέχιση της εταιρείας 

αποβαίνει αδύνατη (ιδίως λόγω ίσων συμμετοχών) και μάλιστα κατά τρόπο προφανή 

και μόνιμο. Πρόκειται για το γνωστό που παραλύει την λειτουργία της εταιρείας. 

Ενάγοντες μπορεί να είναι μόνο μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 

ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ενώ μέτοχοι που 

εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του κεφαλαίου, μπορούν να 

παρέμβουν στη σχετική δίκη. Και στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο μπορεί να 

παράσχει στην εταιρεία εύλογη προθεσμία για άρση των λόγων λύσης. 

Με αίτηση των μετόχων που έχουν ασκήσει παρέμβαση, το δικαστήριο μπορεί 

να διατάξει την εξαγορά από αυτούς του συνόλου των μετοχών του ενάγοντος ή των 

εναγόντων. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο ορίζει και το αντάλλαγμα, που 

πρέπει να είναι δίκαιο και να ανταποκρίνεται στην αξία των μετοχών αυτών, καθώς 

και τους όρους καταβολής του. Για τον προσδιορισμό της αξίας το δικαστήριο μπορεί 

να διατάξει πραγματογνωμοσύνη, ενώ η τυχόν απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας 

διαμέσου της εξαγοράς λαμβάνεται ιδιαίτερα υπ΄ όψιν. 

Η αξία εξαγοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που πιθανολογείται ότι θα λάβουν 

οι ενάγοντες σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας, το οποίο το δικαστήριο μπορεί 
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να προσαυξήσει μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%). Τέλος, το δικαστήριο μπορεί να 

αποφασίσει τη λύση της εταιρείας, εάν η διατασσόμενη εξαγορά δεν ολοκληρωθεί 

εντός ορισμένης προθεσμίας, εξαιτίας πταίσματος του υπόχρεου σε εξαγορά. Και 

στην περίπτωση αυτή, η αγωγή για λύση της εταιρείας και η απόφαση που τη 

διατάσσει υπόκεινται σε διατυπώσεις δημοσιότητας. 

 

 

1.4.2 Εκκαθάριση ανώνυμης εταιρίας6 

 

Η εκκαθάριση μιας εταιρίας οποιασδήποτε μορφής είναι μια αρκετά πολύπλοκη 

διαδικασία που ακολουθεί συνήθως τη λύση της. Ο χρόνος διάρκειας της 

εκκαθάρισης είναι νομοθετημένος μόνο στις Α.Ε., αλλά μπορεί να επιμηκυνθεί 

σχεδόν επ' αόριστον αν τα συμφέροντα των μετόχων της επιβάλλουν κάτι τέτοιο. Σε 

όλες τις άλλες εταιρίες είναι απροσδιόριστος. Κατά τη διάρκεια της 

εκκαθάρισης και ανεξάρτητα από την ουσιαστική λειτουργία της, υπάρχουν 

αναλόγως του είδους της εκκαθαριζόμενης εταιρίας διάφορες τυπικές διαδικασίες οι 

οποίες αν δεν τηρηθούν μπορεί να εμπλέξουν τους εκκαθαριστές και όχι μόνο, σε 

περιπέτειες. Ένας από τους λόγους λύσης μιας ανώνυμης εταιρείας όπως το πέρας της 

προβλεπόμενης από το καταστατικό διάρκεια της ή η έκλειψη του σκοπού για τον 

οποίον συστάθηκε, σαν αποτέλεσμα δεν έχει την άμεση εξαφάνιση της από το νομικό 

κόσμο. Η ΑΕ εξακολουθεί να υπάρχει ως νομικό πρόσωπο και μετά την επέλευση της 

λύσης της, με μια σημαντική διαφορά η οποία αφορά τον σκοπό της Α.Ε. που πλέον 

μεταβάλλεται καθώς εισέρχεται στο στάδιο της εκκαθάρισης. 

Τη διενέργεια των πράξεων εκκαθάρισης αναλαμβάνουν οι εκκαθαριστές, οι 

οποίοι αντικαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. (Με την τροποποίηση 

του άρθρου 49 του νόμου 2190/1920, με το νόμο 3604/2007, εισήχθησαν ορισμένες 

τροποποιήσεις στον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης). Ειδικότερα οι εκκαθαριστές 

μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της 

εταιρείας να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις 

εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση. Επιπλέον, 

καταργείται η εισαχθείσα με το Ν. 2339/1995 πενταετής διάρκεια της εκκαθάρισης, 

που είχε οδηγήσει σε παράδοξα αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων και η διαγραφή 

                                                
6 Βικιπαίδια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδια 



22 
 

από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών νομικών προσώπων των οποίων η εκκαθάριση 

δεν είχε ακόμη περατωθεί. 

Για το λόγο αυτό αλλά και για να αποθαρρύνει τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις 

στη διενέργεια των εκκαθαρίσεων, ο νόμος με την παρ. 6 του άρθρου 49 του 

Ν.2190/1920, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το αρ. 58 παρ.4 τουΝ.3604/2007, 

προβλέπει σχέδιο περάτωσης της εκκαθάρισης, το οποίο υποχρεούται να παρουσιάσει 

ο εκκαθαριστής στους μετόχους, εφόσον η εκκαθάριση διαρκέσει πλέον της 

πενταετίας. Συγκεκριμένα, εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο 

εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση , στην οποία υποβάλλει 

σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει 

έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης 

και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα μπορούν να 

περιλαμβάνουν συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή 

ακόμα και τη σύναψη νέων. 

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το πιο πάνω σχέδιο με την αυξημένη απαρτία 

και πλειοψηφία, Εάν το σχέδιο εγκριθεί ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο περάτωσης. 

Στην περίπτωση κατά την οποία το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή οι 

μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου μπορούν με αίτηση τους να ζητήσουν έγκριση από το μονομελές 

πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα 

μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει νέα που δεν προβλέπονται 

σε αυτό. 

Γενικότερα οι κείμενες διατάξεις περί της εκκαθαρίσεως ΑΕ αποσκοπούν 

κατά πρώτο λόγο στην προστασία των εταιρικών δανειστών και κατά δεύτερο λόγο 

στη διανομή του προϊόντος της εκκαθαρίσεως στους μετόχους. Η προτεραιότητα που 

εξασφαλίζει ο νόμος στην προάσπιση των συμφερόντων των εταιρικών δανειστών, 

θέτοντας την ικανοποίηση αυτών ως τον κύριο σκοπό της εκκαθάρισης, έγκειται στο 

γεγονός, ότι οι μέτοχοι δεν ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη του νομικού 

προσώπου, λόγω του κεφαλαιουχικού χαρακτήρα των ΑΕ. Εκ των ανωτέρω λόγων οι 

διατάξεις για την εκκαθάριση της ΑΕ είναι αναγκαστικού δικαίου και ως εκ τούτου 

δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός του σταδίου της εκκαθάρισης ή ο καθορισμός 

διαφορετικού τρόπου διακανονισμού των εκκρεμοτήτων των ανωνύμων εταιρειών. 
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1.5.Δημοσιότητα7 
 

Η σημασία που έχουν στη σύγχρονη οικονομική ζωή οι Α.Ε. σε συνδυασμό με την 

περιορισμένη ευθύνη των μετόχων επιβάλλουν να υπάρχει όσο το δυνατό μεγαλύτερη 

διαφάνεια ως προς τη δραστηριότητα και την εξελικτική τους πορεία. Θα μπορεί κάθε 

ενδιαφερόμενος να πληροφορηθεί έγκαιρα για ορισμένα βασικά γεγονότα ή εξελίξεις 

που συνδέονται με τη ζωή της Α.Ε. για την οποία ενδιαφέρεται. 

Η διαφάνεια διασφαλίζεται με τη δημοσιότητα, τη γνωστοποίηση ορισμένων 

πράξεων και στοιχείων στους ενδιαφερόμενους (πιστωτές, χρηματοδότες, επενδυτές 

κ.α.). 

Σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία των Ανωνύμων Εταιριών: 

 Οι αποφάσεις της Διοίκησης για την σύσταση ανωνύμων εταιριών, καθώς και το 

καταστατικό που εγκρίθηκε. 

 Οι αποφάσεις της διοίκησης για την έγκριση της τροποποίησης ή κωδικοποίησης 

καταστατικών ανωνύμων εταιριών, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του 

καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις που έγιναν. 

 Ο διορισμός ή οποιοδήποτε παύση με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που 

ασκούν διαχείριση της εταιρίας, έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από 

κοινού ή μεμονωμένα, είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο. 

 Η απόφαση ανάκλησης της άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της 

εταιρίας. 

 Κάθε απόφαση για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Στην 

απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναγράφεται το νέο 

κεφάλαιο, ο αριθμός και το είδος των μετοχών που εκδίδονται, η ονομαστική τους 

αξία και γενικά οι όροι έκδοσής τους, καθώς και ο συνολικός αριθμός των 

μετοχών της εταιρίας. 

 Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο πιστοποιείται η καταβολή 

του μετοχικού κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της εταιρίας, είτε μετά από κάθε 

αύξηση. 

 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από Την Γενική 

Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως 

αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού 

                                                
7 Βασίλειος  Σαρσέντης – Αναστάσιος Παπαναστασίου, Λογιστική εταιριών 
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Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει 

τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τον πιστοποιούν. 

 Οι μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις των Τραπεζών, των υποκαταστημάτων των 

αλλοδαπών Τραπεζών. 

 Η λύση της εταιρείας. 

 Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει άκυρη την εταιρεία ή σε κατάσταση 

πτώχευσης, καθώς και οι δικαστικές αποφάσεις παντός βαθμού που αναγνωρίζουν 

ως άκυρες ή ακυρώνουν αποφάσεις γενικών συνελεύσεων. 

 Ο διορισμός και η αντικατάσταση των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της 

ταυτότητάς τους. 

 Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης, καθώς και ο τελικός της ισολογισμός 

 Η διαγραφή της εταιρείας από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. 

 Κάθε πράξη ή στοιχείο του οποίου η δημοσιότητα επιβάλλεται από άλλες 

διατάξεις. 

Η δημοσιότητα πραγματοποιείται: 

1. Με την καταχώριση, ύστερα από έλεγχο, των πράξεων και στοιχείων στο Μητρώο 

Ανώνυμων Εταιρειών, που τηρείται από την υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της 

Νομαρχίας όπου έχει την 

έδρα της η εταιρεία, και 

2. Με τη δημοσίευση, την επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας και με τις δαπάνες της 

ενδιαφερόμενης εταιρείας, στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών 

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ανακοίνωσης για την 

καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών των Πράξεων και των 

στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Κατ' εξαίρεση οι αρχικές και οι 

τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου, 

δημοσιεύονται στο σύνολό τους είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη 

συνεδρίαση της συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι 

(20) ημέρες από αυτή. Μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου παραδίνονται ή 

στέλνονται αντίγραφα των Πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε 

δημοσιότητα και τηρούνται στο φάκελο, επικυρωμένα ή όχι, αφού καταβληθεί το 

διοικητικό κόστος, που ορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Εμπορίου, η οποία καθορίζει και τις διατυπώσεις είσπραξης και 

απόδοσής του. Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα 
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πρακτικών γενικών συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρία αρνείται να 

χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης στην οποία 

παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διά νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους 

μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρίας, 

η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι καθώς και οι 

μέτοχοι που δεν ήταν παρών στη γενική συνέλευση μπορούν να πάρουν αντίγραφα 

των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο 

ύστερα από σχετική εισαγγελική 

παραγγελία. 

Η εταιρεία δεν μπορεί να αντιτάξει στους τρίτους τις πράξεις και τα στοιχεία 

για τα οποία δεν τηρήθηκε η δημοσίευση που προβλέπει ο νόμος εκτός αν αποδείξει 

ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν. Πράξεις ή στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί δεν 

αντιτάσσονται στους τρίτους πριν περάσουν δεκαπέντε ημέρες από τη δημοσίευση, 

εφόσον οι τρίτοι αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατόν να τα γνωρίζουν. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υπεύθυνο για την υποβολή στην 

αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου των πράξεων και στοιχείων για τα 

οποία απαιτείται δημοσιότητα. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας του κειμένου που δημοσιεύτηκε στο "Τεύχος 

Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης με το περιεχόμενο της πράξης ή του στοιχείου που έχει καταχωρηθεί 

στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών, η Εταιρεία δεν μπορεί να αντιτάξει το 

περιεχόμενο του κειμένου που δημοσιεύτηκε στους τρίτους. Οι τρίτοι μπορούν να το 

επικαλεστούν, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι γνώριζαν το κείμενο που έχει 

καταχωρηθεί στο Μητρώο. Οι τρίτοι μπορούν να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία για 

τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας, εκτός εάν η έλλειψη 

δημοσιότητας τα καθιστά ανίσχυρα. 

Στοιχεία εντύπων της εταιρείας. 

Κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

α. Το Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών όπου έχει εγγραφεί η εταιρεία. 

β. Τον αριθμό μητρώου της εταιρείας. 

γ. Την επωνυμία, την έδρα και αν βρίσκεται σε εκκαθάριση να αναφέρεται αυτό ρητά. 
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1.6.Οικονομικές Καταστάσεις  

 
1)Η  παρ 1 του άρθρου 42α  του κωδ. Ν.2190/1920 ορίζει τα εξής: 

“Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: 

α)Τον ισολογισμό, 

β)Το λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως, 

γ)Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και 

δ)Το προσάρτημα. 

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα 

άρθρα 36,36α και 37. Από αυτά τα τέσσερα έγγραφα, το βασικό και κύριο έγγραφο 

είναι ο ισολογισμός και τα άλλα τρία είναι παρακολουθήματα αυτού. Με το άρθρο 1 

του Ν. 3487/2006 προστέθηκε ότι οι ανώνυμες εταιρίες που οι μετοχές τους ή άλλες 

κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά και οι κατά το 

άρθρο 134 ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μη εισηγμένες Α.Ε. μαζί με τις 

ενοποιημένες σε αυτές, καταρτίζουν επιπρόσθετα: 

 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

 Κατάσταση ταμιακών ροών, το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται με κοινή 

υπουργική απόφαση. 

 έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ 
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                                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2   

                      ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε 

 

 
2.1.Νομικό  Πλαίσιο του Νόμου  2238/1994  που ίσχυε μέχρι  31/12/12 
2.1.1 Άρθρο 98.  Επιβολή Φόρου 

 

      Σύμφωνα με το άρθρο 98 το Ν. 2238/1994 αντικείμενο φορολογίας είναι η 

επιβολή φόρου 

στο συνολικό καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή, που αποκτάται από κάθε νομικό 

πρόσωπο από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 101. 

 Φόρος εισοδήματος επιβάλλεται στα ημεδαπά νομικά κερδοσκοπικά πρόσωπα, 

στις αλλοδαπές επιχειρήσεις και στους αλλοδαπούς οργανισμούς καθώς επίσης και 

στα ημεδαπά και αλλοδαπά μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα και στα κάθε είδους 

ιδρύματα. 

 

 

2.1.2 Άρθρο 99. Αντικείμενο του Φόρου. 

 

Κατά το άρθρο 99 αντικείμενο του φόρου στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και 

εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, με εξαίρεση τις τραπεζικές και ασφαλιστικές 

εταιρείες, το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει στην ημεδαπή ή 

αλλοδαπή.  

1.Τα διανεμόμενα κέρδη προκύπτουν με την αφαίρεση του αναλογούν φόρου 

εισοδήματος από το υπόλοιπο των κερδών που απομένει.  

 Η φορολογική αυτή διάταξη ουσιαστικά καθορίζει ότι ο φόρος εισοδήματος του 

νομικού προσώπου αποτελεί εταιρικό βάρος. Κατόπιν αυτού, ως καθαρά κέρδη της 

ανώνυμης εταιρείας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του κωδ. Ν. 

2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», από τα οποία θα προσδιορισθούν η κράτηση 

για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και το διανεμόμενο στους μετόχους 

μέρισμα, νοούνται τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν μετά την αφαίρεση του φόρου 

εισοδήματος, όπως αυτός προσδιορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί 



28 
 

φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, οι οποίες 

κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 2238/1994. 

 Με βάση τα ισχύοντα φορολογικά κίνητρα όταν η ανώνυμη εταιρεία δικαιούται 

να σχηματίσει από τα κέρδη χρήσεως αφορολόγητες εκπτώσεις, ο φόρος εισοδήματος 

είναι συνάρτηση του τακτικού αποθεματικού και των διανεμόμενων κερδών. 

Επομένως  η αφορολόγητη έκπτωση προκύπτει από τα κέρδη χρήσεως, εφόσον έχουν 

αφαιρεθεί από αυτά η κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και τα 

κέρδη που διανέμονται (μέρισμα, αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβές 

προσωπικού). 

 Το Υπουργείο Οικονομικών με ερμηνευτικές εγκυκλίους διασαφηνίζει τα εξής: 

α) Με την ερμηνευτική εγκύκλιο με αριθμό 1112918/12.11.1992, ΠΟΛ. 1248, έγινε 

δεκτό ότι, επειδή ο φόρος εισοδήματος αποτελεί εταιρικό βάρος, το τακτικό 

αποθεματικό υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού 

μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. 

β) Με την ερμηνευτική εγκύκλιο με αριθμό 1045732/30.3.1993 ΠΟΛ. 1120, έγινε 

δεκτό ότι ο υπολογισμός του προβλεπόμενου, από το άρθρο 45 του κωδ. 

Ν. 2190/1920, υποχρεωτικού πρώτου μερίσματος καθώς και του μερίσματος που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 876/1979 θα γίνεται μετά την 

αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, δεδομένου ότι τα κέρδη που 

διανέμουν οι ανώνυμες εταιρείες με οποιαδήποτε μορφή στους δικαιούχους είναι 

ελεύθερα φόρου εισοδήματος. 

 

Σημείωση8 

Μετά την τροποποίηση του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 με το άρθρο 54 του 

Ν. 3604/2007, το υποχρεωτικό μέρισμα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του 

Ν. 876/1979 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του Ν.3460/2006. 

Ο αναλογών φόρος εισοδήματος προκύπτει εφαρμόζοντας το συντελεστή φορολογίας 

της εταιρείας (Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.), όπως αυτός ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 

του άρθρου 109 του παρόντος νόμου, στα συνολικά καθαρά κέρδη του ισολογισμού. 

 

 
                                                
8 Νόμος 2238/94 
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Παράδειγμα9  

 

Η ανώνυμη εμπορική εταιρεία «ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Ε.» στη χρήση που έληξε στις 

31.12.2011 (1/1/2011 – 31/12/2011) πραγματοποίησε καθαρά κέρδη € 1.000.000. 

Μεταξύ των δαπανών της χρήσης περιλαμβάνονται και έξοδα συνολικού ποσού 

€ 150.000, των οποίων η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα δεν προβλέπεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2238/94. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας θα αποφασίσει στη συνεδρίαση της 

16.04.2012 να προτείνει στη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα 

συγκληθεί την 25η Ιουνίου 2012, όπως τα κέρδη της χρήσης 2011 να διατεθούν 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, αφού ληφθεί υπόψη ότι τα 

κέρδη της χρήσης 2011 φορολογούνται με συντελεστή 20%. 

Ύστερα από τα παραπάνω: 

 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

Κέρδη χρήσης € 1.000.000 

Μείον:   

Αναλογών φόρος εισοδήματος  (€ 1.000.000 Χ 20%) € 200.000 

Υπόλοιπο κερδών € 800.000 

Συντελεστής κράτησης τακτικού αποθεματικού  5% 

Κράτηση χρήσης 2011 € 40.000 

 

 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 

Μετά την τροποποίηση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του 

Κ.Ν. 2190/1920 από το άρθρο 54 του Ν. 3604/2007, το υποχρεωτικό μέρισμα, που 

διανέμεται από κέρδη ισολογισμών οι οποίοι εγκρίνονται μετά την ισχύ του 

τελευταίου νόμου (8.8.2007), προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του 

Α.Ν. 148/1967, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 και 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3460/2006. 

Ύστερα από αυτά το πρώτο μέρισμα προσδιορίζεται ως εξής: 

 
                                                
9 Πάτσης Παναγιώτης 
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Κέρδη χρήσης € 1.000.000 

Μείον:   

Αναλογών φόρος εισοδήματος  (€ 1.000.000 Χ 20%) € 200.000 

Υπόλοιπο κερδών € 800.000 

Μείον:   

Κράτηση για τακτικό αποθεματικό € 40.000 

 € 760.000 

Ποσοστό διανεμόμενων επί του υπολοίπου των κερδών  35% 

Διανεμόμενο υποχρεωτικό μέρισμα € 266.000 

 

 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Καθαρά κέρδη χρήσης € 1.000.000 

Πλέον:   

Έξοδα που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση € 150.000 

Σύνολο κερδών € 1.150.000 

Συντελεστής φορολογίας  20% 

Φόρος εισοδήματος € 230.000 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Καθαρά κέρδη χρήσης € 1.000.000 

Μείον ο φόρος εισοδήματος € 230.000 

Κέρδη προς διάθεση € 770.000 

Τα κέρδη διατίθενται ως εξής: 

Τακτικό αποθεματικό € 40.000 

Πρώτο μέρισμα € 266.000 

Υπόλοιπο κερδών εις νέον € 464.000 

 € 770.000 

 

 

2.Όσον αφορά τις τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρείες το άρθρο 

99 ορίζει ότι αντικείμενο φόρου είναι τα συνολικά καθαρά κέρδη που προκύπτουν 

στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, τα οποία αναλογούν στα φορολογητέα έσοδα. Τα 

συνολικά κέρδη επιμερίζονται σύμφωνα με το ύψος των φορολογούμενων και μη 
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εσόδων ή των εσόδων που φορολογήθηκαν κατά ειδικό τρόπο, με εξάντληση της 

φορολογικής υποχρέωσης. Όταν υπάρχουν λογιστικές διαφορές τα κέρδη που 

επιμερίζονται σε φορολογητέα και μη προκύπτουν από την αναμόρφωση των κερδών 

του ισολογισμού με την προσθήκη των λογιστικών διαφορών. 

Μετά την αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 

31 του παρόντος νόμου με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του Ν. 

3842/2010, στα προς μερισμό κέρδη σε φορολογητέα και αφορολόγητα, προστίθενται 

και τα έξοδα που βαρύνουν: 

 τα έσοδα που απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος,  

 τα έσοδα που φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης, 

 τα έσοδα από μερίσματα ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών και 

 τα κέρδη από συμμετοχή σε ημεδαπές επιχειρήσεις, 

εφόσον στα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης που λήγει στις 31-12-2010 και των 

επόμενων χρήσεων περιλαμβάνονται τα έσοδα που αναφέρονται πιο πάνω. 

Ο προσδιορισμός αυτών των εξόδων γίνεται ως εξής: 

Στις Ασφαλιστικές Α.Ε και στα υποκαταστήματα των αλλοδαπών 

ασφαλιστικών: 

α) Επιμερίζονται οι χρεωστικοί τόκοι ανάλογα με τα πιο πάνω αναφερόμενα έσοδα, 

που δεν υπόκεινται στη φορολογία εισοδήματος με τις γενικές διατάξεις και των 

ακαθάριστων εσόδων που υπόκεινται στη φορολογία εισοδήματος. Το μέρος των 

χρεωστικών τόκων που αναλογεί στα απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα, 

θεωρείται ότι βαρύνει τα έσοδα αυτά. 

β) Επί των εσόδων που δεν υπόκεινται στη φορολογία εισοδήματος με τις γενικές 

διατάξεις λαμβάνεται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), ως λοιπές δαπάνες, με τον 

περιορισμό ότι το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) 

όλων των εξόδων της ασφαλιστικής επιχείρησης. 

 

Παράδειγμα Ασφαλιστικής ανώνυμης εταιρείας10  

 

Ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία στη χρήση 2011 (1/1/2011 – 31/12/2011) 

πραγματοποίησε καθαρά κέρδη € 10.000.000. 

                                                
10 Πάτσης Παναγιώτης 
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Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε € 80.000.000, στα οποία 

περιλαμβάνονται: 

α) «Μερίσματα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού» € 4.000.000 και 

β) «τόκοι από καταθέσεις σε ημεδαπές τράπεζες» € 3.000.000 

Μεταξύ των εξόδων της χρήσης περιλαμβάνονται: 

α) «Χρεωστικοί τόκοι» € 6.000.000 και 

β) έξοδα, για τα οποία δεν προβλέπεται από το άρθρο 31 του παρόντος νόμου η 

έκπτωσή τους από τα ακαθάριστα έσοδα, € 3.125.000. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα να προσδιορισθούν τα προς φορολογία κέρδη.  

 

Για τον προσδιορισμό των προς φορολογία κερδών της παραπάνω ανώνυμης 

ασφαλιστικής εταιρείας, κατ’ αρχάς προσδιορίζουμε τα έξοδα που βαρύνουν τα 

απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και τα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο 

έσοδα, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και στη συνέχεια τα έξοδα αυτά, 

καθώς και τα έξοδα τα οποία δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα (λογιστικές 

διαφορές), προστίθενται στα κέρδη που προκύπτουν από την «Κατάσταση 

Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης». Τα προκύπτοντα αναμορφωμένα κέρδη 

επιμερίζονται ανάλογα των υποκείμενων και μη υποκείμενων σε φορολογία έσοδα. 

Ύστερα από τα παραπάνω: 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ 

ΕΣΟΔΑ 

Έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας € 4.000.000 

Έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση 

της φορολογικής υποχρέωσης 

 

€ 

 

3.000.000 

Σύνολο απαλλασσόμενων της φορολογίας εσόδων € 7.000.000 

Χρεωστικοί τόκοι € 6.000.000 

Ακαθάριστα έσοδα € 80.000.000 

Συνεπώς: 
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Χρεωστικοί τόκοι € 525.000 

(6.000.000 Χ 7.000.000 : 80.000.000)   

Λοιπές δαπάνες (7.000.000 Χ 5%) € 350.000 

Σύνολο € 875.000 

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 

Έσοδα μη υποκείμενα σε φορολογία € 7.000.000 

Έσοδα υποκείμενα σε φορολογία € 73.000.000 

Συνολικά ακαθάριστα έσοδα € 80.000.000 

 

Καθαρά κέρδη χρήσης (λογ. 86.99) € 10.000.000 

Πλέον:   

Λογιστικές διαφορές € 3.125.000 

Έξοδα που βαρύνουν τα μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα € 875.000 

Σύνολο € 14.000.000 

   

Κέρδη που αναλογούν στα μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα   

€ 14.000.000 Χ 7.000.000 : 80.000.000 € 1.225.000 

Ύστερα από τα παραπάνω: 

Αναμορφωμένα κέρδη € 14.000.000 

Μείον:   

Κέρδη αφορολόγητα € 1.225.000 

Κέρδη φορολογητέα € 12.775.000 

 

Παράδειγμα Ασφαλιστικής ανώνυμης εταιρείας11 

 

Η ασφαλιστική ανώνυμη εταιρεία «ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  Α.Ε.Γ.Α.» στη χρήση 

2011 (1/1/2011 – 31/12/2011) πραγματοποίησε καθαρά κέρδη € 25.000.000. 

Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε € 105.000.000, στα οποία 

περιλαμβάνονται: 

α) «Μερίσματα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού» € 6.000.000. 
                                                
11 Πάτσης Παναγιώτης 
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β) «Τόκοι από καταθέσεις σε ημεδαπές τράπεζες» € 14.000.000. 

γ) «Μερίσματα από συμμετοχή σε ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία» € 2.000.000. Τα 

μερίσματα αυτά προέρχονται από κέρδη της χρήσης 2010, η διανομή των οποίων 

εγκρίθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της συνδεμένης 

εταιρείας στις 30-06-2011. Επί των μερισμάτων αυτών παρακρατήθηκε φόρος 

21%, ήτοι € 420.000. 

δ) «Κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών» 

€ 3.000.000. Οι μετοχές αυτές είχαν αποκτηθεί σε προηγούμενες του 2011 

χρήσεις. Τα κέρδη αυτά η Διοίκηση της εταιρείας επιθυμεί να μη φορολογηθούν. 

Μεταξύ των εξόδων της χρήσης περιλαμβάνονται: 

α) «Χρεωστικοί τόκοι» € 6.300.000 και 

β) «έξοδα για τα οποία δεν προβλέπεται από το άρθρο 31 του παρόντος νόμου η 

έκπτωσή τους από τα ακαθάριστα έσοδα», € 4.580.000. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 25-2-2012 θα αποφασίσει να 

προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την πιο κάτω διανομή των κερδών της 

χρήσης: 

α) Κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ποσού € 1.000.000. 

β) Διανομή στους μετόχους μερίσματος, € 8.360.000. 

γ) Τα υπόλοιπα κέρδη να παραμείνουν στην εταιρεία. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα να προσδιορισθούν τα προς φορολογία κέρδη.  

Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα: 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ 

ΕΣΟΔΑ 

Έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας € 6.000.000 

Έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση 

της φορολογικής υποχρέωσης 

 

€ 

 

14.000.000 

Μερίσματα από συμμετοχή σε ημεδαπή Α.Ε. € 2.000.000 

Σύνολο απαλλασσόμενων της φορολογίας εσόδων € 22.000.000 

Χρεωστικοί τόκοι € 6.300.000 
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Ακαθάριστα έσοδα € 105.000.000 

Συνεπώς: 

Χρεωστικοί τόκοι € 1.320.000 

(6.300.000 Χ 22.000.000 : 105.000.000)   

Λοιπές δαπάνες (22.000.000 Χ 5%) € 1.100.000 

Σύνολο € 2.420.000 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας € 6.000.000 

Έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση 

της φορολογικής υποχρέωσης 

 

€ 

 

14.000.000 

Σύνολο αφορολόγητων εσόδων € 20.000.000 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 

Καθαρά κέρδη χρήσης (λογ. 86.99) € 25.000.000 

Πλέον:   

Λογιστικές διαφορές € 4.580.000 

Έξοδα που βαρύνουν τα αφορολόγητα έσοδα € 2.420.000 

Σύνολο φορολογητέων κερδών € 32.000.000 

Μείον:   

Μερίσματα από συμμετοχή σε ημεδαπή Α.Ε. € 2.000.000 

Κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων € 3.000.000 

Υπόλοιπο κερδών € 27.000.000 

 

Συνολικά ακαθάριστα έσοδα € 105.000.000 

Μείον Έσοδα από συμμετοχές € 2.000.000 

Μείον Κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων € 3.000.000 

Έσοδα υποκείμενα και μη σε φορολογία € 100.000.000 

 

Κέρδη που αναλογούν στα μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα  

€ 27.000.000 × 20.000.000 ÷ 100.000.000 € 5.400.000 

Ύστερα από τα παραπάνω: 

Κέρδη χρήσης € 25.000.000 
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Πλέον:   

Λογιστικές διαφορές € 4.580.000 

Έξοδα που βαρύνουν τα αφορολόγητα έσοδα € 2.420.000 

Σύνολο κερδών σε μεταφορά € 32.000.000 

   

 

Σύνολο κερδών από μεταφορά € 32.000.000 

Μείον:   

Έσοδα από συμμετοχές € 2.000.000  

Κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων € 3.000.000  

Κέρδη που αναλογούν στα απαλλασσόμενα 

έσοδα 

 

€ 

 

5.400.000 

 

10.400.000 

Κέρδη φορολογητέα € 21.600.000 

Πλέον:   

Αφορολόγητα κέρδη που αναλογούν στο μέρισμα € 2.052.000 

Μέρισμα € 8.360.000 × Αφορολόγητα κέρδη € 5.400.000 

Κέρδη ισολογισμού € 22.000.000 

πλέον ο αναλογών φόρος εισοδήματος € 513.000 

(2.052.000 x 0,20 : 0,80)   

Κέρδη προς φορολογία € 24.165.000 

 Για το κέρδος που προκύπτει από πώληση μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπό 

χρηματιστήριο αξιών ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό 

εφαρμόζονται οι χειρισμοί που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.4.1. 

 

 

3.Ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες απαλλασσόμενες του φόρου εισοδήματος 

Στην περίπτωση κατά την οποία ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία απαλλάσσεται του φόρου 

εισοδήματος βάση ειδικής διάταξης νόμου, αυτή υπόκειται σε φόρο εισοδήματος για 

τα διανεμόμενα με οποιαδήποτε μορφή κέρδη, καθώς και για τα κέρδη τα οποία 

κεφαλαιοποιούνται, μετά την αναγωγή τους σε κέρδη προ φορολογίας με την 

προσθήκη σε αυτά του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. 

Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και στην περίπτωση κατά την οποία κεφαλαιοποιούνται 

ή διανέμονται κέρδη τα οποία δεν έχουν υπαχθεί στη φορολογία εισοδήματος. 
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4.Φορολογία  Διανεμόμενων Κερδων 

4.1 Μετά την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του  νόμου από την 

παράγραφο 18 του άρθρου 14 του Ν. 3943/2011, στα κέρδη που διανέμει, με 

οποιαδήποτε μορφή η ανώνυμη εταιρεία, γίνεται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του παρόντος νόμου. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54, στα κέρδη που 

διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, με οποιαδήποτε μορφή, ενεργείται 

παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Με την 

παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα πιο 

πάνω εισοδήματα. 

Όταν η ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία προβαίνει σε διανομή κερδών, και στα 

έσοδά της περιλαμβάνονται έσοδα από τη συμμετοχή της σε άλλο νομικό πρόσωπο 

της παραγράφου 1 του άρθρου 101, από το φόρο που υποχρεώνεται να αποδώσει με 

τη δήλωση που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 54, 

αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί σε βάρος της και αναλογεί 

στα διανεμόμενα από τα ίδια κέρδη τα οποία προέρχονται από τις πιο πάνω 

συμμετοχές. 

Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα και για τα διανεμόμενα ή 

κεφαλαιοποιούμενα κέρδη παρελθουσών χρήσεων. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του 

Ν. 3943/31.03.2011, οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε., έχουν 

εφαρμογή για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από την 

1η Ιανουαρίου 2012 και μετά. Ειδικά για τα κέρδη που διανέμονται εντός του έτους 

2011, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι ένα τοις εκατό (21%), με 

την οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων. 

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54, όπως 

αυτές ίσχυαν μετά την τροποποίησή τους με το Ν. 3697/2008, στα διανεμόμενα 

κέρδη, τα οποία είχαν εγκριθεί από γενικές συνελεύσεις που συνήλθαν στα έτη 2009 

και 2010, είχε πραγματοποιηθεί παρακράτηση φόρου με συντελεστή δέκα τοις εκατό. 

 

4.2 Η παρακράτηση του φόρου, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται 

στο επόμενο εδάφιο, ενεργείται σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από τη φύση και την 

ιδιότητα του δικαιούχου των διανεμόμενων κερδών. 
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 Από την παρακράτηση του φόρου εξαιρούνται τα κέρδη που διανέμονται στους 

πιο κάτω δικαιούχους: 

 ελληνικό δημόσιο, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 103 του παρόντος νόμου, 

 εταιρείες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του παρόντος 

νόμου, 

 μέτοχοι ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες εκμεταλλεύονται πλοία, με την 

προϋπόθεση ότι επιβάλλεται σε αυτά ο οριζόμενος από τις διατάξεις του 

Ν. 27/1975 φόρος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 της 

ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών 11004/Β0012, ΠΟΛ 

1129/2011, 

 νομικά πρόσωπα που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος με βάση ειδική 

διάταξη νόμου, των οποίων η απαλλαγή έχει διατηρηθεί και μετά την ισχύ του Ν. 

3842/2010, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 της ερμηνευτικής 

εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών 11004/Β0012, ΠΟΛ 1129/2011, 

 τα αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (ΑΚΕΣ) του Ν. 2992/2002, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 της ερμηνευτικής εγκυκλίου του 

Υπουργείου Οικονομικών 11004/Β0012, ΠΟΛ 1129/2011, 

 μέτοχοι εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 14 της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών 

11004/Β0012, ΠΟΛ 1129/2011, 

 μέτοχοι εταιρειών αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας και εταιρειών 

επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 

του Ν. 3697/2008. 
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Παράδειγμα12 

 

Στο παράδειγμα της πιο πάνω παραγράφου 2.4.1, εφαρμόζονται οι διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 54 ως εξής: 

Κέρδη ισολογισμού € 22.000.000 

(κέρδη χρήσης € 25.000.000 – κέρδη από πώληση μετοχών 

εισηγμένων στο Χ.Α. € 3.000.000) 

  

Έσοδα από συμμετοχή σε ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία € 2.000.000 

Επί των μερισμάτων αυτών έχει παρακρατηθεί φόρος 21% € 420.000 

Διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα) € 8.360.000 

Ύστερα από τα παραπάνω στα διανεμόμενα κέρδη περιλαμβάνεται μέρος των εσόδων 

από συμμετοχή σε άλλη ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, το οποίο προσδιορίζεται ως 

εξής: 

Μέρισμα € 8.360.000 × Έσοδα από συμμετοχές € 2.000.000 
= 760.000 

Κέρδη Ισολογισμού € 22.000.000 

 

Φόρος διανεμόμενων κερδών: 

Διανεμόμενα μερίσματα € 8.360.000 

Συντελεστής παρακράτησης  25% 

Παρακρατούμενος φόρος € 2.090.000 

Μείον:   

Παρακρατηθείς φόρος επί του μέρους των διανεμομένων που 

προέρχονται από τα έσοδα από συμμετοχές 

 

€ 

 

159.600 

(€ 760.000 × 21%)   

Οφειλόμενος φόρος παραγράφου 1 άρθρου 54 € 1.930.400 

 

Στην περίπτωση του παραπάνω παραδείγματος, σημειώνουμε ότι το ποσό των 

ληφθέντων μερισμάτων που δε διανεμήθηκε (€ 2.000.000 – 760.000 = 1.240.000) θα 

πρέπει να εμφανισθεί σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού και κατά τη διανομή ή 

την κεφαλαιοποίησή του θα παρακρατηθεί φόρος με συντελεστή 25%, από τον 
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οποίον θα εκπέσει ο φόρος που έχει ήδη παρακρατηθεί και αναλογεί σε αυτά με 

συντελεστή 21%, σύμφωνα με τις οδηγίες των εγκυκλίων του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών 1000193/11783/Β0012 ΠΟΛ 1180/31.12.2008 και 

11004/Β0012 ΠΟΛ 1129/06.05.2011. 

Εννοείται ότι τα ποσά των ληφθέντων μερισμάτων που δεν διανεμήθηκαν θα 

πρέπει να παρακολουθούνται σε ειδικά αποθεματικά κατά συντελεστή παρακράτησης 

του φόρου της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Ν. 2238/1994. 

Τέλος, στην περίπτωση κατά την οποία η ανώνυμη εταιρεία, η οποία έχει 

έσοδα από συμμετοχή της σε άλλες ανώνυμες εταιρείες, στα οποία παρακρατήθηκε 

φόρος της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Ν. 2238/1994, και εμφανίζει λογιστικές 

ζημίες στη χρήση αυτή, δεν είναι δυνατόν, λόγω μη ύπαρξης κερδών, να διανείμει 

μέρος των εσόδων αυτών και το μη διανεμόμενο ποσό να απεικονισθεί σε 

λογαριασμό ειδικού αποθεματικού. Επομένως, ο παρακρατηθείς σε αυτά φόρος δεν 

είναι δυνατόν να συμψηφισθεί ποτέ και ως εκ τούτου θα αποτελέσει δαπάνη, η οποία 

δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον προσδιορισμό 

των φορολογητέων αποτελεσμάτων. 

 

 

2.1.3 Άρθρο 100. Έννοια Μόνιμης Εγκατάστασης στην Ελλάδα των Αλλοδαπών 

Νομικών Προσώπων 

 

Για την εφαρμογή του  άρθρου, θεωρείται ότι υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση της 

αλλοδαπής επιχείρησης ή οργανισμού στην Ελλάδα, εφόσον: 

Το άρθρο 100 ορίζει ότι κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία οφείλει να διατηρεί 

στην Ελλάδα ένα ή περισσότερα καταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία, 

αποθήκες, εργοστάσια ή εργαστήρια, καθώς και εγκαταστάσεις που αποσκοπούν 

στην εκμετάλλευση φυσικών πόρων, ή 

να προβαίνει στη βιομηχανοποίηση πρώτων υλών ή επεξεργασία γεωργικών 

προϊόντων με δικές του εγκαταστάσεις ή με τη χρησιμοποίηση εγκαταστάσεων 

τρίτων στην Ελλάδα, οι οποίοι ενεργούν ύστερα από εντολή και για λογαριασμό του, 

ή να διεξάγει στην Ελλάδα εργασίες ή παρέχει υπηρεσίες μέσω αντιπροσώπου, ο 

οποίος έχει εξουσιοδότηση και μπορεί να διαπραγματεύεται και να συνάπτει 

συμβάσεις για λογαριασμό του νομικού προσώπου, επίσης και όταν οι εργασίες ή 
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υπηρεσίες προσφέρονται χωρίς αντιπρόσωπο, εφόσον αφορούν είτε στην κατάρτιση 

μελετών ή σχεδίων είτε στη διεξαγωγή ερευνών γενικά ή αυτές οι εργασίες και 

υπηρεσίες είναι τεχνικές ή επιστημονικές γενικά, ή να διατηρεί απόθεμα 

εμπορευμάτων από το οποίο εκτελεί παραγγελίες για λογαριασμό του, ή τέλος να 

συμμετέχει σε προσωπική εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, που εδρεύει 

στην Ελλάδα. 

 Για να προσδιοριστεί το καθαρό κέρδος που προκύπτει στην Ελλάδα από τη 

μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης, η επιβάρυνση της μόνιμης 

εγκατάστασης στην Ελλάδα με γενικά έξοδα διαχείρισης και διάφορα άλλα έξοδα 

οργάνωσης και λειτουργίας της που πραγματοποιούνται από την έδρα της 

επιχείρησης που βρίσκεται στην αλλοδαπή, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 

πέντε τοις εκατό (5%) των εξόδων διοικητικής λειτουργίας που πραγματοποιούνται 

στην Ελλάδα από τη μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης, όπως αυτά 

εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κάθε δεδομένης διαχειριστικής χρήσης. 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα αναγκαία 

δικαιολογητικά για την αναγνώριση των δαπανών αυτών και κάθε άλλη λεπτομέρεια 

χρήσιμη για την εφαρμογή αυτού του άρθρου. 

 

 

2.1.4 Άρθρο 101. Υποκείμενα στο φόρο Νομικά πρόσωπα 

 

Σύμφωνα νε το άρθρο 101 υποκείμενα φόρου νομικά πρόσωπα είναι: 

-Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 

1.Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες οι οποίες ιδρύονται και λειτουργούν στη χώρα μας 

σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1920. 

2.Οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, οι οποίες ιδρύονται και λειτουργούν 

στη χώρα μας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3190/1955. 

3.Οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα. 

4.Οι γεωργικοί και αστικοί συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα καθώς και οι 

ενώσεις τους. 

5.Όλες οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα με 

οποιαδήποτε τύπο εταιρικής μορφής και οι αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν 

στην απόκτηση οποιονδήποτε οικονομικών ωφελειών. 
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-Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

1.Φιλανθρωπικά νομικά πρόσωπα. 

2.Κοινωφελή νομικά πρόσωπα. 

3.Πάσης φύσεως κοινωφελή ιδρύματα. 

4.Όλα τα νομικά πρόσωπα που δεν επιδιώκουν κερδοσκοπικό σκοπό. 

 

 

2.1.5 Άρθρο 102. Χρόνος Επιβολής του Φόρου 

 

Σύμφωνα νε το άρθρο 102 ο φόρος εισοδήματος επιβάλλεται για τα συνολικά καθαρά 

κέρδη που αποκτώνται από όλες τις πηγές σε κάθε οικονομικό έτος. 

1.1 Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, τις δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές 

επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις, για τους συνεταιρισμούς και τις ενώσεις τους, για 

τις αλλοδαπές επιχειρήσεις και αλλοδαπούς κερδοσκοπικούς οργανισμούς, για τις 

ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τέλος για τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 

εταιρείες, επιβάλλεται φόρος για τα εισοδήματα που προκύπτουν στη διαχειριστική 

περίοδο που λήγει στο χρονικό διάστημα από 1ης Αυγούστου του προηγούμενου 

ημερολογιακού έτους μέχρι τις 31 Ιουλίου του οικείου οικονομικού έτους. 

Ο χρόνος επιβολής του φόρου καθορίστηκε στο προαναφερόμενο χρονικό 

διάστημα, ώστε σε κάθε περίπτωση οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος να 

υποβάλλονται στο ίδιο οικονομικό έτος, δεδομένου ότι προβλέπεται, αυτές, να 

υποβάλλονται μέχρι τη 10η μέρα του πέμπτου μήνα μετά τη λήξη της διαχειριστικής 

περιόδου. 

Π.Χ.13 

 Οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης των οποίων η 

διαχειριστική περίοδος έληξε εντός του Αυγούστου του έτους 2010 πρέπει να 

υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι τη 10η Ιανουαρίου του 

2011. 

 Οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, των οποίων η 

διαχειριστική περίοδος λήγει εντός του Ιουλίου του έτους 2011, πρέπει να 
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υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι τη 10η Δεκεμβρίου του 

2011. 

Συνεπώς, όλες οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης των 

οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει εντός του χρονικού διαστήματος από τον 

Αύγουστο του 2010 και μέχρι το τέλος του Ιουλίου του 2011, υπόκεινται σε φόρο για 

τα εισοδήματά τους που προέκυψαν, κατά περίπτωση, σε αυτό το χρονικό διάστημα 

στο έτος 2011. 

 

1.2  Στα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και στα κάθε είδους ιδρύματα, επιβάλλεται φόρος για 

εισοδήματα που απέκτησαν κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος. 

 

 

 

2.1.6 Άρθρο 103. Απαλλαγές από το  Φόρο 

 

Κατά το άρθρο 103 απαλλάσσονται από το φόρο για τα πάσης φύσεως εισοδήματα: 

 Το ελληνικό δημόσιο, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι αποκεντρωμένες 

δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν σαν ειδικά ταμεία. 

 Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων  της 

Ελλάδας. 

 Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι σύνδεσμοι Δήμων και Κοινοτήτων οι Τοπικές 

Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της 

Ελλάδας. 

 Τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

 Οι δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών την ύδρευση, 

αποχέτευση, τηλεθέρμανση και τη διαχείριση απορριμμάτων. 

 Τα νοσοκομεία, βρεφοκομεία, κέντρα παιδικής μέριμνας και γηροκομεία που 

έχουν συσταθεί από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, 

 Τα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 

Η απαλλαγή ισχύει: 
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 Για το ελληνικό δημόσιο για το σύνολο των εισοδημάτων. Εάν το ελληνικό 

δημόσιο είναι δικαιούχος εισοδημάτων από κινητές αξίες, στα εισοδήματα αυτά 

δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου. 

 Για τα υπόλοιπα πρόσωπα της παραγράφου αυτής για όλα τα εισοδήματος εκτός 

εκείνων που προέρχονται από κινητές αξίες.  

 

2. Δε φορολογούνται τα τεκμαρτά εισοδήματα από ιδιόχρηση οικοδομών που 

ανήκουν: 

 σε δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα και  

 σε δημόσια ή δημοτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

 

3. Δε φορολογούνται τα τεκμαρτά εισοδήματα από ακίνητα που ανήκουν σε ξένα 

θρησκεύματα και δόγματα, εφόσον ιδιοχρησιμοποιούνται για την τέλεση της λατρείας 

τους και τη διεξαγωγή θρησκευτικών υπηρεσιών, με τον όρο της αμοιβαιότητας. 

 Η απαλλαγή ισχύει για ξένες θρησκείες και δόγματα, που έχουν λάβει από το 

«Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» άδεια λειτουργίας 

στην Ελλάδα. 

 

4. Δε φορολογούνται τα τεκμαρτά εισοδήματα από ακίνητα που ανήκουν σε ξένα 

κράτη, εφόσον χρησιμοποιούνται από τις πρεσβείες και τα προξενεία τους, με τον όρο 

της αμοιβαιότητας. 

 

5. Μεταξύ των απαλλαγών από το φόρο εισοδήματος περιλαμβάνονται και τα κέρδη 

που αποκτούν ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, συνεταιρισμοί ή ενώσεις συνεταιρισμών 

από εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική σημαία, τα οποία υπόκεινται στον ειδικό 

φόρο για τα πλοία, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Περαιτέρω, αν ο δικαιούχος των 

κερδών αυτών είναι ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή 

συνεταιρισμός, στην περίπτωση κατά την οποία αυτά τα κέρδη διανέμονται με 

οποιοδήποτε τρόπο, δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, μη εφαρμοζομένων των 

διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του παρόντος νόμου. 

Ύστερα από αυτά, τα παραπάνω κέρδη παραμένουν αφορολόγητα και κατά το 

μέρος που περιλαμβάνονται στα μη διανεμόμενα κέρδη και κατά το μέρος που 
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περιλαμβάνονται στα διανεμόμενα κέρδη. 

 

 

Παράδειγμα14 

 

Η ανώνυμη εταιρεία «ΠΡΙΣΜΑ  Α.Ε.» στη χρήση 2011 (1/1/2011 – 31/12/2011) 

πραγματοποίησε καθαρά κέρδη € 2.000.000. 

Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε € 6.000.000 και μεταξύ αυτών 

περιλαμβάνονται «Έσοδα από συμμετοχή σε ανώνυμη εταιρεία που εκμεταλλεύεται 

πλοία υπό ελληνική σημαία» ποσού € 250.000. 

Μεταξύ των εξόδων της χρήσης περιλαμβάνονται: 

α) Χρεωστικοί τόκοι ποσού € 600.000 και 

β) Έξοδα που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2238/94 η 

έκπτωσή τους από τα ακαθάριστα έσοδα, συνολικού ποσού € 162.500. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας στη συνεδρίασή του στις 25.4.2012 

αποφάσισε να προτείνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα 

συγκληθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2012, όπως από τα κέρδη της χρήσης 2011 να 

κρατηθεί ποσό € 80.000 για τακτικό αποθεματικό και να διανεμηθεί μέρισμα στους 

μετόχους ποσού € 532.000. 

Με βάση τα παραπάνω να προσδιορισθεί ο φόρος εισοδήματος. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΕ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

ΕΣΟΔΑ 

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, επειδή στα 

ακαθάριστα έσοδα περιλαμβάνονται και έσοδα από συμμετοχή σε ημεδαπές 

επιχειρήσεις, οι δαπάνες που θα εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα μειώνονται: 

α) κατά τους αναλογούντες σε αυτά τα έσοδα χρεωστικούς τόκους και 

β) κατά ποσοστό 5% επί των εσόδων αυτών ως λοιπές δαπάνες. 

                                                
14 Πάτσης Παναγιώτης 
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Η μείωση αυτή των δαπανών πραγματοποιείται στη δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος, προσθέτοντας τα προαναφερόμενα ποσά στα φορολογητέα κέρδη κατά 

την αναμόρφωση των αποτελεσμάτων. 

Ύστερα από αυτό: 

Έσοδα από συμμετοχή σε ανώνυμη εταιρεία που 

εκμεταλλεύεται πλοία υπό ελληνική σημαία 

 

€ 

 

250.000 

Ακαθάριστα έσοδα € 6.000.000 

Χρεωστικοί τόκοι € 600.000 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Χρεωστικοί τόκοι € 25.000 

(600.000 × 250.000 ÷ 6.000.000)   

Λοιπές δαπάνες (250.000 × 5%) € 12.500 

Σύνολο € 37.500 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Καθαρά κέρδη χρήσης € 2.000.000 

Πλέον:   

Λογιστικές διαφορές € 162.500 

Δαπάνες που αναλογούν σε απαλλασσόμενα έσοδα € 37.500 

Σύνολο € 2.200.000 

Μείον:   

Έσοδα από συμμετοχές € 250.000 

Αναμορφωμένα κέρδη € 1.950.000 

Συντελεστής φορολογίας  20% 

Φόρος εισοδήματος € 390.000 

 

Στην περίπτωση αυτή, το μέρος των ληφθέντων μερισμάτων από την εκμετάλλευση 

πλοίων υπό ελληνική σημαία, που δεν διανεμήθηκε, από € 183.500 (250.000 – 

532.000 × 250.000 ÷ 2.000.000), επειδή παραμένει αφορολόγητο και κατά την 

μελλοντική του διανομή ή κεφαλαιοποίηση, δεν υπάρχει υποχρέωση να 

παρακολουθείται σε ιδιαίτερο λογαριασμό αποθεματικού. 
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6. Δε φορολογούνται τα κέρδη αλλοδαπών επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται 

στην Ελλάδα από την εκμετάλλευση πλοίων υπό ξένη σημαία και αεροσκαφών, με 

τον όρο της αμοιβαιότητας. 

Ο όρος της αμοιβαιότητας περιλαμβάνει την απαλλαγή των ελληνικών 

ναυτιλιακών επιχειρήσεων από την καταβολή φόρου στο αντίστοιχο αλλοδαπό 

κράτος, για τα εισοδήματα που πραγματοποιούν στο κράτος αυτό. 

 

7. Δε φορολογούνται οι γεωργικοί συνεταιρισμοί πρώτου, δεύτερου και τρίτου 

βαθμού για τα εισοδήματά που αποκτούν από τη δραστηριότητά τους, όπως ακριβώς 

αναφέρεται στο καταστατικό τους. 

 Δε θεωρούνται εισοδήματα από τη δραστηριότητα των συνεταιρισμών τα πιο 

κάτω: 

 Εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων. 

 Εισοδήματα από κινητές αξίες. Στα εισοδήματα αυτά δεν περιλαμβάνονται οι 

τόκοι από συναλλαγματικές και γραμμάτια, οι οποίοι προέρχονται από εμπορικές 

συναλλαγές. 

 Κέρδη από την πώληση προϊόντων, τα οποία προηγουμένως έχουν υποστεί 

επεξεργασία βιομηχανικού χαρακτήρα.  

 Κέρδη από τη λιανική πώληση σε τρίτους των γεωργικών προϊόντων που 

παράγονται από το συνεταιρισμό ή από τα μέλη του και αυτά διατίθενται από ίδια 

πρατήρια ή από τρίτους που τα διαθέτουν λιανικώς κατ’ εντολή και για 

λογαριασμό τους. 

 Κέρδη από πώληση σε τρίτους που δεν είναι μέλη του συνεταιρισμού, υπηρεσιών 

και αγαθών που δεν παράγονται από το συνεταιρισμό ή από τα μέλη του. 

 

8. Τα έσοδα ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

από συμμετοχή σε αλλοδαπές εταιρείες των οποίων η έδρα τους είναι σε κράτος − 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαλλάσσονται της φορολογίας με την προϋπόθεση 

ότι αυτά απεικονίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. 

Για να ισχύει η παραπάνω απαλλαγή θα πρέπει υποχρεωτικά η ημεδαπή 

εταιρεία να συμμετέχει στην αλλοδαπή για δύο (2) τουλάχιστον έτη με ποσοστό 
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συμμετοχής δέκα τοις εκατό (10%) και πάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3453/2006, οι οποίες τροποποίησαν τις 

προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τη φορολογία που ορίζει το άρθρο 11 του Ν. 

2578/1998. 

Στην περίπτωση κατά την οποία το ως άνω αφορολόγητο αποθεματικό ή 

μέρος αυτού διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί, στο αποθεματικό αυτό δεν εφαρμόζονται 

οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106, αλλά μόνο οι διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 54 ή της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55, 

κατά περίπτωση. Δηλαδή, όταν θα διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν τα κέρδη αυτά, 

δε θα φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις, αλλά θα παρακρατηθεί ο φόρος που 

προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του παρόντος νόμου, ή 

της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 εφόσον τα εν λόγω κέρδη 

διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. 

Η παραπάνω απαλλαγή καταλαμβάνει τα μερίσματα που αποκτώνται από την 

έναρξη ισχύος του Ν. 3943/31.03.2011 και μετά. 

 

Παράδειγμα15 

Η ανώνυμη εταιρεία «ΒΙΧΡΩΜ  Α.Ε.» στη χρήση 2011 (1/1/2011 – 31/12/2011) 

πραγματοποίησε καθαρά κέρδη € 5.000.000. 

Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε € 80.000.000 και μεταξύ αυτών 

περιλαμβάνονται: 

α) Έσοδα από αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού € 500.000 και  

β) έσοδα από συμμετοχή σε ιταλική ανώνυμη εταιρεία, κατά την έννοια των 

διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 2578/1998, € 800.000. Τα μερίσματα αυτά 

εισπράχθηκαν στις 29-04-2011. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δεν επιθυμεί 

να φορολογηθούν τα έσοδα αυτά. 

Μεταξύ των εξόδων της χρήσης περιλαμβάνονται: 

α) Χρεωστικοί τόκοι ποσού € 5.600.000 και 

β) έξοδα που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2238/94 η 

έκπτωσή τους από τα ακαθάριστα έσοδα, συνολικού ποσού € 365.000. 
                                                
15 Πάτσης Παναγιώτης 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας θα προτείνει στην τακτική Γενική 

Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2012, όπως από τα 

κέρδη της χρήσης 2011 να κρατηθεί ποσό € 200.000 για τακτικό αποθεματικό και να 

διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους ποσού € 1.350.000. 

Με βάση τα παραπάνω να προσδιορισθεί ο φόρος εισοδήματος. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΕ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

ΕΣΟΔΑ 

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, επειδή στα 

ακαθάριστα έσοδα περιλαμβάνονται και έσοδα από αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία 

απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, οι δαπάνες που θα εκπέσουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα μειώνονται: 

α) κατά τους αναλογούντες σε αυτά τα έσοδα χρεωστικούς τόκους και 

β) κατά ποσοστό 5% επί των εσόδων αυτών ως λοιπές δαπάνες. 

Η μείωση αυτή των δαπανών πραγματοποιείται στη δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος, προσθέτοντας τα προαναφερόμενα ποσά στα φορολογητέα κέρδη κατά 

την αναμόρφωση των αποτελεσμάτων. 

Όσον αφορά στα έσοδα από συμμετοχή στην ιταλική ανώνυμη εταιρεία, σε αυτά δεν 

θα υπολογισθεί αναλογία εξόδων, επειδή δεν είναι αφορολόγητα με βάση κάποιο 

νόμο, αλλά με την προϋπόθεση ότι δε θα διανεμηθούν. 

Ύστερα από αυτό, εφόσον: 

Έσοδα από αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού € 500.000 

Ακαθάριστα έσοδα € 80.000.000 

Χρεωστικοί τόκοι € 5.600.000 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Χρεωστικοί τόκοι € 35.000 

(5.600.000 × 500.000 ÷ 80.000.000)   

Λοιπές δαπάνες (500.000 × 5%) € 25.000 

Σύνολο € 60.000 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Καθαρά κέρδη χρήσης € 5.000.000 

Πλέον:   

Λογιστικές διαφορές € 365.000 

Δαπάνες που αναλογούν σε απαλλασσόμενα έσοδα € 60.000 

Σύνολο κερδών € 5.425.000 

Μείον:   

Έσοδα από αμοιβαία κεφάλαια € 500.000  

Έσοδα από συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρεία € 800.000 1.300.000 

Αναμορφωμένα κέρδη € 4.125.000 

Πλέον:   

Αφορολόγητα κέρδη που αναλογούν στο μέρισμα € 135.000 

Μέρισμα € 1.350.000 × Αφορολόγητα κέρδη € 500.000   

Κέρδη Ισολογισμού € 5.000.000   

Πλέον ο αναλογών φόρος εισοδήματος € 33.750 

(135.000 × 0,20 ÷ 0,80)   

Φορολογητέα κέρδη € 4.293.750 

Συντελεστής φορολογίας  20% 

Φόρος εισοδήματος € 858.750 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Κέρδη χρήσης € 5.000.000 

Μείον:   

Φόρος εισοδήματος € 858.750 

Κέρδη προς διάθεση € 4.141.250 

 

Τακτικό αποθεματικό € 200.000 

Μέρισμα € 1.350.000 

Αφορολόγητο αποθεματικό από κέρδη αλλοδαπής εταιρείας € 800.000 

Αποθεματικό από έσοδα αφορολόγητα € 331.250 

Υπόλοιπο κερδών εις νέον € 1.460.000 

 € 4.141.250 

Στην περίπτωση κατά την οποία σε κάποια χρήση το αφορολόγητο αποθεματικό από 
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κέρδη αλλοδαπής εταιρείας διανεμηθεί στους μετόχους ή κεφαλαιοποιηθεί, δε θα 

φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις, αλλά θα παρακρατηθεί φόρος € 200.000 

(€ 800.000 Χ 25%), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του 

παρόντος νόμου. 

 

9. Δε φορολογούνται τα εισοδήματα από κινητές αξίες, που αναφέρονται στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, τα οποία αποκτούν τα νομικά 

πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. 

Τα εισοδήματα αυτά είναι: 

 Τόκοι καταθέσεων σε ημεδαπές τράπεζες, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και μη 

υποχρεωτικών καταθέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η 

απαλλαγή παρέχεται, εφόσον οι καταθέσεις δεν είναι σε ευρώ και ο δικαιούχος 

είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. 

 Τόκοι εθνικών δανείων με έντοκα γραμμάτια ή ομολογίες, με την προϋπόθεση ότι 

η απαλλαγή προβλέπεται από τον οικείο νόμο. 

 Τόκοι ενυπόθηκων δανείων που παρέχονται από αλλοδαπούς με εγγραφή 

υποθήκης σε πλοία ελληνικής ιθαγένειας. 

 Τόκοι ομολογιακών δανείων που εκδίδει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού και 

ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, εφόσον η απαλλαγή προβλέπεται από 

τον οικείο νόμο. 

 Τόκοι ομολογιακών δανείων που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε 

ευρώ ή σε συνάλλαγμα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με την επιφύλαξη των 

διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου (έκδοση 

δανείου μέχρι την 31-12-1996) 

 Τόκοι και υπεραξία ομολόγων με ρήτρα εξωτερικού συναλλάγματος ή ECU. 

 Τα μερίσματα από ιδρυτικούς τίτλους και μετοχές ημεδαπών ανωνύμων 

εταιρειών, κατά το μέρος που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα από την 

εκμετάλλευση πλοίων. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τα 

κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων υπόκεινται στον ειδικό φόρο πλοίων. 

 Κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια του Ν. 3283/2004 (αμοιβαία κεφάλαια, διαχείριση 

αμοιβαίων κεφαλαίων) και Ν. 2778/1999 (αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης 

περιουσίας), με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 33 

του Ν. 3283/2004 και της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 2778/1999. Η 
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απαλλαγή αυτή ισχύει και για τα αμοιβαία κεφάλαια που είναι εγκατεστημένα σε 

άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου. 

 

10. Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος οι εταιρείες επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου και τα αμοιβαία κεφάλαια με την επιφύλαξη των διατάξεων της 

παραγράφου 4 του άρθρου 114 του παρόντος νόμου. 

 

11. Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματα που δε φορολογούνται με βάση 

σύμβαση που έχει κυρωθεί με νόμο. 

 

12. Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος οι τόκοι που αποκτά η Εθνική 

Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος που προκύπτουν από δάνεια προς το ελληνικό 

δημόσιο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην περίπτωση ιγ΄ της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

 

13. Τα κέρδη των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 101 και τα οποία χαρακτηρίζονται ως πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές 

ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, που 

προκύπτουν από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία 

«Δ.Ε.Η. Α.Ε.» ή άλλο προμηθευτή, μετά από ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw», μετά από απόφαση 

των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 

του άρθρου 14 του Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 8 Α΄). 

Η πιο πάνω απαλλαγή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε 

ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Σε περίπτωση διανομής ή 

κεφαλαιοποίησής τους, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 

106 κατά το μέρος των κερδών που διανέμονται κάθε φορά. 

 

14. Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος το κέρδος από πώληση οικοπέδων των μη 

κερδοσκοπικών οικοδομικών συνεταιρισμών προς τα μέλη τους, με την προϋπόθεση 

ότι το κέρδος αυτό θα εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού και θα 

χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για εκτέλεση έργων κοινής ωφελείας του οικισμού. Σε 
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περίπτωση διανομής στα μέλη του συνεταιρισμού με οποιοδήποτε τρόπο του πιο 

πάνω κέρδους, αυτό φορολογείται με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

 

 

2.1.7 Άρθρο 104. Χρονική Περίοδος που Προκύπτει το Εισόδημα 

 

Κατά το άρθρο 104 ως χρονική περίοδος κατά την οποία προκύπτει το εισόδημα 

λαμβάνεται: 

α) Η εταιρική χρήση ή το διαχειριστικό έτος, για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν 

βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του 

άρθρου 29 εφαρμόζονται και για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 

101. 

β) Το ημερολογιακό έτος στις λοιπές περιπτώσεις. 

Για νομικά πρόσωπα που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, ως διαχειριστική περίοδος, 

για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, λαμβάνεται η περίοδος μεταξύ του 

χρόνου που τέθηκαν αυτά σε εκκαθάριση και του χρόνου λήξης αυτής. 

 

 

2.1.8 Άρθρο  105. Προσδιορισμός Ακαθάριστου και Καθαρού Εισοδήματος 

Νομικών Προσώπων 

 

Το άρθρο 105 καθορίζει, από τι αποτελούνται τα ακαθάριστα έσοδα και πώς 

προσδιορίζεται το καθαρό εισόδημα των νομικών προσώπων που υπόκεινται σε φόρο 

εισοδήματος. 

 

1.Ακαθάριστα Έσοδα 

Για τις ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, δημόσιες, δημοτικές 

και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τους 

συνεταιρισμούς και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις, που λειτουργούν στην Ελλάδα με 

οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται: 

α) οι οριστικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και γενικώς τα εισοδήματα από 

εμπορικές επιχειρήσεις, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του 

άρθρου 28 του παρόντος νόμου και προσδιορίζονται στα άρθρα 30 και 37 του 

ίδιου νόμου, 
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β)  τα εισοδήματα από: 

1) ακίνητα και οικόπεδα, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 20 – 22 του 

παρόντος νόμου, 

2) κινητές αξίες, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 24 και 25 του παρόντος 

νόμου, 

3) γεωργικές επιχειρήσεις, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 40 και 41 του 

παρόντος νόμου, 

4) συμμετοχή σε άλλες εμπορικές επιχειρήσεις,  

γ)  τα εισοδήματα από μεταβίβαση ολόκληρης της επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία 

αυτής, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων, ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία 

αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, ποσοστών συμμετοχής σε 

κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων της παραγράφου 2 του άρθρου 

2 του Κ.Β.Σ., 

δ)  τα εισοδήματα από μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές 

με τη δραστηριότητα των πιο πάνω αναφερόμενων νομικών προσώπων (δικαίωμα 

μίσθωσης, προνόμιο ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, άδειας κυκλοφορίας οχημάτων 

δημόσιας χρήσης), 

ε) το εισόδημα που εισπράττεται από το μισθωτή πέρα από τα μισθώματα σε 

περίπτωση μίσθωση ακινήτου (αέρας) και 

στ) τα εισοδήματα γενικώς που δεν μπορούν να υπαχθούν σε κάποια από τις 

κατηγορίες Α΄ έως Ζ΄ που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του 

παρόντος νόμου. 

Τα εισοδήματα με στοιχεία (γ), (δ) και (ε) υπόκεινται, σε αυτοτελή φορολόγηση, 

όμως εφόσον δικαιούχοι των εισοδημάτων αυτών είναι τα προαναφερόμενα νομικά 

πρόσωπα, αυτά φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις. 

2.Προσδιορισμός Ακαθάριστων Εσόδων 

Από τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου, εκπίπτουν τα έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης, όπως αυτά 

αναφέρονται στο άρθρο 31 του παρόντος νόμου, αφού ληφθούν υπόψη και οι 

διατάξεις των άρθρων 51Α και 51Β του ίδιου νόμου. 

Πέρα από τα έξοδα αυτά, εκπίπτουν και οι μισθοί εργαζόμενου σε ανώνυμη 

εταιρεία, ο οποίος συνδέεται με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης 

εταιρείας με συγγενικό δεσμό μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, εξ αίματος ή εξ 
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αγχιστείας, εφόσον έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές κύριας ή επικουρικής 

ασφάλισης σε ασφαλιστικό οργανισμό. 

Οι δαπάνες μισθοδοσίας αυτών των προσώπων, αλλά και γενικότερα όλων 

των εργαζομένων σε κάθε επιχείρηση, αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα 

ακαθάριστα έσοδα, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφληθεί από τραπεζικό 

λογαριασμό της επιχείρησης (άμεσα ή με επιταγή σε βάρος του λογαριασμού αυτού) 

και ότι έχουν αποδοθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα΄ 

της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος νόμου, μετά την 

τροποποίησή της από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 

3842/2010. 

3.Δαπάνες Ασφαλιστικών  Ανώνυμων Εταιριών 

Οι ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρείες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους εκτός 

από τα έξοδα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και: 

α) Τα μαθηματικά αποθέματα των ασφαλειών ζωής, τα οποία υπολογίζονται με βάση 

τους κανόνες της αναλογιστικής. 

β) Τα αποθεματικά για την κάλυψη κινδύνων που ισχύουν, τα οποία υπολογίζονται 

επί των καθαρών ασφαλίστρων με συντελεστή που ορίζεται με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης. 

γ) Οι κρατήσεις για ζημιές που έχουν συμβεί, οι οποίες λαμβάνονται όπως ακριβώς 

έχουν καθορισθεί από τους πραγματογνώμονες. Οι κρατήσεις αυτές μειώνονται 

κατά το ποσό που ενδεχομένως συμμετέχουν σε αυτές οι αντασφαλιστές. Για την 

εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ως καθαρό ασφάλιστρο νοείται το ολικό 

ασφάλιστρο μειωμένο κατά το ποσό του αντασφαλίστρου. 

δ) Τα ποσά που καταβάλλουν σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία, στην οποία έχει 

μεταβιβασθεί το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων ασφαλιστικής εταιρείας 

ζωής, της οποίας έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας. Στο σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων της τελευταίας ασφαλιστικής εταιρείας, περιλαμβάνεται 

και το χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστικών συμβολαίων στο σύνολό του. 

Επίσης, από τα ακαθάριστα έσοδα της ασφαλιστικής ανώνυμης εταιρείας στην 

οποία έχει μεταβιβαστεί το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της 

προαναφερόμενης ασφαλιστικής εταιρείας ζωής, εκπίπτει το ποσό του 

ελλείμματος των επενδύσεων της τελευταίας που της αναλογεί, όπως το ποσό 

αυτό ορίζεται στην απόφαση της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της 
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ασφαλιστικής εταιρείας. Η έκπτωση αυτή γίνεται στη διαχειριστική χρήση στην 

οποία εκδόθηκε η απόφαση ανάκλησης. 

Οι πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το χρόνο ανάκλησης της 

άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας. 

 

4.Επιπλέων Δαπάνες που Αφορούν τις Α.Ε. 

Από τα ακαθάριστα έσοδα των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών εκπίπτουν και τα πιο 

κάτω ποσά που καταβάλλονται: 

α)  για την εξαγορά ιδρυτικών τίτλων και για τόκους στους κατόχους των ιδρυτικών 

τίτλων, εφόσον οι τόκοι αυτοί δεν καταβάλλονται από τα κέρδη της εταιρείας, 

β) για τόκους στους προνομιούχους μετόχους, εφόσον οι τόκοι αυτοί δεν 

καταβάλλονται από τα κέρδη της εταιρείας, 

γ)  για αμοιβές και αποζημιώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον οι αμοιβές 

αυτές δεν καταβάλλονται από τα κέρδη της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του κωδ. Ν. 2190/1920. 

 

5.Προσδιορισμός Καθαρού  Εισοδήματος Αλλοδαπών Επιχειρήσεων που 

Εκμεταλλεύονται Πλοία με Ξένη Σημαία 

Για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται πλοία υπό ξένη σημαία και 

αεροσκάφη, ως καθαρό εισόδημα λαμβάνεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στα 

ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιούνται για τη διαδρομή από ελληνικούς λιμένες ή 

αεροδρόμια και μέχρι τον τόπο προορισμού ημεδαπό ή αλλοδαπό, ή μέχρι τη 

μεταφόρτωση σε πλοίο ή αεροσκάφος άλλης αλλοδαπής επιχείρησης. 

 

Σημείωση16 

α)Για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη και οι 

διατάξεις του άρθρου 39 

β) Ο φόρος του παρόντος νόμου, οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιμα δεν εκπίπτουν 

για το προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος. 

 

 

 

                                                
16 Νόμος 2238/1994 
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6.Εταιρίες που Εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Οι εταιρείες που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα κατανέμουν τα έσοδα 

και τα έξοδα που προκύπτουν κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών 

μέσων, όπως αυτά ορίζονται από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ανάλογα με τη 

χρονική διάρκεια των μέσων αυτών. 

Οι εταιρείες που εφαρμόζουν είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, προσδιορίζουν τα καθαρά φορολογητέα κέρδη τους, σύμφωνα 

με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Αυτά προσδιορίζονται17: 

α) Με βάση τα λογιστικά βιβλία, εφόσον αυτά τηρούνται σύμφωνα με τους κανόνες 

της φορολογικής νομοθεσίας. 

β) Με βάση τον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, που προβλέπεται 

από την παράγραφο 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), εφόσον τα 

λογιστικά βιβλία τηρούνται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

 

 

2.1.9 Άρθρο 106. Υπολογισμός Φορολογητέου  Εισοδήματος 

 

1.Προσδιορισμός Καθαρού Εισοδήματος Όταν Περιλαμβάνονται Μερίσματα και 

Κέρδη από Συμμετοχή σε Άλλες Εταιρίες. 

Όταν μεταξύ των εισοδημάτων των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του 

άρθρου 101 του παρόντος, συμπεριλαμβάνονται και μερίσματα ή κέρδη από 

συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, των οποίων τα κέρδη έχουν φορολογηθεί σύμφωνα με 

τις διατάξεις του παρόντος ή του άρθρου 10, τα εισοδήματα αυτά αφαιρούνται από τα 

συνολικά καθαρά κέρδη προκειμένου υπολογισμού των φορολογητέων κερδών του 

νομικού προσώπου. 

Σε περίπτωση όμως, που στα καθαρά κέρδη ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας, 

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και συνεταιρισμού, συμπεριλαμβάνονται, εκτός από 

τα μερίσματα και τα κέρδη από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, που αναφέρονται πιο 

πάνω, και εισοδήματα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της 

φορολογικής υποχρέωσης ή αφορολόγητα έσοδα και περαιτέρω λαμβάνει χώρα 

διανομή κερδών, για τον προσδιορισμό των διανεμομένων κερδών, που αναλογούν 

στα εισοδήματα, που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος 

                                                
17 Άρθρο 7 του ΚΒΣ(ΠΔ 186/1992) 
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άρθρου, λαμβάνονται τα συνολικά καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από τους 

ισολογισμούς των νομικών αυτών προσώπων. 

2.Προσδιορισμός Καθαρών κερδών Α.Ε Ε.Π.Ε και Συνεταιρισμών πλην 

Τραπεζικών και Ασφαλιστικών Εταιριών όταν στα Έσοδα Συμπεριλαμβάνονται 

Αφορολόγητα Έσοδα. 

Αν στα καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από ισολογισμούς συνεταιρισμών, 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών, πλην 

τραπεζικών και ασφαλιστικών, συμπεριλαμβάνονται και έσοδα αφορολόγητα, για τον 

προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών του νομικού προσώπου προστίθεται σε 

αυτά το μέρος των αφορολόγητων εσόδων, που αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη με 

οποιαδήποτε μορφή, μετά την αναγωγή του εξευρισκόμενου αυτού ποσού σε μικτό 

ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου. 

Αν όμως τα αφορολόγητα έσοδα του νομικού προσώπου είναι μεγαλύτερα από τα 

προκύψαντα, βάσει ισολογισμού, καθαρά κέρδη και περαιτέρω λαμβάνει χώρα 

διανομή κερδών με οποιαδήποτε μορφή, το μέρος των κερδών που διανέμεται 

φορολογείται στο όνομα του νομικού προσώπου κατά την αναγωγή αυτού σε μικτό 

ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου. Στην περίπτωση αυτή, επί 

της ζημίας που προκύπτει μετά τη λογιστική αναμόρφωση των προκυψάντων 

αποτελεσμάτων, η οποία λαμβάνει χώρα με την υποβολή της δήλωσης του άρθρου 

107, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4. 

3.Διανομή ή Κεφαλαιοποίηση Αφορολόγητων Αποθεματικών  

Αφορολόγητα αποθεματικά ανώνυμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης ή συνεταιρισμών, ανεξάρτητα του χρόνου σχηματισμού τους, διανεμόμενα ή 

κεφαλαιοποιούμενα οποτεδήποτε, φορολογούνται κατά το χρόνο της διανομής ή 

κεφαλαιοποίησης με βάση τις διατάξεις του παρόντος στο όνομα του νομικού 

προσώπου, μετά την αναγωγή αυτών σε μικτό ποσό με την προσθήκη του 

αναλογούντος φόρου. 

Τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά φορολογούνται αυτοτελώς, 

μη συναθροιζομένων των ποσών αυτών με το προκύπτον αποτέλεσμα του 

ισολογισμού, κατά το χρόνο που γίνεται η διανομή ή κεφαλαιοποίηση. 

  Το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση του άρθρου 107 μέσα στο 

πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από το μήνα που λαμβάνεται η απόφαση 

από το αρμόδιο όργανο για διανομή ή κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών. Ο 

προκύπτων φόρος καταβάλλεται σε τρεις ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η 
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πρώτη ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες δύο την τελευταία 

εργάσιμη ημέρα των δύο (2) επόμενων, από την υποβολή της δήλωσης, μηνών. 

Με την καταβολή του ως άνω φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των 

δικαιούχων για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά. 

Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή: 

α) σε αφορολόγητα αποθεματικά, για την κεφαλαιοποίηση των οποίων ισχύουν οι 

διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ Α’ 127/07.09.1984) και του άρθρου 

101 του Ν. 1892/1990. 

β) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών που 

έχουν σχηματίσει μέχρι του χρόνου έναρξης ισχύος του Ν. 2065/1992 οι εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης, με εξαίρεση τα σχηματισθέντα βάσει αναπτυξιακών νόμων 

αποθεματικά. 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τις 

επιχειρήσεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 101, σε περίπτωση 

πίστωσης του κεντρικού καταστήματος ή ανάληψης ή εξαγωγής στο εξωτερικό 

κερδών ή αποθεματικών που δεν έχουν φορολογηθεί στο όνομα του νομικού 

προσώπου, ανεξάρτητα του χρόνου σχηματισμού τους. 

Στην περίπτωση αυτή η δήλωση του άρθρου 107, για την καταβολή του οφειλόμενου 

φόρου υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από το μήνα 

που γίνεται η πίστωση ή η ανάληψη ή η εξαγωγή στο εξωτερικό των κερδών ή 

αποθεματικών και ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται μέσα στην προθεσμία, που 

ορίζεται από την παράγραφο αυτή. 

Πέρα του φόρου εισοδήματος που οφείλεται με βάση τα πιο πάνω, στο καθαρό 

ποσό των μερισμάτων που λαμβάνουν οι μέτοχοι ή τα μέλη του συνεταιρισμού ή των 

κερδών που λαμβάνουν τα μέλη εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ενεργείται και 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 ή 

την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55, κατά περίπτωση. 

 

Σημείωση18: 

Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 14 του Ν. 3943/31.03.2011, 

αφορολόγητα αποθεματικά ή εκπτώσεις που έχουν σχηματισθεί ή σχηματίζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ Α΄ 261/23.12.2004), του Ν. 

                                                
18 Νόμος 2238/1994 
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2601/1998 (ΦΕΚ Α΄ 81/15.04.1998) του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ Α΄ 70/16.06.1982), 

καθώς και με οποιονδήποτε άλλο αναπτυξιακό νόμο, λόγω πραγματοποίησης 

παραγωγικών επενδύσεων, όταν διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται, προστίθενται στα 

κέρδη της επιχείρησης και φορολογούνται στη διαχειριστική περίοδο μέσα στην 

οποία έγινε η διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου 

αποθεματικού. Για τα κέρδη αυτά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 

του άρθρου 54 και της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε., 

κατά περίπτωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 1473/1984 

(ΦΕΚ Α΄ 127/07.09.1984) ή του άρθρου 101 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 

101/31.07.1990). 

 

4.Διανομή ή Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών που Προέρχονται από Εισοδήματα 

που Έχουν Φορολογηθεί. 

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και επί 

διανομής ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, προερχόμενων από εισοδήματα που 

έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 

Στην περίπτωση αυτήν, ο παρακρατηθείς ή καταβληθείς, κατά περίπτωση, στα 

ανωτέρω εισοδήματα φόρος συμψηφίζεται με αυτόν που αναλογεί στο νομικό 

πρόσωπο για τα εισοδήματα αυτά. 

Εξαιρετικά, κατά την κεφαλαιοποίηση ή διανομή αποθεματικών που έχουν 

σχηματισθεί μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος από μερίσματα, 

προερχόμενα από συμμετοχή σε άλλες ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, αυτά δεν 

υπόκεινται σε φορολογία και ούτε επιστρέφεται ο παρακρατηθείς φόρος μερισμάτων. 

Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί των επιχειρήσεων της περίπτωσης 

δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 101, σε περίπτωση πίστωσης του κεντρικού 

καταστήματος ή ανάληψης ή εξαγωγής στο εξωτερικό κερδών ή αποθεματικών, που 

έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, 

ανεξάρτητα του χρόνου σχηματισμού τους. 

5.Κερδη Κατά τη Διάλυση Νομικού Προσώπου. 

Σε περίπτωση διάλυσης ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας θεωρείται ως κέρδος, 

φορολογούμενο στο όνομα του νομικού προσώπου, το ποσό που λαμβάνουν οι 

μέτοχοι πέραν του πράγματι καταβληθέντος και μη επιστραφέντος σε αυτούς 

μετοχικού κεφαλαίου και των κερδών που έχουν υπαχθεί σε φορολογία με βάση τις 

διατάξεις του παρόντος. 
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Ως πράγματι καταβληθέν από τους μετόχους ποσό θεωρείται το μετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας, προσαυξημένο κατά τα αποθεματικά τα σχηματισθέντα από 

καταβολή των μετόχων κατά την τυχόν υπέρ το άρτιο έκδοση των μετοχών. 

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, έχουν ανάλογη 

εφαρμογή και σε περίπτωση διάλυσης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. 

7.Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος σε Περίπτωση εξαγοράς Ιδίων Μετοχών. 

Σε περίπτωση εξαγοράς ή με οποιονδήποτε τρόπο απόκτησης από ημεδαπή 

ανώνυμη εταιρεία ιδίων αυτής μετοχών με σκοπό την απόσβεση ή μείωση του 

κεφαλαίου της, το ποσό που καταβάλλεται στους μετόχους πέραν του πράγματι 

καταβληθέντος από αυτούς αντίτιμου μετοχών και μη επιστραφέντος σε αυτούς, 

προέρχεται από το υπόλοιπο των κερδών που προκύπτει μετά την αφαίρεση του 

αναλογούντος, με βάση το άρθρο 109 του παρόντος, φόρου, από τα συνολικά κέρδη. 

Ως πράγματι καταβληθέν από τους μετόχους ποσό θεωρείται το μετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας, προσαυξημένο κατά τα αποθεματικά τα σχηματισθέντα από 

την τυχόν υπέρ το άρτιο έκδοση των μετοχών. 

Το ανωτέρω ποσό που λαμβάνουν οι μέτοχοι δεν υπόκειται σε φορολογία εφόσον 

το νομικό πρόσωπο δεν έχει, μέσα στη διαχειριστική χρήση που λαμβάνει χώρα η 

απόσβεση ή μείωση του κεφαλαίου, εισοδήματα απαλλασσόμενα της φορολογίας ή 

προσδιοριζόμενα ή φορολογούμενα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της 

φορολογικής υποχρέωσης. 

Σε περίπτωση ύπαρξης των πιο πάνω εισοδημάτων, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι 

διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου. 

8.Προσδιορισμός Καθαρών Κερδών Τεχνικών ή Οικονομικών Επιχειρήσεων. 

Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και 

συνεταιρισμών, των οποίων τα κέρδη προσδιορίζονται τεκμαρτώς με τις διατάξεις 

του άρθρου 34, σε περίπτωση που μετά την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση 

των κερδών της οικείας διαχειριστικής χρήσης από τη γενική συνέλευση και την 

εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος, απομένει υπόλοιπο 

κερδών που δεν φορολογήθηκε στο νομικό πρόσωπο και εμφανίζεται στο λογαριασμό 

«Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων», το σαράντα τοις 

εκατό (40%) αυτού φορολογείται στο νομικό πρόσωπο με τους συντελεστές 

φορολογίας που προβλέπονται από το άρθρο 109 κατά περίπτωση. Προς τούτο, το 

νομικό πρόσωπο υποχρεούται για τα κέρδη αυτά να υποβάλει ιδιαίτερη δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος του ένατου μήνα από τη λήξη της οικείας 
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διαχειριστικής χρήσης και να καταβάλλει το φόρο που προκύπτει σε τρεις (3) ίσες 

μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της 

εμπρόθεσμης δήλωσης και οι υπόλοιπες δύο την τελευταία εργάσιμη ημέρα των δύο 

επόμενων μηνών. 

Επί του φόρου που προκύπτει από τη δήλωση αυτή δεν ενεργείται βεβαίωση 

προκαταβολής φόρου εισοδήματος. Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή 

του οφειλομένου φόρου θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο 

αποτέλεσμα. Με την καταβολή του φόρου αυτού για το μέρος των φορολογηθέντων 

κερδών εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των 

μετόχων ή εταίρων ή μελών, κατά περίπτωση. Τα φορολογηθέντα αυτά κέρδη, μετά 

την αφαίρεση του φόρου που καταβάλλεται, εμφανίζονται σε ειδικούς λογαριασμούς 

στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης και δύνανται οποτεδήποτε να διανεμηθούν ή 

να κεφαλαιοποιηθούν, χωρίς περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση. 

 

Παράδειγμα19 

 

Η ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.» στη χρήση 2011 

πραγματοποίησε με βάση τον ισολογισμό της 31.12.2011 καθαρά κέρδη € 1.500.000. 

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε € 8.000.000. Στα έσοδα αυτά 

περιλαμβάνεται και μέρισμα από συμμετοχή της εταιρείας σε άλλη ανώνυμη εταιρεία 

ποσού € 300.000. Επί του μερίσματος αυτού, επειδή προέρχεται από κέρδη 

ισολογισμού που συντάχθηκε με ημερομηνία 31.12.2010, έχει παρακρατηθεί φόρος 

€ 63.000 (300.000 Χ 21%). 

Μεταξύ των δαπανών της χρήσης περιλαμβάνονται χρεωστικοί τόκοι ποσού 

€ 1.200.000 και έξοδα για τα οποία δεν προβλέπεται από το άρθρο 31 του παρόντος 

νόμου η έκπτωσή τους από τα ακαθάριστα έσοδα, ποσού € 750.000. 

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα να προσδιορισθούν τα προς φορολογία κέρδη. 

Προκειμένου να προσδιορίσουμε τα προς φορολογία κέρδη, θα πρέπει να 

υπολογίσουμε προηγουμένως τα έξοδα που αναλογούν στα έσοδα από συμμετοχές 

και τα οποία βαρύνουν αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του 

άρθρου 31 του παρόντος νόμου. 

Ύστερα από τα παραπάνω: 
                                                
19 Πάτσης Παναγιώτης 
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Έσοδα από συμμετοχή σε ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία € 300.000 

Ακαθάριστα έσοδα € 8.000.000 

Χρεωστικοί τόκοι € 1.200.000 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   

Χρεωστικοί τόκοι € 45.000 

(1.200.000 × 300.000 ÷ 8.000.000)   

Λοιπές δαπάνες (300.000 × 5%) € 15.000 

Σύνολο € 60.000 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 

Καθαρά κέρδη χρήσης € 1.500.000 

Πλέον:   

Λογιστικές διαφορές € 750.000 

Δαπάνες που αναλογούν σε απαλλασσόμενα έσοδα € 60.000 

Σύνολο € 2.310.000 

Μείον:   

Έσοδα από συμμετοχές € 300.000 

Αναμορφωμένα κέρδη προς φορολογία € 2.010.000 

 

Παράδειγμα20 

 

Η ανώνυμη εταιρεία «ΒΙΟΜΕΛ Α.Ε.» εμφανίζει στα βιβλία της στις 31/12/2011 

μεταξύ των άλλων και το πιο κάτω αποθεματικό: 

Αποθεματικά από έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας € 5.000.000 

Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί στις 13/6/2012, θα 

αποφασίσει μεταξύ των άλλων και τη διάθεση όλου του αφορολόγητου αποθεματικού 

για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά το καθαρό ποσό, το 

οποίο προκύπτει μετά την φορολογία του με το συντελεστή που ορίζει η παράγραφος 

2 του άρθρου 109 του παρόντος νόμου και μετά την παρακράτηση του φόρου που 

                                                
20 Πάτσης  Παναγιώτης 
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προκύπτει από την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του ίδιου νόμου. 

Το ποσό με το οποίο θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται ως εξής: 

Αφορολόγητο αποθεματικό € 5.000.000 

Μείον:   

Φόρος εισοδήματος (5.000.000 × 20%) € 1.000.000 

Υπόλοιπο αποθεματικού ελεύθερο φόρου σε μεταφορά € 4.000.000 

 

Υπόλοιπο αποθεματικού ελεύθερο φόρου σε μεταφορά € 4.000.000 

Μείον:   

Παρακρατούμενος φόρος του άρθρου 54 § 1 Ν.2238/94 € 1.000.000 

(4.000.000 Χ 25%)   

Καθαρά κέρδη για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου € 3.000.000 

 

 

 

 

2.1.10 Άρθρο 107. Υπόχρεοι σε Δήλωση – Προθεσμία και Περιεχόμενο αυτής 

 

1.Υπόχρεοι σε Δήλωση 

Κάθε νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρου 101 του νόμου υποχρεώνεται να 

υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας 

οικονομικής υπηρεσίας. Επίσης, είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν δήλωση φόρου 

εισοδήματος και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους 

ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό. 

2.Προθεσμίες Υποβολής Δήλωσης 

Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, οι δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές επιχειρήσεις και 

εκμεταλλεύσεις, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους, οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που 

λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας, οι αλλοδαποί κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί, οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τα αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, υποβάλλουν τη 
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δήλωση φόρου εισοδήματος μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του πέμπτου μήνα από την 

ημερομηνία που έληξε η διαχειριστική περίοδος, για τα εισοδήματα που απόκτησαν 

μέσα σε αυτήν. 

 Ειδικά για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να 

μεταφέρεται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που ορίζεται πιο πάνω και η 

υποβολή της δήλωσης να γίνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού 

φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) της ανώνυμης εταιρείας. 

2.1.Υποβολή Δήλωσης σε περίπτωση εκκαθάρισης 

Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, για τα εισοδήματα που 

αποκτήθηκαν κατά την περίοδο της εκκαθάρισης, υποβάλλουν δήλωση φόρου 

εισοδήματος μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της περιόδου αυτής. Εφόσον η 

εκκαθάριση παρατείνεται πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα 

εισοδήματα κάθε έτους μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του. Κατά τη λήξη της 

εκκαθάρισης υποβάλλεται οριστική δήλωση. 

 

Παράδειγμα21 

 

Η ανώνυμη εταιρεία «ΚΑΠΑ Α.Ε.» τέθηκε σε εκκαθάριση στις 17/3/2008, η οποία 

ολοκληρώθηκε στις 27/7/2011. 

Η εταιρεία αυτή είχε υποχρέωση: 

α) να συντάξει απογραφή και προσωρινό ισολογισμό στις 17/3/2009 και να υποβάλει 

μέχρι 17/4/2009 προσωρινή δήλωση φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα που 

αποκτήθηκαν από 17/3/2008 μέχρι 16/3/2009, 

β) να συντάξει απογραφή και προσωρινό ισολογισμό στις 17/3/2010 και να υποβάλει 

μέχρι 17/4/2010 προσωρινή δήλωση φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα που 

αποκτήθηκαν από 17/3/2009 μέχρι 16/3/2010, 

γ) να συντάξει απογραφή και προσωρινό ισολογισμό στις 17/3/2011 και να υποβάλει 

μέχρι 17/4/2011 προσωρινή δήλωση φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα που 

αποκτήθηκαν από 17/3/2010 μέχρι 16/3/2011, 

                                                
21 Πάσης  Παναγιώτης 
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δ) να συντάξει οριστικό ισολογισμό για την περίοδο της εκκαθάρισης από 17/3/2008 

– 27/7/2011 και να υποβάλει μέχρι 27/8/2011 οριστική δήλωση φόρου 

εισοδήματος για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 17/3/2008 μέχρι 27/7/2011. 

 

 Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης, ο 

προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας εκδίδει προσωρινό φύλλο 

ελέγχου, το οποίο περιέχει το φορολογητέο εισόδημα που προκύπτει από τα βιβλία 

και το ποσό του φόρου που αναλογεί μαζί με τον πρόσθετο φόρο που προβλέπεται 

από τις διατάξεις του άρθρου 86, αντίγραφο του οποίου κοινοποιείται στο υπόχρεο 

νομικό πρόσωπο. Ο φόρος βεβαιώνεται εφάπαξ αμέσως μετά την οριστικοποίηση του 

προσωρινού φύλλου ελέγχου. Κατά του προσωρινού φύλλου ελέγχου επιτρέπονται τα 

ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας. Οι 

δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατά την προσωρινή διαδικασία αποτελούν 

προσωρινό δεδικασμένο και δεν επηρεάζουν την κύρια δίκη. Από το ποσό του κύριου 

και πρόσθετου φόρου που πρόκειται να βεβαιωθεί με βάση το οριστικό φύλλο 

ελέγχου εκπίπτει ο φόρος που έχει καταλογισθεί με τα προσωρινά φύλλα ελέγχου και 

ο επιπλέον φόρος που έχει καταβληθεί επιστρέφεται μετά την τελεσιδικία της 

εγγραφής. 

 

2.2Υποβολή Δήλωσης προσώπων τα οποία διαλύονται χωρίς να τεθούν στο 

στάδιο της εκκαθάρισης 

Τα νομικά πρόσωπα τα οποία διαλύονται χωρίς να τεθούν, με βάση το νόμο, στο 

στάδιο της εκκαθάρισης, υποβάλλουν τη δήλωση φόρου εισοδήματος μέσα σε ένα (1) 

μήνα από τη διάλυσή τους και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση με 

οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους. 

3.Μη μεταφορά ζημίας όταν δεν υποβληθεί η δήλωση. 

Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο παραλείψει να επιδώσει μέχρι το τέλος του 

οικείου οικονομικού έτους δήλωση, στην οποία αναγράφεται η ζημία που προέκυψε 

στο ίδιο οικονομικό έτος, δεν έχει δικαίωμα να συμψηφίσει τη ζημία αυτή με τα 

κέρδη της επόμενης πενταετίας. 

4.Υποβολή τροποιητικής δήλωσης σε περίπτωση που η Γ.Σ δεν εγκρίνει την 

Διανομή Κερδών. 

Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες πραγματοποίησαν έσοδα απαλλασσόμενα 

της φορολογίας ή κέρδη προσδιορισθέντα ή φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο, 
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εφόσον μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης δε συνήλθε η 

Γενική Συνέλευση των μετόχων για να εγκρίνει την προταθείσα από το Διοικητικό 

Συμβούλιο διανομή κερδών, ή συνήλθε και τροποποίησε την προτεινόμενη διανομή 

των κερδών, υποχρεώνεται να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση εντός τριάντα (30) 

ημερών από τη λήξη του πιο πάνω εξαμήνου για τα φορολογητέα κέρδη, που 

προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 

106. Ο φόρος που τυχόν προκύπτει, με βάση την τροποποιητική δήλωση και η 

προκαταβολή του φόρου, καταβάλλονται σε τρεις (3) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις 

οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης και οι 

υπόλοιπες δύο την τελευταία εργάσιμη ημέρα των δύο επόμενων μηνών. 

4.1.Μεταγενέστερη διανομή κερδών 

Στην περίπτωση κατά την οποία εντός της διαχειριστικής χρήσης, που εγκρίθηκαν οι 

οικονομικές καταστάσεις και η διάθεση των κερδών της προηγούμενης χρήσης, 

αποφασίζεται μεταγενέστερα μερική ή ολική διανομή κερδών της προηγούμενης 

χρήσης, εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 106 

του παρόντος νόμου. Σχετικά, υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση μέσα σε 

τριάντα (30) ημέρες από το χρόνο έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση και ο 

οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της εμπρόθεσμης 

δήλωσης. 

 

2.1.11 Άρθρο 108. Αρμόδιος Προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής 

Υπηρεσίας 

 

1. Στην περίπτωση κατά την οποία η καταστατική έδρα του νομικού προσώπου δε 

συμπίπτει με τη διεύθυνση της πραγματικής εγκατάστασης της δραστηριότητάς του, 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αλλά και 

για κάθε δήλωση άλλων φορολογιών, είναι η Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας στην οποία 

βρίσκεται η καταστατική έδρα. 

2. Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν με οποιοδήποτε τύπο εταιρείας 

καθώς και για τους αλλοδαπούς οργανισμούς, που έχουν αντικείμενο εργασιών το 

εμπόριο, την παροχή υπηρεσιών και τις μεταφορές, αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την 

παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και λοιπών δηλώσεων είναι η 

Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών. 
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Για τα αντίστοιχα πρόσωπα με δραστηριότητα την επεξεργασία της ύλης 

(βιομηχανίες, βιοτεχνίες) και τεχνικά έργα (τεχνικές εταιρείες) αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι 

η Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών. 

3. Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην 

Ελλάδα και τα οποία αποκτούν εισόδημα από ακίνητα ευρισκόμενα στην Ελλάδα, 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είναι η 

Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. 

 Στην περίπτωση κατά την οποία τα ακίνητα βρίσκονται στην Αθήνα, Πειραιά και 

Θεσσαλονίκη και η κυριότητα αυτών ανήκει σε αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες η 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 1036263/10292/Β/0012/ΠΟΛ 

1095/4.4.2001. 

 

 

2.1.12 Άρθρο 109. Υπολογισμός του Φόρου 

 

1.Συντελεστης φορολογίας 

Για όλα τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του παρόντος νόμου, 

ο φόρος υπολογίζεται στα συνολικά φορολογητέα κέρδη με συντελεστή είκοσι τοις 

εκατό (20%). 

2.Συντελεστής  φορολογίας κατά την εκκαθάριση. 

Με τους συντελεστές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 

φορολογούνται και τα κέρδη που δηλώνουν με την οριστική δήλωση που υποβάλλουν 

τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 τα οποία έχουν τεθεί σε 

εκκαθάριση, ανεξάρτητα από το χρόνο έναρξης της εκκαθάρισης. 

 

3.Συμπληρωματικός φόρος για το εισόδημα ακινήτων 

Στην περίπτωση κατά την οποία τα νομικά πρόσωπα αποκτούν εισόδημα από 

ακίνητα, επιπλέον του φόρου, που προκύπτει με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 

1 και 2 του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται και συμπληρωματικός φόρος. Ο φόρος 

αυτός υπολογίζεται με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) επί του συνολικού 

ακαθάριστου εισοδήματος που προέρχεται από τα ακίνητα. 



69 
 

 Ο συμπληρωματικός φόρος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 

ποσό του κύριου φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου, που προκύπτει με βάση 

τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. 

 Σύμφωνα με την έννοια της πιο πάνω διάταξης, δεν επιβάλλεται 

συμπληρωματικός φόρος επί του εισοδήματος του νομικού προσώπου, που 

προέρχεται από ακίνητα, ανεξάρτητα από το ύψος αυτού, στην περίπτωση κατά την 

οποία το συνολικό φορολογικό αποτέλεσμα της διαχειριστικής χρήσης του νομικού 

προσώπου είναι αρνητικό και ως εκ τούτου δεν προκύπτει φόρος εισοδήματος. 

 

Παράδειγμα22 

 

Η Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία «ΒΙΟΤΡΑΣ Α.Β.Ε.», κατά τη διαχειριστική χρήση 

1/1/2011 – 31/12/2011 πραγματοποίησε καθαρά κέρδη βάσει ισολογισμού 80.000 €. 

Μεταξύ των ακαθάριστων εσόδων της, τα οποία ανέρχονται σε € 3.000.000, 

περιλαμβάνονται και έσοδα από ακίνητα € 1.200.000. 

Μεταξύ των δαπανών της χρήσης περιλαμβάνονται και λοιπές δαπάνες που δεν 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2238/94 η έκπτωσή τους από τα 

ακαθάριστα έσοδα, συνολικού ποσού € 5.000. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, 

από τα κέρδη του ισολογισμού: 

 να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό € 3.200 

 να διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους  € 24.000 

Με βάση την πρόταση αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 10 Μαΐου 2012 θα  

υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος, της οποίας ο φόρος προσδιορίζεται ως 

εξής: 

Καθαρά κέρδη χρήσης € 80.000 

Πλέον:   

Λογιστικές διαφορές € 5.000 

Σύνολο κερδών προς φορολογία € 85.000 

Συντελεστής φορολογίας  20% 

                                                
22 Πάτσης  Παναγιώτης 
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Κύριος φόρος € 17.000 

Πλέον:   

Συμπληρωματικός φόρος (€ 1.200.000 Χ3% = 36.000)  

Ο συμπληρωματικός φόρος περιορίζεται μέχρι το ύψος 

του κύριου φόρου 

 

€ 

 

17.000 

Σύνολο κύριου και συμπληρωματικού φόρου € 34.000 

 

4.Εκπτώσεις από το φόρο εισοδήματος 

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

του συμπληρωματικού φόρου εκπίπτουν: 

α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της 

προηγούμενης χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του παρόντος 

νόμου. 

β) Ο φόρος που παρακρατήθηκε για τα εισοδήματα από τόκους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος νόμου. 

γ) Ο φόρος που παρακρατήθηκε για τα εισοδήματα που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. 

δ) Ο φόρος που παρακρατήθηκε για τα εισοδήματα, τα οποία υπόκεινται σε 

παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 και 114 του 

παρόντος νόμου. 

ε) Ο φόρος που αναλογεί στο μέρος των φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο με 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης εισοδημάτων, που διανέμονται και τα 

οποία έχουν προσαυξήσει τα υποκείμενα σε φορολογία κέρδη του νομικού 

προσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 106 του 

παρόντος. 

 Στην περίπτωση των τραπεζικών και ασφαλιστικών εταιρειών, από τον κύριο και 

συμπληρωματικό φόρο του νομικού προσώπου εκπίπτει το συνολικό ποσό του φόρου 

που παρακρατήθηκε ή προεισπράχθηκε για εισοδήματα φορολογηθέντα κατά ειδικό 

τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, με την προϋπόθεση ότι το ποσό 

αυτό αναλογεί στο χρονικό διάστημα που τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα κατείχαν 

τους τίτλους επενδύσεων που παράγουν τα εισοδήματα αυτά. 

 Ειδικά για τις τράπεζες, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του 

Ν. 4046/2012, το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας 
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εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 και των επόμενων και αφορά σε φόρο που 

έχει παρακρατηθεί επί των τόκων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων του Ελληνικού 

Δημοσίου και ομολόγων ημεδαπών επιχειρήσεων με την εγγύηση του Ελληνικού 

Δημοσίου, συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα 

οικονομικά έτη από τη δημιουργία του πιστωτικού υπολοίπου, κατά το υπόλοιπο που 

απομένει σε κάθε χρήση. 

 Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται στις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή. 

 

 

Παράδειγμα23 

Η Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία «ΒΙΟΦΑΞ Α.Β.Ε.» κατά τη δωδέκατη 

διαχειριστική χρήση 1.1.2011 – 31.12.2011 πραγματοποίησε καθαρά κέρδη βάσει 

ισολογισμού 5.000.000 €. 

Μεταξύ των ακαθάριστων εσόδων της, τα οποία ανέρχονται σε € 25.000.000, 

περιλαμβάνονται: 

α. Τόκοι καταθέσεων σε ημεδαπές τράπεζες € 500.000 

 Επί των τόκων αυτών παρακρατήθηκε φόρος € 50.000   

β. Έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο με εξάντληση 

της φορολογικής υποχρέωσης 

 

€ 

 

1.250.000 

 Επί των εσόδων αυτών παρακρατήθηκε φόρος € 225.000   

γ. Πωλήσεις προϊόντων στο ελληνικό δημόσιο € 2.500.000 

 Κατά την είσπραξη της σχετικής απαίτησης 

παρακρατήθηκε φόρος € 100.000 

  

δ. Διαφορά (κέρδος) από πώληση εταιρικών μεριδίων 

ημεδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης 

 

€ 

 

200.000 

 Επί της διαφοράς αυτής παρακρατήθηκε φόρος € 40.000   

ε. Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων € 225.000 

                                                
23 Πάτσης  Παναγιώτης 
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Μεταξύ των δαπανών της χρήσης περιλαμβάνονται: 

α. Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών χορηγήσεων € 1.500.000 

β. Λοιπές δαπάνες που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 31 του Ν. 2238/94 η έκπτωσή τους από τα 

ακαθάριστα έσοδα 

 

 

€ 

 

 

310.000 

Η προκαταβολή του φόρου που βεβαιώθηκε με βάση τη δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης ανέρχεται σε € 465.000. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, 

που θα συγκληθεί μέχρι τις 30-06-2012, από τα κέρδη του ισολογισμού: 

 να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό € 200.000 

 να διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους € 1.400.000 

Με βάση την πρόταση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, στη δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος που θα υποβληθεί στις 10 Μαΐου 2012 ο οφειλόμενος φόρος 

προσδιορίζεται ως εξής: 

Έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο με εξάντληση 

της φορολογικής υποχρέωσης 

 

€ 

 

1.250.000 

Ακαθάριστα έσοδα € 25.000.000 

Χρεωστικοί τόκοι € 1.500.000 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Χρεωστικοί τόκοι € 75.000 

(1.500.000 × 1.250.000 ÷ 25.000.000)   

Λοιπές δαπάνες (1.250.000 × 5%) € 62.500 

Σύνολο € 137.500 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Καθαρά κέρδη χρήσης € 5.000.000 

Πλέον:   

Λογιστικές διαφορές € 310.000 

Δαπάνες που αναλογούν σε έσοδα φορολογηθέντα κατά   
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ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης € 137.500 

Σύνολο κερδών € 5.447.500 

Μείον:   

Έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο με εξάντληση 

της φορολογικής υποχρέωσης 

 

€ 

 

1.250.000 

Αναμορφωμένα κέρδη € 4.197.500 

Πλέον:   

Αναλογία εσόδων φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο με 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης επί των 

διανεμομένων (1.400.000 × 1.250.000 ÷ 5.000.000) 

 

 

€ 

 

 

350.000 

Αναλογών φόρος εισοδήματος (350.000 × 0,20 ÷ 0,80) € 87.500 

Σύνολο κερδών προς φορολογία € 4.635.000 

Συντελεστής φορολογίας  20% 

Κύριος φόρος € 927.000 

Πλέον:    

Συμπληρωματικός φόρος επί εισοδημάτων από ακίνητα   

225.000 × 3% € 6.750 

Κύριος και συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος € 933.750 

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ 

Κύριος και συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος   933.750 

Μείον:     

Προκαταβολή φόρου προηγούμενης χρήσης  465.000  

Παρακρατηθέντες φόροι:    

- επί τόκων 50.000   

- επί κέρδους από πωλήσεις εταιρικών μεριδίων  40.000   

- επί πωλήσεων στο ελληνικό δημόσιο 100.000 190.000  

- Φόρος που αναλογεί στο μέρος των φορολογηθέντων 

κατ’ ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης που διανεμήθηκε: 

   

 αναλογία εσόδων φορολογηθέντων κατ’ ειδικό τρόπο 

με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης επί των 

διανεμομένων 

 

 

350.000 
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 αναλογών φόρος εισοδήματος 87.500   

 437.500   

Συντελεστής φορολογίας  18% 78.750 733.750 

Οφειλόμενος φόρος εισοδήματος   200.000 

 

στ) Ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που 

προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φόρο. Ο φόρος αυτός σε καμιά περίπτωση 

δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το 

εισόδημα αυτό στην Ελλάδα. 

Αναλυτικότερα, στην περίπτωση κατά την οποία παρακρατήθηκε φόρος σε έσοδο 

το οποίο προέκυψε στην αλλοδαπή με συντελεστή ανώτερο από το συντελεστή 

φορολογίας του ημεδαπού νομικού προσώπου, ο παρακρατηθείς φόρος εκπίπτει 

μέχρι το συντελεστή φορολογίας του ημεδαπού νομικού προσώπου. 

Σε εφαρμογή αυτής της διάταξης παρατίθενται οι πιο κάτω περιπτώσεις: 

αα) Επί εσόδου (π.χ. από συμμετοχές) που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή ποσού 

€ 1.000.000 παρακρατήθηκε (αποδεδειγμένα στην αλλοδαπή) φόρος € 150.000. Ο 

παρακρατηθείς αυτός φόρος εκπίπτει ολόκληρος από τον οφειλόμενο φόρο, 

επειδή αυτός αντιστοιχεί σε συντελεστή φορολογίας 15% επί του εν λόγω 

εισοδήματος (€ 1.000.000 × 15% = 150.000), ο οποίος είναι μικρότερος από το 

συντελεστή φορολογίας στην Ελλάδα που ισχύει για τη χρήση 2011 (20%). 

ββ) Στην περίπτωση κατά την οποία, για το προαναφερόμενο έσοδο είχε 

παρακρατηθεί φόρος € 380.000, από τον οφειλόμενο φόρο εκπίπτει μόνο ποσό 

€ 200.000 (€ 1.000.000 × 20%), δεδομένου ότι ο συντελεστής φορολογίας αυτού 

του εισοδήματος στην Ελλάδα για τη χρήση 2011 είναι 20%. Η επί πλέον διαφορά 

από € 180.000 (€ 380.000 – 200.000) δε συμψηφίζεται ούτε επιστρέφεται, αλλά 

αποτελεί έξοδο το οποίο, ως φόρος μη συμψηφιζόμενος, δεν εκπίπτει από τα 

ακαθάριστα έσοδα. 

 

ζ) Από το οικονομικό έτος 2005, εκπίπτει ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε 

στην αλλοδαπή ως φόρος εισοδήματος επί του μερίσματος που λήφθηκε από την 

αλλοδαπή θυγατρική εταιρεία καθώς και ο φόρος που ενδεχομένως 

παρακρατήθηκε επί του μερίσματος αυτού. Στην περίπτωση κατά την οποία το 

μέρισμα που εισέπραξε η ημεδαπή εταιρεία προέρχεται από κέρδη της αλλοδαπής 



75 
 

εταιρείας, στα οποία περιλαμβάνεται και μέρισμα από άλλη θυγατρική εταιρεία 

της αλλοδαπής εταιρείας, του ίδιου ή άλλου κράτους, ο φόρος που θα  εκπέσει η 

ημεδαπή ανώνυμη υπολογίζεται αναλογικά σε κάθε επίπεδο των θυγατρικών 

εταιρειών. 

Προϋπόθεση για την έκπτωση των φόρων που καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή, 

είναι οι θυγατρικές εταιρείες να υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 9 και 11 

του 

Ν. 2578/1998. 

 Όμως και στην περίπτωση αυτήν το ποσό του φόρου που δικαιούται να 

εκπέσει η ημεδαπή εταιρεία, δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το ποσό του φόρου 

που αναλογεί στο εισόδημα αυτό με τον ισχύοντα στην Ελλάδα συντελεστή 

φορολογίας. 

 

 

Παράδειγμα24 

 

Η ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία «ΒΙΟΚΑΡ Α.Β.Ε.» στη διαχειριστική χρήση 1/1/2011 

– 31/12/2011 πραγματοποίησε φορολογητέα κέρδη € 3.000.000. 

Μεταξύ των ακαθάριστων εσόδων της χρήσεως αυτής περιλαμβάνεται και μέρισμα 

ποσού € 400.000 από θυγατρική ανώνυμη εταιρεία, η οποία είναι εγκατεστημένη στη 

Γαλλία και η οποία φορολογείται με συντελεστή 36%. Το μέρισμα αυτό προέρχεται 

από κέρδη της χρήσεως 1/1/2010 - 31/12/2010, τα οποία ανέρχονται σε € 1.000.000. 

Σύμφωνα με βεβαίωση του Ορκωτού Ελεγκτή που ήλεγξε τις οικονομικές 

καταστάσεις της γαλλικής ανώνυμης εταιρείας, στα κέρδη αυτά περιλαμβάνεται 

μέρισμα ποσού € 300.000 από θυγατρική εταιρεία (εγγονή της ημεδαπής ανώνυμης 

εταιρείας) η οποία είναι εγκατεστημένη στην Ισπανία και η οποία φορολογείται με 

συντελεστή 40%. Το μέρισμα αυτό δε φορολογήθηκε στη Γαλλία. 

 Ο οφειλόμενος φόρο εισοδήματος για τη χρήση 2011 της ημεδαπής ανώνυμης 

εταιρείας προσδιορίζεται ως εξής: 

 Το μέρισμα από € 400.000, που έλαβε η ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία από τη 

γαλλική θυγατρική ανώνυμη εταιρεία, θεωρείται ότι προέρχεται αναλογικά από το 

                                                
24 Πάτσης  Παναγιώτης 
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μέρισμα της ισπανικής ανώνυμης εταιρείας και από τα λοιπά κέρδη της γαλλικής 

ανώνυμης εταιρείας. 

 Το μέρος των κερδών που προέρχεται από το μέρισμα της ισπανικής ανώνυμης 

εταιρείας προσδιορίζεται ως εξής: 

Μέρισμα γαλλικής εταιρείας € 400.000 Χ μέρισμα ισπανικής εταιρείας € 300.000 
= 120.000 

Κέρδη γαλλικής εταιρείας € 1.000.000 

Συνεπώς, το μέρισμα που εισέπραξε η ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία από τη γαλλική 

εταιρεία προέρχεται: 

 κατά € 120.000 από τα κέρδη της ισπανικής εταιρείας και 

 κατά € 280.000 (400.000 -120.000) από τα λοιπά κέρδη της γαλλικής εταιρείας 

Για το μέρος του μερίσματος που προέρχεται από τα κέρδη της Ισπανικής εταιρείας 

έχει καταβληθεί φόρος στην Ισπανία: 

120.000 Χ 0,40 
= 80.000 

0,60 

Για το μέρος του μερίσματος που προέρχεται από τα κέρδη της γαλλικής εταιρείας 

έχει καταβληθεί φόρος στη Γαλλία: 

 

280.000 Χ 0,36 
= 157.500 

0,64 

Συνολικά, για το ελεύθερο φόρου μέρισμα των € 400.000 που έλαβε η ημεδαπή 

ανώνυμη εταιρεία, έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή συνολικά φόρος € 237.500 

(80.000 + 157.500). 

Ο συνολικός αυτός φόρος αντιπροσωπεύει ποσοστό φορολογίας: 

237.500 
= 37,25% 

(120.000 + 80.000) + (280.000 + 157.500) 

Ύστερα από αυτό: 

 Τα φορολογητέα κέρδη της ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας «ΒΙΟΚΑΡ Α.Β.Ε.» 

αναμορφώνονται με την προσθήκη των φόρων που αναλογούν στο εισπραχθέν από τη 

γαλλική εταιρεία μέρισμα, στο ποσό των € 3.237.500 (3.000.000 + 80.000 + 157.500) 

και ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται ως εξής: 
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Φορολογητέα κέρδη χρήσης € 3.237.500 

Συντελεστής φορολογίας  20% 

Κύριος φόρος € 647.500 

Μείον:   

Οι παρακρατηθέντες φόροι επί του μερίσματος της 

αλλοδαπής 

 

€ 

 

127.500 

(400.000 + 80.000 + 157.500) = 637.500Χ 20%   

Οφειλόμενος φόρος € 520.000 

5.Προκαταβολή φόρου 

 Όταν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι 

μεγαλύτερο από το φόρο που αναλογεί, η επιπλέον διαφορά συμψηφίζεται στο 

υπόλοιπο ποσό που προκύπτει για βεβαίωση. 

 

 

2.1.13  Άρθρο 110. Καταβολή Φόρου 

 

1. Το άρθρο 110 ορίζει τον τρόπο καταβολής του φόρου εισοδήματος, του 

συμπληρωματικού φόρου, της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος και των τελών 

χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επί των εισοδημάτων εξ οικοδομών, που 

οφείλονται από τα νομικά πρόσωπα με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που 

υποβάλλουν αυτά. 

1.1.Νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα στην Ελλάδα 

Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, οι δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές επιχειρήσεις και 

εκμεταλλεύσεις, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους, οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που 

λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας, οι αλλοδαποί κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί, οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τα αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα (νομικά πρόσωπα 

που υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των 

περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του παρόντος νόμου), 

καταβάλλουν τα πιο πάνω ποσά σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση 

καταβάλλεται με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης και οι υπόλοιπες επτά (7) 

την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών, από την υποβολή της 

δήλωσης. 
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1.2Νομικά πρόσωπα που έχουν τεθεί σε εκκαθαριση 

Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση καθώς και εκείνα που διαλύονται 

χωρίς να επιβάλλεται από το νόμο σε αυτά εκκαθάριση (περιπτώσεις γ΄ και β΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 107 του παρόντος νόμου), καταβάλλουν τα οφειλόμενα 

ποσά από φόρους και τέλη χαρτοσήμου εξ οικοδομών εφάπαξ με την υποβολή της 

εμπρόθεσμης δήλωσης. 

2.Καταβολή πρώτης δόσης 

Προκειμένου η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να παράγει έννομο 

αποτέλεσμα θα πρέπει να καταβληθεί τουλάχιστον η πρώτη δόση των οφειλόμενων 

ποσών, άλλως η υποβαλλόμενη δήλωση θεωρείται απαράδεκτη. 

3.Έκπτωση επί εφάπαξ καταβολής 

Σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου, ορίζεται ότι σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής 

του συνολικού ποσού της οφειλής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρόντος 

άρθρου με την εμπρόθεσμη δήλωση, παρέχεται έκπτωση ποσοστού ενάμισι τοις 

εκατό (1,5%) επί του καταβαλλόμενου ποσού. 

 Η έκπτωση αυτή παρέχεται στους φόρους και στα λοιπά τέλη που βεβαιώνονται 

με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα οικονομικά έτη 2010 και 

επόμενα. 

 Η έκπτωση που χορηγείται στα πιο πάνω, καταχωρίζεται σε πίστωση του 

λογαριασμού 76.98.00 «Εκπτώσεις από εφάπαξ εξόφληση φόρων και τελών», 

σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Ε.ΣΥ.Λ. με αριθμό 31/1022/1988. 

 25Η έκπτωση αυτή, επειδή σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργού των 

Οικονομικών με αριθμό 1115606/11044/Β0012/ΠΟΛ 1327/18-12-1997, η οποία 

εκδόθηκε μετά τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμό 

683/1997, δε συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, και ως 

εκ τούτου για το έσοδο αυτό δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 8 του 

άρθρου 31 του N. 2238/1994. 

Στην συνέχεια, το έσοδο αυτό, εφόσον το νομικό πρόσωπο στη χρήση κατά την οποία 

δημιουργείται έχει κέρδη, μεταφέρεται μέσω του πίνακα της διάθεσης των κερδών 

στα αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων. 

 

 

                                                
25 Νόμος  2238/1994 
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2.1.14 Άρθρο 111. Προκαταβολή Φόρου 
 

1.  Κατά το άρθρο 111 , ο προϊστάμενος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής 

υπηρεσίας βεβαιώνει προκαταβολή φόρου, έναντι του φόρου της τρέχουσας 

διαχειριστικής περιόδου ή του ημερολογιακού έτους κατά περίπτωση. 

 Το ποσό της προκαταβολής είναι ίσο προς το 80% του φόρου εισοδήματος που 

προέκυψε από το εισόδημα το οποίο δηλώθηκε με βάση την οριστική δήλωση για τη 

διαχειριστική περίοδο ή του ημερολογιακού έτους, κατά περίπτωση, που έληξε και 

του συμπληρωματικού φόρου 3% που επιβάλλεται στα ακαθάριστα έσοδα από 

ακίνητα. 

 Ειδικά για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα 

αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα το ποσοστό της 

προκαταβολής ορίζεται σε εκατό τοις εκατό (100%). 

 Τα ανωτέρω ποσοστά μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα νέα 

νομικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη. 

 Στα νέα νομικά πρόσωπα δεν περιλαμβάνονται εκείνα που προέρχονται από 

μετατροπή ή συγχωνεύσεις άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε 

νόμου. 

 Για τα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους 

ιδρύματα, το ποσοστό της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος ορίζεται σε 

πενήντα πέντε τοις εκατό (55%). 

1.1 Όταν δεν υπάρχει δήλωση ή οριστικός τίτλος, ο καταβλητέος φόρος υπολογίζεται 

με βάση το φόρο που προκύπτει από στοιχεία του εγγύτερου οικονομικού έτους. 

2. Προκαταβολή φόρου εισοδήματος βεβαιώνεται και στα νομικά πρόσωπα που 

έχουν τεθεί σε εκκαθάριση και εφόσον αυτή διαρκεί πέρα του έτους, με την 

προσωρινή δήλωση που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ 

της παρ. 2 του άρθρου 107. 

3. Από το ποσό της προκαταβολής που πρόκειται να βεβαιωθεί, εκπίπτουν τα ποσά 

φόρων που παρακρατήθηκαν στην πηγή, εφόσον με την παρακράτηση δεν 

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήματα στα οποία διενεργήθηκε η 

παρακράτηση. 
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Επίσης, από το ποσό της προκαταβολής εκπίπτουν οι φόροι που έχουν καταβληθεί με 

βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. 

 Δεν εκπίπτουν τα ποσά του φόρου που έχουν παρακρατηθεί σε εισοδήματα που 

έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 

 

 

Παράδειγμα26 

 

Στην περίπτωση του παραδείγματος της παραγράφου 4 της ανάλυσης του άρθρου 

109, η προκαταβολή έναντι του φόρου της τρέχουσας χρήσης προσδιορίζεται ως 

εξής:  

Κύριος και συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος  933.750 

Ποσοστό προκαταβολής  80% 

  747.000 

Μείον:   

οι παρακρατηθέντες φόροι   

- επί τόκων 50.000  

- επί κέρδους από πωλήσεις εταιρικών μεριδίων  40.000  

- επί πωλήσεων στο ελληνικό δημόσιο 100.000 190.000 

Προκαταβολή έναντι του φόρου της τρέχουσας χρήσης  557.000 

 

Διευκρινίζεται ότι οι φόροι που παρακρατούνται, χωρίς εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης, εκπίπτουν από την προκαταβολή, προκειμένου να αποφευχθεί η 

υπέρμετρη επιβάρυνση του νομικού προσώπου, επειδή τα έσοδα επί των οποίων 

παρακρατήθηκε ο φόρος περιλαμβάνονται στα συνολικά φορολογητέα κέρδη, επί του 

φόρου των οποίων υπολογίζεται η προκαταβολή. 

 Η έκπτωση αυτή, η οποία είναι υπολογιστική, δεν πρέπει να συγχέεται με την 

έκπτωση των παρακρατηθέντων φόρων από τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος, 

δεδομένου ότι οι φόροι αυτοί αποτελούν απαίτηση του νομικού προσώπου σε βάρος 

του ελληνικού δημοσίου. 

 

                                                
26 Πάτσης  Παναγιώτης 
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4. Στην περίπτωση κατά την οποία θα μειωθεί το φορολογητέο εισόδημα του νομικού 

προσώπου, αυτό δικαιούται να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση της προκαταβολής 

του φόρου που βεβαιώθηκε, κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53. 

Η μείωση της προκαταβολής επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία το 

εισόδημα του νομικού προσώπου μειώθηκε κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό 

(25%) και πάνω. 

 Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του ένατου μήνα από την ημέρα έναρξης 

της νέας διαχειριστικής περιόδου ή του ημερολογιακού έτους, κατά περίπτωση. 

 Η αιτούμενη μείωση αφορά τις δόσεις του φόρου που δεν έγιναν ληξιπρόθεσμες 

κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης. 

 Κατά την εκτίμηση της μείωσης του φορολογητέου εισοδήματος λαμβάνονται 

ενδεικτικά υπόψη: 

α) Τα ακαθάριστα έσοδα της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου σε σύγκριση με τα 

ακαθάριστα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης διαχειριστικής 

περιόδου. 

β) Το ποσοστό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης επί των ακαθαρίστων εσόδων 

της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου, σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό 

της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. 

γ) Οι ουσιώδεις μεταβολές που ενδεχομένως επήλθαν στους παράγοντες που 

διαμορφώνουν το μικτό κέρδος κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο σε 

σχέση με την προηγούμενη. 

δ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο πολύ πιθανολογείται μείωση του κέρδους της 

τρέχουσας χρήσης. 

Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. επαληθεύει την αίτηση που του υποβλήθηκε και 

υποχρεώνεται εντός τριών μηνών από την υποβολή της να ανακοινώσει στο νομικό 

πρόσωπο τα αποτελέσματα του ελέγχου του.  

Εφόσον, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. διαπιστώσει την εν λόγω μείωση, προβαίνει 

στην έκπτωση ανάλογου ποσού φόρου από τις οφειλόμενες δόσεις. 

 Στην περίπτωση κατά την οποία περάσει άπρακτη η προθεσμία, το νομικό 

πρόσωπο δικαιούται να καταβάλει τις απαιτητές δόσεις, μετά από τη λήξη της 

προθεσμίας, μειωμένες κατά το ποσοστό μείωσης των εισοδημάτων που αναφέρει 

στην αίτησή του. 
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 Τέλος, σε περίπτωση μείωσης του φόρου εισοδήματος με νέα εκκαθάριση λόγω 

υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, μειώνεται αναλόγως και η προκαταβολή του 

φόρου. 

 

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 52 (προκαταβολή αρχιτεκτόνων 

και μηχανικών και εισόδημα από εμπορία καπνών) εφαρμόζονται και στα νομικά 

πρόσωπα που φορολογούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 101. Αν το 

προκαταβλητέο ποσό φόρου εισοδήματος, που υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις 

της παραγράφου αυτής, είναι μικρότερο της προκαταβολής φόρου που οφείλεται με 

βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, η διαφορά που προκύπτει βεβαιώνεται 

στο όνομα του νομικού προσώπου ως προκαταβολή φόρου. 

Περιπτώσεις που δεν επιβάλλεται προκαταβολή φόρου27 

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή και ως εκ τούτου δεν 

βεβαιώνεται προκαταβολή έναντι του φόρου της τρέχουσας χρήσης στις πιο κάτω 

περιπτώσεις: 

α) στις ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμες εταιρείες που 

μετατρέπονται ή συγχωνεύονται, σε ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972, 

β) στις ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμες εταιρείες, καθώς και 

στα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, που μετασχηματίζονται σε άλλες 

εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν. 2166/1993,  

γ) στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες που συγχωνεύονται σε ανώνυμη εταιρεία ή 

διασπώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68, 80 και 81, κατά περίπτωση, 

του Κ.Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄), 

δ) στις ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που συγχωνεύονται σε εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 3190/1955 (ΦΕΚ 91 Α΄),  

ε) στα πιστωτικά ιδρύματα που μετασχηματίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄), 

στ) στις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που συγχωνεύονται σε νέα ή 

υφιστάμενη αγροτική συνεταιριστική οργάνωση, καθώς και στις δευτεροβάθμιες ή 

τριτοβάθμιες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που μετατρέπονται σε ανώνυμη 

εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 

                                                
27 Νόμος  2238/1994 
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του Ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61 Α΄), 

ζ) στα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 που μετασχηματίζονται, 

σύμφωνα με ειδικές διατάξεις νόμου, σε άλλο νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στις 

διατάξεις της ίδιας παραγράφου. 

 

 

 

Σημείωση28 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του Ν. 3943/31.03.2011, οι 

προαναφερόμενες περιπτώσεις (α΄ – ζ΄) έχουν εφαρμογή για μετατροπές, 

συγχωνεύσεις ή διασπάσεις που ολοκληρώνονται ή για ισολογισμούς 

μετασχηματισμού που συντάσσονται, κατά περίπτωση, από την έναρξη ισχύος του 

προαναφερόμενου νόμου. 

 

η) στις ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, βάσει 

ειδικών διατάξεων νόμων για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη τους 

καθώς και στα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101, για τα 

αποθεματικά που σχηματίστηκαν από έσοδα αφορολόγητα ή και από έσοδα 

φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, τα 

οποία διανέμουν ή κεφαλαιοποιούν και εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 4 

και 5 του άρθρου 106 του παρόντος νόμου. 

7. Στην περίπτωση κατά την οποία η πρώτη διαχειριστική χρήση είναι 

υπερδωδεκάμηνη, ως προκαταβολή φόρου βεβαιώνεται το μέρος αυτής που αναλογεί 

σε χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο του 

Υπουργού Οικονομικών 1112918/12.11.1992, ΠΟΛ 1248. 

 

 

2.1.15 Άρθρο 114. Υποχρέωση Παρακράτησης Φόρου 

 

1.  Οι ανώνυμες εταιρείες που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν κέρδη με τη μορφή 

μερισμάτων, προμερισμάτων, αμοιβών και ποσοστών, εκτός μισθού, στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές, καθώς και στις αμοιβές προσωπικού, 

                                                
28 Νόμος  2238/1994 
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κατά την καταβολή ή πίστωση των ποσών αυτών, παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54.         

        Παρακράτηση φόρου πραγματοποιείται και στα κέρδη που εξάγει ή πιστώνει 

μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα προς την έδρα της ή σε 

άλλη μόνιμη εγκατάστασή της στην αλλοδαπή. 

Επίσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 55, σε παρακράτηση φόρου προβαίνουν οι συνεταιρισμοί και οι ημεδαπές 

εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν κέρδη σε φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας. 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 54 εφαρμόζονται ανάλογα και όταν ο καταβάλλων το 

εισόδημα από κινητές αξίες ή ο δικαιούχος αυτού είναι νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση 

που αναφέρονται στο άρθρο 101 του παρόντος νόμου.  

 Στην περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος του εισοδήματος από κινητές αξίες, 

εκτός από μερίσματα και τόκους από μετοχές και ιδρυτικούς τίτλους, που 

προέρχονται από τα διανεμόμενα κέρδη ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας, είναι 

αλλοδαπή επιχείρηση ή αλλοδαπός οργανισμός (πρόσωπο αναφερόμενο στην 

περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 101), που όμως δεν έχει μόνιμη 

εγκατάσταση στην Eλλάδα, το ποσοστό του παρακρατούμενου φόρου ορίζεται σε 

σαράντα τοις εκατό (40%) στο εισόδημα αυτό. 

 Ο συντελεστής παρακράτησης ισχύει από 24-04-2010. Για τη χρονική περίοδο 

από 1.1.2007 – 22-03-2010 ο αντίστοιχος συντελεστής ανέρχεται σε είκοσι πέντε τοις 

εκατό (25%). Τέλος, για τη χρονική περίοδο 1.1.2006 – 31.12.2006 ο συντελεστής 

παρακράτησης επί των τόκων που καταβάλλονται σε αυτή τη χρονική περίοδο, 

ανέρχεται σε είκοσι εννέα τοις εκατό (29%). Με την παρακράτηση αυτή επέρχεται 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και ο αλλοδαπός δικαιούχος δεν 

υποχρεώνεται σε υποβολή ετήσιας φορολογικής δήλωσης για το πιο πάνω εισόδημα. 

3. Στους τόκους που καταβάλλει ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή μόνιμη εγκατάσταση 

στην Ελλάδα εταιρείας κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνδεμένη 

εταιρεία κράτους – μέλους ή σε μόνιμη εγκατάσταση συνδεμένης εταιρείας άλλου 

κράτους – μέλους, από πάσης φύσεως απαιτήσεις δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος. 

 Οι παραπάνω τόκοι αφορούν σε απαιτήσεις ανεξαρτήτως του εάν είναι 
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ασφαλισμένες με υποθήκη ή όχι, είτε αυτές παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα 

κέρδη του οφειλέτη είτε όχι. Στους τόκους αυτούς περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και 

εκείνοι που είναι προϊόν από τίτλους, ομολογίες και χρεόγραφα. Η απαλλαγή από την 

παρακράτηση επεκτείνεται και στα πρόσθετα ωφελήματα και ανταμοιβές που 

απορρέουν από τις προαναφερόμενες τοποθετήσεις. 

 Με τον όρο «συνδεμένη εταιρεία» νοείται η εταιρεία κάθε επιπέδου στην οποία 

συμμετέχει η κάθε μητρική εταιρεία στο μετοχικό κεφάλαιο της προηγούμενης με 

ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Η συμμετοχή αυτή θα πρέπει να 

κατέχεται χωρίς διακοπή για δύο (2) έτη. 

 Η απαλλαγή από την παρακράτηση δεν παρέχεται στην περίπτωση κατά την οποία 

ο δικαιούχος εισπράττει τους τόκους όχι για δικό του λογαριασμό αλλά ως 

αντιπρόσωπος τρίτου. 

Τέλος, προϋπόθεση για την προαναφερόμενη απαλλαγή είναι η προσκόμιση από τον 

δικαιούχο βεβαίωσης στην οποία αναφέρεται ότι: 

 έχει συγκεκριμένη μορφή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 

σύμφωνα με το Παράρτημα της Οδηγίας 2003/49/ΕΚ (L. 157/49),  

 έχει την πραγματική του έδρα σε ορισμένο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος χωρίς καμία απαλλαγή από αυτόν και  

 κατέχει την απαιτούμενη συμμετοχή για δύο έτη συνεχώς. 

 Στην περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος των τόκων είναι μόνιμη 

εγκατάσταση άλλης εταιρείας κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 

προαναφερόμενη βεβαίωση αναφέρεται ότι η εταιρεία της μόνιμης εγκατάστασης 

πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις. 

 Για την απαλλαγή της παρακράτησης φόρου στους τόκους της παραγράφου αυτής 

υπάρχει μεταβατική περίοδος οκτώ (8) ετών που αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2005, 

κατά την οποία στα πρώτα τέσσερα (4) έτη θα ενεργείται παρακράτηση με 

συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) και στα τελευταία τέσσερα (4) έτη θα ενεργείται 

παρακράτηση με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), εκτός εάν η διμερής σύμβαση 

περί αποφυγής της διπλής φορολογίας κατά περίπτωση προβλέπει ευνοϊκότερη 

φορολογική μεταχείριση. 

4. Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου υποχρεώνεται στην καταβολή φόρου επί 

του μέσου όρου των επενδύσεών τους, προσαυξημένες με τα διαθέσιμά τους σε 

τρέχουσες τιμές, κάθε εξαμήνου. 
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Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του επιτοκίου παρέμβασης 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που ισχύει κάθε φορά, προσαυξανόμενο κατά 

μία ποσοστιαία μονάδα. 

 Ο φόρος που προκύπτει από τα παραπάνω, αποδίδεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στο 

πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου. 

Με την καταβολή του πιο πάνω φόρου, τα διανεμόμενα μερίσματα στους μετόχους 

της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. 

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 13 εφαρμόζονται ανάλογα και 

όταν ο καταβάλλων το εισόδημα είναι νομικό πρόσωπο του άρθρου 101. 

 

  

2.1.16 Άρθρο 115. Ευθύνη  Διοικούντων Νομικά Πρόσωπα 

 

Το άρθρο 115 ορίζει την ευθύνη των Διοικούντων των νομικών προσώπων. Πιο 

αναλυτικά: 

1. Τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύμβουλοι και 

εκκαθαριστές των ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών ή συνεταιρισμών κατά το χρόνο 

της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την 

πληρωμή του φόρου που οφείλεται από αυτά τα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τον 

παρόντα, καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο 

βεβαίωσής τους. Στις ανώνυμες εταιρείες που συγχωνεύονται, ευθύνεται 

αλληλεγγύως μαζί με τα πιο πάνω πρόσωπα, για την πληρωμή των κατά το 

προηγούμενο εδάφιο οφειλόμενων φόρων της διαλυόμενης εταιρείας και εκείνη που 

την απορρόφησε ή η νέα εταιρεία που συστήθηκε ανεξάρτητα από το χρόνο 

βεβαίωσής τους. Τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω έχουν δικαίωμα αναγωγής 

κατά των προσώπων που διατέλεσαν σύμβουλοι, καθώς και μέλη ή μέτοχοι του 

νομικού προσώπου κατά το χρόνο της διάλυσής του ως προς τους φόρους που 

αφορούν σε χρήσεις προγενέστερες από την έναρξη της εκκαθάρισης, ανεξάρτητα 

από το χρόνο βεβαίωσής τους.  

2. Τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά εντεταλμένοι στη 

διοίκηση του νομικού προσώπου, κατά το χρόνο της διάλυσης των λοιπών νομικών 

προσώπων του άρθρου 101, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την 

πληρωμή του φόρου που οφείλεται από αυτά τα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τον 

παρόντα, καθώς και των φόρων που παρακρατούνται, ανεξάρτητα από το χρόνο 
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βεβαίωσής τους.  

3. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ευθύνονται 

προσωπικώς και αλληλεγγύως για τους παρακρατούμενους φόρους και κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου που εκπροσωπούν ως εξής:  

α) Αν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα που είχαν μία από τις ως 

άνω ιδιότητες από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης του φόρου και μετά. 

β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα, που είχαν μία από 

τις πιο πάνω ιδιότητες κατά το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης  του 

φόρου.  

 

2.2 Τροποποιήσεις του Ν. 2238/94 με τον Ν.4110/2013 
 

α1. Με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4110/13, καταργήθηκε το ειδικό 

καθεστώς φορολογίας των τραπεζικών και ασφαλιστικών ανωνύμων εταιριών και 

εξομοιώνονται φορολογικά με τις λοιπές εμπορικές εταιρίες. Επίσης, επεκτείνεται το 

αντικείμενο φορολογίας και στις Ι.Κ.Ε. 

 

 Συγκεκριμένα η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του ΚΦΕ, 

αντικαταστάθηκε ως εξής: «α) Σε ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες το συνολικό καθαρό 

εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Τα διανεμόμενα κέρδη 

λαμβάνονται από το υπόλοιπο των κερδών, που απομένει μετά την αφαίρεση του 

αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Επίσης, επί ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών ή 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, οι οποίες 

απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος βάσει ειδικών διατάξεων νόμων, αντικείμενο 

φόρου είναι τα κεφαλαιοποιούμενα ή διανεμόμενα με οποιαδήποτε μορφή κέρδη, μετά 

την αναγωγή αυτών σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτά φόρου 

εισοδήματος. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρμογή και σε 

οποιαδήποτε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει 

καταβληθεί φόρος εισοδήματος. Πέραν του φόρου εισοδήματος που οφείλεται στις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στα δύο προηγούμενα εδάφια, στα κέρδη που 

διανέμονται από την ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτική 

κεφαλαιουχική εταιρεία ενεργείται και παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την 
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παράγραφο 1 του άρθρου 54 ή την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55, 

κατά περίπτωση. Κατ΄ εξαίρεση, το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος των εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης, που συστήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του 

Ν. 588/1977 (Α΄ 148), δεν υπόκειται σε φόρο στο όνομα του νομικού προσώπου, αλλά 

στο όνομα κάθε εταίρου αυτών για το ποσοστό των κερδών που του αναλογεί από τη 

συμμετοχή του στην εταιρεία.» 

 

α2. Σημειώνεται ότι με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν. 4110/13, καταργήθηκε 

το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 99 του ΚΦΕ. Το 

καταργηθέν εδάφιο είχε ως εξής: «Για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών, 

προκειμένου για υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών και ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, τα οποία αποκτούν και 

εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή εισοδήματα που φορολογούνται κατά 

ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, αφαιρούνται από τα 

καθαρά κέρδη που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, το μέρος αυτών που αναλογεί 

στα πιο πάνω εισοδήματα, το οποίο εξευρίσκεται με επιμερισμό ανάλογα με τα 

ακαθάριστα έσοδα που υπόκεινται σε φορολογία και των απαλλασσομένων ή 

φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης». 

 

β. Με την παρ. 11 του άρθρου 9 του Ν. 4110/2013, καταργήθηκε η περίπτωση δ΄ της 

παρ. 3 το άρθρου 105 του ΚΦΕ(ν 2238/94), η οποία όριζε τα εξής: «δ) Τα ποσά που 

καταβάλλουν σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία, στην οποία μεταβιβάζεται το σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένου ολόκληρου του χαρτοφυλακίου των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων μετά των συναφών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, 

ασφαλιστικής εταιρείας ζωής της οποίας η άδεια λειτουργίας έχει ανακληθεί. 

Επίσης, από τα ακαθάριστα έσοδα της ασφαλιστικής ανώνυμης εταιρείας προς 

την οποία έχει μεταβιβαστεί το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της παραπάνω 

ασφαλιστικής εταιρείας ζωής εκπίπτει το ποσό του ελλείμματος των επενδύσεων της 

τελευταίας που της αναλογεί όπως το ποσό αυτό ορίζεται στην απόφαση του 

προηγούμενου εδαφίου. Η έκπτωση του ποσού αυτού πραγματοποιείται από τα 

ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας εκδίδεται η πιο πάνω 

απόφαση. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το χρόνο ανάκλησης 

της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας ζωής». 

 



89 
 

γ. Με την παράγραφο 19 του άρθρου 9 του Ν. 4110/13, εξομοιώθηκε ο τρόπος 

φορολογίας των τραπεζικών και ασφαλιστικών εταιριών με τις λοιπές εμπορικές 

εταιρίες. 
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                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

                 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ   

 
 

3.1 ΔΛΠ 16 Ασώματες Ακινητοποιήσεις29 
 

3.1.1 Εισαγωγή 

  

Οι επιχειρήσεις για την επίτευξη των στόχων τους, χρησιμοποιούνε τα πάγια 

περιουσιακά τους στοιχεία. Τα περιουσιακά στοιχεία αυτά ανάλογα με την ληκτότητά 

τους, την φυσική τους υπόσταση και τη λειτουργική τους χρήση ταξινομούνται σε 

διάφορες κατηγορίες. 

 Τα ενσώματα πάγια αποτελούν περιουσιακά στοιχεία, τα οποία κατέχονται 

από την επιχείρηση με σκοπό τη χρήση τους στην παραγωγή αγαθών, την παροχή 

υπηρεσιών, την εκμετάλλευσή τους ή για διοικητικούς σκοπούς. Τα πάγια αυτά έχουν 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα χρήσης και αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για 

περισσότερο από ένα έτος. Η ανάκτηση της αξίας των ενσώματων παγίων μέσω 

κυρίως της χρήσης τους ή λόγω της διάθεσής τους, αποτελούν σημαντικά θέματα στη 

λογιστική και διαχείρισή τους.   

   

 

3.1.2 Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος του Δ.Λ.Π.16 

 

Το ΔΛΠ 16 «Λογιστική Ενσώματων Ακινητοποιήσεων» εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 

1982. Στη συνέχεια, το Δεκέμβριο του 1993, αναθεωρήθηκε σαν μέρος ενός 

προγράμματος συγκρισιμότητας και βελτίωσης των οικονομικών καταστάσεων και 

δημιουργήθηκε το ΔΛΠ 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» (αναθεωρημένο 1994), το 

οποίο αναθεωρήθηκε ξανά το 1998. Η τελευταία αναθεώρησή του έγινε το 2004. 

Το πρότυπο αυτό τίθεται σε εφαρμογή για τις οικονομικές καταστάσεις που 

καλύπτουν τις περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2005, ενώ 

ενθαρρύνεται η εφαρμογή του νωρίτερα με γνωστοποίηση αυτού του γεγονότος. 

                                                
29 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  τόμος Α΄ Εθνικό  Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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3.1.3 Σκοπός του Προτύπου 

 

Σκοπός του Δ.Λ.Π. 16 είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισμό των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων, ώστε οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να διακρίνουν τις 

σχετικές με την επένδυση σε ενσώματες ακινητοποιήσεις πληροφορίες της οντότητας 

και τις μεταβολές αυτής της επένδυσης. Επομένως η λογιστική των ενσώματων 

περιουσιακών στοιχείων καθορίζεται από το ΔΛΠ 16.  

Πρωταρχικά θέματα στη ζωή των ενσώματων παγίων αποτελούν : 

 η αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων, 

 ο προσδιορισμός της λογιστικής αξίας τους 

 η δαπάνη αποσβέσεων και 

 οι ζημίες απομείωσης. 

 

3.1.4 Πεδίο Εφαρμογής του Προτύπου 

 

Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για το λογιστικό χειρισμό των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων, εκτός αν ένα άλλο πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει ένα διαφορετικό 

λογιστικό χειρισμό. Ωστόσο το πρότυπο αυτό δεν εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις: 

 Στις ενσώματες ακινητοποιήσεις που κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς 

πώληση σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 

που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες». 

 Για τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με γεωργική 

δραστηριότητα (βλέπε Δ.Λ.Π. 41 «Γεωργία»). 

 Για τα μεταλλευτικά δικαιώματα και μεταλλευτικά αποθέματα π.χ. πετρέλαιο, 

φυσικό αέριο και όμοιοι μη ανανεώσιμοι πόροι. Το πρότυπο όμως εφαρμόζεται 

στις ενσώματες ακινητοποιήσεις που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ή την 

διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρονται παραπάνω στην (β) και 

(γ), αρκεί να είναι δυνατός ο διαχωρισμός τους από τα περιουσιακά στοιχεία. Η 

οντότητα που χρησιμοποιεί τη μέθοδο του κόστους για τις επενδύσεις σε ακίνητα 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 40, θα χρησιμοποιεί τη μέθοδο του κόστους του 

παρόντος Προτύπου. 
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3.1.5 Ορισμοί και Έννοιες του Προτύπου 

 

Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται σε αυτό το πρότυπο με τις έννοιες που 

καθορίζονται. 

 Λογιστική αξία: είναι το ποσό στο οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται, 

μετά την αφαίρεση των σωρευμένων αποσβέσεων και των σωρευμένων ζημιών 

απομείωσης. 

 Κόστος: είναι το ποσό πού καταβλήθηκε σε μετρητά ή ταμιακά ισοδύναμα ή η 

εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που δόθηκε για να αποκτηθεί ένα περιουσιακό 

στοιχείο, προσδιοριζόμενη κατά το χρόνο της απόκτησης ή της κατασκευής του. 

 Αποσβέσιμο ποσό: είναι το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου, ή άλλο ποσό που 

υποκαθιστά το κόστος στις οικονομικές καταστάσεις, μείον την υπολειμματική αξία 

του. 

Απόσβεση: είναι η συστηματική κατανομή του αποσβέσιμου ποσού ενός 

περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. 

Ειδική αξία: είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών, 

που η οντότητα αναμένει να προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού 

στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του ή η αξία με την 

οποία αναμένει να επιβαρυνθεί κατά το διακανονισμό μιας υποχρέωσης. 

Εύλογη αξία: είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να 

ανταλλαγεί μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με τη θέλησή τους και με πλήρη γνώση 

των συνθηκών. 

Ζημία απομείωσης: είναι το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός 

περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις: είναι τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που: 

- κατέχονται για χρήση στην παραγωγή ή στην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, για 

εκμίσθωση σε άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς, και 

- αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για περισσότερο από μια λογιστική περίοδο. 

Ανακτήσιμο ποσό: είναι η υψηλότερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας ενός 

περιουσιακού στοιχείου μείον το κόστος πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης του. 

Υπολειμματική αξία: είναι η εκτιμώμενη αξία που η οντότητα εκτιμά ότι θα 

λάμβανε από την εκποίηση του περιουσιακού στοιχείου, μετά την αφαίρεση του 

κόστους εκποίησης, αν το περιουσιακό στοιχείο ήταν ήδη στην ηλικία και την 

κατάσταση που θα αναμενόταν κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 
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Ωφέλιμη ζωή: είναι είτε η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιουσιακό 

στοιχείο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί από την οντότητα, είτε το πλήθος της 

παραγωγής ή όμοιες μονάδες που αναμένεται να αποκτήσει η οντότητα από το 

περιουσιακό στοιχείο. 

 

 

3.1.6 Προϋποθέσεις Αναγνώρισης των Ενσώματων Ακινητοποιήσεων  

 

Το κόστος ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων θα αναγνωρίζεται ως 

περιουσιακό στοιχείο αν υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οντότητα. 

Το κριτήριο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ορισμένες κατηγορίες 

συναλλαγών όπως π.χ την απόκτηση ενσώματων παγίων μέσω μισθώσεων. Η 

αναγνώρισή τους ή όχι είναι υποκείμενο αξιολόγησης. 

 το κόστος του στοιχείου αυτού να μπορεί να αποτιμηθεί με αξιοπιστία. Το κόστος 

κτήσης για την αγορά ενός ενσώματου περιουσιακού στοιχείου είναι η 

τιμολογιακή αξία η οποία προσαυξάνεται με τα ειδικά έξοδα αγοράς και 

μειώνεται με τις σχετικές εκπτώσεις, ενώ το κόστος κτήσης ενσώματου 

περιουσιακού στοιχείου που κατασκευάζεται από την ίδια την επιχείρηση είναι 

αυτό που προκύπτει από την συνάθροιση όλων των κοστολογικών μεγεθών που 

χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του.  

Στην πράξη πολλές φορές απαιτείται και επιπλέον κρίση για τον προσδιορισμό 

εάν ένα στοιχείο έχει τα κριτήρια καταχώρησής του στις ενσώματες ακινητοποιήσεις. 

 

Παράδειγμα 30 

 

Πολλά  Και είδη συντήρησης τηρούνται λογιστικά στα αποθέματα και βαρύνουν τα 

έξοδα όταν αυτά αναλώνονται, ενώ ανταλλακτικά και εφεδρικός εξοπλισμός, μεγάλης 

αξίας χαρακτηρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία, όταν η οντότητα αναμένει να τα 

χρησιμοποιήσει σε περισσότερες από μια λογιστικές περιόδους. Άλλες φορές πάλι 

πιθανόν να αρμόζει να συναθροιστούν επί μέρους επουσιώδη στοιχεία όπως 

                                                
30 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  τόμος Α΄ Εθνικό  Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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καλούπια, μήτρες και εργαλεία και να εφαρμοσθούν τα κριτήρια στη συνολική τους 

αξία. 

Σύμφωνα με την αρχή της αναγνώρισης, η οντότητα αποτιμά κάθε κόστος των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων όταν πραγματοποιείται. Στις δαπάνες αυτές 

συμπεριλαμβάνονται τα κόστη που πραγματοποιήθηκαν αρχικά για την απόκτηση ή 

την κατασκευή στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων και τις δαπάνες που 

πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα για τη συμπλήρωση, την αντικατάσταση μέρους 

ή τη συντήρηση κάποιου στοιχείου του. 

 

 

3.1.7 Αρχή Αναγνώρισης 

 

Ένα ενσώματο περιουσιακό στοιχείο αρχικά αποτιμάται στο κόστος κτήσης το οποίο 

περιλαμβάνει την αξία του ανταλλάγματος που δόθηκε πλέον των άμεσων δαπανών 

που έγιναν, προκειμένου το περιουσιακό στοιχείο να καταστεί ικανό προς χρήση. Τα 

συστατικά του κόστους είναι: 

-η τιμή αγοράς, 

-οι άμεσες δαπάνες (εργατικά, κόστος διαμόρφωσης χώρου, μεταφορικά, 

εγκατάσταση, συναρμολόγηση, επαγγελματικές αμοιβές),  

-η αρχική εκτίμηση διάλυσης και απομάκρυνσης του στοιχείου και αποκατάσταση 

του χώρου (εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας). 

Στην τιμή κτήσης των ενσώματων παγίων δεν συμπεριλαμβάνονται το κόστος 

εγκατάστασης, οι αρχικές λειτουργικές ζημίες, οι δαπάνες επισκευών και 

συντήρησης, που γίνονται για αποκατάσταση ή διατήρηση των μελλοντικών 

ωφελημάτων και το κόστος μιας σημαντικής επιθεώρησης ή γενικής επισκευής, που 

πραγματοποιείται σε κανονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του 

και έγινε για να επιτραπεί η συνεχιζόμενη χρήση του. 

 

 

3.1.8 Αρχικές Δαπάνες 

 

Στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων που αποκτώνται για λόγους 

περιβαλλοντολογικούς ή ασφαλείας αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία, όταν, 

τα περιουσιακά στοιχεία αυτά είναι αναγκαία προκειμένου να λάβει η οντότητα 
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μελλοντικά οικονομικά οφέλη από άλλα περιουσιακά στοιχεία της, διότι επιτρέπουν 

στην οντότητα την απόκτηση ωφελειών, τις οποίες δεν θα είχε χωρίς αυτά. 

 

Παράδειγμα 31 

 

Μια χημική βιομηχανία υποχρεούται να εγκαταστήσει ορισμένες νέες διαδικασίες 

χημικής παραγωγής για να συμμορφωθεί με τις περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις 

παραγωγής και εναποθήκευσης επικίνδυνων χημικών προϊόντων. Το κόστος 

εγκατάστασης αυτό αναγνωρίζεται σαν πάγιο περιουσιακό στοιχείο, γιατί χωρίς αυτό 

η οντότητα δεν θα μπορεί να λειτουργήσει ώστε να παράγει και να πωλεί χημικά 

προϊόντα. Ωστόσο, η προκύπτουσα λογιστική αξία τέτοιων περιουσιακών στοιχείων 

και σχετιζόμενων παγίων εξετάζεται για απομείωση σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 

«Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». 

 

3.1.9  Μεταγενέστερες Δαπάνες 

 

Οι δαπάνες της καθημερινής συντήρησης  των ενσώματων ακινητοποιήσεων 

αναγνωρίζονται στα έξοδα συντήρησης και αποτελούνται κυρίως από το εργατικό 

κόστος και τα αναλώσιμα και μπορεί να περιλαμβάνουν το κόστος μικρών 

ανταλλακτικών. Αρκετές φορές τα  ενσώματα πάγια μπορεί να χρειάζονται 

αντικατάσταση κατά τακτά διαστήματα. Σύμφωνα με την αρχή της αναγνώρισης, στη 

λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων αναγνωρίζεται το 

κόστος αντικατάστασης τέτοιου στοιχείου όταν επιβαρύνεται με αυτό και εφόσον 

πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης. 

 

Παράδειγμα32 

 

Ένας κλίβανος μπορεί να χρειάζεται νέα εσωτερική επένδυση μετά από ορισμένες 

ώρες λειτουργίας ή το εσωτερικό αεροσκάφους, όπως καθίσματα και σκεύη, μπορεί 

να χρειάζεται αντικατάσταση αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του 

αεροσκάφους. Στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων μπορεί επίσης να 

                                                
31 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  τόμος Α΄ Εθνικό  Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών 
32 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  τόμος Α΄ Εθνικό  Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών 



96 
 

αγορασθούν, προκειμένου να γίνει μία λιγότερο συχνή αντικατάσταση, όπως η 

αντικατάσταση των εσωτερικών τοίχων ενός κτηρίου ή 

μία μη επαναλαμβανόμενη αντικατάσταση. 

Η συνεχιζόμενη λειτουργία ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων 

μπορεί να απαιτεί τακτικές σημαντικές επιθεωρήσεις για ελαττώματα, ανεξάρτητα αν 

γίνεται αντικατάσταση τμημάτων του στοιχείου. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος 

κάθε σημαντικής επιθεώρησης αναγνωρίζεται στη λογιστική αξία του στοιχείου των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων ως αντικατάσταση, αν πληρούνται τα κριτήρια 

αναγνώρισης. Κάθε εναπομένουσα λογιστική αξία του 

κόστους της προηγούμενης επιθεώρησης (ξεχωριστά από ανταλλακτικά) διαγράφεται. 

 

 

3.1.10  Επιμέτρηση κατά την Αναγνώριση 

 

Ένα στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων που πληροί τα κριτήρια για να 

αναγνωρισθεί ως περιουσιακό στοιχείο, πρέπει να αποτιμάται στο κόστος του. 

Το κόστος ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων αποτελείται από: 

 την τιμή αγοράς του όπου περιλαμβάνονται οι εισαγωγικοί δασμοί και οι μη 

επιστρεπτέοι φόροι αγοράς μετά την αφαίρεση των κάθε φύσεως εκπτώσεων, 

 τα άμεσα επιρριπτέα στο στοιχείο κόστη για να φθάσει αυτό σε κατάσταση 

λειτουργίας, και 

 την αρχική εκτίμηση του κόστους αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης του 

στοιχείου και αποκατάστασης του χώρου όπου έχει τοποθετηθεί. 

 

 

Παράδειγμα 33 

 

Παραδείγματα άμεσα επιρριπτέου κόστους είναι: 

 το κόστος των παροχών προς εργαζομένους σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 «Παροχές 

σε Εργαζόμενους» που προκύπτουν άμεσα από την κατασκευή ή την απόκτηση 

ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων, 

 το κόστος της προετοιμασίας του χώρου, 
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 τα αρχικά κόστη παράδοσης και μεταφοράς, 

 το κόστος της εγκατάστασης και της συναρμολόγησης, 

 το κόστος των δοκιμών καλής λειτουργίας του περιουσιακού στοιχείου, μετά 

την αφαίρεση του καθαρού προϊόντος της πώλησης όποιων προϊόντων 

παράχθηκαν κατά τη διαδικασία της θέσης του περιουσιακού στοιχείου στη 

συγκεκριμένη τοποθεσία και κατάσταση (όπως τα δείγματα που παράγονται 

κατά τη δοκιμή του εξοπλισμού), και 

 οι επαγγελματικές αμοιβές. 

Παράδειγμα  

Παραδείγματα κοστών που δε θεωρούνται κόστη ενός στοιχείου των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων είναι: 

 το κόστος για το άνοιγμα νέας μονάδας, 

 το κόστος παρουσίασης νέου προϊόντος ή υπηρεσίας 

(συμπεριλαμβανομένου του κόστους διαφήμισης και προώθησης), 

 το κόστος διεξαγωγής εργασιών σε νέα τοποθεσία ή με νέα κατηγορία 

πελατών (συμπεριλαμβανομένου του κόστους της εκπαίδευσης του 

προσωπικού), και 

 τα διοικητικά και τα άλλα γενικά κόστη. 

Η αναγνώριση του κόστους στη λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων παύει όταν το στοιχείο βρίσκεται στη τοποθεσία και την κατάσταση 

που απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει προσδιορίσει. Επομένως, το 

κόστος της χρήσης ή της επανατοποθέτησης ενός στοιχείου δεν συμπεριλαμβάνεται 

στη λογιστική αξία του στοιχείου. 

 

 

Παράδειγμα34 

 

Δεν συμπεριλαμβάνονται στη λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων τα ακόλουθα κόστη: 

 τα κόστη που πραγματοποιούνται όταν ένα στοιχείο δεν χρησιμοποιείται με 

τον τρόπο που έχει προσδιορίσει η διοίκηση ή λειτουργεί σε ισχύ μικρότερη 

της κανονικής, 
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 οι αρχικές λειτουργικές ζημίες, όπως εκείνες που πραγματοποιούνται όταν 

αναπτύσσεται η ζήτηση για την παραγωγή του στοιχείου και 

 το κόστος επανεγκατάστασης ή αναδιοργάνωσης μέρους ή του συνόλου των 

λειτουργιών της οντότητας. 

Κάποιες λειτουργίες οι οποίες θεωρούνται ως δευτερεύουσες, δημιουργούνται σε 

σχέση με την κατασκευή ή την ανάπτυξη ενός στοιχείου των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων, αλλά δεν είναι απαραίτητες προκειμένου να τεθεί το στοιχείο στην 

τοποθεσία και την κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει 

προσδιορίσει. Οι δευτερεύουσες αυτές λειτουργίες μπορεί να 

συμβούν πριν ή κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων για την 

κατασκευή ή την ανάπτυξη. 

 

 

3.1.11 Αποτίμηση του κόστους 

 

Το κόστος ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων είναι η ισοδύναμη τιμή 

μετρητοίς κατά την ημερομηνία αναγνώρισης. Σε περίπτωση πληρωμής της αξίας 

ενός στοιχείου πέραν των συνήθων πιστωτικών όρων, η διαφορά, μεταξύ του 

συνόλου των πληρωμών και της τιμής μετρητοίς, αναγνωρίζεται ως έξοδο τόκων, 

κατά τη διάρκεια της περιόδου της πίστωσης, εκτός αν ο τόκος αυτός αναγνωρίζεται 

στη λογιστική αξία του στοιχείου σύμφωνα με τον επιτρεπόμενο εναλλακτικό 

χειρισμό του ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού». Όταν πραγματοποιείται ανταλλαγή ενός 

ή περισσότερων στοιχείων των ενσώματων ακινητοποιήσεων με μη χρηματικό 

περιουσιακό στοιχείο, το κόστος τέτοιου στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων 

αποτιμάται στην εύλογη αξία εκτός αν η συναλλαγή ανταλλαγής στερείται εμπορικής 

ουσίας ή δεν μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία ούτε του περιουσιακού 

στοιχείου που παραλήφθηκε ούτε του περιουσιακού στοιχείου που παραχωρήθηκε. 

Το αποκτηθέντο στοιχείο αποτιμάται με αυτόν τον τρόπο έστω και αν η 

επιχείρηση δεν μπορεί να διαγράψει άμεσα το περιουσιακό στοιχείο που 

παραχωρήθηκε. Αν η εύλογη αξία δεν μπορεί να επιμετρηθεί, το κόστος του 

αποτιμάται στην λογιστική αξία του παραχωρηθέντος 

περιουσιακού στοιχείου. 
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3.1.12  Μέθοδος Κόστους 

 

Μετά την αναγνώρισή του ως περιουσιακό στοιχείο, ένα στοιχείο των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων πρέπει να εμφανίζεται στο κόστος κτήσεώς του, μειωμένο με τις 

σωρευμένες αποσβέσεις και τις σωρευμένες ζημίες απομείωσης. 

 

 

3.1.13  Μέθοδος Αναπροσαρμογής 

 

Ένα  στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων του οποίου η εύλογη αξία μπορεί να 

αποτιμηθεί αξιόπιστα πρέπει να εμφανίζεται με αναπροσαρμοσμένη αξία, που 

αποτελείται από την εύλογη αξία του κατά την ημέρα της αναπροσαρμογής, μειωμένη 

με τις μεταγενέστερες σωρευμένες αποσβέσεις και τις μεταγενέστερες σωρευμένες 

ζημίες απομείωσης. Οι αναπροσαρμογές της αξίας πρέπει να γίνονται τακτικά, έτσι 

ώστε η λογιστική αξία να μη διαφέρει σημαντικά από αυτή που θα μπορούσε να 

προσδιοριστεί με βάση την εύλογη αξία κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

Η εύλογη αξία γηπέδων και κτιρίων, προσδιορίζεται από εκτιμήσεις 

επαγγελματιών εκτιμητών που βασίζονται σε ενδείξεις της αγοράς, ενώ η εύλογη αξία 

των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, είναι συνήθως η αγοραία αξία τους, 

προσδιοριζόμενη με εκτίμηση. Όταν δεν υπάρχουν αγοραίες ενδείξεις στις οποίες 

μπορεί να βασιστεί η εύλογη αξία, λόγω της ιδιάζουσας φύσης του στοιχείου και 

επειδή σπάνια πωλούνται παρά μόνο ως τμήμα μιας λειτουργούσας επιχείρησης, η 

οντότητα μπορεί να χρειασθεί να υπολογίσει την εύλογη αξία με χειρισμό μέσω 

λογαριασμού αποτελεσμάτων ή αναπόσβεστου κόστους αντικατάστασης. Η 

συχνότητα των αναπροσαρμογών εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της εύλογης αξίας 

των στοιχείων των ενσώματων ακινητοποιήσεων, ενώ εάν υπάρχει σημαντική 

διαφορά μεταξύ της εύλογης και λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου 

κρίνεται αναγκαία μια περαιτέρω αναπροσαρμογή. 

Όταν υπάρχουν σημαντικές και άστατες μεταβολές στην εύλογη αξία των 

περιουσιακών στοιχείων πιθανόν να απαιτείται αναπροσαρμογή κάθε χρόνο, ενώ σε 

περιπτώσεις μικρών διακυμάνσεων αναπροσαρμογή γίνεται κάθε τρία ή τέσσερα 

χρόνια. 

Η αναπροσαρμογή μπορεί να γίνει με αντιλογισμό των σωρευμένων 

αποσβέσεων και προσαρμογή της λογιστικής αξίας στην εύλογη αξία και με 
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αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως και των σωρευμένων αποσβέσεων, έτσι ώστε η 

νέα αξία του ενσώματου παγίου να ταυτιστεί με την εύλογη αξία του. 

 

 

3.1.14  Πλεόνασμα αναπροσαρμογής 

 

 Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται, το πλεόνασμα αναπροσαρμογής, 

μπορεί να μεταφερθεί στο υπόλοιπο κερδών εις νέον ή 

 Μέρος του πλεονάσματος μπορεί να μεταφέρεται κατά τη διάρκεια της χρήσης 

του περιουσιακού στοιχείου από το αποθεματικό αναπροσαρμογής στο υπόλοιπο 

κερδών εις νέον. 

Οι μεταφορές από το πλεόνασμα αναπροσαρμογής στα κέρδη εις νέον δεν 

γίνονται μέσω των κερδών ή των ζημιών. 

 

 

3.1.15  Απόσβεση Ενσώματων Ακινητοποιήσεων 

 

Κάθε τμήμα στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων το κόστος του οποίου είναι 

σημαντικό σε σχέση με το συνολικό κόστος του στοιχείου θα αποσβένεται 

ξεχωριστά. Η απόσβεση για κάθε περίοδο θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.  

Σε περιπτώσεις που ένα σημαντικό τμήμα ενός στοιχείου των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων έχει ωφέλιμη ζωή και μέθοδο απόσβεσης ίδια με τη μέθοδο 

απόσβεσης και την ωφέλιμη ζωή άλλου σημαντικού τμήματος του ίδιου στοιχείου, 

τότε τα τμήματα αυτά μπορούν να συναθροιστούν για τον προσδιορισμό της δαπάνης 

απόσβεσης. 

Αν η οντότητα αποσβένει ξεχωριστά κάποια τμήματα ενός στοιχείου των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων, θα αποσβένει ξεχωριστά και το υπόλοιπο στοιχείο. Το 

υπόλοιπο απαρτίζεται από τα τμήματα του στοιχείου που δεν είναι σημαντικά σε 

μεμονωμένη βάση. Αν οι προσδοκίες της οντότητας για τα τμήματα αυτά ποικίλουν, 

μπορεί να χρειαστεί να εφαρμοστούν προσεγγιστικές 

τεχνικές για την απόσβεση του υπολοίπου κατά τρόπο που αντιπροσωπεύει αξιόπιστα 

τον τρόπο ανάλωσης ή/και την ωφέλιμη ζωή των τμημάτων του στοιχείου. Η 
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οντότητα μπορεί να επιλέξει να αποσβένει ξεχωριστά τα τμήματα ενός στοιχείου που 

δεν έχουν σημαντικό κόστος σε σύγκριση με το συνολικό κόστος του. 

 

Παράδειγμα 35 

 

Παραδείγματα τέτοια είναι: 

  η απόσβεση των παραγωγικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνεται στο 

κόστος μετατροπής των αποθεμάτων σύμφωνα με το ΔΛΠ 2 «Αποθέματα», 

 η απόσβεση ενσώματων ακινητοποιήσεων, που χρησιμοποιούνται σε 

αναπτυξιακές δραστηριότητες και συμπεριλαμβάνεται στο κόστος ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου το οποίο αναγνωρίζεται σύμφωνα με το ΔΛΠ 38 «Άυλα 

Περιουσιακά Στοιχεία». 

 

 

3.1.16  Αποσβέσιμη Αξία 

 

Το αποσβέσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου πρέπει να κατανέμεται 

συστηματικά σε όλη την ωφέλιμη ζωή του. Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή 

ενός περιουσιακού στοιχείου θα 

αναθεωρούνται τουλάχιστον στη λήξη κάθε οικονομικού έτους και, αν οι προσδοκίες 

διαφέρουν από τις προηγούμενες εκτιμήσεις, η μεταβολή θα αντιμετωπίζεται ως 

μεταβολή σε λογιστική εκτίμηση σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, 

Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη». Η απόσβεση αναγνωρίζεται 

έστω και αν η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει τη λογιστική αξία 

του, με την προϋπόθεση όμως ότι η υπολειμματική αξία του περιουσιακού στοιχείου 

δεν υπερβαίνει τη λογιστική αξία του. Η επισκευή και συντήρηση ενός περιουσιακού 

στοιχείου δεν αναιρούν την ανάγκη απόσβεσής του. 

Το αποσβέσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου προσδιορίζεται μετά την 

αφαίρεση της υπολειμματικής αξίας του. Συνήθως, η υπολειμματική αξία είναι 

ασήμαντη και συνεπώς επουσιώδης στον υπολογισμό του αποσβέσιμου ποσού. 

Η απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου αρχίζει όταν καθίσταται διαθέσιμο 

προς χρήση, δηλαδή όταν βρίσκεται στην τοποθεσία και την κατάσταση που 

                                                
35 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  τόμος Α΄ Εθνικό  Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών 



102 
 

απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει προσδιορίσει. Η απόσβεση ενός 

περιουσιακού στοιχείου θα παύει κατά τη νωρίτερη ημερομηνία μεταξύ εκείνης που 

το περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται ως διαθέσιμο προς πώληση σύμφωνα με το 

Δ.Π.Χ.Π. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς 

Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες» και εκείνης κατά την οποία διαγράφεται 

το περιουσιακό στοιχείο. Συνεπώς, η απόσβεση δεν παύει όταν το περιουσιακό 

στοιχείο τίθεται σε αδράνεια ή όταν αποσύρεται από την ενεργό χρήση εκτός αν το 

περιουσιακό στοιχείο έχει αποσβεστεί πλήρως. Όμως, σύμφωνα με τις μεθόδους 

χρήσης της απόσβεσης, η δαπάνη απόσβεσης μπορεί να είναι μηδενική ενόσω δεν 

υπάρχει παραγωγή. 

Τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που είναι ενσωματωμένα σε ένα 

περιουσιακό στοιχείο αναλώνονται από την επιχείρηση με τη χρήση του 

περιουσιακού αυτού στοιχείου. Όμως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες εκτός της 

χρήσης του παγίου οι οποίοι συνεπάγονται την μείωση των οικονομικών ωφελειών 

του παγίου όπως είναι π.χ. η τεχνική ή εμπορική απαξίωση και η φθορά του, όταν το 

περιουσιακό στοιχείο παραμένει σε αδράνεια. 

Για τον προσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι παράγοντες. Η ωφέλιμη ζωή ενός περιουσιακού 

στοιχείου μπορεί να είναι μικρότερη από την οικονομική ζωή, επειδή η πολιτική 

διαχείρισης της περιουσίας της οντότητας μπορεί να περιλαμβάνει την διάθεση των 

περιουσιακών στοιχείων, ύστερα από ορισμένο χρόνο ή μετά την ανάλωση ενός 

ορισμένου μέρους από τα οικονομικά οφέλη που είναι ενσωματωμένα σε αυτά. Στην 

περίπτωση αυτή η ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου και η εκτίμηση της 

υπολειμματικής του αξίας είναι θέμα κρίσεως, που βασίζεται στην εμπειρία της 

οντότητας από όμοια στοιχεία. Τα γήπεδα και κτίρια λογιστικοποιούνται ξεχωριστά 

ακόμα και αν αποκτήθηκαν μαζί. 

Αν το κόστος της γης περιλαμβάνει το κόστος αποσυναρμολόγησης, 

απομάκρυνσης και αποκατάστασης, εκείνο το κόστος του οικοπέδου αποσβένεται 

κατά την περίοδο που αντλούνται οφέλη μέσω της πραγματοποίησης του κόστους 

αυτού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ίδια η γη μπορεί να έχει περιορισμένη ωφέλιμη 

ζωή, οπότε αποσβένεται κατά τρόπο που αντανακλά τα οφέλη που πρόκειται να 

αποκομιστούν από αυτή. 
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3.1.18  Μέθοδος Απόσβεσης 

 

Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος απόσβεσης θα αντικατοπτρίζει το ρυθμό ανάλωσης 

των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που αναμένεται να αναλωθούν από την 

οντότητα. Η μέθοδος απόσβεσης που εφαρμόζεται σε περιουσιακό στοιχείο πρέπει να 

επανεξετάζεται τουλάχιστον στη λήξη κάθε οικονομικού έτους και, αν έχει υπάρξει 

σημαντική μεταβολή στο ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών 

οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο, η μέθοδος 

πρέπει να τροποποιείται ώστε να αντικατοπτρίζει το νέο ρυθμό. Τέτοια μεταβολή θα 

αντιμετωπίζεται λογιστικά ως μεταβολή της λογιστικής εκτίμησης σύμφωνα με το 

ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη». 

Οι μέθοδοι απόσβεσης που μπορεί να χρησιμοποιήσει η οντότητα για να 

κατανέμεται το αποσβεστέο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου με συστηματικό 

τρόπο στην ωφέλιμη ζωή του είναι πολλές.  

Οποιαδήποτε μέθοδος απόσβεσης όμως και να επιλέξει η οντότητα, θα πρέπει 

να εφαρμόζεται σταθερά από περίοδο σε περίοδο, και να μεταβάλλεται μόνοόταν 

υπάρχει μεταβολή στον αναμενόμενο ρυθμό των οικονομικών ωφελειών. 

 

 

3.1.19  Απομείωση Αξίας Ενσώματων Ακινητοποιήσεων 

 

Το Δ.Λ.Π. 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» εξηγεί πώς μια οντότητα 

αναθεωρεί τη λογιστική αξία των περιουσιακών της στοιχείων, πώς προσδιορίζει το 

ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου και πότε αναγνωρίζει ή αναστρέφει 

μια ζημία απομείωσης. 

 

 

3.1.20  Αποζημίωση για την Απομείωση Αξίας Ενσώματων Ακινητοποιήσεων 

 

Αποζημίωση από τρίτα μέρη για στοιχεία ενσώματων ακινητοποιήσεων που 

απομειώθηκαν, χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην 

κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, όταν καθίσταται απαιτητή η αποζημίωση. 

Απομειώσεις ή ζημίες στοιχείων ενσώματων ακινητοποιήσεων, σχετικές 

απαιτήσεις για ή πληρωμές αποζημίωσης από τρίτα μέρη και κάθε μεταγενέστερη 
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αγορά ή κατασκευή περιουσιακών στοιχείων αντικατάστασης είναι ξεχωριστά 

οικονομικά γεγονότα με διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση. Τα ξεχωριστά αυτά 

γεγονότα λογιστικοποιούνται ως εξής: 

 τα στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων αναγνωρίζονται σύμφωναμε το 

ΔΛΠ 36, 

 η διαγραφή στοιχείων των ενσώματων ακινητοποιήσεων που αποσύρθηκαν ή 

διατέθηκαν προσδιορίζεται σύμφωνα με το παρόν Πρότυπο, η αποζημίωση 

από τρίτα μέρη για στοιχεία ενσώματων ακινητοποιήσεωνπου απομειώθηκαν, 

χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων, όταν καθίσταται απαιτητή, και 

 το κόστος στοιχείων των ενσώματων ακινητοποιήσεων πουαποκαταστάθηκαν, 

αγοράσθηκαν ή κατασκευάστηκαν ωςαντικαταστάσεις προσδιορίζεται 

σύμφωνα με το παρόν Πρότυπο. 

 

 

3.1.21 Αποσύρσεις και διαθέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων 

 

Η λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων θα διαγράφεται: 

  κατά τη διάθεση ή 

 όταν δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη 

διάθεση του στοιχείου. 

 

 

Σημείωση 2 

Πώς προσδιορίζεται το κέρδος ή η ζημία από την διαγραφή ενός στοιχείου των 

ενσώματων: 

Το κέρδος ή η ζημία που θα προκύψει από την διαγραφή ενός στοιχείου των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού 

προϊόντος της διάθεσης (αν υπάρχει) και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού 

στοιχείου και περιλαμβάνεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων όταν το 

στοιχείο διαγράφεται. Τα κέρδη δε θα κατατάσσονται 

στα έσοδα. 
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Το αντάλλαγμα που πρέπει να ληφθεί κατά τη διάθεση ενός στοιχείου των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων αναγνωρίζεται αρχικώς στην εύλογη αξία του. 

Ειδικότερα, αν η πληρωμή του στοιχείου αναβάλλεται, το αντάλλαγμα που λήφθηκε 

αναγνωρίζεται αρχικά στην ισοδύναμη τιμή μετρητοίς του, ενώ η διαφορά μεταξύ του 

ονομαστικού ποσού του ανταλλάγματος και της ταμιακής 

τιμής μετρητοίς αναγνωρίζεται ως έσοδο τόκου σύμφωνα με το ΔΛΠ 18, 

αντανακλώντας την πραγματική απόδοση της απαίτησης. 

Αν η οντότητα αναγνωρίζει στη λογιστική αξία ενός στοιχείου των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων το κόστος αντικατάστασης τμήματος του στοιχείου, 

τότε διαγράφει τη λογιστική αξία του τμήματος που αντικαταστάθηκε ασχέτως αν το 

αντικαθιστούμενο τμήμα είχε αποσβεστεί ξεχωριστά. Αν δεν είναι πρακτικά δυνατό η 

οντότητα να προσδιορίσει τη λογιστική αξία του αντικαθιστούμενου τμήματος, 

μπορεί να χρησιμοποιήσει το κόστος της αντικατάστασης ως ένδειξη του κόστους του 

αντικαθιστούμενου τμήματος κατά την απόκτηση ή την κατασκευή του. 

 

 

3.1.22  Γνωστοποιήσεις36 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να γνωστοποιούν για κάθε κατηγορία ενσώματων 

ακινητοποιήσεων μια σειρά από στοιχεία. Η επιλογή της μεθόδου απόσβεσης και η 

εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής των περιουσιακών στοιχείων είναι θέματα κρίσης που 

πρέπει να γνωστοποιούνται, 

γιατί παρέχουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων πληροφορίες, που τους 

επιτρέπουν να εξετάζουν τις πολιτικές που έχει επιλέξει η διοίκηση και να κάνουν 

συγκρίσεις με άλλες οντότητες. Για παρόμοιους λόγους, είναι απαραίτητο να 

γνωστοποιούνται: 

  η απόσβεση, είτε αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα είτε ως μέρος τουκόστους 

άλλων περιουσιακών στοιχείων, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου,και 

 τη σωρευμένη απόσβεση στο τέλος της περιόδου. 

Επίσης, θα πρέπει να γνωστοποιείται το είδος και το αποτέλεσμα μιαςμεταβολής 

λογιστικής εκτίμησης, που έχει επίδραση στην τρέχουσα ή σε μεταγενέστερες 

περιόδους σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 8. Τέτοια γνωστοποίηση μπορεί να προκύπτει από 

                                                
36 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  τόμος Α΄ Εθνικό  Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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μεταβολή στη λογιστική εκτίμηση. Αν τα στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων 

εμφανίζονται με αναπροσαρμοσμένες αξίες πρέπει να γίνονται επιπλέον 

γνωστοποιήσεις. 

Επίσης, μια επιχείρηση γνωστοποιεί πληροφορίες για τις απομειωμένες 

ενσώματες ακινητοποιήσεις επιπλέον των ανωτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Δ.Λ.Π. 36 «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων». 

 

 

3.2 Δ.Λ.Π. 39 Χρηματοπιστωτικά Μέσα37 
 

3.2.1 Εισαγωγή 38 

 

Το 1988 η Ε.Δ.Λ.Π., από κοινού με το Καναδικό Ινστιτούτο Ορκωτών Ελεγκτών, 

ξεκίνησε 

ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη ενός προτύπου, σχετικά με την καταχώρηση, 

αποτίμηση και γνωστοποίηση των Χρηματοπιστωτικών μέσων. Το Δεκέμβριο του 

1998 εγκρίθηκε αρχικά το παρόν πρότυπο το οποίο στη συνέχεια αναθεωρήθηκε το 

2001 και τροποποιήθηκε το 2004. Το πρότυπο τίθεται σε εφαρμογή από την 1 

Ιανουαρίου 2005 το αργότερο. Μέχρι σήμερα εξακολουθούν να αποτελούν 

αντικείμενο συζητήσεων η δυνατότητα αποτίμησης όλων των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στην εύλογη αξία και η λογιστική 

αντιστάθμισης κινδύνου. Για να τηρηθεί η προθεσμία της 1 Ιανουαρίου του 2005 το 

ΔΛΠ 39 τίθεται σε εφαρμογή, με την εξαίρεση των διατάξεων για τη χρησιμοποίηση 

της εύλογης αξίας και ορισμένων διατάξεων για τη λογιστική της αντιστάθμισης 

κινδύνου. Η αναθεώρησή του βρίσκεται σε εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο στις 31.12.2005. 

 

3.2.2 Σκοπός του Προτύπου 

 

Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να καθιερώσει αρχές για την αναγνώριση και την 

επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, των 

                                                
37  Πρωτοψάλτης Νικόλαος, κωδ ΔΛΠ 
38 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  τόμος Γ΄ Εθνικό  Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και κάποιων συμβολαίων αγοράς ή πώλησης μη 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

3.2.3 Πεδίο εφαρμογής του Προτύπου39 

 

Το Πρότυπο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται από όλες τις οντότητες και για όλα τα 

χρηματοπιστωτικά μέσα εκτός από κάποιες εξαιρέσεις. 

Στο πεδίο εφαρμογής αυτού του Προτύπου εμπίπτουν επίσης:  

 Συμβόλαια χρηματοοικονομικής εγγύησης που απαιτούν οι πληρωμές να 

γίνονται βάσει μεταβολών ενός καθορισμένου επιτοκίου, μιας τιμής 

χρηματοπιστωτικού μέσου, αγαθού, συναλλαγματικής ισοτιμίας, δείκτη τιμών ή 

συντελεστών, πιστωτικής διαβάθμισης ή πιστωτικού δείκτη ή άλλης 

μεταβλητής, με την προϋπόθεση, στην περίπτωση μη χρηματοοικονομικής 

μεταβλητής, ότι η μεταβλητή δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο συμβαλλόμενο. 

 Οι δανειακές δεσμεύσεις που η οντότητα ορίζει ως χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

 Στα συμβόλαια αγοράς ή πώλησης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων που μπορούν να διακανονιστούν συμψηφιστικά τοις μετρητοίς ή με 

άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο ή με την ανταλλαγή χρηματοπιστωτικών 

μέσων. Εξαιρούνται τα συμβόλαια που αφορούν στην παραλαβή ή στην 

παράδοση μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με τις 

αναμενόμενες απαιτήσεις της οντότητας για την αγορά, πώληση ή χρήση. 

  Ενδεικτικά, αναφέρονται τέσσερις διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους ένα 

συμβόλαιο αγοράς ή πώλησης μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου μπορεί να διακανονιστεί συμψηφιστικά τοις μετρητοίς ή με άλλο 

χρηματοπιστωτικό μέσο ή με την ανταλλαγή χρηματοπιστωτικών μέσων 

  Οι συμβάσεις αγοράς ή πώλησης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων θα πρέπει να αξιολογούνται για το εάν αφορούν σε παραλαβή ή 

παράδοση μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, για να 

προσδιοριστεί αν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Προτύπου. 

 Ένα πωληθέν δικαίωμα προαίρεσης για την αγορά ή πώληση μη 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που μπορεί να διακανονιστεί 

                                                
39 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  τόμος Γ΄ Εθνικό  Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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συμψηφιστικά τοις μετρητοίς ή με άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο, ή με την 

ανταλλαγή χρηματοπιστωτικών μέσων. 

 

 

3.2.4 Ορισμοί του ΔΛΠ 3940 

 

Χρηματοπιστωτικό Μέσο: Είναι κάθε σύμβαση, που δημιουργεί ταυτόχρονα: 

    ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για μια οντότητα και 

 μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο για μία 

άλληοντότητα. 

Χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο: Είναι κάθε περιουσιακό στοιχείο που 

αφορά: 

(α) ταμιακά διαθέσιμα 

(β) συμμετοχικό τίτλο άλλης οντότητας 

(γ) συμβατικό δικαίωμα: 

(i) για παραλαβή μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου 

από μια άλλη οντότητα ή 

(ii) για την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων 

με μία άλλη οντότητα υπό όρους δυνητικά ευνοϊκούς για την οντότητα 

(δ) συμβόλαιο που δύναται να ή θα διακανονιστεί με τους συμμετοχικούς τίτλους της 

ίδιας της οντότητας και είναι: 

(i) μη παράγωγο για το οποίο η οντότητα υποχρεούται ή μπορεί να υποχρεούται να 

λάβει μεταβλητή ποσότητα των ίδιων συμμετοχικών τίτλων της οντότητας ή 

(ii) παράγωγο που θα ή μπορεί να διακανονιστεί, εκτός από την ανταλλαγή 

συγκεκριμένου ποσού μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου, με συγκεκριμένη ποσότητα ίδιων συμμετοχικών τίτλων της οντότητας. 

Για το σκοπό αυτό στους ίδιους συμμετοχικούς τίτλους της οντότητας δεν  

συμπεριλαμβάνονται μέσα τα οποία είναι τα ίδια συμβόλαια για τη μελλοντική 

παραλαβή ή παράδοση των ίδιων συμμετοχικών τίτλων της οντότητας. 

Χρηματοοικονομική υποχρέωση: Είναι κάθε υποχρέωση που αφορά: 

(α) συμβατικό δικαίωμα 

                                                
4040 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  τόμος Γ΄ Εθνικό  Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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(i) για παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου σε 

μια άλλη οντότητα ή 

(ii) την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με μία άλλη οντότητα υπό όρους δυνητικά 

δυσμενείς για την οντότητα ή 

(β) συμβόλαιο που δύναται να ή θα διακανονιστεί με τους συμμετοχικούς τίτλους της 

ίδιας της οντότητας και είναι: 

(i) μη παράγωγο για το οποίο η οντότητα υποχρεούται ή μπορεί να υποχρεούται να 

παραδώσει μεταβλητή ποσότητα των ίδιων συμμετοχικών τίτλων της οντότητας ή 

(ii) παράγωγο που θα ή μπορεί να διακανονιστεί εκτός από την ανταλλαγή 

συγκεκριμένου ποσού μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου με συγκεκριμένη ποσότητα των ίδιων συμμετοχικών τίτλων της οντότητας. 

Για το σκοπό αυτό στους ίδιους συμμετοχικούς τίτλους της οντότητας δεν 

συμπεριλαμβάνονται μέσα τα οποία είναι τα ίδια συμβόλαια για τη μελλοντική 

παραλαβή ή παράδοση των ίδιων συμμετοχικών τίτλων της οντότητας. 

Συμμετοχικός τίτλος: είναι κάθε σύμβαση που αποδεικνύει ένα δικαίωμα στο 

υπόλοιπο που απομένει, εάν, από τα περιουσιακά στοιχεία μιας οντότητας 

αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις της. 

 

 

3.2.4.1 Ορισμός ενός Παραγώγου 

 

Παράγωγο: Είναι τα μελλοντικά και προθεσμιακά συμβόλαια (future & forwards), οι 

συμβάσεις 

ανταλλαγής (swap) και τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαιρέσεως (options)  και έχει 

τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

(i) η αξία του μεταβάλλεται ανάλογα με τη μεταβολή ενός καθορισμένου επιτοκίου, 

τιμής χρηματοπιστωτικού μέσου, τιμής εμπορεύματος, συναλλαγματικής ισοτιμίας, 

δείκτη τιμών ή επιτοκίων, πιστοληπτικής διαβάθμισης ή πιστωτικού δείκτη ή 

παρόμοιας μεταβλητής (μερικές φορές καλούμενη το «υποκείμενο») 

(ii) δεν προϋποθέτει αρχική καθαρή επένδυση ή απαιτεί ελάχιστη αρχική επένδυση σε 

σχέση με άλλους τύπους συμβολαίων, που έχουν παρόμοια συμπεριφορά στις 

μεταβολές των συνθηκών της αγοράς και 

(iii) διακανονίζεται σε μία μελλοντική ημερομηνία 
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3.2.4.2 Χαρακτηριστικά των παραγώγων41 

 

Ένα παράγωγο συνήθως έχει ένα τεκμαρτό ποσό, το οποίο είναι: 

  ένα χρηματικό ποσό νομίσματος, 

  ένας αριθμός μετοχών, 

 ένας αριθμός μονάδων βάρους ή όγκου ή άλλων μονάδων που καθορίζονται 

στο συμβόλαιο. 

 Ένα παράγωγο μέσο, δεν απαιτεί ο κάτοχος ή ο πωλητής να επενδύει ή να 

λαμβάνει το τεκμαρτό ποσό κατά τη σύναψη του συμβολαίου. Εναλλακτικά 

όμως, το παράγωγο θα μπορούσε να απαιτεί μία καθορισμένη πληρωμή ή την 

καταβολή κάποιου ποσού που δύναται να μεταβληθεί (αλλά όχι σε αναλογία 

με τη μεταβολή του υποκείμενου) ως αποτέλεσμα κάποιου μελλοντικού 

γεγονότος το οποίο δεν σχετίζεται με το τεκμαρτό ποσό. 

 Ένα παράγωγο απαιτεί μικρή αρχική καθαρή επένδυση, σε σχέση με άλλους 

τύπους συμβολαίων που θα αναμενόταν να έχουν παρόμοια συμπεριφορά στις 

μεταβολές των παραγόντων της αγοράς. Ένα συμβόλαιο δικαιώματος 

προαιρέσεως (option) πληροί αυτόν τον ορισμό, γιατί το τίμημα (premium) 

είναι ουσιωδώς μικρότερο από την επένδυση που θα χρειαζόταν για να 

αποκτηθεί το υποκείμενο χρηματοπιστωτικό μέσο, με το οποίο συνδέεται  το 

δικαίωμα προαίρεσης Μια ανταλλαγή νομισμάτων που απαιτεί αρχική 

ανταλλαγή διαφορετικών νομισμάτων με ισότιμες εύλογες αξίες πληροί τον 

ορισμό γιατί έχει μηδενική αρχική καθαρή επένδυση. 

 

 

3.2.4.3  Ορισμοί για τις τέσσερις κατηγορίες Χρηματοοικονομικών 

Περιουσιακών 

Στοιχείων 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
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στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων: είναι ένα χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό 

στοιχείο ή χρηματοοικονομική υποχρέωση που πληροί οποιαδήποτε από τις δυο 

κατωτέρω προϋποθέσεις: 

(α) Κατατάσσεται ως προοριζόμενο για εμπορική εκμετάλλευση εφόσον: 

 έχει αποκτηθεί ή δημιουργηθεί για σκοπούς πώλησης ή επαναγοράς στοεγγύς 

μέλλον, 

 αποτελεί μέρος χαρτοφυλακίου εξατομικευμένων χρηματοπιστωτικών μέσων 

με κοινή διαχείριση για τα οποία υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις 

πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσμης λήψης κέρδους ή 

 είναι παράγωγο (εκτός από παράγωγο που είναι προσδιορισμένο κα 

αποτελεσματικό μέσο αντιστάθμισης). 

(β) Κατά την αρχική αναγνώριση προσδιορίστηκε από την οντότητα στην εύλογη 

αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Μία οντότητα μπορεί να χρησιμοποιεί τον 

προσδιορισμό αυτόν μόνον όταν επιτρέπεται ή όταν η χρήση του προσδιορισμού 

καταλήγει σε περισσότερο συναφή πληροφόρηση επειδή: 

i) απαλείφει ή μειώνει σε σημαντικό βαθμό μία ανακολουθία που αφορά στην 

επιμέτρηση ή την αναγνώριση  που σε διαφορετική περίπτωση θα προέκυπτε από την 

επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων ή από την αναγνώριση των 

σχετικών κερδών ή ζημιών σε διαφορετικές βάσεις, ή 

ii) γίνεται διαχείριση μιας ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ή και των δύο, και η απόδοση εκτιμάται βάσει 

της εύλογης αξίας, σύμφωνα με τεκμηριωμένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου ή 

επένδυσης, και η πληροφόρηση σχετικά με την ομάδα παρέχεται εσωτερικά, στα 

βασικά διοικητικά στελέχη της οικονομικής οντότητας, σε αυτήν τη βάση (όπως 

ορίζεται στο ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών), για παράδειγμα, στο 

Διοικητικό Συμβούλιο ή τον ανώτερο εκτελεστικό διευθυντή της οντότητας. 

Στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποίηση και παρουσίαση» 

ορίζεται ότι η οντότητα πρέπει να παρέχει γνωστοποιήσεις σχετικά με 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που 

έχει προσδιορίσει στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, εξηγώντας πώς 

εκπλήρωσε τις προϋποθέσεις αυτές. 
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Οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή 

σε ενεργό αγορά και των οποίων η εύλογη αξία δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, 

δεν θα προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις: είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία με καθορισμένες πληρωμές και καθορισμένη λήξη τα οποία η 

οντότητα έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να κρατήσει μέχρι τη λήξη. 

 -Δεν θεωρούνται  διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις αυτές που η οντότητα: 

(i) προσδιορίζει στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική 

αναγνώριση, 

(ii) προσδιορίζει ως διαθέσιμα προς πώληση και 

(iii) αφορούν δάνεια και απαιτήσεις 

Η οντότητα δεν πρέπει να κατατάσσει χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία ως διακρατούμενα μέχρι τη λήξη, αν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους ή 

των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών, έχει πωλήσει ή επανακατατάξει, πριν από 

τη λήξη τους, ένα σημαντικό ποσό των διακρατούμενων μέχρι τη λήξη επενδύσεων 

(σε σχέση με το σύνολο του διακρατούμενου μέχρι τη λήξη χαρτοφυλακίου) με 

εξαίρεση πωλήσεις και ανακατατάξεις που: 

(α) είναι αρκετά κοντά στη λήξη ή την άσκηση δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης 

(π.χ. λιγότερο από τρεις μήνες πριν τη λήξη), έτσι που μεταβολές στο επιτόκιο της 

αγοράς να μην έχουν ουσιαστική επίδραση στην εύλογη αξία του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, 

(β) συμβαίνουν αφού η οντότητα έχει ήδη εισπράξει ουσιαστικά όλο το αρχικό 

κεφάλαιο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου μέσω 

προγραμματισμένων πληρωμών ή προκαταβολών ή 

(γ) οφείλονται σε ένα μεμονωμένο μη επαναλαμβανόμενο γεγονός που είναι πέρα από 

τον έλεγχο της οντότητας και δε θα μπορούσε λογικά να αναμένεται από αυτήν. 

Δάνεια και Απαιτήσεις: είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία με σταθερές ή προσδιοριστέες καταβολές που δεν έχουν χρηματιστηριακή 

τιμή σε ενεργό αγορά. 

Δεν θεωρούνται ως δάνεια και απαιτήσεις: 

(i) εκείνα που η οντότητα σκοπεύει να πωλήσει άμεσα ή στο εγγύς μέλλον, που θα 

καταταχθούν ως προοριζόμενα για εμπορική εκμετάλλευση και εκείνα που η 

οντότητα προσδιορίζει στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, κατά την αρχική 

αναγνώριση 
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(ii) εκείνα που η οντότητα προσδιορίζει ως διαθέσιμα προς πώληση κατά την αρχική 

αναγνώριση ή 

(iii) εκείνα των οποίων ο κάτοχος μπορεί να μην ανακτήσει ουσιαστικά ολόκληρη την 

αρχική επένδυση, για λόγους εκτός από επιδείνωση της πιστοληπτικής αξιοπιστίας, 

που θα καταταχθούν ως διαθέσιμα προς πώληση. 

- Συμμετοχή που αποκτήθηκε σε συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων που δεν είναι 

δάνεια και απαιτήσεις (π.χ. συμμετοχή σε αμοιβαίο ή παρόμοιο κεφάλαιο) δεν 

αποτελεί δάνειο ή απαίτηση. 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: είναι εκείνα 

τα μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν κατατάσσονται 

ως  

(i) δάνεια και απαιτήσεις, 

(ii) επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη ή 

(iii) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων. 

 

 

3.2.5 Προσδιορισμός στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 42 

 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται στην εύλογη αξία μέσω 

των αποτελεσμάτων όταν κατέχεται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς. 

Σε αυτή την περίπτωση το πρότυπο ορίζει δύο περιπτώσεις που καλύπτεται η 

απαίτηση για περισσότερο συναφή πληροφόρηση. 

 i) Ο προσδιορισμός απαλείφει ή μειώνει σε σημαντικό βαθμό μία ανακολουθία που 

αφορά στην επιμέτρηση ή την αναγνώριση που θα προέκυπτε σε διαφορετική 

περίπτωση. 

ii) Γίνεται διαχείριση μιας ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ή και των δύο και η απόδοση εκτιμάται βάσει της 

εύλογης αξίας, σύμφωνα με μια τεκμηριωμένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου ή 

επένδυσης. 
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3.2.5.1 Προϋποθέσεις κατάταξης στις κατηγορίες:43 

 

Οι προϋποθέσεις κατάταξης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 

 

 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για εμπορική 

εκμετάλλευση 

Στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για εμπορική 

εκμετάλλευση περιλαμβάνονται: 

(i) παράγωγες υποχρεώσεις που δεν αντιμετωπίζονται λογιστικά ως μέσα 

αντιστάθμισης, 

(ii) υποχρεώσεις παράδοσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε 

ακάλυπτο πωλητή (δηλαδή μία οντότητα που πωλεί αξίες οι οποίες δεν της ανήκουν 

ακόμη), 

(iii) χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται με σκοπό να 

επαναγοραστούν στο προσεχές μέλλον (π.χ., ένα διαπραγματευόμενο χρεωστικό τίτλο 

που ο εκδότης δύναται να επαναγοράσει στο προσεχές μέλλον, ανάλογα με τις 

μεταβολές στην εύλογη αξία του) και 

(iv) χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτελούν μέρος χαρτοφυλακίου 

εξατομικευμένων χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν κοινή διαχείριση και για τις 

οποίες υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσμης 

αποκόμισης κερδών. 

Το γεγονός ότι χρησιμοποιείται υποχρέωση για τη χρηματοδότηση 

δραστηριοτήτων δεν αποτελεί από μόνο του ένδειξη ότι η υποχρέωση αυτή είναι 

διαθέσιμη για εμπορική εκμετάλλευση. 

Επενδύσεις που διακρατούνται μέχρι τη λήξη 

Η οντότητα δεν έχει πρόθεση διακράτησης μίας επένδυσης σε ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο καθορισμένης λήξης, μέχρι τη λήξη του 

εάν: 
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(α) η οντότητα έχει την πρόθεση διακράτησης του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου για απροσδιόριστη χρονική διάρκεια, 

(β) η οντότητα είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμη να το πωλήσει (εκτός αν ανακύψει μία 

έκτακτη κατάσταση που δεν θα μπορούσε ευλόγως να αναμένεται από την οντότητα) 

ανταποκρινόμενη σε μεταβολές των επιτοκίων ή των κινδύνων της αγοράς, ανάγκες 

ρευστότητας, μεταβολές της διαθεσιμότητας και της απόδοσης σε εναλλακτικές 

επενδύσεις, αλλαγές σε πηγές και όρους χρηματοδότησης ή μεταβολές στον 

συναλλαγματικό κίνδυνο, ή 

(γ) ο εκδότης έχει το δικαίωμα να διακανονίσει την αποπληρωμή του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου σε ένα ποσό σημαντικά κατώτερο του 

αποσβεσμένου κόστους του. 

Ένας χρεωστικός τίτλος κυμαινόμενου επιτοκίου ενδέχεται να ικανοποιεί τα 

κριτήρια επένδυσης που διακρατείται μέχρι τη λήξη. 

Οι συμμετοχικοί τίτλοι: κατά κανόνα δεν αποτελούν επενδύσεις που διακρατούνται 

μέχρι τη λήξη τους είτε γιατί έχουν αόριστη διάρκεια ζωής (όπως οι κοινές μετοχές) 

είτε γιατί τα ποσά που δύναται να εισπράξει ο κάτοχος είναι δυνατό να ποικίλουν 

κατά τρόπο απροσδιόριστο (όπως για δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών, 

τιτλοποιημένα δικαιώματα απόκτησης μετοχών και συναφή δικαιώματα). 

Αναφορικά με τις επενδύσεις που διακρατούνται μέχρι τη λήξη, ο όρος 

καθορισμένες ή προσδιοριστέες καταβολές και καθορισμένη λήξη είναι ο συμβατικός 

όρος, που καθορίζει τα ποσά και τις ημερομηνίες καταβολών στον κάτοχο, όπως για 

παράδειγμα οι καταβολές τόκου και κεφαλαίου. Ένας σημαντικός κίνδυνος μη 

πληρωμής δεν αποκλείει την κατάταξη ενός 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ως διακρατούμενου μέχρι τη λήξη 

εφόσον οι συμβατικές καταβολές είναι καθορισμένες ή προσδιοριστέες και τα λοιπά 

κριτήρια για την κατάταξη αυτή πληρούνται. Αν οι όροι ενός διαρκούς χρεωστικού 

τίτλου προβλέπουν την καταβολή τόκων για αόριστο διάστημα, ο τίτλος δεν μπορεί 

να καταταχθεί ως διακρατούμενος μέχρι τη λήξη επειδή δεν υπάρχει ημερομηνία 

λήξης. 

Χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο επί του οποίου ο εκδότης έχει δικαίωμα 

πρόωρης εξόφλησης (callable) πληροί τα κριτήρια επένδυσης που διακρατείται μέχρι 

τη λήξη, εάν ο κάτοχος προτίθεται και είναι σε θέση να το διακρατήσει μέχρι την 

πρόωρη εξόφληση ή τη λήξη, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος θα ανακτούσε το 

σύνολο της λογιστικής αξίας του. Το δικαίωμα 
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προαίρεσης αγοράς (call option), εφόσον ασκηθεί, απλώς θα επιταχύνει τη λήξη του 

περιουσιακού στοιχείου. Στην περίπτωση όμως που το χρηματοοικονομικό  

περιουσιακό στοιχείο είναι δυνατό να εξοφληθεί πρόωρα κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο 

κάτοχος να μην ανακτήσει το σύνολο της λογιστικής του αξίας, το 

χρηματοοικονομικό αυτό περιουσιακό στοιχείο δεν κατατάσσεται ως διακρατούμενη 

μέχρι τη λήξη επένδυση. Η οντότητα λαμβάνει υπόψη κάθε πρόσθετο τίμημα που 

καταβλήθηκε καθώς και τα κεφαλαιοποιημένα κόστη συναλλαγής, προκειμένου να 

διαπιστώσει αν το σύνολο της λογιστικής αξίας είναι ανακτήσιμο. 

Χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για το οποίο υφίσταται δικαίωμα 

πρόωρης πώλησης (puttable) σε συγκεκριμένη τιμή (ο κάτοχος έχει το δικαίωμα να 

απαιτήσει από τον εκδότη να εξοφλήσει ή να εξαγοράσει το χρηματοοικονομικό αυτό 

στοιχείο πριν τη λήξη του) δεν μπορεί να καταταχθεί ως επένδυση που διακρατείται 

μέχρι τη λήξη διότι το χαρακτηριστικό πρόωρης πώλησης σε χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο δεν συνάδει με την πρόθεση διακράτησης του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου μέχρι τη λήξη. 

Η εύλογη αξία αποτελεί ένα καταλληλότερο μέτρο επιμέτρησης για τα 

περισσότερα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, σε σχέση με το αποσβεσμένο 

κόστος. Η κατηγορία των διακρατούμενων μέχρι τη λήξη επενδύσεων αποτελεί 

εξαίρεση, υπό την προϋπόθεση ότι η οντότητα έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα 

διακράτησης της επένδυσης μέχρι τη λήξη. Όταν λόγω ενεργειών της οντότητας 

αμφισβητείται η πρόθεση και η δυνατότητά της να διακρατήσει τέτοιες επενδύσεις 

μέχρι τη λήξη, αποκλείεται η χρήση της εξαίρεσης για εύλογο χρονικό διάστημα. 

Ένα «σενάριο καταστροφής», το οποίο έχει ελάχιστες πιθανότητες να συμβεί, 

όπως η βεβιασμένη ανάληψη των καταθέσεων από μία Τράπεζα ή παρόμοια 

κατάσταση που επηρεάζει έναν ασφαλιστικό φορέα, εύλογα δεν αξιολογείται από την 

οντότητα κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης του κατά πόσο έχει την πρόθεση 

και τη δυνατότητα της διακράτησης μίας επένδυσης μέχρι τη λήξη. 

Επιπλέον, πωλήσεις πριν από τη λήξη είναι δυνατό να ικανοποιούν τις 

προϋποθέσεις των διακρατούμενων μέχρι τη λήξη επενδύσεων και συνεπώς δεν 

ανακύπτει ερώτημα ως προς την πρόθεση της οντότητας να διακρατήσει άλλες 

επενδύσεις μέχρι τη λήξη, αν αυτές οφείλονται σε: 

(α) σημαντική επιδείνωση της πιστοληπτικής αξιοπιστίας του εκδότη. Για 

παράδειγμα, μία πώληση μετά από υποβάθμιση της πιστωτικής διαβάθμισης από 

εξωτερικό αξιολογητικό οίκο δεν θα έθετε αναγκαστικά θέμα σχετικά με την πρόθεση 
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της οντότητας να διακρατήσει άλλες επενδύσεις μέχρι τη λήξη αν η υποβάθμιση 

παρέχει απόδειξη σημαντικής επιδείνωσης της πιστοληπτικής αξιοπιστίας του εκδότη 

κρινόμενη σε σχέση με την πιστοληπτική διαβάθμιση κατά την αρχική αναγνώριση. 

Το ίδιο συμβαίνει και αν η οντότητα χρησιμοποιεί εσωτερικές διαβαθμίσεις για την 

αξιολόγηση ανοιγμάτων, οι μεταβολές σε εκείνες τις εσωτερικές διαβαθμίσεις μπορεί 

να είναι χρήσιμες στην εξατομίκευση εκδοτών που έχουν υποστεί σημαντική 

επιδείνωση της πιστοληπτικής αξιοπιστίας τους, με την προϋπόθεση ότι η προσέγγιση 

της οντότητας αναφορικά με τον προσδιορισμό εσωτερικών διαβαθμίσεων και οι 

μεταβολές εκείνων των διαβαθμίσεων παρέχουν συνεπές, αξιόπιστο και 

αντικειμενικό μέτρο φερεγγυότητας των εκδοτών. Αν υπάρχουν αποδείξεις ότι ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί απομείωση αξίας, η 

επιδείνωση της πιστοληπτικής αξιοπιστίας συχνά θεωρείται ασήμαντη. 

(β) μεταβολή στη φορολογική νομοθεσία που εξαλείφει ή περιορίζει ουσιωδώς το 

καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής του τόκου στις επενδύσεις που διακρατούνται 

μέχρι τη λήξη (μη περιλαμβανομένης μεταβολής του φορολογικού νόμου που 

αναθεωρεί τους οριακούς φορολογικούς συντελεστές που εφαρμόζονται στο 

εισόδημα από τόκους), 

(γ) σημαντική συνένωση επιχειρήσεων ή σημαντική απόσχιση (όπως η πώληση ενός 

τομέα) που απαιτεί την πώληση ή μεταβίβαση επενδύσεων προοριζόμενων για 

διακράτηση μέχρι τη λήξη ώστε να διατηρηθεί η υφιστάμενη θέση κινδύνου 

επιτοκίου ή πολιτική πιστωτικού κινδύνου της οντότητας (μολονότι η συνένωση 

επιχειρήσεων είναι από μόνη της ένα γεγονός ελεγχόμενο από την οντότητα, οι 

μεταβολές στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο ώστε να μη μεταβληθεί η θέση κινδύνου 

επιτοκίου ή η πολιτική πιστωτικού κινδύνου μπορεί να είναι συνεπακόλουθο παρά 

αναμενόμενο γεγονός), 

(δ) μεταβολή στις καταστατικές ή κανονιστικές διατάξεις η οποία τροποποιεί 

ουσιωδώς είτε το τι αποτελεί μία επιτρεπτή επένδυση είτε το μέγιστο επίπεδο 

ορισμένων ειδών επενδύσεων, εξαναγκάζοντας κατά συνέπεια την οντότητα να 

εκποιήσει μία διακρατούμενη μέχρι τη λήξη επένδυση, 

(ε) σημαντική αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων από την εποπτεύουσα αρχή του 

κλάδου, που αναγκάζει την οντότητα να μειώσει το μέγεθός της με την πώληση 

επενδύσεων που προορίζονταν για διακράτηση μέχρι τη λήξη, 

(στ) σημαντική αύξηση των συντελεστών στάθμισης επενδύσεων πού διακρατούνται 

μέχρι τη λήξη, για σκοπούς εποπτικών κεφαλαίων. 
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Τέλος, η οντότητα δεν έχει αποδεδειγμένη πρόθεση διακράτησης μίας 

επένδυσης σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο καθορισμένης λήξης εάν: 

(α) δεν έχει τους διαθέσιμους χρηματοοικονομικούς πόρους ώστε να συνεχίσει να 

χρηματοδοτεί την επένδυση μέχρι τη λήξη ή 

(β) υπάγεται σε υπάρχον νομικό ή άλλο περιορισμό που θα μπορούσε να εμποδίσει 

την πρόθεσή της να διακρατήσει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο μέχρι 

τη λήξη του. (Όμως, το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς ενός εκδότη δεν εμποδίζει 

αναγκαστικά την πρόθεσή της οντότητας να διακρατήσει το χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο μέχρι τη λήξη του. 

Η οντότητα προβαίνει σε αξιολόγηση της πρόθεσης και της δυνατότητάς της 

να διακρατήσει ως τη λήξη τους τις επενδύσεις που προορίζονται να διακρατηθούν 

μέχρι τη λήξη, όχι μόνον κατά το χρόνο της αναγνώρισής τους, αλλά και σε κάθε 

μεταγενέστερη ημερομηνία ισολογισμού. 

Δάνεια και Απαιτήσεις 

Κάθε μη παράγωγο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο με καθορισμένες ή 

προσδιορίσιμες καταβολές (περιλαμβανομένων των δανειακών περιουσιακών 

στοιχείων, των εμπορικών απαιτήσεων και των καταθέσεων σε τράπεζες) θα 

μπορούσε να πληροί τον ορισμό των δανείων και απαιτήσεων. Όμως, 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που διαπραγματεύεται σε ενεργό αγορά 

(όπως ένας εισηγμένος χρεωστικός τίτλος) δεν πληροί τις προϋποθέσεις για 

αναγνώριση ως δάνειο ή απαίτηση. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 

εμπίπτουν στον ορισμό των δανείων και απαιτήσεων μπορεί να καταταχθούν ως 

διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις αν πληρούν τις προϋποθέσεις για εκείνη 

την κατάταξη. Κατά την αρχική αναγνώριση, η οντότητα δύναται να προσδιορίσει ως 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων ή ως διαθέσιμο προς πώληση ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο που σε διαφορετική περίπτωση θα κατατάσσεται ως δάνειο ή απαίτηση. 

 

 

3.2.5.2  Ορισμοί που αφορούν στην Αναγνώριση και την Επιμέτρηση 

 

Αποσβεσμένο κόστος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης είναι το ποσό που προκύπτει από: 
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(i) το ποσό στο οποίο αρχικά επιμετρήθηκε το χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο ή η χρηματοοικονομική υποχρέωση, 

(ii) μείον τις πληρωμές για κεφάλαιο, 

(iii) πλέον ή μείον τη σωρευμένη απόσβεση κάθε διαφοράς μεταξύ του αρχικού 

ποσού και του καταβλητέου ποσού στη λήξη υπολογιζόμενη με τη μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου και 

(iv) μείον κάθε υποτίμηση για απομείωση ή μη εισπραξιμότητα. 

Μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου:Είναι μία μέθοδος υπολογισμού του 

αποσβεσμένου κόστους ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας 

υποχρέωσης και επιμερισμού των εσόδων ή εξόδων από τόκους κατά τη διάρκεια της 

σχετικής περιόδου. 

Πραγματικό επιτόκιο:Είναι εκείνο το επιτόκιο που προεξοφλεί με ακρίβεια 

μελλοντικές καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της 

αναμενόμενης ζωής του χρηματοπιστωτικού μέσου ή όταν απαιτείται, για 

συντομότερο διάστημα, στην καθαρή λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. 

Κατά τον υπολογισμό του πραγματικού επιτοκίου, η οντότητα θα υπολογίζει 

τις ταμιακές ροές λαμβάνοντας υπόψη όλους τους συμβατικούς όρους που διέπουν το 

χρηματοπιστωτικό μέσο (π.χ. προπληρωμές, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς και 

παρόμοια δικαιώματα) αλλά δεν θα λαμβάνει υπόψη μελλοντικές πιστωτικές ζημίες. 

Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται επίσης όλες οι αμοιβές και οι μονάδες που 

καταβλήθηκαν ή λήφθηκαν μεταξύ των συμβαλλόμενων που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος του πραγματικού επιτοκίου (βλέπε ΔΛΠ 18), τα κόστη 

συναλλαγής και κάθε επαύξηση ή έκπτωση. Στις σπάνιες περιπτώσεις που είναι 

αδύνατη η αξιόπιστη εκτίμηση των ταμιακών ροών ή της αναμενόμενης ζωής ενός 

χρηματοπιστωτικού μέσου, η οντότητα θα χρησιμοποιεί τις συμβατικές ταμιακές ροές 

για ολόκληρη τη συμβατική διάρκεια του χρηματοπιστωτικού μέσου. 

Διαγραφή Είναι η αφαίρεση ενός ήδη αναγνωρισμένου χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης, από τον Ισολογισμό της οντότητας. 

Εύλογη αξία Είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να 

ανταλλαγεί ή μία υποχρέωση να διακανονιστεί μεταξύ δύο μερών, που ενεργούν με 

τη θέλησή τους και με πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς σε μία συναλλαγή σε 

καθαρά εμπορική βάση. 
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Συμβόλαιο κανονικής παράδοσης Είναι η αγορά ή η πώληση ενός 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου βάσει ενός συμβολαίου οι όροι του 

οποίου απαιτούν παράδοση του περιουσιακού στοιχείου εντός του χρονικού 

περιθωρίου που καθορίζεται από κανονισμούς ή τους πρότυπους κανόνες της 

σχετικής αγοράς. 

Κόστη συναλλαγής Είναι τα διαφορικά κόστη που αφορούν άμεσα στην απόκτηση, 

έκδοση ή διάθεση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας 

υποχρέωσης. Διαφορικό κόστος θεωρείται εκείνο που η οντότητα δεν θα είχε υποστεί 

αν δεν είχε αποκτήσει, εκδώσει ή διαθέσει το χρηματοπιστωτικό μέσο. Τυπικά 

παραδείγματα δαπανών συναλλαγής είναι τα έξοδα και οι προμήθειες που 

πληρώνονται σε πρακτορεία, συμβούλους, μεσίτες και διαπραγματευτές, οι 

επιβαλλόμενες εισφορές από τα καταστατικά όργανα και τα χρηματιστήρια αξιών και 

οι φόροι μεταβίβασης και οι δασμοί. 

 

 

3.2.5.3  Ορισμοί που αφορούν στη Λογιστική Αντιστάθμισης 

 

Βέβαιη δέσμευση: Είναι μία δεσμευτική συμφωνία για την ανταλλαγή μίας 

καθορισμένης ποσότητας πόρων σε μία καθορισμένη τιμή, κατά μία καθορισμένη 

μελλοντική ημερομηνία ή ημερομηνίες. 

Προσδοκώμενη συναλλαγή: Είναι μελλοντική συμφωνία που αναμένεται αλλά για 

την οποία δεν υπάρχει δέσμευση. 

Μέσο αντιστάθμισης: Είναι ένα προσδιοριζόμενο παράγωγο ή μη παράγωγο 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μία μη παράγωγη χρηματοοικονομική 

υποχρέωση της οποίας η εύλογη αξία ή οι ταμιακές ροές αναμένεται να συμψηφίσουν 

τις μεταβολές της εύλογης αξίας ή των ταμιακών ροών ενός προσδιοριζόμενου 

αντισταθμιστικού στοιχείου. 

Σύμφωνα με αυτό το Πρότυπο, ένα μη παράγωγο χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο ή υποχρέωση μπορεί να προσδιορίζεται ως μέσο αντιστάθμισης, μόνον αν 

αντισταθμίζει τον κίνδυνο μεταβολών σε συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

Αντισταθμιζόμενο στοιχείο: Είναι περιουσιακό στοιχείο, υποχρέωση, βέβαιη 

δέσμευση ή πολύ πιθανή μελλοντική προσδοκώμενη συναλλαγή ή καθαρή επένδυση 

σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό που: 

 εκθέτει την οντότητα σε κίνδυνο μεταβολών της εύλογης αξίας ή των 
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μελλοντικών ταμιακών ροών και 

 προσδιορίζεται ως αντισταθμιζόμενο στοιχείο. 

Αποτελεσματικότητα αντιστάθμισης: Είναι ο βαθμός στον οποίο οι μεταβολές στην 

εύλογη αξία ή οι ταμιακές ροές του αντισταθμιζόμενου στοιχείου που αποδίδονται σε 

αντισταθμιζόμενο κίνδυνο, σταθμίζονται από μεταβολές στην εύλογη αξία ή στις 

ταμιακές ροές του μέσου αντιστάθμισης. 

 

 

3.2.5.4  Eνσωματωμένα παράγωγα 

 

Ενσωματωμένο παράγωγο είναι ένα συνθετικό στοιχείο ενός υβριδικού (σύνθετου) 

χρηματοπιστωτικού μέσου που περιλαμβάνει και ένα μη παράγωγο κύριο συμβόλαιο  

με αποτέλεσμα μερικές από τις ταμιακές ροές του σύνθετου μέσου να κυμαίνονται 

κατά τρόπο όμοιο με ένα ανεξάρτητο παράγωγο. 

Ένα παράγωγο που συνοδεύει ένα χρηματοπιστωτικό μέσο αλλά που βάσει 

της σύμβασης μπορεί να μεταβιβαστεί ανεξάρτητα από εκείνο το μέσο ή που έχει 

διαφορετικό αντισυμβαλλόμενο, δεν είναι ενσωματωμένο παράγωγο αλλά 

διακεκριμένο παράγωγο. 

Ένα ενσωματωμένο παράγωγο θα διαχωρίζεται από το κύριο συμβόλαιο και 

θα λογιστικοποιείται ως παράγωγο σύμφωνα με αυτό το Πρότυπο, κάτω από 

ορισμένες προϋποθέσεις. 

Αν ένα ενσωματωμένο παράγωγο διαχωρίζεται, τότε το κύριο συμβόλαιο, αν 

αποτελεί χρηματοπιστωτικό μέσο, λογιστικοποιείται σύμφωνα με αυτό το Πρότυπο 

και αν δεν αποτελεί χρηματοπιστωτικό μέσο λογιστικοποιείται σύμφωνα με άλλα 

κατάλληλα ΔΛΠ. 

Παρά τα αναφερόμενα ανωτέρω, αν ένα συμβόλαιο εμπεριέχει ένα ή 

περισσότερα ενσωματωμένα παράγωγα, μία οντότητα δύναται να προσδιορίζει 

ολόκληρο το υβριδικό (σύνθετο) συμβόλαιο ως χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο ή χρηματοοικονομική υποχρέωση στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων. 
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Παράδειγμα 44 

 

Παραδείγματα που τα οικονομικά χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι ενός 

ενσωματωμένου παραγώγου δεν είναι στενά συνδεμένα με το κύριο συμβόλαιο 

Στα παραδείγματα αυτά το ενσωματωμένο παράγωγο λογιστικοποιείται ξεχωριστά 

από το κύριο συμβόλαιο, εφόσον πληρούνται και οι όροι (ii) και (iii) ανωτέρω, στις 

κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Ένα δικαίωμα πώλησης σε ορισμένη τιμή ενσωματωμένο σε παράγωγο που 

επιτρέπει στον κάτοχο να απαιτήσει από τον εκδότη να ξαναναποκτήσει το μέσο για 

ένα ποσό μετρητών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που κυμαίνεται βάσει της 

μεταβολής στην τιμή μιας μετοχής ή ενός αγαθού ή ενός δείκτη δεν συνδέεται στενά 

με τον κύριο χρεωστικό τίτλο. 

2. Ένα δικαίωμα προαίρεσης αγοράς ενσωματωμένο σε έναν συμμετοχικό τίτλο, που 

επιτρέπει στον εκδότη να επαναποκτήσει εκείνον τον συμμετοχικό τίτλο σε 

συγκεκριμένη τιμή δεν είναι στενά συνδεδεμένο με τον κύριο συμμετοχικό τίτλο από 

την πλευρά του κατόχου (από την πλευρά του εκδότη, το δικαίωμα προαίρεσης 

αγοράς αποτελεί συμμετοχικό τίτλο). 

3. Το δικαίωμα ή η ρήτρα της αυτόματης παράτασης της εναπομένουσας διάρκειας 

ενός χρεωστικού τίτλου δεν συνδέεται στενά με τον κύριο χρεωστικό τίτλο, εκτός εάν 

συμβεί ταυτόχρονη προσαρμογή στο εκάστοτε ισχύον επιτόκιο της αγοράς κατά τη 

στιγμή που δίδεται η παράταση. Αν η οντότητα εκδώσει χρεωστικό τίτλο και ο 

κάτοχος εκείνου του χρεωστικού τίτλου πωλήσει ένα δικαίωμα προαίρεσης αγοράς 

του χρεωστικού τίτλου σε τρίτο μέρος, ο εκδότης θεωρεί το δικαίωμα προαίρεσης 

αγοράς ως παράταση της διάρκειας του χρεωστικού τίτλου εφόσον μπορεί να 

απαιτηθεί από τον εκδότη να συμμετάσχει ή να διευκολύνει την εκ νέου πώληση του 

χρεωστικού τίτλου λόγω της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς. 

4. Τόκοι ή καταβολές κεφαλαίου που συνδέονται με δείκτη μετοχών, που 

ενσωματώνονται σε κύριο χρεωστικό τίτλο ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι ώστε το 

ποσό του τόκου ή του κεφαλαίου να εξαρτάται από την αξία συμμετοχικών τίτλων, 

δεν συνδέονται στενά με τον κύριο χρεωστικό τίτλο γιατί οι εγγενείς κίνδυνοι του 

κύριου συμβολαίου και του ενσωματωμένου παραγώγου είναι ανόμοιοι. 
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5. Τόκοι ή καταβολές κεφαλαίου που συνδέονται με δείκτη αγαθών και που 

ενσωματώνονται σε κύριο χρεωστικό τίτλο ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι ώστε το 

ποσό του τόκου ή του κεφαλαίου να εξαρτάται από την τιμή ενός αγαθού (όπως ο 

χρυσός), δεν συνδέονται στενά με τον κύριο χρεωστικό τίτλο γιατί οι εγγενείς 

κίνδυνοι του κύριου συμβολαίου και του ενσωματωμένου παραγώγου είναι ανόμοιοι. 

6. Ένα χαρακτηριστικό μετατροπής σε μετοχές, ενσωματωμένο σε έναν μετατρέψιμο 

χρεωστικό τίτλο, δεν είναι στενά συνδεδεμένο με τον κύριο χρεωστικό τίτλο από την 

πλευρά του κατόχου του μέσου (από την πλευρά του εκδότη, το δικαίωμα μετατροπής 

σε μετοχές αποτελεί συμμετοχικό τίτλο). 

7. Ένα δικαίωμα προαίρεσης πώλησης ή αγοράς σε ορισμένη τιμή ή δικαίωμα 

πρόωρης εξόφλησης ενσωματωμένο σε κύριο χρεόγραφο ή κύριο ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο με το κύριο συμβόλαιο, εκτός αν η τιμή 

άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης είναι περίπου ίση σε κάθε ημερομηνία 

άσκησης με το αποσβεσμένο κόστος του κύριου χρεογράφου ή τη λογιστική αξία του 

κύριου ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Από την προοπτική του εκδότη ενός 

μετατρέψιμου χρεωστικού τίτλου με ενσωματωμένο δικαίωμα πώλησης ή αγοράς σε 

ορισμένη τιμή, η αξιολόγηση αν το δικαίωμα πώλησης ή αγοράς συνδέεται άμεσα με 

το κύριο χρεόγραφο γίνεται πριν από το διαχωρισμό του στοιχείου των ιδίων 

κεφαλαίων σύμφωνα με το ΔΛΠ 32. 

8. Πιστωτικά παράγωγα, που είναι ενσωματωμένα σε έναν κύριο χρεωστικό τίτλο και 

που επιτρέπουν σε έναν εκ των συμβαλλομένων (τον «δικαιούχο») να μεταβιβάσει 

τον πιστωτικό κίνδυνο ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου αναφοράς, που 

μπορεί να μην του ανήκει στην πραγματικότητα, σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος (τον 

«εγγυητή»), δεν συνδέονται στενά προς τον κύριο χρεωστικό τίτλο. Τέτοια πιστωτικά 

παράγωγα επιτρέπουν στον εγγυητή να αναλάβει τον πιστωτικό κίνδυνο που 

συνδέεται με το περιουσιακό στοιχείο αναφοράς χωρίς να το αγοράσει άμεσα. 

 

 

Παράδειγμα 45 

 

Στα παραδείγματα αυτά το ενσωματωμένο παράγωγο δεν λογιστικοποιείται 

ξεχωριστά από το κύριο συμβόλαιο. 

                                                
45 Λογιστικά Πρότυπα τόμος Γ΄ Εθνικό Καποδιστριακό Παν. Αθηνών 
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1. Ένα ενσωματωμένο παράγωγο στο οποίο το υποκείμενο είναι επιτόκιο ή δείκτης 

επιτοκίων που δύναται να μεταβάλλει τον τόκο που θα καταβαλλόταν ή θα 

λαμβανόταν επί ενός έντοκου κύριου χρεογράφου ή ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε 

διαφορετική περίπτωση, συνδέεται άμεσα με το κύριο συμβόλαιο, εκτός αν το 

σύνθετο συμβόλαιο μπορεί να διακανονιστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο κάτοχος να 

μην ανακτήσει σε σημαντικό βαθμό όλη την αναγνωρισμένη επένδυσή του ή το 

ενσωματωμένο παράγωγο θα μπορούσε τουλάχιστον να διπλασιάσει τον αρχικό 

συντελεστή απόδοσης του κατόχου για το κύριο συμβόλαιο και να καταλήξει σε 

συντελεστή απόδοσης που είναι τουλάχιστον δύο φορές μεγαλύτερος απ' ότι θα ήταν 

η απόδοση της αγοράς για συμβόλαιο που έχει τους ίδιους όρους με το κύριο 

συμβόλαιο. 

2. Ένα ενσωματωμένο κατώτατο όριο (floor) ή ανώτατο όριο (cap) επιτοκίου 

χρεογράφου ή ασφαλιστηρίου συμβολαίου θεωρείται ότι συνδέεται στενά με το κύριο 

συμβόλαιο, αν το cap είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το τρέχον επιτόκιο της αγοράς ή 

στην περίπτωση του floor, είναι ίσο ή μικρότερο από το επιτόκιο της αγοράς, κατά 

την έκδοση του συμβολαίου και το cap ή το floor δεν έχει μόχλευση σε σχέση προς το 

κύριο συμβόλαιο. Ομοίως, οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται σε συμβόλαιο αγοράς 

ή πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ., ενός αγαθού) που δημιουργούν ένα 

ανώτατο όριο και ένα κατώτατο όριο στην τιμή που θα πληρωθεί ή θα ληφθεί για το 

περιουσιακό στοιχείο είναι στενά συνδεδεμένες με το κύριο συμβόλαιο, αν αμφότερα 

το ανώτατο και το κατώτατο όριο δεν ήταν μέσα στα χρήματα κατά την έναρξη και 

δεν έχουν μόχλευση. 

3. Ένα ενσωματωμένο παράγωγο σε ξένο νόμισμα που παρέχει μία ροή καταβολών 

κεφαλαίου και τόκων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και ενσωματώνεται σε κύριο 

χρεωστικό τίτλο (π.χ., ένα ομόλογο που αποδίδει τόκο σε ένα νόμισμα και είναι 

μετατρέψιμο σε άλλο κατά την εξαγορά του) συνδέεται στενά με τον κύριο 

χρεωστικό τίτλο. Τέτοιο παράγωγο δεν διαχωρίζεται από τον κύριο τίτλο, δεδομένου 

ότι το ΔΛΠ 21 Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιμών Συναλλάγματος απαιτεί 

οι συναλλαγματικές διαφορές επί χρηματικών στοιχείων να αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα. 

4. Ένα ενσωματωμένο παράγωγο σε ξένο νόμισμα σε κύριο συμβόλαιο που είναι 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή που δεν είναι χρηματοπιστωτικό μέσο (όπως είναι ένα 

συμβόλαιο για την αγορά ή πώληση ενός μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου του οποίου η τιμή εκφράζεται σε ξένο νόμισμα) συνδέεται στενά με το 
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κύριο συμβόλαιο εφόσον δεν έχει μόχλευση, δεν περιέχει χαρακτηριστικό 

προαίρεσης και προβλέπει πληρωμές που εκφράζονται σε ένα από τα ακόλουθα ξένα 

νομίσματα: 

 το λειτουργικό νόμισμα οποιουδήποτε κατ' εξοχήν συμβαλλομένου, 

 στο νόμισμα στο οποίο η τιμή των αγαθών ή των υπηρεσιών που 

αποκτήθηκαν ή παρασχέθηκαν εκφράζεται στο διεθνές εμπόριο (για 

παράδειγμα, δολάριο ΗΠΑ για τις συναλλαγές αργού πετρελαίου) ή 

 ένα νόμισμα που χρησιμοποιείται ευρέως σε συμβόλαια για την απόκτηση ή 

την πώληση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στο οικονομικό 

περιβάλλον όπου λαμβάνει χώρα η συναλλαγή (δηλαδή ένα σχετικά σταθερό 

και__ ρευστό νόμισμα που χρησιμοποιείται ευρέως σε τοπικές 

επιχειρηματικές συναλλαγές ή στο εξωτερικό εμπόριο). 

5. Ένα ενσωματωμένο δικαίωμα προπληρωμής σε τίτλο που περιλαμβάνει μόνον τις 

ροές των τόκων ή τις αποπληρωμές του κεφαλαίου συνδέεται στενά με το κύριο 

συμβόλαιο εφόσον το τελευταίο 

 (i) αρχικώς προήλθε από διαχωρισμό του δικαιώματος λήψης των συμβατικών 

ταμιακών ροών ενός χρηματοπιστωτικού μέσου, το οποίο από μόνο του δεν 

περιλάμβανε ένα ενσωματωμένο παράγωγο και 

 (ii) δεν περιέχει περαιτέρω όρους εκτός εκείνων το αρχικού κύριου χρεωστικού 

τίτλου. 

6. Ενσωματωμένο παράγωγο σε κύρια σύμβαση μίσθωσης συνδέεται στενά με το 

κύριο συμβόλαιο αν το ενσωματωμένο παράγωγο είναι (i) ένας συνδεμένος με τον 

πληθωρισμό δείκτης, όπως για παράδειγμα ένας δείκτης μισθωμάτων σε σχέση με τον 

πληθωρισμό (εφόσον η μίσθωση δεν παρουσιάζει μόχλευση και ο δείκτης αφορά σε 

πληθωρισμό του οικονομικού περιβάλλοντος της οντότητας), 

 (ii) ενδεχόμενα μισθώματα εξαρτώμενα από το ύψος των σχετικών πωλήσεων και 

 (iii) ενδεχόμενα μισθώματα βασιζόμενα σε κυμαινόμενα επιτόκια. 

7. χαρακτηριστικό συνδεδεμένο με μονάδες επενδυμένου κεφαλαίου (unit-linking) 

ενσωματωμένο σε κύριο χρηματοπιστωτικό μέσο ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο που 

συνδέεται άμεσα με το κύριο μέσο ή το κύριο συμβόλαιο αν οι πληρωμές που 

εκφράζονται σε μονάδες επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες μονάδων που αντανακλούν 

τις εύλογες αξίες των περιουσιακών στοιχείων του επενδυμένου κεφαλαίου. Ένα 

χαρακτηριστικό συνδεδεμένο με μονάδες επενδυμένου κεφαλαίου (unit-linking) είναι 



126 
 

ένας συμβατικός όρος που προβλέπει πληρωμές εκφραζόμενες σε μονάδες ενός 

εσωτερικού ή εξωτερικού επενδυμένου κεφαλαίου. 

8. Ένα παράγωγο ενσωματωμένο σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο συνδέεται άμεσα με το 

κύριο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αν το ενσωματωμένο παράγωγο και το κύριο 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι τόσο αλληλεξαρτώμενα που η οντότητα δεν μπορεί να 

επιμετρήσει διακεκριμένα το ενσωματωμένο παράγωγο (χωρίς να λάβει υπόψη το 

κύριο συμβόλαιο). 

Αν η οντότητα υποχρεούται από αυτό το Πρότυπο να διαχωρίσει ένα 

ενσωματωμένο παράγωγο από το κύριο συμβόλαιό του, αλλά είναι αδύνατο να 

αποτιμήσει ξεχωριστά το ενσωματωμένο παράγωγο, είτε κατά την απόκτησή του, είτε 

σε μια μεταγενέστερη ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να 

προσδιορίζει ολόκληρο το υβριδικό (σύνθετο) συμβόλαιο στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων. 

Αν η οντότητα δεν μπορεί να προσδιορίσει αξιόπιστα την εύλογη αξία ενός 

ενσωματωμένου παραγώγου, τότε η εύλογη αξία του ενσωματωμένου παραγώγου 

είναι η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας του υβριδικού (σύνθετου) μέσου και της 

εύλογης αξίας του κύριου συμβολαίου, αν μπορούν να προσδιορισθούν σύμφωνα με 

το Πρότυπο αυτό. Διαφορετικά ολόκληρο το σύνθετο μέσο προσδιορίζεται στην 

εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

 

 

3.2.5.5  Αρχική αναγνώριση 

 

Η οντότητα θα αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μία 

χρηματοοικονομική υποχρέωση στον Ισολογισμό της, όταν, και μόνο όταν, η 

οντότητα καθίσταται ένας εκ των συμβαλλομένων του χρηματοπιστωτικού μέσου. 

Η  οντότητα καταχωρεί όλα τα συμβατικά δικαιώματα και τις συμβατικές 

υποχρεώσεις που ανακύπτουν από παράγωγα στον Ισολογισμό της, σαν περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις αντίστοιχα. 

- Οι χωρίς όρους απαιτήσεις και πληρωτέοι λογαριασμοί καταχωρούνται ως 

περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, όταν η οντότητα έχει το νομικό δικαίωμα 

είσπραξης ή τη νομική υποχρέωση πληρωμής. 

- Ένα προθεσμιακό συμβόλαιο - μία δέσμευση για αγορά ή πώληση, ενός 

χρηματοπιστωτικού μέσου ή εμπορεύματος υποκείμενου σε αυτό το Πρότυπο, σε μία 
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μελλοντική ημερομηνία και σε μία ορισμένη τιμή - καταχωρείται ως περιουσιακό 

στοιχείο ή υποχρέωση κατά την ημερομηνία της δέσμευσης και όχι κατά την 

ημερομηνία που γίνεται ο διακανονισμός. Όταν η οντότητα συμμετάσχει ως 

συμβαλλόμενη σε προθεσμιακό συμβόλαιο, οι εύλογες αξίες του δικαιώματος και της 

υποχρέωσης συχνά είναι όμοιες, ώστε η καθαρή εύλογη αξία του προθεσμιακού 

συμβολαίου να είναι μηδενική. Αν η καθαρή εύλογη αξία του δικαιώματος και της 

υποχρέωσης δεν είναι μηδενική, το συμβόλαιο αναγνωρίζεται ως περιουσιακό 

στοιχείο ή υποχρέωση. 

- Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options) καταχωρούνται ως περιουσιακά 

στοιχεία ή υποχρεώσεις, όταν ο κάτοχος ή πωλητής καθίσταται ένας εκ των 

συμβαλλομένων. 

- Περιουσιακά στοιχεία που αγοράζονται και υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται ως 

αποτέλεσμα βέβαιης δέσμευσης αγοράς ή πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών δεν 

καταχωρούνται, μέχρις ότου τουλάχιστον ένας από τους συμβαλλόμενους έχει 

εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του. 

 

 

Παράδειγμα46 

 

 Μια επιχείρηση που λαμβάνει μία παραγγελία δεν καταχωρεί μία απαίτηση (και η 

επιχείρηση που δίδει την παραγγελία δεν καταχωρεί μία υποχρέωση) κατά το χρόνο 

της δέσμευσης. Η καταχώρηση της απαίτησης ή της υποχρέωσης γίνεται όταν τα 

εμπορεύματα ή οι υπηρεσίες έχουν φορτωθεί, παραδοθεί ή παρασχεθεί. 

- Προγραμματισμένες μελλοντικές συναλλαγές, όσο πιθανές και αν είναι, δεν είναι 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις επειδή η επιχείρηση δεν έχει καταστεί 

συμβαλλόμενο μέρος. 

 

 

3.2.5.6  Διαγραφή 

 

Για ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι κατωτέρω αναφερόμενοι παράγραφοι 

περί διαγραφής θα εφαρμόζονται σε ενοποιημένο επίπεδο. Συνεπώς, η οντότητα 
                                                
46 Λογιστικά Πρότυπα τόμος Γ΄ Εθνικό Καποδιστριακό Παν. Αθηνών 
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αρχικά ενοποιεί όλες τις θυγατρικές σύμφωνα με το ΔΛΠ 2754 και τη ΜΕΔ-1255 και 

στη συνέχεια εφαρμόζει τις αναφερόμενες στη διαγραφή παραγράφους. 

 

 

 

 

3.2.5.7  Προσδιορισμός αν η διαγραφή εφαρμόζεται σε όλο ή σε μέρος ενός 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου 

 

Η οντότητα πριν την αξιολόγηση εάν και σε ποια έκταση είναι κατάλληλη η 

διαγραφή, θα πρέπει να προσδιορίσει αν η διαγραφή θα πρέπει να εφαρμοστεί σε 

μέρος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή σε ολόκληρο το 

περιουσιακό στοιχείο. 

Η διαγραφή σε μέρος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, 

γίνεται όταν και μόνον όταν, το μέρος που εξετάζεται για διαγραφή πληροί μία από 

τις ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις: 

(i) Το μέρος αποτελείται μόνον από ειδικώς προσδιοριζόμενες ταμιακές ροές από 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (ή από ομάδα συναφών περιουσιακών 

στοιχείων). 

 

Παράδειγμα47 

 

Παράδειγμα προσδιορισμού διαγραφής μέρους χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου 

 (i)Όταν η οντότητα συνάπτει συμφωνία για διαχωρισμό τοκομεριδίου σύμφωνα με 

την οποία ο αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα επί των ταμιακών ροών που 

προέρχονται από τόκους αλλά όχι επί των κυρίων ταμιακών ροών ενός χρεωστικού 

τίτλου, οι απαιτήσεις για διαγραφή όπως αναλύονται κατωτέρω εφαρμόζονται στις 

ταμιακές ροές που προέρχονται από τόκους. 

(ii) Το μέρος αποτελείται μόνον από κατ' αναλογία (πλήρως ανάλογο) μερίδιο των 

ταμιακών ροών από χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (ή από ομάδα 

συναφών περιουσιακών στοιχείων). 

                                                
47 Λογιστικά Πρότυπα τόμος Γ΄ Εθνικό Καποδιστριακό Παν. Αθηνών 
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Παράδειγμα προσδιορισμού διαγραφής μέρους χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου  

(ii)Όταν η οντότητα συνάπτει συμφωνία βάσει της οποίας ο αντισυμβαλλόμενος 

λαμβάνει τα δικαιώματα επί του 90% όλων των ταμιακών ροών ενός χρεωστικού 

τίτλου, οι απαιτήσεις για διαγραφή όπως αναλύονται κατωτέρω εφαρμόζονται στο 

90% εκείνων των ταμιακών ροών. Αν οι αντισυμβαλλόμενοι είναι περισσότεροι του 

ενός, κάθε αντισυμβαλλόμενος δεν απαιτείται να κατέχει κατ' αναλογία μερίδιο των 

ταμιακών ροών, όταν η μεταβιβάζουσα οντότητα έχει κατ' αναλογία μερίδιο. 

(iii) Το μέρος αποτελείται μόνον από κατ' αναλογία (πλήρως ανάλογο) μερίδιο των 

ειδικώς προσδιοριζόμενων ταμιακών ροών από χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο (ή από ομάδα συναφών περιουσιακών στοιχείων). 

Παράδειγμα προσδιορισμού διαγραφής μέρους χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου. 

Όταν η οντότητα συνάπτει συμφωνία βάσει της οποίας ο αντισυμβαλλόμενος 

λαμβάνει τα δικαιώματα επί του 90% όλων των ταμιακών ροών ενός χρεωστικού 

τίτλου που προέρχονται από τόκους, οι απαιτήσεις για διαγραφή όπως αναλύονται 

κατωτέρω, εφαρμόζονται στο 90% εκείνων των ταμιακών ροών από τόκους. Αν οι 

αντισυμβαλλόμενοι είναι περισσότεροι του ενός, κάθε αντισυμβαλλόμενος δεν 

απαιτείται να κατέχει κατ' αναλογία μερίδιο των προσδιοριζόμενων ταμιακών ροών 

με την προϋπόθεση να έχει η μεταβιβάζουσα οντότητα κατ' αναλογία μερίδιο. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η διαγραφή εφαρμόζεται σε ολόκληρο το 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. 

Παράδειγμα προσδιορισμού διαγραφής ολόκληρου χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου 

Όταν η οντότητα μεταβιβάζει: 

(i) τα δικαιώματα επί του πρώτου ή του τελευταίου 90% των εισπράξεων τοις 

μετρητοίς από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (ή ομάδα περιουσιακών 

στοιχείων) ή 

(ii) τα δικαιώματα επί του 90% των ταμιακών ροών από ομάδα απαιτήσεων, αλλά 

παρέχει εγγύηση για την αποζημίωση του αγοραστή για πιστωτικές ζημίες μέχρι το 

8% του κεφαλαίου των απαιτήσεων, η διαγραφή εφαρμόζεται σε ολόκληρο το 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (ή σε ομάδα συναφών περιουσιακών 

στοιχείων). 



130 
 

Ο όρος «χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο» αναφέρεται: 

α) είτε σε μέρος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου (ή σε μέρος 

ομάδας συναφών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) 

β) είτε σε ολόκληρο το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (ή την ομάδα 

παρόμοιων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων). 

 

3.2.5.8 Διαγραφή ενός περιουσιακού στοιχείου 

 

Η οντότητα θα διαγράφει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μέρος του, 

όταν και μόνο όταν: 

α) εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή 

β) μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. 

 

 

3.2.5.9  Μεταβίβαση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου 

 

Η οντότητα μεταβιβάζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνο 

όταν: 

α) μεταβιβάζει τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή 

β) διατηρεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, αλλά αναλαμβάνει συμβατική 

υποχρέωση να καταβάλλει τις ταμιακές ροές σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες. 

Όταν η οντότητα διατηρεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών 

ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου (το «αρχικό περιουσιακό 

στοιχείο»), η οντότητα αντιμετωπίζει τη συναλλαγή ως μεταβίβαση 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. 
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3.2.6 Επιμέτρηση48 

3.2.6.1 Αρχική Επιμέτρηση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και 

Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 

 

Κατά την αρχική αναγνώριση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή 

μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, η οντότητα θα επιμετρήσει αυτά στην εύλογη 

αξία τους. Στην περίπτωση που το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή η 

χρηματοοικονομική υποχρέωση δεν επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων, η επιμέτρηση περιλαμβάνει κόστη συναλλαγών που αποδίδονται 

άμεσα στην απόκτηση ή στην έκδοση του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου ή της υποχρέωσης. 

Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου κατά την 

αρχική αναγνώριση είναι συνήθως η τιμή συναλλαγής. Όμως, αν μέρος του 

ανταλλάγματος που καταβλήθηκε ή λήφθηκε αφορά κάτι εκτός του 

χρηματοπιστωτικού μέσου, η εύλογη αξία του εκτιμάται με τη χρήση τεχνικής 

αποτίμησης. 

 

 

Παράδειγμα49 

 

 Εκτίμηση της εύλογης αξίας του χρηματοπιστωτικού μέσου με τη χρήση τεχνικής 

αποτίμησης 

Η εύλογη αξία ενός άτοκου μακροπρόθεσμου δανείου ή μιας άτοκης 

μακροπρόθεσμης απαίτησης μπορεί να εκτιμηθεί ως η παρούσα αξία όλων των 

μελλοντικών εισπράξεων προεξοφλημένων με το ισχύον επιτόκιο της αγοράς για 

παρόμοιο μέσο (όσον αφορά το νόμισμα, τη διάρκεια, το είδος επιτοκίου και άλλους 

παράγοντες) με παρόμοια πιστωτική διαβάθμιση. Κάθε επιπρόσθετο ποσό που 

δανείζεται είναι δαπάνη ή μείωση των εσόδων εκτός αν πληροί τις προϋποθέσεις για 

αναγνώριση ως κάποιου άλλου είδους περιουσιακού στοιχείου. 

Αν η οντότητα δημιουργήσει δάνειο που φέρει επιτόκιο που δεν είναι 

αντιπροσωπευτικό εκείνου της αγοράς (π.χ. 5% όταν το επιτόκιο της αγοράς για 

                                                
48 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  τόμος Γ΄ Εθνικό  Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών 
49  Λογιστικά Πρότυπα τόμος Γ΄ Εθνικό Καποδιστριακό Παν. Αθηνών 
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παρόμοια δάνεια είναι 8%) και λαμβάνει μία προκαταβολή ως αποζημίωση, η 

οντότητα αναγνωρίζει το δάνειο στην εύλογη αξία του, δηλαδή καθαρό από την 

αμοιβή που λαμβάνει. Η οντότητα επαυξάνει την προεξόφληση στα αποτελέσματα 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

Όταν η οντότητα κάνει χρήση της λογιστικής της ημερομηνίας διακανονισμού 

για περιουσιακό στοιχείο που στη συνέχεια επιμετράται στο κόστος ή στο 

αποσβεσμένο κόστος, το περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται αρχικά στην εύλογη 

αξία του κατά την ημερομηνία της εμπορικής συναλλαγής. 

 

3.2.6.2 Μεταγενέστερη Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών 

Στοιχείων 

 

Για τις ανάγκες της μεταγενέστερης αποτίμησης ενός χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου το Πρότυπο κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία σε τέσσερις κατηγορίες. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, η οντότητα θα επιμετρά τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά της στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων, στην εύλογη αξία 

τους, χωρίς καμία έκπτωση για κόστη συναλλαγής που μπορεί να προκύψουν κατά 

την πώληση ή άλλη διάθεση, εκτός από κάποια χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία, τα οποία πρέπει να επιμετρώνται με διαφορετικό τρόπο. 

 

 

Παράδειγμα50 

 

 Λογιστική αντιμετώπιση κόστους συναλλαγών επί της αρχικής και μεταγενέστερης 

επιμέτρησης ενός διαθέσιμου προς πώληση χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου 

Ένα περιουσιακό στοιχείο αποκτάται για 100 μονάδες πλέον μιας προμήθειας αγοράς 

2 μονάδων. Αρχικά το περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται και καταχωρείται στις 102 

μονάδες. 

                                                
50  Λογιστικά Πρότυπα τόμος Γ΄ Εθνικό Καποδιστριακό Παν. Αθηνών 
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Μια ημέρα αργότερα, που είναι και η ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών 

καταστάσεων, η χρηματιστηριακή τιμή του περιουσιακού στοιχείου παραμένει στα 

100. Αν το περιουσιακό στοιχείο πωλείτο, θα πληρωνόταν μία προμήθεια 3 μονάδων. 

Στην περίπτωση αυτή, το περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται στα 100 (χωρίς 

αναφορά στην πιθανή προμήθεια πώλησης) και καταχωρείται μία ζημία 2 μονάδων 

στα Ίδια κεφάλαια. 

Αν το διαθέσιμο προς πώληση χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο έχει 

καθορισμένες ή προσδιοριστέες καταβολές, τα κόστη συναλλαγών αποσβένονται στα 

αποτελέσματα με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Αν το διαθέσιμο προς 

πώληση χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο δεν έχει καθορισμένες ή 

προσδιοριστέες καταβολές, τα κόστη συναλλαγών αποσβένονται στα αποτελέσματα 

κατά τη διαγραφή του περιουσιακού στοιχείου ή όταν υποστεί απομείωση. 

Δάνεια και απαιτήσεις (Λογιστική απεικόνιση μείωσης αξίας μη τοκοφόρων 

βραχυπρόθεσμων αξιών) 

 

 

3.2.6.3 Μεταγενέστερη Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 

 

Μετά την αρχική αναγνώριση, η οντότητα θα επιμετρά όλες τις χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 

 

3.2.6.4 Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την αποτίμηση στην εύλογη αξία 

 

Αν η αγορά για ένα χρηματοπιστωτικό μέσο δεν είναι ενεργής, η οντότητα καθορίζει 

την εύλογη αξία χρησιμοποιώντας μία τεχνική αποτίμησης. Ο σκοπός της χρήσης 

μιας τεχνικής αποτίμησης είναι ο καθορισμός της τιμής συναλλαγής που θα 

προέκυπτε κατά την ημερομηνία επιμέτρησης, σε συναλλαγή σε καθαρά εμπορική 

βάση παρακινούμενη από συνήθεις επιχειρηματικούς παράγοντες.         Στις τεχνικές 

αποτίμησης περιλαμβάνεται η χρήση πρόσφατων συναλλαγών σε καθαρά εμπορική 

βάση μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με τη θέλησή τους και με πλήρη γνώση των 

συνθηκών της 

αγοράς και αν υφίστανται, η αναφορά στην τρέχουσα εύλογη αξία ενός ουσιωδώς 

συναφούς μέσου, η ανάλυση των προεξοφλημένων ταμιακών ροών και τα μοντέλα 
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αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης. Αν υφίσταται τεχνική αποτίμησης που κατά 

κανόνα χρησιμοποιείται από τους συμμετέχοντες στην αγορά για την τιμολόγηση του 

μέσου και η τεχνική αυτή έχει αποδειχθεί ότι παρέχει αξιόπιστες εκτιμήσεις των 

τιμών που ελήφθησαν από πραγματικές συναλλαγές στην αγορά, η οντότητα 

χρησιμοποιεί την τεχνική εκείνη. Η τεχνική αποτίμησης που θα επιλεγεί θα 

χρησιμοποιεί στο έπακρο δεδομένα της αγοράς και θα βασίζεται όσο το δυνατό 

λιγότερο σε δεδομένα που αφορούν ειδικά την οντότητα. Επίσης, πρέπει να 

ενσωματώνει όλους τους 

παράγοντες που οι συμμετέχοντες στην αγορά θα λάμβαναν υπόψη για τον 

καθορισμό μιας τιμής και ακολουθεί τις αποδεκτές οικονομικές μεθόδους για την 

τιμολόγηση χρηματοπιστωτικών μέσων. 

Περιοδικά, η οντότητα διορθώνει την τεχνική αποτίμησης και ελέγχει την 

εγκυρότητά της χρησιμοποιώντας τιμές από παρατηρήσιμες τρέχουσες συναλλαγές 

της αγοράς που αφορούν το ίδιο μέσο (δηλαδή χωρίς τροποποίηση ή ανασκευή) ή 

βάσει οποιωνδήποτε διαθέσιμων παρατηρήσιμων δεδομένων της αγοράς. 

Η προϋπόθεση ότι η οντότητα είναι σε κατάσταση συνεχούς δραστηριότητας, 

χωρίς καμία πρόθεση ή ανάγκη να λυθεί, να προβεί σε ουσιαστική περικοπή των 

επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων ή να αναλάβει μία συναλλαγή με δυσμενείς 

όρους αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του ορισμού της εύλογης αξίας. Η εύλογη αξία 

δεν είναι, συνεπώς, το ποσό που μια οντότητα θα εισπράξει ή θα καταβάλει σε μία 

αναγκαστική συναλλαγή, ακούσια λύση της ή εκποίηση υπό καθεστώς δυσμενών 

συνθηκών. Όμως, η εύλογη αξία αντικατοπτρίζει την πιστωτική ποιότητα του μέσου. 

Το Πρότυπο αυτό κάνει χρήση των όρων «τιμή προσφοράς» και «τιμή πώλησης» 

(γνωστή και ως «τιμή τρέχουσας προσφοράς») στο πλαίσιο των χρηματιστηριακών 

τιμών και του όρου «διαφορά τιμής πώλησης-αγοράς» μόνο για τα κόστη 

συναλλαγών. Οι λοιπές προσαρμογές που απαιτούνται για τον υπολογισμό της 

εύλογης αξίας δεν περιλαμβάνονται στον όρο «διαφορά τιμής πώλησης-αγοράς». 

 Ενεργός αγορά: Χρηματιστηριακή τιμή 

Ένα χρηματοπιστωτικό μέσο θεωρείται εισηγμένο σε ενεργή αγορά αν είναι κανονικά 

διαθέσιμες χρηματιστηριακές τιμές από χρηματιστήριο, χρηματιστές, 

διαπραγματευτές, επιχειρηματικό τομέα, υπηρεσία τιμών ή ρυθμιστική αρχή και οι 

τιμές αυτές αντιπροσωπεύουν πραγματικές και συχνές συναλλαγές σε καθαρά 

εμπορική βάση. Η εύλογη αξία ορίζεται βάσει της τιμής που συμφωνείται μεταξύ 

πωλητή και αγοραστή, οι οποίοι θα ενεργούν με πλήρη γνώση των συνθηκών της 
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αγοράς και με τη θέλησή τους, σε μία συναλλαγή σε καθαρά εμπορική βάση. Ο 

σκοπός του προσδιορισμού 

της εύλογης αξίας για ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που 

διαπραγματεύεται σε ενεργή αγορά είναι να υπολογιστεί η τιμή στην οποία θα 

λάμβανε χώρα μία συναλλαγή κατά την ημερομηνία του ισολογισμού για εκείνο το 

μέσο (δηλαδή χωρίς να τροποποιηθεί ή να ανασκευαστεί το μέσο), στην πιο 

συμφέρουσα ενεργή αγορά στην οποία έχει άμεση πρόσβαση η οντότητα. Όμως, η 

οντότητα προσαρμόζει την τιμή στην περισσότερο συμφέρουσα αγορά ώστε να 

αντικατοπτρίζει οποιαδήποτε διαφορά στον πιστωτικό κίνδυνο του 

αντισυμβαλλόμενου ανάμεσα σε μέσα που διαπραγματεύονται σε εκείνη την αγορά 

και εκείνου που είναι υπό εκτίμηση. Η ύπαρξη δημοσιευμένων χρηματιστηριακών 

τιμών σε ενεργή αγορά αποτελεί την καλύτερη απόδειξη της εύλογης αξίας και, όταν 

υπάρχουν, χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου ή της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. 

Η κατάλληλη χρηματιστηριακή αγοραία τιμή για ένα κατεχόμενο περιουσιακό 

στοιχείο ή για μια υποχρέωση που δημιουργείται, είναι συνήθως η τρέχουσα τιμή 

ζήτησης και, για ένα περιουσιακό στοιχείο που αποκτάται ή υποχρέωση που 

διακατέχεται, είναι η τρέχουσα τιμή προσφοράς. Όταν η οντότητα έχει περιουσιακά 

στοιχεία με αλληλοκαλυπτόμενους κινδύνους αγοράς, δύναται να χρησιμοποιεί μέσες 

αγοραίες τιμές ως βάση για τον προσδιορισμό εύλογων αξιών για τις 

αλληλοκαλυπτόμενες θέσεις επιτοκιακού κινδύνου και να εφαρμόζει την τιμή 

ζήτησης ή πώλησης στην καθαρή ανοικτή θέση, όπως αρμόζει. Στην περίπτωση που 

δεν είναι διαθέσιμες οι τρέχουσες τιμές ζήτησης και προσφοράς, η εύλογη αξία είναι 

δυνατό να αποδεικνύεται από την τιμή της πιο πρόσφατης συναλλαγής, εφόσον δεν 

υπήρξε ουσιαστική μεταβολή στις οικονομικές συνθήκες από την ημερομηνία της 

συναλλαγής. Αν οι συνθήκες έχουν αλλάξει από την τελευταία συναλλαγή (π.χ., μία 

μεταβολή στο, ελευθέρου κινδύνου, επιτόκιο μετά την πιο πρόσφατη επίσημη τιμή 

για εταιρικό ομόλογο), η εύλογη αξία αντανακλά την αλλαγή των συνθηκών μέσω 

της αναφοράς σε τρέχουσες τιμές ή επιτόκια για παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα, 

όπως αρμόζει. Ομοίως, αν η οντότητα μπορεί να αποδείξει ότι η τελευταία τιμή 

συναλλαγής δεν αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία (π.χ., επειδή αντικατόπτριζε το 

ποσό που μία οντότητα θα λάμβανε ή θα κατέβαλλε στα πλαίσια αναγκαστικής 

συναλλαγής, ακούσιας λύσης ή εκποίησης υπό καθεστώς δυσμενών συνθηκών), 

εκείνη η τιμή προσαρμόζεται. Η εύλογη αξία ενός χαρτοφυλακίου 
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χρηματοπιστωτικών μέσων είναι το προϊόν του αριθμού των μονάδων του μέσου και 

της χρηματιστηριακής του τιμής. Εάν για ένα χρηματοπιστωτικό μέσο δεν υπάρχει 

επίσημη τιμή σε ενεργή αγορά για το σύνολό του, αλλά υπάρχουν ενεργές αγορές για 

τα επί μέρους συνθετικά του στοιχεία, η εύλογη αξία του μέσου υπολογίζεται ως 

σύνθεση των σχετικών αγοραίων τιμών. 

Αν υπάρχει επιτόκιο (αντί τιμής) σε ενεργή αγορά, η οντότητα χρησιμοποιεί 

εκείνο το επίσημο επιτόκιο ως δεδομένο σε τεχνική αποτίμησης για τον προσδιορισμό 

της εύλογης αξίας. Αν το επιτόκιο κλεισίματος της αγοράς δεν περιλαμβάνει 

πιστωτικό κίνδυνο ή άλλους παράγοντες που οι συμμετέχοντες στην αγορά θα 

περιελάμβαναν κατά την αποτίμηση του μέσου, η οντότητα το προσαρμόζει για τους 

παράγοντες αυτούς. 

 Καμία ενεργός αγορά: Τεχνική αποτίμησης 

Αν η αγορά για ένα χρηματοπιστωτικό μέσο δεν είναι ενεργή, η οντότητα καθορίζει 

την εύλογη αξία χρησιμοποιώντας μία τεχνική αποτίμησης. Στις τεχνικές αποτίμησης 

περιλαμβάνεται η χρήση πρόσφατων συναλλαγών σε καθαρά εμπορική βάση μεταξύ 

δύο μερών που ενεργούν με τη θέλησή τους και με πλήρη γνώση των συνθηκών της 

αγοράς και αν υπάρχουν, η αναφορά στην τρέχουσα εύλογη αξία ενός ουσιωδώς 

συναφούς μέσου, η ανάλυση των προεξοφλημένων ταμιακών ροών και μοντέλα 

αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης. Αν υπάρχει τεχνική αποτίμησης που κατά 

κανόνα χρησιμοποιείται από τους συμμετέχοντες στην αγορά για την τιμολόγηση του 

μέσου και η τεχνική αυτή έχει αποδειχθεί ότι παρέχει αξιόπιστες εκτιμήσεις τιμών 

που λήφθηκαν από πραγματικές συναλλαγές στην αγορά, η οντότητα χρησιμοποιεί 

την τεχνική εκείνη. 

Ο σκοπός της χρήσης μιας τεχνικής αποτίμησης είναι ο καθορισμός της τιμής 

συναλλαγής που θα προέκυπτε σε συναλλαγή σε καθαρά εμπορική βάση 

παρακινούμενη από συνήθεις επιχειρηματικούς παράγοντες. Η εύλογη αξία εκτιμάται 

βάσει των αποτελεσμάτων μιας τεχνικής αποτίμησης που χρησιμοποιεί στο έπακρο 

δεδομένα της αγοράς και βασίζεται όσο είναι δυνατό λιγότερο σε δεδομένα που 

αφορούν ειδικά την οντότητα. Μία τεχνική αποτίμησης θα αναμενόταν να προσφέρει 

μία αληθοφανή εκτίμηση της εύλογης αξίας αν (α) αντανακλά με λογικό τρόπο πως η 

αγορά θα αναμενόταν να τιμολογήσει το μέσο και (β) τα δεδομένα που 

χρησιμοποιούνται αντιπροσωπεύουν κατά εύλογο τρόπο τις προσδοκίες και τα μέτρα 

των παραγόντων κινδύνου-απόδοσης που εμπεριέχονται στο χρηματοπιστωτικό μέσο. 

Συνεπώς, μία τεχνική αποτίμησης: 
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 ενσωματώνει όλους τους παράγοντες που οι συμμετέχοντες στην αγορά θα 

λάμβαναν υπόψη για τον καθορισμό μιας τιμής και 

 είναι συνεπής προς τις αποδεκτές οικονομικές μεθόδους για την τιμολόγηση 

χρηματοπιστωτικών μέσων. 

Περιοδικά, η οντότητα διορθώνει την τεχνική αποτίμησης και ελέγχει την 

εγκυρότητά της χρησιμοποιώντας τιμές από παρατηρήσιμες συναλλαγές της αγοράς 

που αφορούν το ίδιο μέσο (δηλαδή χωρίς τροποποίηση ή ανασκευή) ή βάσει 

οποιωνδήποτε παρατηρήσιμων δεδομένων της αγοράς. Η οντότητα λαμβάνει 

δεδομένα, σταθερά, από την ίδια αγορά όπου το μέσο δημιουργήθηκε ή αποκτήθηκε. 

Η καλύτερη απόδειξη της εύλογης αξίας ενός χρηματοπιστωτικού μέσου κατά την 

αρχική αναγνώριση είναι η τιμή συναλλαγής (δηλαδή η εύλογη αξία του 

ανταλλάγματος που λήφθηκε ή καταβλήθηκε), εκτός αν η εύλογη αξία εκείνου του 

χρηματοπιστωτικού μέσου αποδεικνύεται μέσω της σύγκρισης με άλλες 

παρατηρήσιμες συναλλαγές της αγοράς που αφορούν το ίδιο μέσο (χωρίς 

τροποποίηση ή ανασκευή) ή βάσει μιας τεχνικής αποτίμησης της οποίας οι 

μεταβλητές περιλαμβάνουν μόνο δεδομένα από παρατηρήσιμες αγορές. 

Η αρχική απόκτηση ή δημιουργία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου ή ανάληψη μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης είναι μια αγοραία 

συναλλαγή που παρέχει τη βάση για την εκτίμηση της εύλογης αξίας του 

χρηματοπιστωτικού μέσου. 

Ειδικότερα, αν το χρηματοπιστωτικό μέσο είναι χρεωστικός τίτλος, η εύλογη αξία 

του μπορεί να προσδιοριστεί με αναφορά στις συνθήκες της αγοράς που 

επικρατούσαν κατά την ημερομηνία της απόκτησης ή δημιουργίας του και τις 

τρέχουσες συνθήκες της αγοράς ή τα επιτόκια που χρεώνονται επί του παρόντος από 

την οντότητα ή για παρόμοιους χρεωστικούς τίτλους. Εναλλακτικά, εφόσον δεν 

υπάρχει μεταβολή του πιστωτικού κινδύνου του οφειλέτη και των εφαρμοστέων 

πιστωτικών περιθωρίων μετά τη δημιουργία του χρεωστικού τίτλου, μπορεί να 

εκτιμηθεί το τρέχον επιτόκιο της αγοράς χρησιμοποιώντας ένα επιτόκιο αναφοράς 

που αντανακλά καλύτερη πιστωτική ποιότητα από ότι ο υποκείμενος χρεωστικός 

τίτλος, διατηρώντας σταθερό το πιστωτικό περιθώριο και προσαρμόζοντας για τη 

μεταβολή του επιτοκίου αναφοράς από την ημερομηνία δημιουργίας. Αν οι συνθήκες 

έχουν μεταβληθεί από την πιο πρόσφατη συναλλαγή της αγοράς, η αντίστοιχη 

μεταβολή στην εύλογη αξία του χρηματοπιστωτικού μέσου υπό αποτίμηση 
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προσδιορίζεται με αναφορά στις τρέχουσες τιμές ή τα τρέχοντα επιτόκια για 

παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα, προσαρμοσμένα, όπως αρμόζει, για τις διαφορές 

σε σχέση με το μέσο που 

αποτιμάται. 

 Η ίδια πληροφόρηση δύναται να μην είναι διαθέσιμη σε κάθε ημερομηνία 

επιμέτρησης. 

Για παράδειγμα, κατά την ημερομηνία που η οντότητα χορηγεί ένα δάνειο ή 

αποκτά έναν χρεωστικό τίτλο που δεν διαπραγματεύεται ενεργά σε αγορά, η οντότητα 

έχει τιμή συναλλαγής που είναι συγχρόνως και αγοραία τιμή. Όμως, ενδέχεται να μην 

είναι διαθέσιμες νέες πληροφορίες κατά την επόμενη ημερομηνία επιμέτρησης και, 

αν και η οντότητα μπορεί να προσδιορίσει το γενικό επίπεδο των επιτοκίων της 

αγοράς, μπορεί να μη γνωρίζει το επίπεδο των πιστωτικών ή άλλων κινδύνων που οι 

συμμετέχοντες στην αγορά θα εξέταζαν κατά την τιμολόγηση του μέσου την 

ημερομηνία εκείνη. Η οντότητα μπορεί να μην έχει πληροφορίες από πρόσφατες 

συναλλαγές ώστε να προσδιορίσει το κατάλληλο πιστωτικό περιθώριο επί του 

βασικού επιτοκίου που πρέπει να χρησιμοποιήσει κατά τον προσδιορισμό ενός 

προεξοφλητικού επιτοκίου για έναν υπολογισμό παρούσας αξίας. Θα ήταν εύλογο να 

υποτεθεί, εν απουσία αποδείξεων περί του αντιθέτου, ότι δεν έχουν υπάρξει 

μεταβολές εκείνου του περιθωρίου που υπήρχε κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε 

το δάνειο. Όμως, η οντότητα θα αναμενόταν να καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να 

προσδιορίσει αν υπάρχει απόδειξη ότι έχει υπάρξει μεταβολή στους παράγοντες 

αυτούς. Εάν υπάρχει απόδειξη μεταβολής, η οντότητα θα εξέταζε τις επιπτώσεις της 

μεταβολής κατά τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας του χρηματοπιστωτικού μέσου. 

Κατά την εφαρμογή της προεξόφλησης των ταμιακών ροών, η οντότητα χρησιμοποιεί 

ως προεξοφλητικό επιτόκιο το ισχύον ή τα ισχύοντα στην αγορά προεξοφλητικά 

επιτόκια για χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν ουσιωδώς τους ίδιους όρους και 

χαρακτηριστικά, όπως φερεγγυότητα του οφειλέτη, υπολειπόμενη περίοδο για την 

οποία το συμβατικό επιτόκιο παραμένει σταθερό, υπολειπόμενη περίοδο μέχρι την 

εξόφληση του κεφαλαίου και νόμισμα στο οποίο θα λάβουν χώρα οι πληρωμές. 

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και πληρωτέοι λογαριασμοί χωρίς καθορισμένο 

επιτόκιο επιμετρώνται συνήθως στην αρχικώς τιμολογηθείσα αξία τους, εκτός εάν η 

επίδραση της προεξόφλησης είναι επουσιώδης. 

 Καμία ενεργός αγορά: Συμμετοχικοί τίτλοι 
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Η εύλογη αξία συμμετοχικών τίτλων για τα οποία δεν υπάρχουν χρηματιστηριακές 

τιμές σε ενεργή αγορά και παραγώγων που συνδέονται και πρέπει να διακανονιστούν 

με την παράδοση τέτοιων μη εισηγμένων συμμετοχικών τίτλων είναι δυνατό να 

αποτιμηθεί αξιόπιστα σε δύο περιπτώσεις. 

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες η διακύμανση του εύρους των 

ορθολογικών εκτιμήσεων της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε συμμετοχικούς 

τίτλους που δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή και των παραγώγων που συνδέονται και 

πρέπει να διακανονίζονται με την παράδοση τέτοιων μη εισηγμένων σε 

χρηματιστήριο συμμετοχικών τίτλων δεν είναι πιθανό να είναι σημαντική. Η 

εκτίμηση της εύλογης αξίας ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το 

οποίο έχει αποκτήσει η οντότητα από τρίτο είναι κατά κανόνα εφικτή. Ωστόσο, αν το 

εύρος των εύλογων 

αξιών είναι σημαντικό και οι πιθανότητες των διάφορων εκτιμήσεων δεν μπορούν να 

εκτιμηθούν ορθολογικά, η οντότητα δεν μπορεί να επιμετρήσει το μέσο στην εύλογη 

αξία. 

 

 

3.2.7 Δεδομένα για τεχνικές αποτίμησης 

 

Μία κατάλληλη τεχνική για την εκτίμηση της εύλογης αξίας ενός συγκεκριμένου 

χρηματοπιστωτικού μέσου θα ενσωμάτωνε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς 

σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς και άλλους παράγοντες που είναι πιθανό να 

επηρεάσουν την εύλογη αξία του μέσου. Η εύλογη αξία ενός χρηματοπιστωτικού 

μέσου θα βασίζεται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους παράγοντες: 

 τη διαχρονική αξία του χρήματος (δηλαδή το βασικό ή το ελεύθερο 

κινδύνου επιτόκιο) 

Τα βασικά επιτόκια συνήθως μπορούν να προκύπτουν από παρατηρήσιμες τιμές 

κρατικών ομολόγων και συχνά παρατίθενται σε οικονομικές εκδόσεις. Τα επιτόκια 

αυτά συνήθως κυμαίνονται με τις αναμενόμενες ημερομηνίες των προβλεπόμενων 

ταμιακών ροών σε μία καμπύλη απόδοσης επιτοκίων για διαφορετικούς χρόνους. Για 

πρακτικούς λόγους, η οντότητα μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα ευρέως αποδεκτό και 

άμεσα παρατηρήσιμο γενικό επιτόκιο, όπως το LIBOR ή ένα επιτόκιο ανταλλαγής, 

ως επιτόκιο αναφοράς. (Επειδή επιτόκια όπως το LIBOR δεν είναι ελεύθερα 

κινδύνου, η κατάλληλη προσαρμογή για τον πιστωτικό κίνδυνο για το συγκεκριμένο 
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χρηματοπιστωτικό μέσο καθορίζεται βάσει του πιστωτικού κινδύνου του μέσου σε 

σχέση με τον πιστωτικό κίνδυνο του επιτοκίου αναφοράς.) Σε ορισμένες χώρες, τα 

κρατικά ομόλογα μπορούν να φέρουν σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο και να μην 

παρέχουν σταθερό βασικό επιτόκιο αναφοράς για μέσα που εκφράζονται στο νόμισα 

εκείνης της χώρας. Κάποιες οντότητες στις χώρες αυτές 

δύνανται να έχουν καλύτερη πιστωτική διαβάθμιση και χαμηλότερο επιτόκιο 

δανεισμού απ' ότι το κράτος. Σε τέτοια περίπτωση, τα βασικά επιτόκια μπορούν να 

καθοριστούν καταλληλότερα με αναφορά στα επιτόκια των εταιρικών ομολόγων και 

με την υψηλότερη διαβάθμιση που εκδίδονται στο νόμισμα εκείνης της χώρας. 

 τον πιστωτικό κίνδυνο 

Η επίδραση της εύλογης αξίας στον πιστωτικό κίνδυνο (δηλαδή η αύξηση επί του 

βασικού επιτοκίου για πιστωτικό κίνδυνο) μπορεί να προκύπτει από παρατηρήσιμες 

αγοραίες τιμές για διαπραγματεύσιμα μέσα διαφορετικής πιστωτικής διαβάθμισης ή 

από παρατηρήσιμα επιτόκια που χρεώνονται από δανειστές για δάνεια διαφορετικών 

πιστωτικών διαβαθμίσεων. 

 τις ισοτιμίες ξένων νομισμάτων 

Ενεργές αγορές συναλλάγματος υπάρχουν για τα περισσότερα κύρια νομίσματα και 

οι τιμές δημοσιεύονται καθημερινά σε οικονομικές εκδόσεις. 

 τις τιμές αγαθών 

Υπάρχουν παρατηρήσιμες αγοραίες τιμές για πολλά αγαθά. 

 τις τιμές μετοχών 

Τιμές (και δείκτες τιμών) διαπραγματεύσιμων συμμετοχικών τίτλων είναι άμεσα 

διαθέσιμες σε κάποιες αγορές. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνικές παρούσας 

αξίας για την εκτίμηση της τρέχουσας αγοραίας τιμής συμμετοχικών τίτλων για τα 

οποία δεν υπάρχουν παρατηρήσιμες τιμές. 

 τη μεταβλητότητα 

Δηλαδή, το μέγεθος μελλοντικών μεταβολών στην τιμή του χρηματοπιστωτικού 

μέσου ή άλλου στοιχείου. Η μεταβλητότητα των στοιχείων που διαπραγματεύονται 

ενεργά συνήθως μπορεί να εκτιμηθεί ορθολογιστικά βάσει των ιστορικών δεδομένων 

της αγοράς ή με τη χρήση της μεταβλητότητας που υποδηλώνουν οι τρέχουσες τιμές 

της αγοράς. 

 τον κίνδυνο προπληρωμής και εξαγοράς 
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Οι αναμενόμενοι ρυθμοί προπληρωμής για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

και οι ρυθμοί εξαγοράς για χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μπορούν να εκτιμηθούν 

βάσει ιστορικών δεδομένων. (Η εύλογη αξία μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 

που μπορεί να εξαγοραστεί από τον αντισυμβαλλόμενο δεν μπορεί να είναι 

χαμηλότερη από την παρούσα αξία του ποσού της εξαγοράς). 

 τα κόστη διαχείρισης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή 

μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 

Τα κόστη διαχείρισης μπορούν να εκτιμηθούν μέσω συγκρίσεων με τρέχουσες 

αμοιβές που χρεώνουν άλλοι συμμετέχοντες στην αγορά. Αν το κόστος διαχείρισης 

ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης είναι σημαντικό και άλλοι συμμετέχοντες στην αγορά θα αντιμετώπιζαν 

παρόμοιο κόστος, ο εκδότης θα τα συνεκτιμούσε κατά τον καθορισμό της εύλογης 

αξίας εκείνου του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Είναι πιθανό η εύλογη αξία κατά την έναρξη ενός 

συμβατικού δικαιώματος σε μελλοντικές αμοιβές να ισούται με τα κόστη δημιουργίας 

που έχουν καταβληθεί γι' αυτές, εκτός αν οι μελλοντικές αμοιβές και τα σχετικά 

κόστη δεν είναι ευθυγραμμισμένα με τα συγκρίσιμα στοιχεία της αγοράς. 

Η εύλογη αξία μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης με χαρακτηριστικό 

απαίτησης (π.χ. μία κατάθεση όψεως) δεν είναι χαμηλότερη από το ποσό που είναι 

άμεσα πληρωτέο, προεξοφλημένο από την πρώτη ημερομηνία που θα μπορούσε να 

απαιτηθεί η καταβολή του ποσού αυτού. 

 

 

3.2.8 Κέρδη και ζημίες 

 

Μια οντότητα δεν μπορεί να κάνει μεταφορές από και προς την κατηγορία του 

χαρτοφυλακίου που αποτιμάται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ενόσω 

το χρηματοπιστωτικό μέσο είναι εν ζωή. 

Αν, εξαιτίας αλλαγής της πρόθεσης ή της δυνατότητας, η απεικόνιση μίας 

επένδυσης ως διακρατούμενης μέχρι τη λήξη της δεν είναι πλέον κατάλληλη, η 

επένδυση θα επανακατατάσσεται ως διαθέσιμη προς πώληση και θα επιμετράται εκ 

νέου στην εύλογη αξία. 

Αν, λόγω αλλαγής της πρόθεσης ή της ικανότητας ή σε σπάνια περίπτωση που 

μία αξιόπιστη αποτίμηση εύλογης αξίας δεν είναι πλέον διαθέσιμη ή επειδή τα «δύο 
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προηγούμενα οικονομικά έτη», έχουν ήδη παρέλθει, είναι πιο ορθό να απεικονίζεται 

ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια χρηματοοικονομική υποχρέωση 

στο κόστος ή στο αποσβεσμένο κόστος, παρά στην εύλογη αξία του. Η εύλογη αξία 

του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης κατά την 

ημερομηνία αυτή αποτελεί το νέο κόστος ή αποσβεσμένο κόστος του. Κάθε 

προηγούμενο κέρδος ή ζημία από αυτό το περιουσιακό στοιχείο που έχει 

καταχωρηθεί απευθείας στην καθαρή θέση πρέπει να λογιστικοποιείται ως 

ακολούθως: 

 Στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου με μία 

καθορισμένη λήξη, το προηγούμενο κέρδος ή ζημία από αυτό το περιουσιακό 

στοιχείο που είχε καταχωρηθεί κατ' ευθείαν στην καθαρή θέση, πρέπει να 

αποσβένεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της υπολειπόμενης ζωής της 

διακρατούμενης μέχρι τη λήξη επένδυσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου. Κάθε διαφορά μεταξύ του νέου αποσβεσμένου 

κόστους και του ποσού εξόφλησης στη λήξη πρέπει να αποσβένεται κατά τη 

διάρκεια της υπολειπόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου με τη μέθοδο της εύλογης αξίας, όμοια με την απόσβεση τυχόν υπέρ 

ή υπό το άρτιο ποσών. 

 Στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, που δεν 

έχει μία καθορισμένη λήξη, το προηγούμενο κέρδος ή ζημία από αυτό το 

περιουσιακό στοιχείο που είχε καταχωρηθεί κατ' ευθείαν στην καθαρή θέση 

πρέπει να παραμένει στην καθαρή θέση μέχρις ότου το χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο πωληθεί ή άλλως διατεθεί. Το χρόνο πώλησης ή 

διάθεσής του αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

 

 

3.2.8.1 Κέρδη και ζημίες 

 

Κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν λόγω μεταβολής της εύλογης αξίας ενός 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης, που δεν αποτελεί μέρος μίας αντισταθμιστικής σχέσης θα 

αντιμετωπίζεται λογιστικά ως ακολούθως: 
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 Κέρδος ή ζημία επί ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που κατατάσσεται στην εύλογη αξία μέσω 

των αποτελεσμάτων θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

 Κέρδος ή ζημία επί διαθέσιμου προς πώληση χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου θα αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, μέσω 

της κατάστασης μεταβολών των ίδιων κεφαλαίων, εκτός από ζημίες 

απομείωσης και συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες, έως ότου το 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγραφεί, οπότε το σωρευτικό 

κέρδος ή ζημία που είχε προηγουμένως αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια θα 

αναγνωριστεί στα αποτελέσματα. Όμως, ο τόκος που υπολογίζεται με τη 

μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα (βλέπε 

ΔΛΠ 18 Έσοδα). Τα μερίσματα επί διαθέσιμου προς πώληση συμμετοχικού 

τίτλου αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν κατοχυρώνεται το δικαίωμα 

της οντότητας να λάβει πληρωμή (βλέπε ΔΛΠ 18). Για τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που 

απεικονίζονται στο αποσβεσμένο κόστος, το κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται 

στα αποτελέσματα κατά τη διαγραφή ή την απομείωση του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης και μέσω της διαδικασίας της απόσβεσης. Αν η οντότητα 

αναγνωρίσει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιώντας τη 

λογιστική της ημερομηνίας διακανονισμού, κάθε μεταβολή στην εύλογη αξία 

του περιουσιακού στοιχείου που θα ληφθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου 

μεταξύ της ημερομηνίας της εμπορικής συναλλαγής και της ημερομηνίας του 

διακανονισμού δεν αναγνωρίζεται για περιουσιακά στοιχεία που 

απεικονίζονται στο κόστος ή το αποσβεσμένο κόστος (εκτός από ζημίες 

απομείωσης). Για περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται στην εύλογη αξία, 

ωστόσο, η μεταβολή στην εύλογη αξία θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα ή 

στα ίδια κεφάλαια. 
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3.2.9Απομείωση  Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων 

3.2.9.1 Απομείωση και μη Εισπραξιμότητα Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών 

Στοιχείων 

 

Η οντότητα σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού της πρέπει να προσδιορίζει, αν 

υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις, ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο ή ομάδα περιουσιακών στοιχείων έχουν υποστεί απομείωση της αξίας τους. 

Αν υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια απόδειξη, η οντότητα θα πρέπει να προσδιορίσει και 

να καταχωρίσει το ποσό κάθε ζημίας απομείωσης. 

 

 

 

 

3.2.9.2 Αντικειμενικές αποδείξεις απομείωσης αξίας Χρηματοοικονομικών 

Περιουσιακών Στοιχείων 

 

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή 

ομάδα περιουσιακών στοιχείων έχει υποστεί απομείωση όταν υπάρχει αντικειμενική 

απόδειξη. 

Η εξαφάνιση μιας ενεργής αγοράς, εκ του λόγου ότι τα αξιόγραφα της 

οντότητας δεν είναι πλέον διαπραγματεύσιμα δημόσια δεν αποτελεί απόδειξη 

απομείωσης αξίας. Η υποβάθμιση της πιστωτικής διαβάθμισης μιας οντότητας δεν 

αποτελεί από μόνη της, απόδειξη απομείωσης αξίας, μολονότι είναι δυνατόν να είναι 

απόδειξη απομείωσης αξίας, σε συνδυασμό με άλλες διαθέσιμες πληροφορίες. Μία 

μείωση στην εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου κάτω 

από το κόστος ή το αποσβεσμένο κόστος του δεν αποδεικνύει αναγκαστικά ότι 

υπάρχει απομείωση (για παράδειγμα, μία μείωση της εύλογης αξίας μιας επένδυσης 

σε ένα χρεωστικό τίτλο 

που προκύπτει από αύξηση του επιτοκίου ελευθέρου κινδύνου). 

Εκτός από τα γεγονότα που περιγράφηκαν ανωτέρω, στις αντικειμενικές 

αποδείξεις απομείωσης αξίας για επένδυση σε συμμετοχικό τίτλο περιλαμβάνονται οι 

πληροφορίες για σημαντικές μεταβολές με αρνητικό αποτέλεσμα στην τεχνολογία, 

την αγορά, το οικονομικό ή νομικό περιβάλλον, στο οποίο η οντότητα 

δραστηριοποιείται, που υποδεικνύουν ότι το κόστος της επένδυσης στον συμμετοχικό 
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τίτλο μπορεί να μην ανακτηθεί. Μία σημαντική η παρατεταμένη μείωση της εύλογης 

αξίας μίας επένδυσης σε συμμετοχικό τίτλο κάτω του κόστους του επίσης αποτελεί 

αντικειμενική απόδειξη απομείωσης. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι παρατηρήσιμες πληροφορίες που απαιτούνται για 

την εκτίμηση του ύψους μιας ζημίας απομείωσης επί ενός χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου μπορεί να είναι περιορισμένες ή να μη σχετίζονται πλέον 

πλήρως με τις τρέχουσες συνθήκες. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβαίνει όταν 

ένας οφειλέτης αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες και τα ιστορικά στοιχεία που 

σχετίζονται με παρόμοιους οφειλέτες είναι περιορισμένα. Στις περιπτώσεις αυτές, η 

οντότητα χρησιμοποιεί την εμπειρία της προκειμένου να υπολογίσει το ποσό 

οποιασδήποτε ζημίας απομείωσης. Ομοίως, η οντότητα χρησιμοποιεί την εμπειρία 

της για την προσαρμογή των παρατηρήσιμων στοιχείων που αφορούν σε μία ομάδα 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες 

καταστάσεις. Η χρήση λογικών εκτιμήσεων αποτελεί ουσιώδες συστατικό στοιχείο 

της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και δεν βλάπτει την αξιοπιστία τους. 

 

 

3.2.9.3 Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία Απεικονιζόμενα στο 

Αποσβεσμένο Κόστος 

 

Αν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι υπάρχει ζημία απομείωσης που αφορά δάνεια 

και απαιτήσεις ή διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις που τηρούνται λογιστικά 

στο αποσβεσμένο κόστος, το ποσό της ζημίας επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ: 

 της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και 

 της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών 

προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του περιουσιακού 

στοιχείου. 

Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου θα μειώνεται είτε απευθείας είτε μέσω 

της χρήσης ενός λογαριασμού πρόβλεψης και το ποσό της ζημίας θα αναγνωρίζεται 

στα αποτελέσματα. 

Η οντότητα αξιολογεί αρχικά αν υφίσταται αντικειμενική απόδειξη για την 

απομείωση μεμονωμένα για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που είναι από 

μόνα τους σημαντικά και μεμονωμένα ή συλλογικά για χρηματοοικονομικά 
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περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι σημαντικά από μόνα τους. Αν η οντότητα 

προσδιορίσει ότι δεν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη της ύπαρξης απομείωσης για 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που αξιολογήθηκε μεμονωμένα, είτε είναι 

σημαντικό είτε όχι, εντάσσει το περιουσιακό στοιχείο σε ομάδα χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων με συναφή χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου τα οποία 

αξιολογεί για απομείωση σε συλλογικό επίπεδο. Περιουσιακά στοιχεία που 

αξιολογούνται για απομείωση μεμονωμένα και για τα οποία αναγνωρίζεται ή 

συνεχίζει να αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης δεν περιλαμβάνονται σε συλλογική 

αξιολόγηση για απομείωση. 

Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερη περίοδο το ύψος της ζημίας απομείωσης 

μειώνεται και η μείωση σχετίζεται εξ αντικειμένου με γεγονός που συμβαίνει μετά 

την αναγνώριση της απομείωσης, η ζημία απομείωσης που είχε αναγνωριστεί 

προηγουμένως θα αναστρέφεται είτε απευθείας, είτε με την προσαρμογή σχετικού 

λογαριασμό πρόβλεψης. Η αναστροφή δεν θα οδηγεί σε λογιστική αξία του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, που υπερβαίνει το ύψος που θα είχε το 

αποσβεσμένο κόστος αν η απομείωση δεν είχε αναγνωριστεί κατά την ημερομηνία 

της 

αναστροφής. Το ποσό της αναστροφής θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

Η απομείωση της αξίας ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το 

οποίο τηρείται λογιστικά στο αποσβεσμένο κόστος επιμετράται εφαρμόζοντας το 

αρχικό πραγματικό επιτόκιο του χρηματοπιστωτικού μέσου, επειδή προεξόφληση με 

το τρέχον επιτόκιο της αγοράς θα επέβαλε, στην πραγματικότητα, επιμέτρηση στην 

εύλογη αξία σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που διαφορετικά 

επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος. Αν οι όροι ενός δανείου, μιας απαίτησης ή 

επένδυσης που διακρατείται μέχρι τη λήξη, επαναδιαπραγματευτούν ή 

τροποποιηθούν με άλλο τρόπο λόγω οικονομικών δυσχερειών του οφειλέτη ή του 

εκδότη, η απομείωση επιμετράται με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο πριν την 

τροποποίηση των όρων. Οι ταμιακές ροές που σχετίζονται με βραχυπρόθεσμες 

απαιτήσεις δεν προεξοφλούνται αν η επίδραση της προεξόφλησης είναι επουσιώδης. 

Στην περίπτωση δανείου, απαίτησης ή επένδυσης διακρατούμενης μέχρι τη λήξη 

κυμαινόμενου επιτοκίου, το προεξοφλητικό επιτόκιο για την επιμέτρηση κάθε ζημίας 

απομείωσης είναι το τρέχον πραγματικό επιτόκιο που προσδιορίζεται στη σύμβαση. 

Μία πρακτική λύση είναι ο πιστωτής να επιμετρήσει την απομείωση ενός 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που τηρείται λογιστικά στο 
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αποσβεσμένο κόστος βάσει της εύλογης αξίας του μέσου, χρησιμοποιώντας μία 

παρατηρήσιμη αγοραία τιμή. Ο υπολογισμός της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμιακών ροών ενός εξασφαλισμένου χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου αντανακλά τις ταμιακές ροές που μπορούν να προκύψουν 

από αγωγή κατασχέσεως μείον του κόστους απόκτησης και πώλησης της 

εξασφάλισης, είτε είναι είτε δεν είναι πιθανή η αγωγή κατασχέσεως. 

Η διαδικασία για την εκτίμηση της απομείωσης λαμβάνει υπόψη όλα τα 

πιστωτικά ανοίγματα, όχι μόνον εκείνα με χαμηλή πιστωτική διαβάθμιση. Για 

παράδειγμα, αν μία οντότητα χρησιμοποιεί εσωτερικό σύστημα πιστωτικής 

διαβάθμισης λαμβάνει υπόψη όλες τις διαβαθμίσεις, όχι μόνον εκείνες που 

αντικατοπτρίζουν σοβαρή επιδείνωση της πιστοληπτικής αξιοπιστίας. 

Η διαδικασία για την εκτίμηση του ύψους μιας ζημίας απομείωσης μπορεί να 

καταλήξει σε ένα μοναδικό ποσό ή σε εύρος πιθανών ποσών. Στην τελευταία 

περίπτωση, η οντότητα αναγνωρίζει μία ζημία απομείωσης ίση προς την καλύτερη 

εκτίμηση του εύρους λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες 

πριν την έκδοση των οικονομικών καταστάσεων για τις συνθήκες που επικρατούσαν 

κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 

 

3.2.9.4 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται λογιστικά στο 

κόστος 

 

Αν υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις ότι έχει πραγματοποιηθεί ζημία απομείωσης 

επί μη εισηγμένου συμμετοχικού τίτλου που δεν τηρείται λογιστικά στην εύλογη αξία 

επειδή αυτή δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα ή επί παράγωγου περιουσιακού 

στοιχείου που συνδέεται και πρέπει να διακανονιστεί με την παράδοση τέτοιου μη 

εισηγμένου συμμετοχικού τίτλου, το ποσό της ζημίας απομείωσης επιμετράται ως η 

διαφορά μεταξύ: 

 της λογιστικής αξίας του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και 

 της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών 

προεξοφλημένων με το ισχύον επιτόκιο της αγοράς για παρεμφερή 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Τέτοιες ζημίες απομείωσης δεν θα αναστρέφονται. 
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3.2.9.5 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 

Όταν μία μείωση της εύλογης αξίας ενός διαθέσιμου προς πώληση 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου έχει αναγνωριστεί απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια και υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις ότι το περιουσιακό στοιχείο εκείνο 

έχει υποστεί απομείωση αξίας, η σωρευτική ζημία που είχε αναγνωριστεί απευθείας 

στα ίδια κεφάλαια θα αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια και θα αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα, έστω και αν το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο δεν έχει 

διαγραφεί. 

Το ποσό της σωρευτικής ζημίας που αφαιρείται από το ίδια κεφάλαια και 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα θα είναι η διαφορά μεταξύ: 

 του κόστους κτήσης (μετά την αφαίρεση αποπληρωμών κεφαλαίου και 

αποσβέσεων) και 

 της τρέχουσας εύλογης αξίας, μείον κάθε ζημίας απομείωσης σε αυτό το 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, η οποία είχε αναγνωριστεί 

προηγουμένως στα αποτελέσματα. 

Οι ζημίες απομείωσης που είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα για επένδυση σε 

συμμετοχικό τίτλο κατατασσόμενο ως διαθέσιμο προς πώληση δεν θα αναστρέφονται 

μέσω των αποτελεσμάτων. 

Στην περίπτωση που σε μεταγενέστερη περίοδο αυξάνεται η εύλογη αξία ενός 

χρεωστικού τίτλου κατατασσόμενου ως διαθέσιμου προς πώληση και η αύξηση 

σχετίζεται αντικειμενικά με γεγονός που λαμβάνει χώρα μετά την αναγνώριση στα 

αποτελέσματα της ζημίας απομείωσης, η ζημία απομείωσης θα αναστρέφεται και η 

αναστροφή θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

 

 

3.2.9.6 Έσοδα από τόκους μετά την αναγνώριση της απομείωσης 

 

Όταν ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή ομάδα συναφών περιουσιακών 

στοιχείων έχει υποτιμηθεί ως αποτέλεσμα ζημίας απομείωσης, για τον μεταγενέστερο 

υπολογισμό των εσόδων από τόκους εφαρμόζεται το επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε 
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για την προεξόφληση των μελλοντικών ταμιακών ροών για το σκοπό της επιμέτρησης 

της ζημίας απομείωσης. 

 

 

3.2.10 Αντιστάθμιση 

 

Αν υπάρχει μία προσδιορισμένη σχέση αντιστάθμισης, μεταξύ ενός μέσου 

αντιστάθμισης και ενός αντισταθμιζόμενου στοιχείου, τα κέρδη ή οι ζημίες που 

προκύπτουν από το αντισταθμιζόμενο μέσο και το αντισταθμιζόμενο στοιχείο 

αντιμετωπίζονται λογιστικά σύμφωνα με το παρόν πρότυπο. 

 

 

 

3.2.10.1  Μέσα Αντιστάθμισης 

 
1 Καθορισμός μέσου αντιστάθμισης 

Το Πρότυπο δεν περιορίζει τις περιπτώσεις υπό τις οποίες ένα παράγωγο μπορεί να 

προσδιορισθεί ως μέσο αντιστάθμισης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που 

αναφέρονται κατωτέρω στη λογιστική αντιστάθμισης, εκτός από κάποια πωληθέντα 

δικαιώματα προαίρεσης. 

Η πιθανή ζημία σε ένα δικαίωμα προαίρεσης που πωλεί μία οντότητα, μπορεί 

να είναι πολύ μεγαλύτερη, από την πιθανή αύξηση της αξίας του σχετικού 

αντισταθμιζόμενου στοιχείου. Επομένως, ένα πωληθέν δικαίωμα προαίρεσης, δεν 

είναι ένα μέσο αντιστάθμισης, εκτός αν προσδιορίζεται ως συμψηφισμός ενός 

αγορασμένου δικαιώματος προαίρεσης, συμπεριλαμβανομένου και τυχόν 

δικαιώματος, που ενσωματώνεται σε ένα άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο. Αντίθετα, 

ένα αγορασμένο δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να έχει πιθανά κέρδη ίσα ή μεγαλύτερα 

από τις ζημίες και συνεπώς, υπάρχει η πιθανότητα να περιορίζεται ο κίνδυνος από 

μεταβολές στις εύλογες αξίες ή στις ταμιακές ροές. Επομένως ένα αγορασμένο 

δικαίωμα 

προαίρεσης, μπορεί να θεωρηθεί ως μέσο αντιστάθμισης. 

Ένα μη παράγωγο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση 

μπορεί να προσδιορισθεί ως μέσο αντιστάθμισης, μόνο για αντιστάθμιση 

συναλλαγματικού κινδύνου. 
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Παράδειγμα 51 

 

 Προσδιορισμός μη παράγωγου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή 

υποχρέωσης για αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου 

 Μια διακρατούμενη μέχρι τη λήξη επένδυση που τηρείται στο αποσβεσμένο 

κόστος είναι δυνατό να προσδιοριστεί ως μέσο αντιστάθμισης του κινδύνου 

μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

 Μία επένδυση σε μη εισηγμένο σε χρηματιστήριο συμμετοχικό τίτλο που δεν 

τηρείται λογιστικά στην εύλογη αξία επειδή η εύλογη αξία του δεν μπορεί να 

επιμετρηθεί αξιόπιστα ή ένα παράγωγο που συνδέεται με και πρέπει να 

διακανονιστεί με την παράδοση τέτοιου μη εισηγμένου συμμετοχικού τίτλου 

δεν μπορεί να προσδιοριστεί ως μέσο αντιστάθμισης. 

 Οι συμμετοχικοί τίτλοι της ίδιας της οντότητας (ίδιες μετοχές) δεν αποτελούν 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

της οντότητας και συνεπώς, δεν μπορούν να προσδιοριστούν ως μέσα 

αντιστάθμισης. 

2 Λογιστική αντιστάθμισης κατά την ενοποίηση 

Για τους σκοπούς της λογιστικής αντιστάθμισης, μόνο μέσα τα οποία εμπλέκουν 

μέρος που δεν ανήκει στην αναφέρουσα οντότητα μπορούν να προσδιοριστούν ως 

μέσα αντιστάθμισης. Μολονότι επί μέρους οντότητες ενός ενοποιημένου ομίλου ή τα 

επί μέρους τμήματα μίας οντότητας ενδέχεται να υπεισέρχονται σε αντισταθμιστικές 

συναλλαγές με άλλες οντότητες του ομίλου ή τμήματα της ίδιας οντότητας, κάθε 

αποτέλεσμα τέτοιων ενδοεταιρικών συναλλαγών απαλείφεται κατά την ενοποίηση. 

Συνεπώς, για τέτοιες συναλλαγές αντιστάθμισης δεν εφαρμόζεται λογιστική 

αντιστάθμισης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου. Όμως, μπορεί 

να υπάγονται στη λογιστική αντιστάθμισης για τις επί μέρους ή ιδιαίτερες 

οικονομικές καταστάσεις των μεμονωμένων οντοτήτων του ομίλου ή για την κατά 

τομέα παρουσίαση, με τη προϋπόθεση ότι βρίσκονται εκτός της οντότητας ή του 

τομέα για τον οποίον γίνεται η αναφορά. 

3 Προσδιορισμός των μέσων αντιστάθμισης 

                                                
51 Λογιστικά Πρότυπα τόμος Γ΄ Εθνικό Καποδιστριακό Παν. Αθηνών 



151 
 

Κατά κανόνα υπάρχει μία μοναδική αποτίμηση της εύλογης αξίας ενός 

αντισταθμιστικού μέσου στο σύνολό του, οι δε παράγοντες που προξενούν μεταβολές 

στην εύλογη αξία είναι αλληλοεξαρτώμενοι. Επομένως, μία σχέση αντιστάθμισης 

προσδιορίζεται από την οντότητα για ένα μέσο αντιστάθμισης στο σύνολό του, εκτός 

από συγκεκριμένες εξαιρέσεις. 

Σε μία αντισταθμιστική σχέση είναι δυνατό να αντιστοιχίζεται μέρος του 

μέσου αντιστάθμισης, π.χ. το 50% του τεκμαρτού του ποσού. Εν τούτοις, δεν 

υφίσταται αντισταθμιστική σχέση για μέρος της διάρκειας του αντισταθμιστικού 

μέσου. 

Ένα μοναδικό μέσο αντιστάθμισης μπορεί να προσδιοριστεί ως αντιστάθμιση για 

πλέον του ενός είδους κινδύνου εφόσον πληρούνται τρεις προϋποθέσεις. 

 

 

3.2.11 Αντισταθμιζόμενα Στοιχεία 

 

1 Καθορισμός αντισταθμιζόμενου στοιχείου 

Ένα αντισταθμιζόμενο στοιχείο μπορεί να είναι: 

 ένα καταχωρημένο περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, 

 μία βέβαιη δέσμευση μη καταχωρούμενη, 

 μία πολύ πιθανή προσδοκώμενη συναλλαγή ή 

 μία καθαρή επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό. 

Επίσης το αντισταθμιζόμενο στοιχείο μπορεί να είναι: 

 ένα μοναδικό περιουσιακό στοιχείο, μια υποχρέωση, μία βέβαιη δέσμευση, 

μία πολύ πιθανή προσδοκώμενη συναλλαγή ή μία καθαρή επένδυση σε 

εκμετάλλευση στο εξωτερικό, 

 μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, βέβαιων δεσμεύσεων, 

πολύ πιθανών προσδοκώμενων συναλλαγών ή καθαρών επενδύσεων σε 

εκμετάλλευση στο εξωτερικό με παρόμοια χαρακτηριστικά κινδύνου ή 

 μόνο για αντιστάθμιση του κινδύνου επιτοκίου χαρτοφυλακίου, ένα τμήμα του 

χαρτοφυλακίου των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή 

υποχρεώσεων που μοιράζονται τον αντισταθμιζόμενο κίνδυνο. 

Μία επένδυση που διακρατείται μέχρι τη λήξη δεν μπορεί να είναι αντισταθμιζόμενο 

στοιχείο ως προς τον κίνδυνο επιτοκίου ή τον κίνδυνο προπληρωμών, γιατί ο 
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χαρακτηρισμός μίας επένδυσης ως κρατούμενη μέχρι τη λήξη συνεπάγεται ότι 

υπάρχει πρόθεση να διακρατηθεί η επένδυση μέχρι τη λήξη χωρίς να λαμβάνονται 

υπόψη οι μεταβολές στην εύλογη αξία ή τις ταμιακές ροές τέτοιας επένδυσης που 

αποδίδονται σε μεταβολές των επιτοκίων. Παρόλα αυτά, μία επένδυση 

διακρατούμενη μέχρι τη λήξη μπορεί να είναι αντισταθμιζόμενο στοιχείο ως προς τον 

συναλλαγματικό και τον πιστωτικό κίνδυνο. 

Οι περιπτώσεις στις οποίες δεν έχουμε αντισταθμιζόμενα στοιχεία είναι τρεις. 

Τέλος, για τους σκοπούς της αντισταθμιστικής λογιστικής, μόνο περιουσιακά 

στοιχεία, βέβαιες δεσμεύσεις και πολύ πιθανές προσδοκώμενες συναλλαγές στις 

οποίες εμπλέκεται μέρος που δεν ανήκει στην οντότητα, μπορούν να ορισθούν ως 

αντισταθμιζόμενα στοιχεία. Εξυπακούεται ότι η λογιστική αντιστάθμισης μπορεί να 

εφαρμοστεί σε συναλλαγές μεταξύ οντοτήτων ή τομέων του ιδίου ομίλου μόνο στις 

επί μέρους ή ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις εκείνων των οντοτήτων ή τομέων 

και όχι στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου. 

2 Προσδιορισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων ως αντισταθμιζόμενα στοιχεία 

Αν το αντισταθμιζόμενο στοιχείο είναι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 

ή υποχρέωση, μπορεί να αντισταθμίζεται μερικώς ως προς τις ταμιακές του ροές ή 

την εύλογη αξία του, εφόσον μπορεί να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα της 

αντιστάθμισης. 

Σε μία αντιστάθμιση εύλογης αξίας της έκθεσης στον κίνδυνο επιτοκίου ενός 

χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων (και 

μόνο σε τέτοια αντιστάθμιση), το σκέλος που αντισταθμίζεται μπορεί να 

προσδιοριστεί βάσει ενός ποσού συναλλάγματος αντί ως μεμονωμένα περιουσιακά 

στοιχεία (ή υποχρεώσεις). Αν και το χαρτοφυλάκιο μπορεί, για λόγους διαχείρισης 

κινδύνου, να περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, το 

προσδιοριζόμενο ποσό είναι ένα ποσό περιουσιακών στοιχείων ή ένα ποσό 

υποχρεώσεων. Ο προσδιορισμός καθαρού ποσού που περιλαμβάνει περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις δεν επιτρέπεται. Η οντότητα μπορεί να αντισταθμίσει ένα 

ποσοστό του κινδύνου επιτοκίου που συνδέεται με αυτό το προσδιοριζόμενο ποσό. 

Για παράδειγμα, στην περίπτωση αντιστάθμισης ενός χαρτοφυλακίου που περιέχει 

προπληρωθέντα  περιουσιακά στοιχεία, η οντότητα μπορεί να αντισταθμίσει τη 

μεταβολή στην εύλογη αξία που αποδίδεται σε μεταβολή αντισταθμιζόμενου 

επιτοκίου βάσει αναμενόμενων, αντί συμβατικών, ημερομηνιών αναπροσαρμογής 

επιτοκίων. 
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3 Προσδιορισμός μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ως αντισταθμιζόμενα 

στοιχεία 

Αν το αντισταθμιζόμενο στοιχείο είναι ένα μη χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο ή υποχρέωση, μπορεί να χαρακτηρίζεται σαν ένα αντισταθμιζόμενο στοιχείο 

σε δύο περιπτώσεις. 

4 Προσδιορισμός ομάδων στοιχείων ως αντισταθμιζόμενα στοιχεία 

Όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις συναθροίζονται και αντισταθμίζονται ως 

ομάδα, μόνο αν τα επί μέρους περιουσιακά στοιχεία ή οι επί μέρους υποχρεώσεις της 

ομάδας έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό, την έκθεση στον κίνδυνο που προσδιορίζεται 

ως αντισταθμιζόμενη. Επιπλέον, η αλλαγή της εύλογης αξίας που προκύπτει εξαιτίας 

του αντισταθμιζόμενου κινδύνου για κάθε επί μέρους στοιχείο της ομάδας θα πρέπει 

να είναι περίπου ανάλογη προς τη συνολική αλλαγή της εύλογης αξίας που προκύπτει 

για την ομάδα από τον αντισταθμιζόμενο κίνδυνο. 

Μια αντιστάθμιση συνολικής καθαρής θέσης, αντί ενός συγκεκριμένου 

αντισταθμιζόμενου στοιχείου δεν πληροί τις προϋποθέσεις της λογιστικής 

αντιστάθμισης. Παρόλα αυτά υπάγεται στη λογιστική της αντιστάθμισης, αν ορισθεί 

σαν αντισταθμισμένη θέση μέρος των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων. 

 

 

Παράδειγμα52 

 

Αντιστάθμιση μέρους των περιουσιακών στοιχείων 

Αν μία Τράπεζα έχει απαιτήσεις 100 μονάδων και υποχρεώσεις 90 μονάδων με 

κινδύνους και όρους όμοιας φύσης και επιθυμεί να αντισταθμίσει το καθαρό άνοιγμα 

των 10 μονάδων, μπορεί να ορίσει τις 10 μονάδες από αυτές τις απαιτήσεις ως το 

αντισταθμιζόμενο στοιχείο. Ο χαρακτηρισμός αυτός θα μπορούσε να εφαρμοσθεί, αν 

οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις είναι χρηματοπιστωτικά μέσα σταθερού επιτοκίου, 

οπότε υπάρχει αντιστάθμιση εύλογης αξίας ή αν είναι χρηματοπιστωτικά μέσα 

κυμαινόμενου επιτοκίου, οπότε υπάρχει αντιστάθμιση ταμιακών ροών. Ομοίως, αν η 

οντότητα έχει βέβαιη δέσμευση να πραγματοποιήσει μία αγορά σε ξένο νόμισμα 

(έστω 100 μονάδων) και βέβαιη δέσμευση να πραγματοποιήσει μία πώληση σε ξένο 

νόμισμα (έστω 90 μονάδων), μπορεί να αντισταθμίσει το συμψηφιστικό υπόλοιπο 
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(των 10 μονάδων) με την αγορά παραγώγου το οποίο χαρακτηρίζεται σαν μέσο 

αντιστάθμισης των 10 μονάδων από τις 100 της βέβαιης δέσμευσης αγοράς. 

 

3.2.12 Λογιστική αντιστάθμισης 

Σύμφωνα με τη λογιστική αντιστάθμισης αναγνωρίζεται συμψηφιστικά στα 

αποτελέσματα, η επίδραση των μεταβολών των εύλογων αξιών του μέσου 

αντιστάθμισης και του αντισταθμιζόμενου στοιχείου. 

 

 

 

 

Παράδειγμα 53 

 

Παραδείγματα σχέσεων αντιστάθμισης 

 Παράδειγμα Αντιστάθμισης Εύλογης Αξίας είναι μία αντιστάθμιση με έκθεση 

στις μεταβολές της εύλογης αξίας χρεωστικού τίτλου σταθερού επιτοκίου, ως 

αποτέλεσμα διακυμάνσεων επιτοκίων. Η αντιστάθμιση αυτή θα μπορούσε να 

συναφθεί είτε από τον εκδότη, είτε από τον κάτοχο. 

 Παράδειγμα Αντιστάθμισης ταμιακών ροών είναι η χρήση συμφωνίας 

ανταλλαγής επιτοκίων, προκειμένου χρέος κυμαινόμενου επιτοκίου να 

μεταβληθεί σε χρέος σταθερού επιτοκίου (δηλαδή μία αντιστάθμιση 

μελλοντικής συναλλαγής, όπου οι μελλοντικές ταμιακές ροές που 

αντισταθμίζονται είναι οι μελλοντικές πληρωμές τόκων). Μία αντιστάθμιση 

του συναλλαγματικού κινδύνου μιας βέβαιης δέσμευσης μπορεί να 

λογιστικοποιείται ως αντιστάθμιση εύλογης αξίας ή ως αντιστάθμιση 

ταμιακών ροών. 

 

Αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου μιας βέβαιης δέσμευσης. 

Μια αντιστάθμιση της διακύμανσης της τιμής του πετρελαίου που αφορά σε μη 

αναγνωρισμένη συμβατική δέσμευση αγοράς πετρελαίου σε συγκεκριμένη τιμή από 

εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, είναι μια αντιστάθμιση στην έκθεση κινδύνου 
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μεταβολής στην εύλογη αξία. Παρόλα αυτά, τέτοια αντιστάθμιση, μπορεί 

εναλλακτικά να αντιμετωπισθεί λογιστικά ως αντιστάθμιση ταμιακών ροών. 

 

 

 

3.2.13 Αποτελεσματική Αντιστάθμιση 

 

Μία αντιστάθμιση θεωρείται άκρως αποτελεσματική αν πληρούνται δύο 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

Η αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης αξιολογείται, κατ' ελάχιστον κατά 

την κατάρτιση των ετήσιων ή ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της οντότητας. 

Το Πρότυπο αυτό, δεν καθορίζει μία μοναδική μέθοδο για την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης. Η μέθοδος που μία επιχείρηση υιοθετεί για 

να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης εξαρτάται από τη 

στρατηγική διαχείρισης των κινδύνων της. Κατά περίπτωση, η οντότητα υιοθετεί 

διαφορετικές μεθόδους για διαφορετικούς τύπους αντιστάθμισης. 

Όταν οι κύριοι όροι του μέσου αντιστάθμισης και του αντισταθμιζόμενου 

περιουσιακού στοιχείου, ή της υποχρέωσης, ή της αντισταθμιζόμενης βέβαιης 

δέσμευσης ή της πολύ πιθανής προβλεπόμενης συναλλαγής είναι οι ίδιοι, οι 

μεταβολές της εύλογης αξίας και των ταμιακών ροών που συναρτώνται με τον 

κίνδυνο που αντισταθμίζεται, συμψηφίζονται πλήρως, τόσο κατά τη δημιουργία της 

αντιστάθμισης, όσο και μετέπειτα μέχρι τη λήξη της. 

 

 

Παράδειγμα54 

 

 Παραδείγματα αποτελεσματικής αντιστάθμισης 

 Μία ανταλλαγή επιτοκίων, πιθανόν να είναι μία αποτελεσματική 

αντιστάθμιση, όταν τα ονομαστικά ποσά και το κεφάλαιο, οι όροι, οι 

ημερομηνίες αναπροσαρμογής του επιτοκίου, οι ημερομηνίες εισπράξεων και 

πληρωμών τόκων και κεφαλαίου και η βάση για την επιμέτρηση των 
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επιτοκίων είναι ίδια για το μέσο αντιστάθμισης και το αντισταθμιζόμενο 

στοιχείο. 

 Μια αντιστάθμιση πολύ πιθανής προβλεπόμενης αγοράς ενός αγαθού με ένα 

προθεσμιακό συμβόλαιο, έχει μεγάλες πιθανότητες να είναι πολύ 

αποτελεσματική εάν: 

 το προθεσμιακό συμβόλαιο είναι για αγορά της ίδιας ποσότητας, του ίδιου 

εμπορεύματος, κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο, όπως η αντισταθμιζόμενη 

προβλεπόμενη αγορά, 

 η εύλογη αξία του προθεσμιακού συμβολαίου κατά την έναρξη είναι μηδέν, 

και 

 είτε η μεταβολή στο υπέρ ή υπό του άρτιου ποσού του προθεσμιακού 

συμβολαίου εξαιρείται από την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και 

καταχωρείται απ' ευθείας στα αποτελέσματα, είτε η μεταβολή στις 

αναμενόμενες ταμιακές ροές της πολύ πιθανής προβλεπόμενης συναλλαγής 

βασίζεται στην προθεσμιακή τιμή του εμπορεύματος. 

 

 

3.2.14 Ειδικές περιπτώσεις αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της 

αντιστάθμισης 

 

Στην περίπτωση κινδύνου επιτοκίου, η αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης 

μπορεί να αξιολογηθεί με την κατάρτιση ληξιαρίου για χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που δείχνει την καθαρή 

έκθεση επιτοκιακού κινδύνου για κάθε χρονική περίοδο, με την προϋπόθεση ότι η 

καθαρή έκθεση σχετίζεται με συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση (ή με 

συγκεκριμένη ομάδα περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων ή συγκεκριμένο τμήμα 

αυτών), που δημιουργεί καθαρή έκθεση και η αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης 

αξιολογείται σε σχέση με εκείνο το περιουσιακό στοιχείο ή εκείνη την υποχρέωση. 

Κατά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μιας αντιστάθμισης, η 

οντότητα απαιτείται να λαμβάνει υπόψη τη διαχρονική αξία του χρήματος. Το 

σταθερό επιτόκιο του αντισταθμιζόμενου στοιχείου δε χρειάζεται να συμπίπτει με το 

σταθερό επιτόκιο συμφωνίας ανταλλαγής επιτοκίου που έχει ορισθεί ως αντιστάθμιση 

εύλογης αξίας. 
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Επίσης το μεταβλητό επιτόκιο ενός τοκοφόρου περιουσιακού στοιχείου ή 

υποχρέωσης δε χρειάζεται να είναι το ίδιο, με το μεταβλητό επιτόκιο μιας συμφωνίας 

ανταλλαγής επιτοκίου που έχει προσδιορισθεί ως αντιστάθμιση ταμιακών ροών. Η 

εύλογη αξία μιας συμφωνίας ανταλλαγής επιτοκίου προκύπτει από τις συμψηφιστικές 

εισπράξεις και πληρωμές της. Τα σταθερά και κυμαινόμενα επιτόκια μιας συμφωνίας 

ανταλλαγής επιτοκίου, μπορεί να μεταβληθούν χωρίς να επηρεάζεται η 

συμψηφιστική καταβολή, αν αμφότερα μεταβάλλονται κατά το ίδιο ποσό. 

 

 

3.2.15  Μη Αποτελεσματική Αντιστάθμιση 

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το μέσο αντιστάθμισης συμψηφίζει μόνο μέρος του 

αντισταθμιζόμενου κινδύνου. 

Παράδειγμα55 

 

Παραδείγματα μη αποτελεσματικής αντιστάθμισης 

 Μία αντιστάθμιση δεν είναι πλήρως αποτελεσματική όταν το μέσο 

αντιστάθμισης και το αντισταθμιζόμενο στοιχείο εκφράζονται σε διαφορετικά 

νομίσματα των οποίων οι ισοτιμίες δεν μεταβάλλονται αλληλοδιαδοχικά. 

 Επίσης, μία αντιστάθμιση κινδύνου ως προς τα επιτόκια, που χρησιμοποιεί 

ένα παράγωγο δεν είναι πλήρως αποτελεσματική, όταν μέρος της μεταβολής 

της εύλογης αξίας του παραγώγου οφείλεται στον πιστωτικό κίνδυνο του 

αντισυμβαλλόμενου. 

 

 

3.2.16 Υπαγωγή στην Αντισταθμιστική Λογιστική 

 

Η αντιστάθμιση, για να υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής της αντισταθμιστικής 

λογιστικής, πρέπει να σχετίζεται με συγκεκριμένο και καθορισμένο κίνδυνο και όχι 

στους γενικούς επιχειρηματικούς κινδύνους της οντότητας, ενώ τελικά πρέπει να 

επηρεάζει τα αποτελέσματα της οντότητας. Μία αντιστάθμιση του κινδύνου 

απαξίωσης ενός ενσώματου περιουσιακού στοιχείου ή του κινδύνου απαλλοτρίωσης 
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της ιδιοκτησίας από το δημόσιο δεν υπάγεται στην λογιστική της αντιστάθμισης γιατί 

η αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης δεν μπορεί να προσμετρηθεί δεδομένου ότι 

δεν μπορούν να προσμετρηθούν αξιόπιστα οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι. 

 

 

3.2.17 Παύση εφαρμογής της λογιστικής αντιστάθμισης 

 

Αν η οντότητα δεν πληροί τα κριτήρια για την αποτελεσματικότητα της 

αντιστάθμισης, παύει τη λογιστική αντιστάθμισης από την τελευταία ημερομηνία 

κατά την οποία αποδείχθηκε η συμμόρφωση με την αποτελεσματικότητα της 

αντιστάθμισης. Ωστόσο, αν η οντότητα εξατομικεύσει το γεγονός ή τη μεταβολή των 

συνθηκών που δημιούργησε την αδυναμία ανταπόκρισης στα κριτήρια της 

αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης, αποδεικνύοντας παράλληλα ότι η 

αντιστάθμιση ήταν αποτελεσματική πριν το γεγονός ή τη μεταβολή των συνθηκών, η 

οντότητα παύει τη λογιστική αντιστάθμισης από την ημερομηνία του γεγονότος ή τη 

μεταβολή των συνθηκών. 

 

 

3.2.18 Αντισταθμίσεις Εύλογης Αξίας 

 

Αν μία αντιστάθμιση εύλογης αξίας πληροί τους όρους για να υπαχθεί στη λογιστική 

αντιστάθμισης κατά τη διάρκεια της περιόδου, πρέπει να λογιστικοποιείται σύμφωνα 

με ορισμένους κανόνες. 

1 Αντιστάθμιση εύλογης αξίας σε κίνδυνο επιτοκίου 

Για αντιστάθμιση εύλογης αξίας της έκθεσης σε κίνδυνο επιτοκίου μέρους ενός 

χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων (και 

μόνο σε τέτοια αντιστάθμιση), το κέρδος ή η ζημία που αφορά το αντισταθμιζόμενο 

στοιχείο μπορεί να παρουσιασθεί: 

 είτε σε ιδιαίτερο συγκεκριμένο κονδύλιο εντός των περιουσιακών στοιχείων, 

για εκείνες τις περιόδους αναπροσαρμογής του επιτοκίου κατά τις οποίες το 

αντισταθμιζόμενο στοιχείο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο, 

 είτε σε ιδιαίτερο συγκεκριμένο κονδύλιο εντός των υποχρεώσεων, για εκείνες 

τις περιόδους αναπροσαρμογής του επιτοκίου κατά τις οποίες το 

αντισταθμιζόμενο στοιχείο αποτελεί υποχρέωση. 



159 
 

Τα ιδιαίτερα συγκεκριμένα κονδύλια που αναφέρονται ανωτέρω θα 

παρουσιάζονται δίπλα στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή τις 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Τα ποσά που περιλαμβάνονται σε εκείνα τα 

συγκεκριμένα κονδύλια θα αφαιρούνται από τον ισολογισμό όταν τα περιουσιακά 

στοιχεία ή οι υποχρεώσεις με τις οποίες σχετίζονται διαγραφούν. 

2 Απόσβεση της αναπροσαρμογής αντισταθμιζόμενου μέσου 

Κάθε αναπροσαρμογή στη λογιστική αξία ενός αντισταθμιζόμενου 

χρηματοπιστωτικού μέσου για το οποίο χρησιμοποιείται η μέθοδος του πραγματικού 

επιτοκίου πρέπει να απoσβένεται στα αποτελέσματα. Η απόσβεση μπορεί να αρχίσει 

με την εμφάνιση της αναπροσαρμογής και θα αρχίζει το αργότερο το χρόνο που το 

αντισταθμιζόμενο στοιχείο παύει να αναπροσαρμόζεται για μεταβολές στην εύλογη 

αξία του, που απορρέουν από τον αντισταθμιζόμενο κίνδυνο. Η απόσβεση βασίζεται 

σε επανυπολογιζόμενο πραγματικό επιτόκιο κατά την ημερομηνία της έναρξης της 

απόσβεσης. Όμως, αν στην περίπτωση μιας αντιστάθμισης εύλογης αξίας της έκθεσης 

σε κίνδυνο επιτοκίου ενός χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων ή υποχρεώσεων (και μόνο σε τέτοια αντιστάθμιση), η απόσβεση με 

επανυπολογιζόμενο πραγματικό επιτόκιο δεν είναι εφικτή, η αναπροσαρμογή θα 

αποσβένεται με τη χρήση σταθερής μεθόδου. Η προσαρμογή θα αποσβένεται πλήρως 

μέχρι τη λήξη του χρηματοπιστωτικού μέσου ή, στην περίπτωση αντιστάθμισης του 

κινδύνου επιτοκίου ενός χαρτοφυλακίου, μέχρι την εκπνοή της σχετικής περιόδου 

αναπροσαρμογής του επιτοκίου. 

3 Μη αναγνωρισμένη βέβαιη δέσμευση προσδιορισμένη ως αντισταθμιζόμενο 

στοιχείο 

Όταν μία μη αναγνωρισμένη βέβαιη δέσμευση προσδιορίζεται ως αντισταθμιζόμενο 

στοιχείο, η συνεπακόλουθη σωρευτική μεταβολή της εύλογης αξίας της βέβαιης 

δέσμευσης που αποδίδεται στον αντισταθμιζόμενο κίνδυνο αναγνωρίζεται ως 

περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση με αντίστοιχο κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα. 

Οι μεταβολές στην εύλογη αξία του μέσου αντιστάθμισης αναγνωρίζονται 

επίσης στα αποτελέσματα. Όταν η οντότητα αναλαμβάνει βέβαιη δέσμευση να 

αποκτήσει ένα περιουσιακό 

στοιχείο ή να αναλάβει υποχρέωση που είναι αντισταθμιζόμενο στοιχείο σε 

αντιστάθμιση εύλογης αξίας, η αρχική λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή 

της υποχρέωσης που προκύπτει από την ανταπόκριση της οντότητας στη βέβαιη 

δέσμευση προσαρμόζεται ώστε να περιλαμβάνει τη σωρευτική μεταβολή της εύλογης 
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αξίας της βέβαιης δέσμευσης που αποδίδεται στον αντισταθμιζόμενο κίνδυνο που 

είχε αναγνωριστεί στον ισολογισμό. 

 

 

Παράδειγμα56   

 

 Παράδειγμα που απεικονίζει τη λογιστικοποίηση μιας αντιστάθμισης 

στις μεταβολές της εύλογης αξίας μίας επένδυσης σε χρέος σταθερού επιτοκίου, σαν 

αποτέλεσμα μεταβολών των επιτοκίων (από την άποψη του κατόχου) 

Στο πρώτο έτος ένας επενδυτής αγοράζει για 100 μονάδες ένα χρεόγραφο που 

ταξινομείται ως διαθέσιμο προς πώληση. Στο τέλος του πρώτου έτους η εύλογη αξία 

του χρεογράφου είναι 110 μονάδες. 

4 Διακοπή εφαρμογής αντισταθμιστικής λογιστικής εύλογης αξίας 

Μία οντότητα πρέπει να διακόπτει μελλοντικά την εφαρμογή της αντισταθμιστικής 

λογιστικής σε τρεις περιπτώσεις. 

I. Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών 

Αν μία αντιστάθμιση ταμιακών ροών πληροί τους όρους για να υπαχθεί στη 

λογιστική αντιστάθμισης, κατά τη διάρκεια της περιόδου πρέπει να λογιστικοποιείται 

με βάση 

συγκεκριμένους κανόνες. 

 Εξαιρέσεις της καταχώρησης αντιστάθμισης ταμιακών ροών 

Αν μια αντιστάθμιση προσδοκώμενης συναλλαγής καταλήξει μεταγενέστερα στην 

αναγνώριση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μίας υποχρέωσης, 

τότε τα κέρδη ή ζημίες που είχαν αναγνωρισθεί κατ' ευθείαν στα ίδια κεφάλαια, θα 

πρέπει να επανακαταταχθούν στα αποτελέσματα, κατά την περίοδο που το αποκτηθέν 

περιουσιακό στοιχείο ή η αναληφθείσα υποχρέωση επηρεάζει τα αποτελέσματα. 

Όμως, αν η οντότητα αναμένει ότι όλο ή μέρος μιας ζημίας που αναγνωρίστηκε 

απευθείας στα ίδια κεφάλαια δεν θα ανακτηθεί σε μία ή περισσότερες 

μελλοντικές περιόδους, θα επανακατατάξει στα αποτελέσματα το ποσό που δεν 

αναμένεται να ανακτηθεί. 

Αν μία αντιστάθμιση προσδοκώμενης συναλλαγής μεταγενέστερα καταλήξει στην 

αναγνώριση ενός μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας μη 
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χρηματοοικονομικής υποχρέωσης ή μία προσδοκώμενη συναλλαγή που αφορά μη 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μη χρηματοοικονομική υποχρέωση 

μετατραπεί σε βέβαιη δέσμευση στην οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης, 

τότε η οντότητα θα υιοθετήσει ένα από τα κατωτέρω: 

 Τα σχετιζόμενα κέρδη ή ζημίες που είχαν αναγνωριστεί απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια θα τα επανακαταταξεί στα αποτελέσματα, κατά την ίδια περίοδο ή 

περιόδους που το αποκτηθέν περιουσιακό στοιχείο ή η αναληφθείσα 

υποχρέωση επηρεάζει τα αποτελέσματα (όπως κατά τις περιόδους που 

αναγνωρίζεται δαπάνη απόσβεσης ή κόστος πωλήσεων). Όμως, αν η οντότητα 

αναμένει ότι όλο ή μέρος μιας ζημίας που αναγνωρίστηκε απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια δεν θα ανακτηθεί σε μία ή περισσότερες μελλοντικές περιόδους, θα 

επανακατατάξει στα αποτελέσματα το ποσό που δεν αναμένεται να ανακτηθεί. 

 Τα σχετιζόμενα κέρδη και ζημίες που αναγνωρίστηκαν απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια, θα αφαιρεθούν και θα τα περιλαμβάνει στο αρχικό κόστος ή σε 

άλλη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. 

Για όλες τις άλλες περιπτώσεις αντισταθμίσεις ταμιακών ροών (εξαιρουμένων 

αυτών που αναφέρουμε ανωτέρω), ποσά που είχαν καταχωρηθεί κατ' ευθείαν στα ίδια 

κεφάλαια πρέπει να μεταφέρονται στα αποτελέσματα στην περίοδο ή στις περιόδους 

κατά τη διάρκεια των οποίων η αντισταθμιζόμενη προσδοκώμενη συναλλαγή 

επηρεάζει τα αποτελέσματα. 

 Διακοπή αντισταθμιστικής λογιστικής ταμιακών ροών 

Μία επιχείρηση πρέπει να διακόπτει μελλοντικά την λογιστική αντιστάθμισης για 

αντιστάθμιση ταμιακών ροών, εάν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις. 

 

 

3.2.19 Αντισταθμίσεις μίας Καθαρής Επένδυσης57 

 

Αντισταθμίσεις μίας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό, 

συμπεριλαμβανομένων των αντισταθμίσεων των χρηματικών στοιχείων που 

αντιμετωπίζονται λογιστικά ως μέρος της καθαρής επένδυσης, πρέπει να 

λογιστικοποιούνται όπως οι αντισταθμίσεις ταμιακών ροών. 

                                                
57 Πρωτοψάλτης Νικόλαος,  Αντιστάθμιση και Λογιστική Αντιστάθμισης 
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Το κέρδος ή ζημία από το μέσο αντιστάθμισης που αφορά στην 

αποτελεσματική αναλογία της αντιστάθμισης που αρχικά είχε απεικονιστεί κατ' 

ευθείαν στα ίδια κεφάλαια θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάθεση της 

εκμετάλλευσης στο εξωτερικό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
4.1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ν. 2238/1994 

ΚΑΙ Ν. 4110/2013 
 
 

Στο κεφάλαιο αυτό στην πρώτη ενότητα θα συγκρίνουμε, το νόμο 2238/1994 με το 

νέο φορολογικό νόμο 4110/2013 με ένα παράδειγμα στο οποίο, θα διενεργηθούν 

υπολογισμοί με βάση τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων 

σύμφωνα με το νόμο 4110/2013, με παράθεση των υπολογισμών σε συγκριτικούς 

πίνακες και σχολιασμοί επί των συγκριτικών αποτελεσμάτων. 

 Στη δεύτερη ενότητα θα συγκρίνουμε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα με τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με ένα παράδειγμα και θα αναλύσουμε τις διαφορές που 

ορίζονται από τη νομοθεσία 
 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ58  

 

Η ανώνυμη εταιρεία «ΤΕΧΝΟΧΡΩΜ  Α.Β.Ε.», η οποία έχει καταβλημένο μετοχικό 

κεφάλαιο € 10.000.000, στη χρήση 2011 (1/1/2011 – 31/12/2011) πραγματοποίησε 

καθαρά κέρδη € 7.500.000. 

Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως ανήλθαν σε € 22.000.000 και μεταξύ αυτών 

περιλαμβάνονται: 

α) «Κέρδη από πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού» € 1.035.000. 

β) «Έσοδα από συμμετοχή σε άλλες ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες» € 945.000. 

Επί των μερισμάτων αυτών έχει παρακρατηθεί φόρος 21% από € 198.450, ο 

οποίος έχει απεικονισθεί σε χρέωση του λογαριασμού 33.13.02. 

γ) «Τόκοι καταθέσεων τραπεζών εσωτερικού» € 600.000. 

Κατά την είσπραξη των τόκων αυτών παρακρατήθηκε φόρος 10% από € 60.000, ο 

οποίος έχει απεικονισθεί σε χρέωση του λογαριασμού 33.13.06. 

δ) «Έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο» € 660.000. 

                                                
58 Σημειώσεις Πάτσης Παναγιώτης Αθήνα 2011 
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Επί των εσόδων αυτών αποδόθηκε φόρος εισοδήματος, με εξάντληση της 

φορολογικής υποχρέωσης της εταιρείας, ποσού € 99.000. Ο φόρος αυτός 

απεικονίζεται σε χρέωση του λογαριασμού 33.13.99. 

ε) «Κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο» € 700.000. 

Οι μετοχές αυτές είχαν αποκτηθεί σε προηγούμενες του 2010 χρήσεις. 

Τα κέρδη αυτά, η Διοίκηση της εταιρείας δεν επιθυμεί να φορολογηθούν. 

Μεταξύ των εξόδων της χρήσεως περιλαμβάνονται: 

α) Χρεωστικοί τόκοι ποσού € 1.600.000 και 

β) Έξοδα που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2238/94 η 

έκπτωσή τους από τα ακαθάριστα έσοδα, συνολικού ποσού € 961.500. 

Η προκαταβολή φόρου της προηγούμενης χρήσης ανέρχεται σε € 1.069.300. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στη 

τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί στις 27 Ιουνίου 2012, 

όπως από τα κέρδη της χρήσεως 2011: 

α) Να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό ποσού € 300.000. 

β) Να διανεμηθεί στους μετόχους ποσού € 2.100.000. 

γ) Τα υπόλοιπο των κερδών να παραμείνει στην εταιρεία. 

Με βάση τα ανωτέρω να προσδιορισθεί ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος, η 

προκαταβολή φόρου της τρέχουσας χρήσης, οι λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και να συνταχθεί 

ο πίνακας διαθέσεως των αποτελεσμάτων. 

 

 

α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΕ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

ΕΣΟΔΑ 
Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, επειδή στα 

ακαθάριστα έσοδα περιλαμβάνονται έσοδα αφορολόγητα, έσοδα φορολογηθέντα 

κατά ειδικό τρόπο και έσοδα από συμμετοχή σε ημεδαπές επιχειρήσεις, οι δαπάνες 

που θα εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα μειώνονται κατά: 

α) τους αναλογούντες σε αυτά τα έσοδα χρεωστικούς τόκους και 
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β) ποσοστό 5% επί των εσόδων αυτών ως λοιπές δαπάνες. 

Η μείωση αυτή των δαπανών πραγματοποιείται στη δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος, προσθέτοντας τα προαναφερόμενα ποσά στα φορολογητέα κέρδη κατά 

την αναμόρφωση των αποτελεσμάτων. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του Ν. 2238/1994, 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 3091/2002 και 

ισχύει από 24.12.2002, οι «Τόκοι καταθέσεων τραπεζών εσωτερικού» φορολογούνται 

με τις γενικές διατάξεις, εφόσον ο δικαιούχος του εισοδήματος δεν είναι πρόσωπο του 

άρθρου 2 του Ν. 2238/1994, ημεδαπή ή αλλοδαπή τραπεζική και ασφαλιστική 

επιχείρηση, συνεταιρισμός που έχει συσταθεί νόμιμα και ένωση συνεταιρισμών. 

Επίσης, μετά την τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν. 2238/1994 από το άρθρο 39 του 

Ν. 3522/2006, από 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά, δε συντρέχει η περίπτωση εσόδου 

φορολογηθέντος κατ’ ειδικό τρόπο. Η αναφορά τέτοιου εσόδου στο παρόν 

παράδειγμα γίνεται προκειμένου να παρατεθεί ο φορολογικός χειρισμός του, εάν 

εμφανισθεί ανάλογη περίπτωση στο μέλλον. 

Τέλος, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργού των Οικονομικών 1115606/18.12.97 

ΠΟΛ 1327, στα έσοδα που δε θα υπαχθούν σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις και 

στα οποία αναλογούν δαπάνες, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 

31 του Ν. 2238/1994, δε συμπεριλαμβάνονται τα κέρδη από πώληση μετοχών 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο. Τα κέρδη αυτά απαλλάσσονται από το φόρο 

εισοδήματος, με την προϋπόθεση ότι θα εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού 

αποθεματικού με προορισμό το συμψηφισμό ζημιών που θα προκύψουν στο μέλλον 

από την πώληση χρεογράφων. 

Έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας  1.035.000 

Έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο  660.000 

Έσοδα από συμμετοχές  945.000 

Σύνολο  2.640.000 

Ακαθάριστα έσοδα  22.000.000 

Χρεωστικοί τόκοι  1.600.000 
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Χρεωστικοί τόκοι € 192.000 

(1.600.000 × 2.640.000 ÷ 22.000.000)   

Λοιπές δαπάνες (2.640.000 × 5%) € 132.000 

Σύνολο € 324.000 

β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 106 του Ν. 2238/1994, επειδή στα 

ακαθάριστα έσοδα περιλαμβάνονται έσοδα αφορολόγητα και έσοδα φορολογηθέντα 

κατ’ ειδικό τρόπο, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, για τον προσδιορισμό 

των φορολογητέων κερδών της εταιρείας προστίθεται σε αυτά το μέρος των εσόδων 

αυτών που αναλογεί στο μέρισμα (διανεμόμενα κέρδη), μετά από αναγωγή αυτού σε 

μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου εισοδήματος. 

Για τον προσδιορισμό των διανεμομένων κερδών που αναλογούν στα αφορολόγητα 

και στα κατ’ ειδικό τρόπο φορολογηθέντα έσοδα λαμβάνονται τα συνολικά κέρδη που 

προκύπτουν από τον ισολογισμό της χρήσεως. 
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Φορολογία με το προϊσχύον καθεστώς Φορολογία με το ισχύον καθεστώς από 1/1/2013 

Καθαρά κέρδη χρήσεως  7.500.000 

Πλέον:   

Λογιστικές διαφορές  961.500 

Δαπάνες που αναλογούν σε απαλλασσόμενα 

έσοδα 

 324.000 

Σύνολο  8.785.500 

Μείον:   

Έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας 1.035.000  

Έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο 660.000  

Έσοδα από συμμετοχές σε επιχειρήσεις του 

εσωτερικού 

945.000  

Κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων 700.000 3.340.000 

Αναμορφωμένα κέρδη  5.445.500 

Πλέον:   

Αναλογία αφορολογήτων εσόδων επί των 

διανεμομένων 

289.800  

(2.100.000 × 1.035.000 ÷ 7.500.000)   

Αναλογών φόρος εισοδήματος (289.800 × 0,20 

÷ 0,80) 

72.450 362.250 

Πλέον:   

Αναλογία φορολογηθέντων εσόδων κατά ειδικό   

Καθαρά κέρδη χρήσεως  7.500.000 

Πλέον:   

Λογιστικές διαφορές  961.500 

Δαπάνες που αναλογούν σε απαλλασσόμενα 

έσοδα 

 324.000 

Σύνολο  8.785.500 

Μείον:   

Έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας 1.035.000  

Έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο 660.000  

Έσοδα από συμμετοχές σε επιχειρήσεις του 

εσωτερικού 

945.000  

Κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων 700.000 3.340.000 

Αναμορφωμένα κέρδη  5.445.500 

Πλέον:   

Αναλογία αφορολογήτων εσόδων επί των 

διανεμομένων 

289.800  

(2.100.000 × 1.035.000 ÷ 7.500.000)   

Αναλογών φόρος εισοδήματος (289.800 × 0,26 

÷ 0,74) 

101.821 391.621 

Πλέον:   

Αναλογία φορολογηθέντων εσόδων κατά ειδικό   
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τρόπο 

επί των διανεμομένων 184.800  

(2.100.000 × 660.000 ÷ 7.500.000)   

Αναλογών φόρος εισοδήματος (184.200 × 0,20 

÷ 0,80) 

46.200 231.000 

Φορολογητέα κέρδη σε μεταφορά  6.038.700 

Φορολογητέα κέρδη από μεταφορά  6.038.700 

Συντελεστής φορολογίας  20% 

Φόρος εισοδήματος  1.207.750 
 

τρόπο 

επί των διανεμομένων 184.800  

(2.100.000 × 660.000 ÷ 7.500.000)   

Αναλογών φόρος εισοδήματος (184.200 × 0,26 

÷ 0,74) 

64.719 249.519 

Φορολογητέα κέρδη σε μεταφορά  6.086.640 

Φορολογητέα κέρδη από μεταφορά  6.086.640 

Συντελεστής φορολογίας  26% 

Φόρος εισοδήματος  1.582.526 
 

Με σταθερά όλα τα υπόλοιπα δεδομένα και αύξηση του συντελεστή φορολογίας κατά 6% (από 20% σε 26%), τα κέρδη αυξάνονται κατά 

0,79%, ενώ ο φόρος εισοδήματος αυξάνεται κατά 31% περίπου. 
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γ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡ. 38 Ν. 2238/1994  700.000 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του Ν. 2238/1994, τα κέρδη από την πώληση 

μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών απαλλάσσονται από το φόρο, με την προϋπόθεση 

ότι τα κέρδη αυτά εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού με προορισμό το 

συμψηφισμό ζημιών που τυχόν θα προκύψουν στο μέλλον από πώληση μετοχών εισηγμένων ή μη. 

 

δ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΟΔΑ 
 

Φορολογία με το προϊσχύον καθεστώς Φορολογία με το ισχύον καθεστώς από 1/1/2013 

Έσοδα απαλλασσόμενα 

της φορολογίας 

 1.035.000 

Μείον:   

Αναλογία αυτών επί των 

διανεμομένων 

289.800  

Αναλογών φόρος 

εισοδήματος 

72.450 362.250 

Υπόλοιπο αφορολογήτων 

εσόδων 

 672.750 

 

Έσοδα απαλλασσόμενα της 

φορολογίας 

 1.035.000 

Μείον:   

Αναλογία αυτών επί των 

διανεμομένων 

289.800  

Αναλογών φόρος  

εισοδήματος 

101.821 391.621 

Υπόλοιπο αφορολογήτων 

εσόδων 

 642.279 

 

 
 

ε. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ 

Φορολογία με το προϊσχύον καθεστώς Φορολογία με το ισχύον καθεστώς από 1/1/2013 

Έσοδα φορολογηθέντα 

κατ’ ειδικό τρόπο 

 660.000 

Μείον:   

Αναλογία αυτών επί των 

διανεμομένων 

184.800  

Αναλογών φόρος 

εισοδήματος 

46.200 231.000 

Υπόλοιπο εσόδων 

φορολογηθέντων κατ’ 

ειδικό τρόπο 

 429.000 

 

Έσοδα φορολογηθέντα κατ’ 

ειδικό τρόπο 

 660.000 

Μείον:   

Αναλογία αυτών επί των 

διανεμομένων 

184.800  

Αναλογών φόρος  

εισοδήματος 

64.719 249.519 

Υπόλοιπο εσόδων 

φορολογηθέντων κατ’ ειδικό 

τρόπο 

 410.481 
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Όπως παρατηρείται, λόγω της αύξησης του συντελεστή φορολογίας κατά 6% (ήτοι από 20% σε 
26%), το αποθεματικό από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα, καθώς και εκείνο από έσοδα 
φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο, είναι μειωμένο κατά 4,53% και 4,32% αντίστοιχα. 

 

Τα ανωτέρω υπόλοιπα των αφορολογήτων εσόδων και των εσόδων φορολογηθέντων κατ’ ειδικό 

τρόπο, πρέπει να εμφανίζονται υποχρεωτικά σε ειδικούς λογαριασμούς αποθεματικών κατά 

περίπτωση, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών 1044770/10159/Β0012, 

πολ. 1117/23.3.1993, η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 106 του Ν. 

2238/1994. 

 

 

στ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

Έσοδα από συμμετοχές  945.000 

Μείον:   

Αναλογία αυτών επί των διανεμομένων  264.600 

(2.100.000 × 945.000 ÷ 7.500.000)   

Υπόλοιπο εσόδων εκ συμμετοχών  680.400 

 

 

Σημείωση: 

Τα έσοδα από συμμετοχή σε άλλη ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία στη χρήση 2010 έχουν φορολογηθεί 

στην πηγή και κατά τη διανομή τους παρακρατήθηκε φόρος 21%. Επειδή ο παρακρατηθείς αυτός 

φόρος, εκπίπτει από τον παρακρατηθέντα φόρο των διανεμομένων κερδών, κατά το μέρος που 

αναλογεί στα έσοδα από συμμετοχές που περιλαμβάνονται στα διανεμόμενα κέρδη της ανώνυμης 

εταιρείας, τα μη διανεμηθέντα έσοδα από συμμετοχές, θα πρέπει να παρακολουθούνται σε 

ιδιαίτερους λογαριασμούς των ιδίων κεφαλαίων, κατά συντελεστή παρακράτησης. 
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ζ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Φορολογία με το προϊσχύον καθεστώς Φορολογία με το ισχύον καθεστώς από 1/1/2013 

Καθαρά κέρδη χρήσεως  7.500.000 

Μείον:   

Φόρος εισοδήματος  1.207.750 

Κέρδη προς διάθεση  6.292.250 
 

Καθαρά κέρδη χρήσεως  7.500.000 

Μείον:   

Φόρος εισοδήματος  1.582.526 

Κέρδη προς διάθεση  5.917.474 
 

 
 
Η αύξηση του συντελεστή φορολογίας κατά 6% από 20% σε 26%, επέφερε μείωση των κερδών 
προς διάθεση κατά 5,96% 
 

Τα κέρδη διατίθενται ως εξής: 

Φορολογία με το προϊσχύον καθεστώς Φορολογία με το ισχύον καθεστώς από 

1/1/2013 

Τακτικό αποθεματικό  300.000 

Μερίσματα  2.100.000 

Αποθεματικό άρθρου 38 Ν. 

2238/1994 

 700.000 

Αποθεματικό από 

απαλλασσόμενα της 

φορολογίας έσοδα 

 672.750 

Αποθεματικό από έσοδα 

φορολογηθέντα κατ’ ειδικό 

τρόπο 

 429.000 

Αποθεματικό από έσοδα εκ 

συμμετοχών 

 680.400 

Υπόλοιπο κερδών εις νέον  1.410.100 

  6.292.250 

   
 

Τακτικό αποθεματικό  300.000 

Μερίσματα  2.100.000 

Αποθεματικό άρθρου 38 Ν. 

2238/1994 

 700.000 

Αποθεματικό από 

απαλλασσόμενα της φορολογίας 

έσοδα 

 642.279 

Αποθεματικό από έσοδα 

φορολογηθέντα κατ’ ειδικό 

τρόπο 

 410.481 

Αποθεματικό από έσοδα εκ 

συμμετοχών 

 680.400 

Υπόλοιπο κερδών εις νέον  1.084.314 

  5.917.474 

   
 

 
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το υπόλοιπο κερδών εις νέον μειώθηκε κατά 325.786 
ευρώ και σε ποσοστό  23,10%. 
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η. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 i. Οφειλόμενος κύριος φόρος εισοδήματος 

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 109 του Ν. 2238/1994, από το συνολικό ποσό του 

φόρου εκπίπτουν: 

α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του 

Ν. 2238/1994. 

β) Ο φόρος που παρακρατήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του 

Ν. 2238/1994. 

γ) Ο φόρος που αναλογεί στο μέρος των εσόδων των φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο με 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, που διανέμεται και το οποίο έχει προσαυξήσει τα 

κέρδη προς φορολογία της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 

106 του Ν. 2238/1994. 

 

Φορολογία με το προϊσχύον καθεστώς Φορολογία με το ισχύον καθεστώς από 

1/1/2013 

Φόρος εισοδήματος  1.207.750 

Μείον:   

Προκαταβολή φόρου 

προηγούμενης χρήσεως 

1.069.300  

Παρακρατηθείς φόρος επί 

των τόκων τραπεζών 

εσωτερικού 

 

60.000 

 

Καταβληθείς φόρος επί του 

μέρους των εσόδων των 

φορολογηθέντων κατ’ 

ειδικό τρόπο που αναλογεί  

  

στα διανεμόμενα  (99.000 × 

231.000 ÷ 660.000) 

34.650 1.163.950 

Οφειλόμενος φόρος 

εισοδήματος 

 43.800 

 

 

Φόρος εισοδήματος  1.582.526 

Μείον:   

Προκαταβολή φόρου 

προηγούμενης χρήσεως 

1.069.300  

Παρακρατηθείς φόρος επί 

των τόκων τραπεζών 

εσωτερικού 

 

60.000 

 

Καταβληθείς φόρος επί του 

μέρους των εσόδων των 

φορολογηθέντων κατ’ 

ειδικό τρόπο που αναλογεί  

  

στα διανεμόμενα  (99.000 

× 249.519÷ 660.000) 

37.428 1.166.728 

Οφειλόμενος φόρος 

εισοδήματος 

 415.798 
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Η αύξηση του οφειλόμενου φόρου, μετά την έκπτωση των προκαταβλητέων και παρακρατούμενων 

φόρων ανέρχεται σε 371.998 ευρώ και ποσοστιαία  περίπου σε 800%. Η ποσοστιαία σύγκριση, 

λόγω των μεγεθών σύγκρισης, είναι ενδεικτική.  

 

 

 ii. Προκαταβολή φόρου εισοδήματος τρέχουσας χρήσης 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 111, η προκαταβολή 

του φόρου ανέρχεται στο 80% του φόρου (κύριου και συμπληρωματικού) της κλειόμενης χρήσεως. 

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 111 από το ποσό της 

προκαταβολής: 

 εκπίπτουν οι παρακρατηθέντες στην πηγή φόροι, 

 δεν εκπίπτουν οι παρακρατηθέντες φόροι επί των εισοδημάτων των φορολογηθέντων κατ’ 

ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 

 

Φορολογία με το προϊσχύον καθεστώς Φορολογία με το ισχύον καθεστώς από 

1/1/2013 

Κύριος φόρος εισοδήματος   1.207.750 

Ποσοστό προκαταβολής  80% 

  966.200 

Μείον:   

Παρακρατηθείς φόρος επί των 

τόκων τραπεζών εσωτερικού 

60.000 

Προκαταβολή φόρου 

τρέχουσας χρήσης 

 906.200 

 

Κύριος φόρος εισοδήματος   1.582.526 

Ποσοστό προκαταβολής  80% 

  1.266.020 

Μείον:   

Παρακρατηθείς φόρος επί των 

τόκων τραπεζών εσωτερικού 

60.000 

Προκαταβολή φόρου 

τρέχουσας χρήσης 

 1.206.020 

 

Η αύξηση της προκαταβολής φόρου, λόγω της αύξησης του συντελεστή φορολογίας ανέρχεται σε 

299.820€ και σε ποσοστό 33% περίπου. 
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 iii. Εκκαθάριση φόρων - τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος 

Φορολογία με το προϊσχύον καθεστώς Φορολογία με το ισχύον καθεστώς από 

1/1/2013 

Οφειλόμενος κύριος φόρος 

εισοδήματος  

43.800 

Προκαταβολή φόρου τρέχουσας 

χρήσης 

906.200 

Οφειλόμενο ποσό 950.000 
 

Οφειλόμενος κύριος φόρος 

εισοδήματος  

415.798 

Προκαταβολή φόρου τρέχουσας 

χρήσης 

1.206.020 

Οφειλόμενο ποσό 1.621.818 
 

Από την εκκαθάριση φόρου εισοδήματος, το τελικό ποσό φόρου αυξάνεται κατά 671.818 ευρώ και 

σε ποσοστό  κατά 70,71% περίπου. 

 

 iv. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν 2238/1994, η ανώνυμη εταιρεία 

ΤΕΧΝΟΧΡΩΜ Α.Β.Ε. υποχρεούται να παρακρατήσει φόρο με συντελεστή 25% από τα 

διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα). 

Η παρακράτηση αυτή ενεργείται κατά την καταβολή ή πίστωση των δικαιούχων με τα εισοδήματα 

αυτά και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γενική 

Συνέλευση των μετόχων. 

Ο παρακρατηθείς φόρος αποδίδεται εντός του επόμενου μήνα από το μήνα που έγινε η 

παρακράτηση. 

Συνεπώς, εάν η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΤΕΧΝΟΧΡΩΜ  

Α.Β.Ε.» συνέλθει στις 27-06-2012, η παρακράτηση του φόρου θα διενεργηθεί μέχρι την 27-07-

2012 και ο οφειλόμενος φόρος θα αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι την 31-08-2012. 

Στην περίπτωση κατά την οποία στα ακαθάριστα έσοδα του νομικού προσώπου περιλαμβάνονται 

και έσοδα από συμμετοχή σε άλλο νομικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε., 

από το φόρο που υποχρεούται να αποδώσει, αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει παρακρατηθεί 

και αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη που προέρχονται από τις συμμετοχές αυτές. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 54 του ΚΦΕ, όπως ισχύουν μετά την 

αντικατάστασή τους με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.4110/2013 (ΦΕΚ Α΄ 17/23-01-2013) για τα 

διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από την 1/1/2014 και μετά, 

διενεργείται παρακράτηση φόρου 10%.  
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Φορολογία με το προϊσχύον καθεστώς Φορολογία με το ισχύον καθεστώς από 1/1/2013 

Διανεμόμενα μερίσματα  2.100.000 

Συντελεστής παρακράτησης φόρου  25% 

Παρακρατούμενος φόρος  525.000 

Μείον   

Ο παρακρατηθείς φόρος επί του 

μέρους των διανεμομένων που 

αναλογούν στα έσοδα από 

μερίσματα 

  

55.566 

[2.100.000 × 945.000 ÷ 7.500.000] 

× 21% 

  

Οφειλόμενος φόρος  469.434 
 

Διανεμόμενα μερίσματα  2.100.000 

Συντελεστής παρακράτησης φόρου  10% 

Παρακρατούμενος φόρος  210.000 

Μείον   

Ο παρακρατηθείς φόρος επί του 

μέρους των διανεμομένων που 

αναλογούν στα έσοδα από 

μερίσματα 

  

55.566 

[2.100.000 × 945.000 ÷ 7.500.000] × 

21% 

  

Οφειλόμενος φόρος  154.434 
 

 
Λόγω της μείωσης του συντελεστή παρακράτησης φόρου στα διανεμόμενα από 25% σε 10%, ο 
παρακρατούμενος φόρος διανεμομένων, και ο τελικώς οφειλόμενος φόρος διανεμομένων μειώθηκε 
κατά 315.000 ευρώ και σε ποσοστό μείωση 60% 
 
 
 
 

4.2.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΔΛΠ- ΕΓΛΣ 
 

Α)Η εταιρία Άλφα απέκτησε στις 3 Ιανουαρίου του 2011 μηχάνημα ωφέλιμης ζωής 5 ετών. Το 

Μηχάνημα αγοράστηκε έναντι 96.500 ευρώ τοις μετρητοίς και κατεβλήθησαν επίσης για ναύλα 

500, ασφάλιστρα 1500, εκτελωνιστικά 1000, συναρμολόγησης 500 και λοιπά ειδικά έξοδα αγοράς 

500 ευρώ, η ωφέλιμη ζωή του είναι 5 έτη. 

Την 1η Νοεμβρίου του 2011 η εταιρία Άλφα αγόρασε μετρητοίς 500 μετοχές της εταιρίας Λάμδα, 

που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο έναντι 4ευρώ έκαστης. Την 31/12/2011 η  αξία της 

μετοχής στο χρηματιστήριο είναι 4,5 ευρώ.  

 

ΛΥΣΗ 

Σύμφωνα με τα ΕΛΠ: 

Κόστος κτήσης 

96.500+500+1500+1000+500=100.000 Ευρώ 

Αποσβέσεις 

100.000*24%=24000 
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Σύμφωνα με τα ΔΛΠ: 

Κόστος κτήσης 

96.500+500+1500+1000+500+500=100.500 

Αποβέσεις 

100.500/5=20.100 

 

ΑΞΙΕΣ 31/12/2011                                          ΑΞΙΕΣ 31/2/2011 

ΕΛΠ                                                                  ΔΛΠ 

Μηχανήματα       100.000                           Μηχανήματα       100.500 

Αποσβέσεις            24.000      Αποσβέσεις 20.100 

Μετοχές                 2.000                                 Μετοχές                  2.000 

                                                                         Κέρδη εις νέον 250 

  

 

 

Β) Την 31/12/2013 η πραγματική αξία του μηχανήματος με εκτίμηση αρμοδίου υπολογίζεται σε 

120.000 ευρώ χωρίς να αλλάξει η ωφέλιμη ζωή του. 

 

Μηχάνημα                         100.500 

Αποσβέσεις (100.500/5*3)  60300 

Αναπόσβεστη αξία 40200 

 

 

Λογιστικές Εγγραφές 

Μηχάνημα                                     19500 

Αποσβεσθέντα  Μηχανήματα        60300   
 
      Διαφορά αναπροσαρμογής                               79800          
                
 
Σημείωση: Με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα αναπροσαρμογές ακινήτων γίνονται στα 
γήπεδα και οικόπεδα και πραγματοποιούνται κάθε τέσσερα χρόνια. Συνεπώς, δεν μπορεί να γίνει 
αναπροσαρμογή.  
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4.2.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω παράδειγμα, με βάση τα ΕΛΠ οι αποσβέσεις καθορίζονται από 

τη φορολογική νομοθεσία, ενώ στο ΔΛΠ 16 καθορίζονται με βάση την ωφέλιμη ζωή των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων. Στην πράξη οι αποσβέσεις είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες των ΕΛΠ 

και διαρκούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επίσης, ορισμένα έξοδα που θα δημιουργούσαν 

εισροές για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορούσαν να κεφαλαιοποιηθούν. Τα έξοδα εγκατάστασης 

και αναδιοργάνωσης, δεν κεφαλαιοποιούνται στα ΔΛΠ και επιβαρύνουν τα αποτελέσματα 

χρήσεως. Αυτό οδηγεί σε μείωση των αποτελεσμάτων χρήσεως όταν δημιουργούνται τέτοια έξοδα 

και δεν επιτρέπει την συσσώρευσή τους. 

 

Σύμφωνα με τα ΔΛΠ αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων, μπορεί να γίνει κάθε χρόνο και 

η διαφορά αναπροσαρμογής μεταφέρεται στην καθαρή θέση μέσω της κατάστασης συνολικών 

εσόδων  και αν είναι αρνητική μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσεως. Ενώ στα ΕΛΠ, η 

αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια και η διαφορά 

αναπροσαρμογής μεταφέρεται στην καθαρή θέση και κεφαλαιοποιείται. Το πρότυπο 16 ορίζει ότι 

τα πάγια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα Λειτουργικά και τα Επενδυτικά. Επενδυτικά είναι τα 

πάγια που δεν χρησιμοποιούνται για το κύριο αντικείμενο της επιχείρησης ενώ λειτουργικά είναι τα 

πάγια που χρησιμοποιούνται ως προς την κύρια δραστηριότητά της. Τα επενδυτικά πάγια 

αποτιμούνται κάθε χρόνο και οι διαφορές αποτίμησης μεταφέρονται στα αποτελέσματα. 

 

Ένα άλλο σημαντικό πρότυπο είναι το ΔΛΠ 17 «leazing» (χρηματοδοτική μίσθωση), το 

οποίο αναφέρεται στη λογιστική των μισθώσεων η οποία αντιμετωπίζεται ως μακροπρόθεσμος 

δανεισμός και χρεώνεται το πάγιο και πιστώνεται η μακροπρόθεσμη υποχρέωση. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται κανονικά καθώς επίσης και η αναπροσαρμογές της αξίας τους. Στα Ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα αυτή η μίσθωση δεν εμφανίζεται στον ισολογισμό. 

 

Όσον αφορά τις συμμετοχές, οι αποτίμησή τους γίνεται στην μικρότερη κατ’ είδος, ανάμεσα 

στην τιμή κτήσεως και τρέχουσα τιμή. Η θετική διαφορά μεταφέρεται σε αποθεματικό και η 

αρνητική, συμψηφίζεται με το αποθεματικό ή μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσεως. Αυτό 

οδηγεί σε μεγαλύτερη καθαρή θέση και μεγαλύτερα κέρδη σε σχέση με τα ΕΛΠ. Αυτό συμβαίνει 

διότι με βάση τα Ελληνικά πρότυπα μια συμμετοχή καταχωρείται στο κόστος κτήσης της. 

Το ίδιο ισχύει και για τις μετοχές και τα εμπορικά χρεόγραφα τα οποία αποτιμούνται και αυτά στην 

κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή. Το μειονέκτημα του προτύπου είναι ο βαθμός αξιοπιστίας των 
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αποτιμήσεων και μπορεί να επιφέρει μεγάλα ποσά τα οποία αποτελούν αξίες αποτίμησης και όχι 

πραγματικές αξίες. 

 

Το ΔΛΠ 12 αναφέρεται στην αναβαλλόμενη φορολογία. Ο αναβαλλόμενος φόρος είναι 

φόρος ο που θα καταβληθεί σε μελλοντικές περιόδους και αφορά τρέχουσες και μελλοντικές φορολογικές 

συνέπειες. Στα Ελληνικά πρότυπα υπάρχουν οι άμεσα πληρωτέοι φόροι, δεν λογίζονται αναβαλλόμενοι 

φόροι. 

  

Τέλος όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα διαφέρουν από 

τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα τα οποίο βασίζονται σε πραγματικές αξίες, ενώ τα Ελληνικά 

πηγάζουν από τον εμπορικό νόμο 2190/1920, το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και το φορολογικό 

νόμο 2238/1994.   
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