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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Οη κεηαπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο ζην ηκήκα Δθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, κνπ έδσζαλ ην έλαπζκα  λα εθπνλήζσ κηα δηπισκαηηθή 

εξγαζία  κε  ζέκα ηελ Αλψλπκε εηαηξεία σο αληηθείκελν ηνπ θφξνπ ζχκθσλα κε ηα 

Διιεληθά θαη ηα Γηεζλή Πξφηππα . Ζ δνκή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αθφινπζε 

ην πξψην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηνλ ζεζκφ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο θάλνληαο κηα κηθξή 

αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε απηνχ ηνπ λνκηθνχ ηχπνπ , ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 

εκθαλίδεη ε Διιεληθή αλψλπκε εηαηξεία θαη ηελ κειινληηθή εμέιημε ηνπ ζεζκνχ φπσο 

δηαθαίλεηαη κε ηνλ λνκηθφ ηχπν ηεο επξσπατθήο εηαηξείαο  

 

Ζ ειιεληθή λνκνζεζία ραξαθηεξίδεηαη απφ πιεζψξα θνξνινγηθψλ λφκσλ  , έηζη  ην  

δεχηεξν   θεθάιαην  ηεο δηπισκαηηθήο αζρνιείηαη κε ηνπο λφκνπο <<ζηαζκνχο >> πνπ 

άιιαμαλ ηνλ ηξφπν θνξνιφγεζεο ησλ Αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ήηνη  Ν.Γ. 3843/1958, Ν 

2065/1992 θαη Ν. 3697/2008     

 

ηελ ζπλέρεηα ην ηξίην  ηέηαξην θαη πέκπην θεθάιαηα  αζρνιείηαη κε ηα Διιεληθά 

πξφηππα θαη αλαθέξνληαη ζηα εμήο εηδηθά ζέκαηα  α) ζηελ δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμχ 

ινγηζηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο β) ζηελ θνξνινγηθή δηάθξηζε 

ησλ εηζνδεκάησλ ηεο ΑΔ   θαη γ) ζηνλ ηξφπν  ν ππνινγηζκνχ  ηνπ θφξνπ  

 

Σν έθην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηα ΓΛΠ θαη εηδηθφηεξα α)  ηη πξνβιέπεη ε εκπνξηθή θαη 

θνξνινγηθή λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ  β )  νη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ 

κεηαμχ   Διιεληθψλ θαη Γηεζλψλ πξνηχπσλ γ ) νη  αλαβαιιφκελνη  θφξνη   ( deferred 

taxes)     

 

Σν έβδνκν θεθάιαην είλαη έλα απινπνηεκέλν παξάδεηγκα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ  

απνηειέζκαηνο  ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά θαη Γηεζλή Πξφηππα .Ζ εηζαγσγή απνηειεί κηα 

πξνζέγγηζε γηα ηελ δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη  γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

Γηεζλψλ ινγηζηηθψλ Πξφηππσλ  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
: Ο ΘΔΜΟ ΣΖ Α.Δ 

1. Ιζηνξηθή Δμέιημε - Ννκνζεηηθή Ρύζκηζε  

1.1. Ηζηνξηθή εμέιημε 

Οη πξψηνη ηχπνη αλσλχκσλ εηαηξηψλ, ιεγφκελνη companies, εκθαλίζηεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 

17νπ αηψλα θαη είραλ ζθνπφ ην ππεξπφληην εκπφξην, αιιά θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

απνηθηψλ. Οη παιαηφηεξνη νξγαληζκνί, πνπ εμειίρζεθαλ ζε αλψλπκεο εηαηξίεο κε ην 

ζθνπφ απηφ, ππήξμαλ, ε Βξεηαληθή Δηαηξία ησλ Αλαηνιηθψλ Ηλδηψλ θαη ε Οιιαλδηθή 

Δηαηξία ησλ Αλαηνιηθψλ Ηλδηψλ.  

Οη εηαηξίεο εθείλεο ηδξχνληαλ κε πνιηηεηαθή πξάμε (octroi), κε ηελ νπνία παξαρσξνχληαλ 

ζε απηέο ζπγρξφλσο θαη θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα, φπσο, π.ρ., ην δηθαίσκα λα θφβνπλ 

λφκηζκα, λα επηζηξαηεχνπλ ηζαγελείο, λα απνλέκνπλ δηθαηνζχλε θ.ά. Δίραλ δειαδή απηέο 

δεκφζην ραξαθηήξα θαη εμππεξεηνχζαλ θπξίσο ηα ζπκθέξνληα ηνπ θξάηνπο. Αξγφηεξα, 

νη εηαηξίεο απηέο άξρηζαλ λα επηδίδνληαη θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα επηδηψθνπλ 

θαζαξά εκπνξηθνχο ζθνπνχο, φπσο, π.ρ., ηξαπεδηθέο θαη αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο θαη 

λαπηηιία. Όηαλ αξγφηεξα ην ίδην ην θξάηνο αλέιαβε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ απνηθηψλ, ν 

παξαπάλσ εηαηξηθφο ηχπνο άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο, σο 

ζεζκφο δε ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ δηακνξθψζεθε γηα πξψηε θνξά ηνλ 18ν αηψλα ζηε 

Γαιιία. 

Ο γαιιηθφο Δκπνξηθφο Κψδηθαο ηνπ 1807 εηζήγαγε ηηο πξψηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα 

ηελ αλψλπκε εηαηξία .Καηήξγεζε  ην ζχζηεκα ηνπ  octroi θαη  θαζηέξσζε σο απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ίδξπζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο ηε ρνξήγεζε άδεηαο θαη ηελ έγθξηζε 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο απφ κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο. Πξφθεηηαη γηα ην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα 

ίδξπζεο  ηεο  αλψλπκεο  εηαηξίαο, ην νπνίν φκσο , επεηδή επαθίεηαη ζηελ ειεχζεξε θξίζε 

ηεο  Γηνίθεζεο , ελέρεη θηλδχλνπο απζαηξεζίαο . Γηα  ην ιφγν απηφ, αξγφηεξα 

θαηαξγήζεθε ην δηνηθεηηθφ θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ην ιεγφκελν θαλνληζηηθφ ζχζηεκα 

ίδξπζεο ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ. χκθσλα κε ην θαλνληζηηθφ ζχζηεκα, ε ρνξήγεζε ηεο 

άδεηαο ίδξπζεο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο είλαη γηα ηε Γηνίθεζε ππνρξεσηηθή, εθφζνλ έρνπλ 

ηεξεζεί νη ηππηθέο θαη νη νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο , πνπ επηβάιιεη ν λφκνο. Αζθείηαη 

έηζη πιένλ έιεγρνο λνκηκφηεηαο θαη φρη ζθνπηκφηεηαο ηεο ίδξπζεο ηεο αλψλπκεο 

εηαηξίαο. 

Σνλ 19
ν
 αηψλα, κε ηελ αχμεζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ε αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο 

αλψλπκεο εηαηξίαο ππήξμε αικαηψδεο ιφγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζέθεξε απηή , 

σο εηαηξηθφο ηχπνο.  
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ήκεξα, νη αλψλπκεο εηαηξίεο έρνπλ θαηαιάβεη φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο θαη 

ηνπ εκπνξίνπ. Δθ ηνπ λφκνπ πεξηβάιινληαη ηνλ ηχπν ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο νη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, νη εηαηξείεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ 

θαη νη εηαηξείεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, νη ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο θιπ. 

Δμάιινπ, ηνλ λνκηθφ ηχπν ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο πξνηηκνχλ ζπλήζσο νη κεηαθνξηθέο 

εηαηξίεο, ηα πνιπθαηαζηήκαηα, ηα μελνδνρεία, ε ηδησηηθή ηειεφξαζε θαη πνιιά άιια 

αθφκε είδε επηρεηξήζεσλ. ( Αιεμαλδξίδνπ 2009)   

 

1.2. Ννκνζεηηθή ξύζκηζε 

1.2.1. Ο ΚΝ 2190/1920 πεξί αλσλύκσλ εηαηξηώλ 

Ο ζεζκφο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο έηπρε ζηελ Διιάδα γηα πξψηε θνξά λνκνζεηηθήο  

ξχζκηζεο κε ηελ εηζαγσγή ηνπ γαιιηθνχ Δκπνξηθνχ Κψδηθα ηνπ 1807 (άξζξα 29-37, 40, 

45 ΔκπΝ). Ζ ξχζκηζε εθείλε ήηαλ ππνηππψδεο θαη αλεπαξθήο, ελψ ηα πξνβιήκαηα, πνπ 

δεκηνπξγνχληαλ απφ ηνλ φιν θαη ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελν εηαηξηθφ απηφ ηχπν, 

απμεκέλα θαη δπζρεξή. 

Σε βαζηθή ξχζκηζε γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο εηζήγαγε ν ΚΝ 2190/1920 πεξί αλσλχκσλ 

εηαηξηψλ, πνπ απνηειεί θαη ζήκεξα ηελ θχξηα πεγή ηνπ δηθαίνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο. Ο 

λφκν απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε πνιιέο θνξέο. ζεκαληηθφηεξεο δε 

ηξνπνπνηήζεηο επέθεξαλ ν Ν 1644/1951 «πεξί θπξψζεσο ηξνπνπνηήζεσο θαη 

ζπκπιεξψζεσο ηνπ ΑΝ 1527/1950 πεξί κεηαηξνπήο ησλ αλσλχκσλ κεηνρψλ ησλ 

εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ εηο νλνκαζηηθάο», ν νπνίνο, θαζηεξψλνληαο ηελ 

νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ, επέθεξε ηέηνηα αλαζηάησζε ζην ζεζκφ ηεο αλψλπκεο 

εηαηξίαο, πνπ γξήγνξα ρξεηάζηεθε λα επέκβεη πάιη ν λνκνζέηεο κε ην ΝΓ 3350/1955 

«πεξί θαηαξγήζεσο ηεο νλνκαζηηθνπνηήζεσο ησλ κεηνρψλ». Αθνινχζεζαλ, ην ΝΓ 

3562/1956 «πεξί ππαγσγήο ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ ππφ ηελ δηνίθεζηλ θαη δηαρείξηζηλ ησλ 

πηζησηψλ θαη ζέζεσο απηψλ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε» θαη ην ΝΓ 4237/1962 «πεξί 

ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ ΚΝ 2190/1920 πεξί αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαη άιισλ 

ηηλψλ δηαηάμεσλ». Με ην ΒΓ 173/1962; πνπ αθνινχζεζε, θσδηθνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο 

ηνπ ΚΝ 2190 θαη ηνπ ΝΓ 4237 ζε εληαίν θείκελν. Αθνινχζεζε ην ΠΓ 532/1970, κε ην 

νπνίν ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επνπηεία ησλ θνηλψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ κεηαθέξζεθε απφ 

ηνλ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ ζηνπο θαηά ηφπνλ αξκφδηνπο λνκάξρεο. 

Με ην ΠΓ 409/1986 επήιζαλ λέεο ζνβαξέο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ ΚΝ 2190/1920 απηή ηε 

θνξά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ελαξκφληζεο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο γηα ηηο αλψλπκεο 

εηαηξίεο πξνο ην θνηλνηηθφ δίθαην θαη ζπγθεθξηκέλα πξνο ηελ πξψηε (68/151/ΔΟΚ), ηε 
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δεχηεξε (77/91/ΔΟΚ), ηελ ηέηαξηε (78/660/ΔΟΚ) θαη ελ κέξεη ηελ έβδνκε (83/349/ΔΟΚ) 

εηαηξηθή Οδεγία. Ζ πξψηε αθνξά ζηε δεκνζηφηεηα, ηε δέζκεπζε ηεο εηαηξίαο απφ ηηο  

ελέξγεηεο ησλ νξγάλσλ ηεο θαη ηνπο ιφγνπο αθπξφηεηαο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, ε 

δεχηεξε, ζηε ζχζηαζε, ηε δηαηήξεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε 

ηέηαξηε, ζηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ε έβδνκε, ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

Σν ΠΓ 498/1987 πξνρψξεζε ζε πεξαηηέξσ ελαξκφληζε ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ πξνο ην 

θνηλνηηθφ, θαζψο ην δηάηαγκα απηφ επέθεξε πξνζαξκνγή πξνο ηελ ηξίηε εηαηξηθή Οδεγία 

γηα ηηο ζπγρσλεχζεηο αλσλχκσλ εηαηξηψλ (78/855/ΔΟΚ), ηελ έθηε, γηα ηε δηάζπαζε ηεο 

αλψλπκεο εηαηξίαο (82/891/ΔΟΚ) θαη πάιη ηελ έβδνκε, γηα ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, επίζεο ελ κέξεη λέεο πξνζαξκνγέο πάιη πξνο ηελ πξψηε, ηε δεχηεξε θαη ηελ 

ηέηαξηε εηαηξηθή Οδεγία. 

Πεξαηηέξσ, ν ΚΝ 2190/1920 ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 15/1989, πνπ ελαξκφληζε ην 

ειιεληθφ δίθαην πξνο ηελ φγδνε εηαηξηθή Οδεγία (84/253/ ΔΟΚ), πνπ αθνξά ηε 

ρνξήγεζε άδεηαο ζηα πξφζσπα, πνπ αλαιακβάλνπλ ην λφκηκν έιεγρν ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο. Σν ΠΓ 56/1991 ζηε ζπλέρεηα πξνζάξκνζε ηε λνκνζεζία πξνο 

ην άξζξν 15 παξ. 4 ηεο δεχηεξεο εηαηξηθήο Οδεγίαο. 

Ο Ν 2065/1992 γηα ηελ αλακφξθσζε ηεο άκεζεο θνξνινγίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο, κε ην 

άξζξν 38 είρε θαζνξίζεη σο θαηψηεξν φξην ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ αλσλχκσλ 

εηαηξηψλ ηα 10.000.000 δξαρκέο. Με ηα ΠΓ 325/1994 θαη 326/1994 πξνζαξκφζηεθε ε 

ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα πξνο ηηο Οδεγίεο 90/604/ΔΟΚ θαη 90/605/ΔΟΚ γηα ηνπο 

εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηξνπνπνηήζεθαλ ηα 

άξζξα 42α, 43α, 43β θαη 103, φπσο επίζεο θαη ηα άξζξα 90 επ. ΚΝ 2190/1920. Με ην ΠΓ 

382/1994 έγηλε πξνζαξκνγή ηνπ ΚΝ 2190/1920 πξνο ηηο δηαηάμεηο  ηεο Οδεγία 

89/117/ΔΟΚ γηα ηηο ππνρξεψζεηο  δεκνζίεπζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

εγθαηαζηεκέλσλ ζε έλα θξάηνο κέινο ππνθαηαζηεκάησλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, 

πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εθηφο απηνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο (άξζξα 50γ, 50δ, 50ε). 

Δπίζεο, ηξνπνπνηήζεηο επέθεξαλ ζηνλ ΚΝ 2190/1920 ν Ν 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν απνηίκεζεο ησλ 

ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ, ν Ν 2339/1995 «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ΚΝ 

2190/1920 "Πεξί αλσλχκσλ εηαηξηψλ» φπσο θσδηθνπνηήζεθε ζε εληαίν θείκελν κε ην ΒΓ 

174/1963 (ΦΔΚ 37Α/30.3.1963) θαη πξνζαξκφζηεθε πξνο ην Κνηλνηηθφ Γίθαην κε ηα ΠΓ 

409/1986, 498/1987 θαη φπσο ηζρχεη ζήκεξα, θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ επέθεξε 

ζεκαληηθέο θαη εθηεηακέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζε έλα επξχ θάζκα δηαηάμεσλ ηνπ ΚΝ 
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2190/1920, ν Ν 2386/1996 «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ εζληθψλ θιεξνδνηεκάησλ, δεκνζίσλ θαη 

αληαιιάμηκσλ θηεκάησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζρεηηθά θαη πάιη κε ηνλ ηξφπν απνηίκεζεο 

ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ θαη ν Ν 2579/1998 «Φνξνινγηθέο δηαξξπζκίζεηο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» πνπ αλαπξνζάξκνζε ην θαηψηεξν φξην ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ αλσλχ-

κσλ εηαηξηψλ ζηα 20.000.000 δξαρκέο. 

ηε ζπλέρεηα, ν Ν 2837/2000 «Ρχζκηζε ζεκάησλ Αληαγσληζκνχ Ρπζκηζηηθήο Αξρήο 

Δλέξγεηαο, Σνπξηζκνχ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηξνπνπνίεζε κεηαμχ άιισλ ην άξζξν 9 ηνπ 

ΚΝ 2190/1920, ελψ κε ην Ν 2842/2000 «Λήςε ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) 1103/97/974198 θαη 2866198 ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο 

ηζρχνπλ ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ» κεηαηξάπεθαλ ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ Αλψλπκε Δηαηξία απφ δξαρκέο ζε επξψ θαη ξπζκίζηεθε ε κεηάβαζε 

ζην λέν θαζεζηψο. Πεξαηηέξσ, ην ΠΓ 60/2001 κε ηνλ ηίηιν «Πξνζαξκνγή ηνπ ΚΝ 

2190/1920 "πεξί αλσλχκσλ εηαηξηψλ», φπσο ηζρχεη, πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο ηνπ 

πκβνπιίνπ 92/91/ΔΟΚ ηεο 23εο Ννεκβξίνπ 1992 «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 

77/91/ΔΟΚ φζνλ αθνξά ζηε ζχζηαζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο θαη ζηε δηαηήξεζε θαη ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο», επέθεξε κεηαβνιέο φζνλ αθνξά ζε ζέκαηα αλάιεςεο θαη 

θαηνρήο κεηνρψλ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο. Μεηαβνιέο ζε δηάθνξεο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 

2190/1920 επέθεξαλ επίζεο θαη ν Ν 2892/2001 «Διαθξχλζεηο ζηε θνξνινγία θεθαιαίνπ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο», ν Ν 2919/2001 «χλδεζε έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο κε ηελ παξαγσγή 

θαη άιιεο δηαηάμεηο», ν Ν 2941/2001 «Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο εηαηξεηψλ, 

αδεηνδφηεζεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, ... άιιεο δηαηάμεηο», ν Ν 2992/2002 

«Μέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», ν Ν 3156/2003 «Οκνινγηαθά δάλεηα, ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ θαη 

απαηηήζεσλ απφ αθίλεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». Ωζηφζν, πην ζεκαληηθφο είλαη ν 

πξφζθαηνο Ν 3604/2007 «Αλακφξθσζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ΚΝ 2190/1920 πεξί 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ν νπνίνο ηξνπνπνίεζε έλα επξχ θάζκα 

ξπζκίζεσλ ηνπ ΚΝ 2190/1920, φπσο ζα εθηεζεί ζηε ζπλέρεηα. ( Λενληάξεο 2012) 

 

1.2.2.  Λνηπά λνκνζεηήκαηα 

Όπσο είλαη γλσζηφ, παξάιιεια κε ην Κ.Ν.2190/1920, πνιιά αθφκε λνκνζεηήκαηα 

επεκβαίλνπλ ζηε ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ Αλψλπκε Δηαηξία θαη ηελ 

επεξεάδνπλ άκεζα ή έκκεζα. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ, φπσο 

απηέο γηα ηα λνκηθά πξφζσπα (ΑΚ 61 επ.), γηα ηα ζσκαηεία (ΑΚ 78 επ.) θαη γηα ηα 

αλψλπκα ρξεφγξαθα (ΑΚ 888 επ.), νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3190/1955 γηα ηελ εηαηξία 
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πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, πνπ έρνπλ επζεία ή αλαινγηθή εθαξκνγή θαη ζηελ αλψλπκε 

εηαηξία, ν Ν.1386/1983 γηα ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο Αλαζπγθξφηεζεο Δπηρεηξήζεσλ, 

ν νπνίνο ηζρχεη κφλνλ σο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ή είραλ ππαρζεί ζηηο ξπζκίζεηο 

ηνπ, ν Ν.3588/2007 γηα ηνλ Πησρεπηηθφ Κψδηθα (ΠηΚ), ην ΠΓ 226/1992 γηα ηε ζχζηαζε, 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ, φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ 

ηνλ Ν.3487/2006 θαη ηζρχεη κεηά ην Ν.3693/2008 (άξζξν 44), ν Ν.3016/2002 γηα ηελ 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θ.ά. 

Πεξαηηέξσ, πνιιά λνκνζεηήκαηα θνξνινγηθνχ δηθαίνπ έρνπλ πεξηιάβεη θαηά θαηξνχο 

ξπζκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλψλπκε εηαηξία, φπσο π.ρ., ν Ν.2065/1992 γηα ηελ 

αλακφξθσζε ηεο άκεζεο θνξνινγίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο, ν νπνίνο θαηήξγεζε ηνλ εηδηθφ 

ηξφπν θνξνιφγεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο απφ κεξίζκαηα θαη επέβαιε θφξν κε αλαινγηθφ 

ζπληειεζηή 35% ζην ζχλνιν ησλ θεξδψλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ. 

εκαληηθή ηξνπνπνίεζε επέθεξε επίζεο ν Ν.2214/1994 γηα ην αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο, ν νπνίνο κε ην άξζξν 24 πξνέβιεςε ηελ 

ππνρξεσηηθή νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ φισλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ, 

αλεμαξηήησο εηαηξηθνχ αληηθεηκέλνπ, εθφζνλ ην άζξνηζκα ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ 

απνζεκαηηθψλ ηνπο είλαη επελδεδπκέλν ζε αζηηθά αθίλεηα θαηά πνζνζηφ, πνπ ππεξβαίλεη 

ην 60%. Ο λφκνο απηφο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ηεο ηάζεο, πνπ ππάξρεη ζηε 

ρψξα καο, λα επεκβαίλεη ζην δίθαην ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο ν θνξνινγηθφο λνκνζέηεο κε 

δηαηάμεηο, νη νπνίεο ελψ απνβιέπνπλ ζε ζθνπνχο θαζαξά εηζπξαθηηθνχο, επεξεάδνπλ 

δπζκελψο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε αλψλπκε εηαηξία γηα ηελ ηφλσζε ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο. Σν ίδην απνηέιεζκα είρε επηθέξεη θαη ε δηάηαμε κε ηελ νπνία πξνβιέθζεθε ε 

θνξνιφγεζε ηεο κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ κε εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ (άξζξν 15 παξ. 3 

Ν.2459/1997), (γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πιεξσκή ηνπ θφξνπ, επηβιήζεθε ν έγγξαθνο 

ηχπνο κε πνηλή αθπξφηεηαο ηεο κεηαβίβαζεο). Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαγξάθεθε, 

«πξφθεηηαη γηα βίαηε παξέκβαζε ηνπ θνξνινγηθνχ λνκνζέηε ζε ζέκαηα πνπ δελ άπηνληαη 

ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ». Σέινο, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θνξνινγηθψλ λφκσλ πνπ 

επεκβαίλνπλ ζηε δηακφξθσζε θαλφλσλ εκπνξηθνχ δηθαίνπ ζηελ αλψλπκε εηαηξία 

απνηεινχλ θαη νη αλαπηπμηαθνί λφκνη 1297/1972 (ε ηζρχο ηνπ λφκνπ απηνχ παξαηείλεηαη 

δηαδνρηθά, ήδε είρε παξαηαζεί κέρξη ηελ 30.12.2008) θαη 2166/1993. Με ηνπο λφκνπο 

απηνχο παξέρνληαη θνξνινγηθά θίλεηξα γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ, 

ελψ κε ηνλ ηξφπν απηφ δηαηππψλνληαη ζπγρξφλσο θαλφλεο νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ ηεο 

αλψλπκεο εηαηξίαο, φπσο, π.ρ., ν νξηζκφο ειάρηζηνπ θεθαιαίνπ (100.000.000 δξαρκψλ), 

ε απαγφξεπζε κεηαβίβαζεο ηνπ 75% ησλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ γηα κία πεληαεηία θ.ιπ. 
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(ζχκθσλα κε ην Ν.Γ.1297/1972), εθφζνλ επηιεγεί ε ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ησλ 

αλαπηπμηαθψλ απηψλ λφκσλ. 

Παξάιιειεο εθαξκνγήο ηπγράλεη θαη ε ρξεκαηηζηεξηαθή λνκνζεζία. Δλδεηθηηθά 

παξαηίζεληαη ν Ν.3632/1928 «Πεξί Υξεκαηηζηεξίσλ Αμηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη, ν Ν.3401/2005, γηα ην ελεκεξσηηθφ δειηίν δεκφζηαο πξνζθνξάο θηλεηψλ αμηψλ 

θαη εηζαγσγήο ηνπο πξνο δηαπξαγκάηεπζε θαηά πξνζαξκνγή ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ ζηελ 

επξσπατθή λνκνζεζία, ην Π.Γ.350/1985 «Καζνξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ εηζαγσγήο 

θηλεηψλ αμηψλ (κεηνρψλ, νκνινγηψλ) ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, σο θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ εθδνηψλ θηλεηψλ αμηψλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ν Ν.2733/1999 «χζηαζε Νέαο Υξεκαηηζηεξηαθήο Αγνξάο 

(ΝΔ.Υ.Α.), ξπζκίζεηο γεληθφηεξσλ ζεκάησλ ηεο θεθαιαηαγνξάο, ησλ δεκνζίσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ θ.ιπ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Ηδηαίηεξε αλαθνξά 

πξέπεη λα γίλεη ζην Ν.2396/1996 γηα ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ησλ θηλεηψλ 

αμηψλ, επάξθεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη άπιεο κεηνρέο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν.2533/1997, 

ν νπνίνο θαζηέξσζε ηελ απνυινπνίεζε ησλ κεηνρψλ ησλ εηαηξηψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο 

ζε Υξεκαηηζηήξην. ( Αιεμαλδξίδνπ 2009)   

 

1.2.3. Ννκνζεηηθό θαζεζηώο εηδηθόηεξσλ ηύπσλ αλσλύκσλ εηαηξηώλ 

Γηα ηελ άζθεζε εηδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ πξνβιέπνληαη εηδηθφηεξεο 

ξπζκίζεηο. πγθεθξηκέλα, εηδηθφ λνκνζεηηθφ θαζεζηψο αλσλχκσλ εηαηξηψλ εηζάγνπλ ην 

Ν.Γ.400/1970 «πεξί ηδησηηθήο επηρεηξήζεσο αζθαιίζεσο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

ζήκεξα, ν Ν.959/1979, γηα ηε λαπηηθή εηαηξία, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ν 

Ν.1665/1986 γηα ηηο ζπκβάζεηο  ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing) πνπ θαζηέξσζε ηελ 

αλψλπκε εηαηξία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ν Ν.1775/1988 γηα ηηο εηαηξίεο παξνρήο 

επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ (venture capital), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ν 

Ν.3601/2007 «γηα ηελ αλάιεςε θαη άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, 

επάξθεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο». Δθαξκνγήο ηπγράλεη επίζεο ν Ν.1905/1990 

(φπσο ηξνπνπνηήζεθε θπξίσο απφ ην Ν.2367/1995) γηα ηε ζχκβαζε πξαθηνξείαο 

επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ, πνπ  πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε αλψλπκεο εηαηξίαο κε ζθνπφ 

ηελ πξαθηνξεία επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηξίησλ (factoring) θαη ν Ν.2725/1999 γηα 

ηελ αζιεηηθή αλψλπκε εηαηξία (άξζξα 64 επ.), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ν 
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Ν.3283/2004 γηα αλψλπκεο εηαηξίεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, ν Ν.3371/2005 

(άξζξα 27 επ.) γηα  ηηο αλψλπκεο  εηαηξίεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ θ.ά. 

 

1.2.4. Πεξηερόκελν ηνπ Κ.Ν.2190/1920 

Ο Κ.Ν.2190/1920, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζην πξψην θεθάιαην πεξηιακβάλεη 

νξηζκέλεο γεληθέο δηαηάμεηο (άξζξα 1-3γ) θαη ξπζκίδεη ηε ζχζηαζε θαη ηηο  αθπξφηεηεο 

ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο θαη ηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηεο (άξζξα 4-7ε), ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε κεηνρή θαη ηελ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ απφ ηελ 

εηαηξία, φπσο θαη ηηο εμαγνξάζηκεο κεηνρέο (άξζξα 8-17β). 

ην δεχηεξν θεθάιαην ξπζκίδνληαη ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

(άξζξα 18-24), ζην ηξίην, ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη 

ζηηο ζπλέπεηεο ιήςεο ειαηησκαηηθψλ απνθάζεσλ απφ απηήλ (άξζξα 25-35γ) θαη ζην 

ηέηαξην, ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο ειεγθηέο (άξζξα 36-38 θαη 39α θαη 40α) (ηα άξζξα 

40β-40ε θαηαξγήζεθαλ) θαη ζηα δηθαηψκαηα ηεο κεηνςεθίαο ησλ κεηφρσλ (άξζξα 39 θαη 

40). 

ην πέκπην θεθάιαην πεξηιακβάλεηαη ξχζκηζε γηα ηα βηβιία ηεο εηαηξίαο θαη ηηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (άξζξα 41-43γ), γηα ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο (άξζξν 42ε 

παξ. 5) θαη γηα ηε δηάζεζε ησλ θεξδψλ (άξζξα 44-46α). 

ην έθην θεθάιαην ξπζκίδνληαη ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ζηε ιχζε ηεο εηαηξίαο, ζηελ 

εθθαζάξηζή ηεο (άξζξα 47-49) θαη ζηελ εμαγνξά ησλ κεηνρψλ ηεο (άξζξα 49α- 49 γ). 

ην έβδνκν θεθάιαην ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηηο αιινδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο (άξζξα 50-

50ε). 

ην φγδνν θεθάιαην νξίδεηαη ε θξαηηθή επνπηεία πνπ αζθείηαη ζηηο αλψλπκεο εηαηξίεο 

(άξζξα 51-53α), ελψ ζην έλαην πξνβιέπεηαη πνηληθή επζχλε θπξίσο ησλ ηδξπηψλ, ησλ 

κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ησλ δηεπζπληψλ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο θαη ησλ 

ειεγθηψλ (άξζξα 54-636). 

ηε ζπλέρεηα ππάξρνπλ πξνβιέςεηο γηα ηηο δνκηθέο κεηαβνιέο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο. 

Έηζη ζην δέθαην θεθάιαην ξπζκίδεηαη ε κεηαηξνπή ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο ζε εηαηξία 

άιινπ ηχπνπ θαη ε κεηαηξνπή άιισλ ηχπσλ εηαηξηψλ ζε αλψλπκεο (άξζξα 66-67), ζην 

ελδέθαην γίλεηαη πξφβιεςε γηα ηε ζπγρψλεπζε αλσλχκσλ εηαηξηψλ (άξζξα 68-80) θαη 

ζην δσδέθαην, γηα ηε δηάζπαζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο (άξζξα 81-89). 

ην δέθαην ηξίην θεθάιαην, ππάξρεη ξχζκηζε γηα ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ (άξζξα 90-109). Σν δέθαην ηέηαξην 
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θεθάιαην ξπζκίδεη ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη ησλ ινηπψλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ (άξζξα 110-133). 

ην δέθαην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην πεξηιακβάλεηαη ξχζκηζε γηα ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα (άξζξα 134-143). 

Σέινο, ηα άξζξα 1, 79 θαη 82 ηνπ Ν.3604/2007, «αλακφξθσζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Κ.Ν.2190/1920 «πεξί αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» πνπ δελ ελζσκαηψζεθαλ 

ζηνλ Κ.Ν.2190/1920, πεξηιακβάλνπλ νξηζκέλεο δηεπθξηληζηηθέο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

λνκνχ απηνχ παξαηεξήζεηο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ δηθαίνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, πνπ αθνινπζεί ζην παξφλ, γίλεηαη σο επί 

ην πιείζηνλ κε νδεγφ ηελ παξαπάλσ ηαμηλφκεζε. 
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2. Οηθνλνκηθή εκαζία ηεο Αλώλπκεο Δηαηξίαο – 

Γηθαηνπνιηηηθά Πξνβιήκαηα 

2.1.  Οηθνλνκηθή εκαζία ηεο Αλώλπκεο Δηαηξίαο 

Ο ηχπνο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο είλαη κεγάιεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο γηαηί  παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα.  Σα ζπνπδαηφηεξα απφ ηα πιενλεθηήκαηα απηά είλαη ηα εμήο:

  

Πξψηνλ, ην θεθάιαην ηεο εηαηξίαο  δηαηξείηαη λνεηά ζε ίζα ηκήκαηα κηθξήο αμίαο 

(κεηνρέο), θαζέλα από ηα νπνία, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, αληηζηνηρεί ζε κηα εηαηξηθή 

ηδηόηεηα θαη έηζη είλαη δπλαηφλ λα ζπγθεληξσζνύλ κεγάια ρξεκαηηθά πνζά κε ηε 

ζπκκεηνρή πνιιψλ πξνζψπσλ, πνπ θαηαβάινπλ ηελ αμία ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα 

ηκήκαηα απηά θαη γίλνληαη κέηνρνη. Δθηφο απφ ηε ζπγθέληξσζε ηεξάζηησλ ρξεκαηηθψλ 

πνζψλ, κέζσ ηνπ ηχπνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο επηηπγράλεηαη θαη ε θαηαλνκή ζε 

πνιινύο, ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ. 

 Γεχηεξνλ, ν ηχπνο απηφο εηαηξίαο πξνζειθχεη ηνπο κηθξνύο θεθαιαηνύρνπο, αθφκε θαη 

ηνπο πην ζπληεξεηηθνχο, γηαηί πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ άζθεζε 

εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σνχην ζπκβαίλεη, επεηδή ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο, πνπ 

δηαηξέρεη ν θάζε κέηνρνο, πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ ηεο εηζθνξάο ηνπ θαη νπδεκία επζύλε 

έρεη έλαληη ησλ εηαηξηθώλ δαλεηζηώλ. Αθφκε θαη ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρεη ην πνζφ 

ηεο εηζθνξάο ηνπ κπνξεί λα ηνλ απνθχγεη ν κέηνρνο, αλ κεηαβηβάζεη ηηο κέηνρε ηνπ, νη 

φπνηεο θαηά θαλφλα είλαη ειεχζεξα κεηαβηβαζηέο. 

 Σξίηνλ, επεηδή, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ε αλψλπκε εηαηξία είλαη 

θεθαιαηνπρηθή θαη όρη πξνζσπηθή εηαηξία, ε ππφζηαζή ηεο δελ είλαη δπλαηφλ λα επε-

ξεαζηεί νχηε απφ ηε βνχιεζε ησλ θαη' ηδίαλ εηαίξσλ, (θαηαγγειία δελ ρσξά), νχηε απφ 

κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη ζηα πξφζσπά ηνπο, π.ρ., θήξπμε ζε πηψρεπζε, ζάλαηνο θιπ. 

Σν εγγνλφ απηό δίλεη ζηαζεξόηεηα ζηελ αλώλπκε εηαηξία θαη ηεο επηηξέπεη λα 

επηβηώλεη γηα καθξύ ρξνληθό δηάζηεκα. 

Σέηαξηνλ, επεηδή ε αλψλπκε εηαηξία πξνζθέξεηαη γηα ηελ άζθεζε ηεο κεγάιεο 

επηρείξεζεο, ζηελ νπνία πξνζειθχνληαη γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

νη απνηακηεχζεηο  ηνπ θνηλνχ γηα παξαγσγηθέο  επελδχζεηο ελψ ζπγρξφλσο πξφθεηηαη γηα 

ηνλ ηχπν εηαηξίαο πνπ ζπλήζσο απαζρνιεί κεγάιν αξηζκό εξγαδνκέλσλ  ε ιεηηνπξγία 

ηεο, φπσο  ήδε ηνλίζηεθε, ελδηαθέξεη άκεζα ηελ εζληθή νηθνλνκία. Γηα ην ιφγν απηφ ε 

πνιηηεία παξέρεη ζηελ αλψλπκε εηαηξία πξνλνκηαθή  κεηαρείξηζε, π.ρ. επλντθφηεξε 

ρξεκαηνδφηεζε ζε ζρέζε κε άιινπο ηχπνπο  εκπνξηθψλ εηαηξηψλ, νξηζκέλεο 

θνξνινγηθέο απαιιαγέο θαη άιινπ είδνπο πξνλφκηα ή δηεπθνιχλζεηο.  
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Με βάζε ηνλ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Κ.Φ.Δ.) δειαδή ηνλ Ν.2238/1994 

(Κ.Φ.Δ.), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν.3697/2008 (άξζξν 109 παξ. 1), ν θνξνινγηθόο  

ζπληειεζηήο επί ησλ θαζαξώλ θεξδώλ ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο είλαη ίζνο  κε 20%  

ζην ζπλνιηθό θνξνινγεηέν εηζόδεκά ηεο, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ δηαρεηξηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Δηδηθά γηα ηα θέξδε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1.1.2010 έσο ηελ 

31.12.2010, ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο νξίδεηαη ζε 24%. Γηα ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1.1.2011 έσο ηελ 31.12 2011, ν 

ζπληειεζηήο θνξνινγίαο νξίδεηαη ζε 23%, γηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαρεηξηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ  απφ ηελ 1.1.2012 έσο ηελ 31.12. 2012, ν ζπληειεζηήο 

θνξνινγίαο νξίδεηαη ζε 22% θαη γηα ηα θέξδε ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ δηαρεηξηζηηθέο 

πεξηφδνπο απφ ηελ 1/0013 έσο ηελ 31.12.2013, ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο νξίδεηαη ζε 21 

%. 

Γηα ην θέξδε ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κέρξη θαη ηελ 

31.12.2009 ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο έρεη νξηζηεί ζε 25%. 

Ο Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ζε φ,ηη αθνξά ζηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή δελ 

θάλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζε αλψλπκεο εηαηξίεο εηζεγκέλεο θαη κε εηζεγκέλεο ζε 

Υξεκαηηζηήξην. ( Αιεμαλδξίδνπ 2009)   

 

2.2. Γηθαηνπνιηηηθά πξνβιήκαηα 

Πξέπεη λα παξαηεξεζεί φηη ν ζεζκφο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο παξνπζηάδεη θαη αξθεηά 

κεηνλεθηήκαηα, πνπ νθείινληαη θπξίσο ζηνλ απξφζσπν ραξαθηήξα ηεο, ζηελ έιιεηςε 

ζπκβαηηθνχ δεζκνχ κεηαμχ ησλ κεηφρσλ, ζηελ έιιεηςε επζχλεο ησλ κεηφρσλ, ζηε 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξία πξνζψπσλ κε δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα, αθφκε θαη 

ζε αλαιήςεηο κεηνρψλ κε ζθνπφ ερζξηθφ (hostile take overs ), αιιά θαη ζε δηάθνξνπο 

άιινπο παξάγνληεο. 

Ηδηαίηεξα πξέπεη λα ηνληζηεί ην πξφβιεκα ηεο ζχγθξνπζεο ησλ ζπκθεξφλησλ πνπ 

ιακβάλεη ρψξα κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο. Καζψο ππάξρνπλ δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο κεηφρσλ, νη νπνίνη δελ έρνπλ νχηε ίζα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζην θεθαιαίν, 

νχηε ηηο ίδηεο επηδηψθεηο, είλαη θπζηθφ ηα ζπκθέξνληα θάζε κηαο απφ ηηο νκάδεο απηέο λα 

δηαθέξνπλ θαη ζπρλά λα έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπο. Οη κηθξνκέηνρνη θαη νη 

θεξδνζθφπνη κέηνρνη απνβιέπνπλ ζε βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο, δειαδή ζε κεγάιεο 

απνδφζεηο, αδηαθνξψληαο γηα ην ελδερνκέλσο θαηαζηξεπηηθφ  απνηέιεζκα πνπ κπνξεί λα 

έρεη ην γεγνλφο απηφ γηα ηελ επηρείξεζε, πξάγκα πνπ έξρεηαη βέβαηα ζε αληίζεζε κε ηα 
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ζπκθέξνληα ησλ επηρεηξεκαηηψλ-κεηφρσλ θαη ησλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ (αζθαιηζηηθά 

ηακεία, εηαηξίεο επελδχζεσλ θ.ιπ). Οη ηειεπηαίνη, ζε αληίζεζε κε ηνπο πξψηνπο, 

απνβιέπνπλ πξνθαλψο ζε καθξνπξφζεζκεο απνδφζεηο ησλ θεθαιαίσλ ηνπο θαη ζηελ 

θαιή πνξεία ηεο επηρείξεζεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη δηνηθνχληεο ηελ αλψλπκε εηαηξία, δειαδή ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, έρνπλ ζπλήζσο ηελ ηάζε λα ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο κε 

γλψκνλα ηα δηθά ηνπο πξνζσπηθά ζπκθέξνληα, ελψ κέηνρνη πνπ ειέγρνπλ ηελ εηαηξία, 

ζπρλά αζθνχλ επηξξνή ζηε δηνίθεζή ηεο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε ηδίσλ σθειεκάησλ, 

εθκεηαιιεπφκελνη ηε ζέζε ηζρχνο ηνπο. 

Καη απηφ αθφκε ην δήηεκα, αλ ν θχξηνο ζηφρνο ησλ δηνηθνχλησλ πξέπεη λα επη-

θεληξψλεηαη ζην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξηθήο επηρείξεζεο θαη κφλνλ, είλαη ακθηζβεηνχκελν, 

ελψ ε έλλνηα ηνπ «εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο» σο επηβαιιφκελνπ ζηφρνπ, δελ απνηειεί 

αθφκε έλλνηα απνζαθεληζκέλε, νχηε είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη κπνξεί λα εθιακβάλεηαη 

απηή σο έλλνηα απηνλνκεκέλε, πνπ κπνξεί θαη λα κελ ηαπηίδεηαη πάληνηε κε ην ζπκθέξνλ 

ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηφρσλ κηαο αλψλπκεο εηαηξίαο 

Σα παξαπάλσ δεδνκέλα, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, αθελφο, επλννχλ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

κεηφρσλ εθείλσλ, νη νπνίνη ζηεξνχληαη ζηνηρεηψδνπο εκπνξηθήο πείξαο, ελψ αθεηέξνπ, 

ζέηνπλ ζε θίλδπλν θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ εηαηξηθψλ δαλεηζηψλ. Γελ πξέπεη ηέινο λα 

παξνξαζεί ην  γεγνλφο φηη πέξα απφ φια ηα παξαπάλσ ζπκθέξνληα, θαηά ηε ιεηηνπξγία 

ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο εκπιέθνληαη θαη επεξεάδνληαη θαη άιια αθφκε ζπκθέξνληα, φπσο 

εθείλα ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ θαηαλαισηψλ θαη γεληθφηεξα ηα ζπκθέξνληα ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο. 

Ο λνκνζέηεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα άξεη ηα κεηνλεθηήκαηα απφ ηηο αληηζέζεηο 

ζπκθεξφλησλ κέζα ζηελ αλψλπκε εηαηξία, κέρξη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 2007 θαζηέξσλε 

απζηεξή θαη ζπλερή θξαηηθή επνπηεία θαη ηδηαίηεξα επξεία δεκνζηφηεηα φζνλ αθνξά ζηηο  

ζεκαληηθφηεξεο πξάμεηο ηεο εηαηξίαο. 

ήκεξα, ε θξαηηθή επνπηεία έρεη κεησζεί αηζζεηά. Μεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ απφ ην 

Ν.3604/2007, ν Κ.Ν.2190/1920 απειεπζεξψζεθε απφ νξηζκέλα βάξε πνπ ζεσξνχληαλ 

«απηνλφεηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά» ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, φπσο ήηαλ ε θξαηηθή 

επνπηεία, πνπ ίζρπε γηα φιεο ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο. θνπφο ηεο 

ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ηνπ Ν.3604/2007 ππήξμε ν γεληθφηεξνο εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

δηθαίνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, ψζηε λα θαηαζηεί απηή δηεζλψο πην αληαγσληζηηθή. Γηα 

ην ιφγν απηφ, πξνρψξεζε ζε νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο, θπξηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο 

ππήξμαλ, πξψηνλ, ε κείσζε ηεο θξαηηθήο επνπηείαο θαη ε απινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 



16 

 

 

ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, δεχηεξνλ, ε εμαζθάιηζε άζθεζεο απνηειεζκαηηθήο θαη 

ππεχζπλεο δηνίθεζεο  ηεο εηαηξίαο κε παξάιιειε απνλνκή εμνπζηψλ θαη ζηνπο κεηφρνπο 

θαη ηξίηνλ, ε εηζαγσγή νξηζκέλσλ λέσλ ζεζκψλ θαη κεραληζκψλ.  

Αθφκε, κε λέα δηάηαμε ν λφκνο θαζηέξσζε αζηηθή επζχλε γηα ηνπο ηδξπηέο ηεο αλψλπκεο 

εηαηξίαο γηα ηελ πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηίκεζε θαη 

ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ, αιιά θαη γεληθφηεξα γηα παξαιείςεηο πξνβιέςεσλ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ πνπ επηβάιινληαη απφ ην λφκν, γηα αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ 

θαηά ηελ εγγξαθή ζην θεθάιαην ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο δεκφζηεο πξνζθνξέο 

θηλεηψλ αμηψλ θ.ιπ. Με πιέγκα δηαηάμεσλ εμάιινπ εμαζθάιηζε ηελ αθξίβεηα ησλ 

εγγξαθψλ ζηνλ ηζνινγηζκφ, έηζη ψζηε λα κελ δηαλέκνληαη θέξδε κε πξαγκαηηθά. 

Δπίζεο, ν λφκνο έιαβε ηδηαίηεξε πξφλνηα γηα ηνπο εηαηξηθνχο δαλεηζηέο γηα ηελ πε-

ξίπησζε κείσζεο ηνπ θεθαιαίνπ, αιιά θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο κεηαηξνπήο, ζπγρψλεπζεο 

ή δηάζπαζεο αλψλπκεο εηαηξίαο, φπσο ζα αλαπηπρζεί ζηνπο νηθείνπο ηφπνπο. 

Παξά ηηο ζεκαληηθέο θαη εθηελείο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ππέζηε ν 

Κ.Ν.2190/1920, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο απνηεινχλ κεξηθή κφλνλ παξέκβαζε ζην  εζληθφ 

δίθαην ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο θαη είλαη επθηαίν λα ππάξμνπλ πξνο  ηελ ίδηα θαηεχζπλζε 

ζχληνκα λέεο παξεκβάζεηο. ( Αιεμαλδξίδνπ 2009)   
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3. Άηππεο  Μνξθέο  Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ 

Οηθνλνκηθή απνζηνιή ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, ζηελ νπνία απέβιεςε ν λνκνζέηεο, ήηαλ, 

φπσο ζπλάγεηαη απφ φζα κέρξη ηψξα αλαθέξζεθαλ, λα απνηειέζεη απηή ηνλ εηαηξηθφ 

ηχπν ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, ν νπνίνο ζπγθεληξψλεη ηε ιατθή απνηακίεπζε θαη ηε 

δηνρεηεχεη ζηε ζπλέρεηα ζε επελδχζεηο. 

Ζ εμέιημε φκσο ζηε ρψξα καο ππήξμε δηαθνξεηηθή. Λφγσ θπξίσο ηνπ πξντζρχνληνο  

ζπζηήκαηα θνξνιφγεζεο, αιιά θαη γηα δηάθνξνπ άιινπο ιφγνπο, ν ηχπνο απηφο εηαηξίαο 

βξήθε επξεία απήρεζε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζε κεγάιν  βαζκφ, φρη κφλνλ απφ κεγάιεο, 

αιιά θαη απφ κεζαίεο αθφκε θαη απφ κηθξέο επηρεηξήζεη. ηηο  ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο, νη 

κεηνρέο ζπγθεληξψλνληαη ζηα ρέξηα νιίγσλ πξνζψπσλ θαη νη αλψλπκεο εηαηξίεο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ θχζε πξνζσπηθήο, θηιηθή , ζπρλά δε θαη νηθνγελεηαθήο εηαηξίαο.  

Βέβαηα, ηέηνηνπ είδνπο αλψλπκεο εηαηξίεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ πξννξηζκφ γηα ηνλ 

νπνίν ξπζκίζηεθε ε αλψλπκε εηαηξία, σο ζεζκφο, αιιά κάιινλ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ 

ηχπν ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα άηππεο κνξθέο αλσλχκσλ 

εηαηξηψλ. Με θάπνηεο θαηάιιειεο λνκνζεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη 

κεηαζρεκαηηζκφο πνιιψλ ηέηνησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ ζε εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο ή θαηά πεξίπησζε ζε κνλνπξφζσπεο εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζελήο. ( 

Αιεμαλδξίδνπ 2009)   

 

3.1. Οηθνγελεηαθέο αλώλπκεο εηαηξία 

Απφ ηηο άηππεο αλψλπκεο εηαηξίεο, νη κελ νηθνγελεηαθέο είλαη εηαηξίεο, ησλ νπνίσλ ηα 

κέιε αλήθνπλ ζε κηα ή ζε πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο, πνπ ζπλδένληαη θηιηθά κεηαμχ ηνπο. 

ηηο εηαηξίεο απηέο, ζθνπφο ησλ κεηφρσλ είλαη λα ιακβάλνπλ σο κέξηζκα ην εηζφδεκα 

ηεο  επηρείξεζεο θαη νη ίδηνη εξγάδνληαη σο δηνηθεηηθνί ζχκβνπινη ή σο ππάιιεινη ηεο 

εηαηξίαο. Βαζηθφ έξεηζκα ησλ εηαηξηψλ απηψλ είλαη νη πξνζσπηθέο ζρέζεηο  κεηαμχ ησλ 

κεηφρσλ, γη' απηφ θαη φηαλ νη ζρέζεηο απηέο θινληζηνχλ, θηλδπλεχεη ε χπαξμε ηεο 

εηαηξίαο. Έρνπκε ινηπφλ ηελ παξνπζία βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνζσπηθψλ 

εηαηξηψλ ζηελ αλψλπκε εηαηξία, ε νπνία θπζηνινγηθά απνηειεί ηνλ ηχπν ηεο θαηεμνρήλ 

θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο. ( Αιεμαλδξίδνπ 2009)   

 

3.2. Ζ «κηθξή αλώλπκε εηαηξία» 

Δπηινγή ηνπ λνκνζέηε ην 2007 ήηαλ λα δηεπζεηεζεί ην δήηεκα ηεο ιεγφκελεο «κηθξήο 

αλψλπκεο εηαηξίαο» ρσξίο εηδηθφηεξε ξχζκηζε, θαζψο γη' απηήλ δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ 

νχηε ζηαζεξά νχηε εληαία θξηηήξηα. 
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Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Κ.Ν.2190/1920 απφ ηνλ 3604/2007, 

ζήκεξα δίδεηαη πιένλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε επρέξεηα λα πξνζαξκφδνπλ ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο ηνπο πξνο ην κέγεζνο ηεο εηαηξίαο, επηηπγράλνληαο ηελ ίδξπζε 

κηαο «κηθξήο» (κε πνιιέο δηαβαζκίζεηο) επηρείξεζεο, ζηελ νπνία επηζπκνχλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη κπνξνχλ λα δηακνξθψλνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο αλάινγα κε ηηο 

ζπλζήθεο θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ηηο 

πξννπηηθέο ηεο επηρείξεζήο ηνπο γηα ην κέιινλ. Έηζη, ειπίδεηαη φηη ζα ιπζνχλ αξθεηά 

απφ ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα. 

Πξέπεη εμάιινπ λα επηζεκαλζεί φηη κεηά ηελ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Κ.Ν.2190/1920, εηζήρζεθαλ ζην λφκν νξηζκέλεο ξπζκίζεηο, ηδηαίηεξα επλντθέο γηα ηηο 

ιεγφκελεο «κηθξέο αλψλπκεο  εηαηξίεο». Πξφθεηηαη θπξίσο γηα ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ηήξεζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. χκθσλα κε ην άξζξν 42α, θάζε 

αλψλπκε εηαηξία, ε νπνία δελ ππεξβαίλεη ηα αξηζκεηηθά φξηα ησλ δχν απφ ηα ηξία 

θξηηήξηα, πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ, κπνξεί λα δεκνζηεχεη ζπλνπηηθφ 

ηζνινγηζκφ (άξζξν 42α παξ. 6) θαη ζπλνπηηθφ πξνζάξηεκα (άξζξν 43α παξ. 2). Δμάιινπ, 

ζχκθσλα κε ηελ ίδηα δηάηαμε, ε κηθξή αλψλπκε εηαηξία κπνξεί λα κελ εθιέγεη ηνπο 

ειεγθηέο ηεο απφ ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. Αλ κάιηζηα ν εηήζηνο θχθινο 

εξγαζηψλ ηεο ελ ιφγσ αλψλπκεο εηαηξίαο είλαη θάησ  απφ 1.000.000 επξψ, νχηε θαλ 

ππφθεηηαη απηή ζε νηθνλνκηθφ έιεγρν. 

Γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ έρνπλ κεηνρηθφ θεθάιαην πνπ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 

3.000.000  επξψ, ν λφκνο νξίδεη επίζεο φηη δελ αζθείηαη έιεγρνο λνκηκφηεηαο απφ ηε 

δηνηθεηηθή αξρή, ηεο ζχζηαζεο ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο, νη δε θαηαρσξίζεηο ζην Μεηξψν γίλνληαη κεηά απφ ηππηθφ κφλνλ 

έιεγρν ησλ ππνβαιιφκελσλ εγγξάθσλ, ρσξίο έθδνζε δηνηθεηηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο. ( 

Αιεμαλδξίδνπ 2009)   

 

3.3. Μνλνπξόζσπεο  ή νηνλεί κνλνπξόζσπεο  αλώλπκεο  εηαηξίεο  

Δθηφο απφ ηηο «κηθξέο αλψλπκεο εηαηξίεο» ππάξρνπλ θαη νη κνλνπξφζσπεο ή νηνλεί 

κνλνπξφζσπεο αλψλπκεο εηαηξίεο. Πξφθεηηαη γηα ηηο εηαηξίεο, νη νπνίεο έρνπλ έλαλ κφλν 

κέηνρν ή θπξηαξρνχληαη απφ έλαλ κέηνρν, ν νπνίνο θαηέρεη ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο. Έηζη, εκθαλίδεηαη ην  θαηλφκελν, ν 

κνλαδηθφο ή θπξίαξρνο κέηνρνο, κέζσ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο λα αζθεί αηνκηθή 

επηρείξεζε, επηηπγράλνληαο φκσο λα έρεη πεξηνξηζκέλε επζχλε. Ο θίλδπλνο θαηάρξεζεο 

ηεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη νξαηφο.  
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Σα πξνβιήκαηα, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ χπαξμε ησλ ελ ιφγσ άηππσλ αλσλχκσλ 

εηαηξηψλ, πνπ ζπλαληψληαη ζπρλά ζηελ πξάμε, έπξεπε λα δηεπζεηεζνχλ απφ ηνλ 

λνκνζέηε, ν νπνίνο έπξεπε λα ζπλδξάκεη ηε ζεσξία θαη ηα δηθαζηήξηα ζηελ πξνζπάζεηα 

αληηκεηψπηζήο ηνπο. Ζ εμέιημε ήηαλ ζηαδηαθή. ηελ αξρή ν Έιιελαο λνκνζέηεο 

απαγφξεπε κελ ηελ ίδξπζε αλσλχκσλ εηαηξηψλ κε έλαλ κφλνλ εηαίξν, νξίδνληαο φηη 

ηέηνηα ίδξπζε απνηεινχζε ιφγν αθπξφηεηαο ηεο εηαηξίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, 

αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε απνδνρήο ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο, είρε επηηξέςεη 

ηελ εμέιημε κηαο αλψλπκεο εηαηξίαο ζε κνλνπξφζσπε,  θαζψο ξεηά πξνέβιεπε φηη ε 

εμέιημε απηή δελ επηθέξεη ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο (βι. άξζξν 47α παξ. 2 πξηλ ηελ 

ηξνπνπνίεζή ηνπ απφ ην Ν.3604/2007). 

Με ηνλ Ν.3604/2007, ν ζχγρξνλνο λνκνζέηεο, έρνληαο σο θαηεπζπληήξηα γξακκή ηε 12ε 

εηαηξηθή Οδεγία (89/667/ΔΟΚ), πξνρψξεζε ζηελ παλεγπξηθή πιένλ αλαγλψξηζε ηεο 

κνλνπξφζσπεο αλψλπκεο εηαηξίαο. Έηζη, ζηελ πξψηε δηάηαμε ηνπ Κ.Ν.2190/1920 

πξνέβιεςε φηη «ε αλψλπκε εηαηξία κπνξεί λα ηδξπζεί απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα ή 

λα θαηαζηεί κνλνπξφζσπε κε ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ κεηνρψλ ζε έλα κφλν πξφζσπν» 

(άξζξν 1 παξ. 3). ( Αιεμαλδξίδνπ 2009)   
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4. Η εκαζία ηνπ Κεθαιαίνπ ζηελ Αλώλπκε Δηαηξία 

Ζ αλψλπκε εηαηξία έρεη ακηγψο θεθαιαηνπρηθφ ραξαθηήξα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη 

ζηελ ηππηθή ηεο ηνπιάρηζηνλ κνξθή ε ππφζηαζή ηεο εμαξηάηαη απφ ην ζρεκαηηζκφ θαη ηε 

δηαηήξεζε ζηνπο θφιπνπο ηεο ελφο ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ θαη φρη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ησλ κεηφρσλ. 

Ζ ζεκαζία ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ ραξαθηήξα ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, γηα ηηο εμσηεξηθέο  

ζρέζεηο  ηεο εηαηξίαο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη νη κέηνρνη, φπσο αλαθέξζεθε, δελ 

επζχλνληαη πξνζσπηθά ληα ηηο εηαηξηθέο ππνρξεψζεηο, αιιά γη’ απηέο επζχλεηαη ην λνκηθφ 

πξφζσπν ηεο εηαηξίαο κε ηελ πεξηνπζία ηνπ (αλ θαη θαηά ηηο λεφηεξεο αληηιήςεηο ε 

επζχλε απηή ηείλεη λα ακβιπλζεί). Βέβαηα, ε έιιεηςε πξνζσπηθήο επζχλεο ησλ κεηφρσλ 

δεκηνπξγεί γηα ηνπο δαλεηζηέο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο ζνβαξνχο θηλδχλνπο, ηνπο νπνίνπο 

πξνζπαζεί λα εμαιείςεη ν λνκνζέηεο κε ηελ πξφβιεςε ζεηξάο κέηξσλ, πνπ θαιχπηνπλ 

φιν ην βίν ηεο εηαηξίαο απφ ηελ ίδξπζε κέρξη ηε ιχζε θαη ηελ εθθαζάξηζή ηεο.  

Σα κέηξα απηά είλαη ηα εμήο: 

Πξψηνλ, επηβάιιεηαη ε ζπγθέληξσζε ελφο ειάρηζηνπ θεθαιαίνπ θαηά ηε ζχζηαζε ηεο 

εηαηξίαο θαη ε δηαηήξεζε ηνπ ζηαζεξνχ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγία ηεο. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ απαγφξεπζε δηαλνκήο θεξδψλ, φηαλ ε εηαηξηθή πεξηνπζία δελ είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηα «ίδηα θεθάιαηα».  

Γεχηεξνλ, επηβάιιεηαη  θξαηηθή επνπηεία, δειαδή έιεγρνο θαηά ηελ ίδξπζε ηεο αλψλπκεο 

εηαηξίαο απφ κέξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη θαηά πεξίπησζε ηεο επνπηεχνπζαο 

αξρήο, κε ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη 

γεληθφηεξα ηεο ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ (άξζξν 52). Κξαηηθή 

επνπηεία επηβάιιεηαη επίζεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο, κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε 

ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ, ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ γεληθψλ 

ζπλειεχζεσλ θαη ηελ εμαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ηεο εηαηξίαο κε ηελ εμέηαζε θαη επαιήζεπζε ησλ εηαηξηθψλ βηβιίσλ (άξζξν 53 παξ. 1). 

Σξίηνλ, ν λφκνο θαζηεξψλεη νξηζκέλε δεκνζηφηεηα, ζηελ νπνία πξέπεη λα πξνβαίλεη ε 

αλψλπκε εηαηξία. Καη ζην δήηεκα απηφ πάλησο, κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Κ.Ν.2190/1920 απφ ηνλ Ν.3604/2007, ππήξμαλ πεξηνξηζκνί. Οη δηαηππψζεηο 

δεκνζηφηεηαο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έρνπλ πεξηνξηζηεί ή απινπνηεζεί, ηνπιάρηζηνλ 

γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ δελ είλαη εηζεγκέλεο  ζην  Υξεκαηηζηήξην.  Σνχην γηαηί 

θξίζεθε φρη ε ηφλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ ηχπνπ θαη ηδίσο ησλ επαξρηαθψλ εθεκεξίδσλ, 

πνπ απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο θαζηέξσζεο ηεο επξείαο δεκνζηφηεηαο ησλ 

αλσλχκσλ εηαηξηψλ, δελ απνηειεί επαξθή ιφγν γηα ηελ επηβάξπλζε ησλ αλσλχκσλ 
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εηαηξηψλ κε ζνβαξά έμνδα δεκνζηεχζεσλ. Δμάιινπ, ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ Γεληθνχ 

Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ, πξάγκα πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζχληνκα, ζα κπνξέζεη 

λα πξνζθέξεη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφηεξεο ππεξεζίεο. 

Σέηαξηνλ, θαζηεξψλεηαη πνηληθή επζχλε ησλ ηδξπηψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ γηα ηηο παξαβάζεηο ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, πνπ αθνξνχλ ζηε 

ζπγθέληξσζε θαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο. 

 

Δθδειψζεηο  ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ ραξαθηήξα ηεο ζηηο  εζσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο 

Ωο πξνο ηηο εζσηεξηθέο  ζρέζεηο  ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, ν θεθαιαηνπρηθφο ραξαθηήξαο 

ηεο, πνπ ζπγρξφλσο ζπλεπάγεηαη θαη ηνλ απξφζσπν ραξαθηήξα ηεο, εθδειψλεηαη θπξίσο 

σο εμήο: 

Πξψηνλ, ε ππφζηαζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο δελ είλαη δπλαηφλ λα επεξεαζηεί νχηε απφ 

ηε βνχιεζε ησλ κεηφρσλ, νχηε απφ κεηαβνιέο ζηα πξφζσπα ηνπο. Γεχηεξνλ, ε εηαηξηθή 

ηδηφηεηα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηνλ Φνξέα ηεο, κε ζπλέπεηα έλαο κέηνρνο λα κπνξεί λα 

απνθηήζεη πεξηζζφηεξεο κεηνρέο, δειαδή εηαηξηθέο ηδηφηεηεο, ρσξίο λα ράζνπλ απηέο ηελ 

απηνηέιεηα ηνπο, αιιά θαη ε εηαηξία λα κπνξεί λα απνθηήζεη ηηο δηθέο ηεο κεηνρέο, φηαλ 

απηφ επηηξέπεηαη, ρσξίο ην γεγνλφο απηφ λα ζπλεπάγεηαη ηελ απφζβεζή ηνπο. 

Σξίηνλ, ε εμνπζία θαη ε δχλακε ηνπ θάζε κεηφρνπ δελ θαζνξίδεηαη απφ ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπ ηθαλφηεηεο, αιιά απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρεη, δει, απφ ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην. 

Σέηαξηνλ, ε ιήςε ησλ απνθάζεσλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε δελ είλαη απαξαίηεην λα 

γίλεηαη κε νκνθσλία ησλ κεηφρσλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ηνπο. Σνχην ζα φηαλ 

εμάιινπ θαη απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο απξφζθνξν, θαζψο θάπνηνο κέηνρνο, πνπ 

ελδερνκέλσο αληαγσλίδεηαη ηελ εηαηξία, ζα ήηαλ δπλαηφλ, επηδηψθνληαο λα ηε βιάςεη, λα 

ιακβάλεη κε ηελ ςήθν ηνπ αληίζεηε ζέζε, εκπνδίδνληαο έηζη ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ έρεη θαζηεξσζεί άιισζηε γηα ηνλ ηχπν ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο ε αξρή 

ηεο πιεηνςεθίαο( Αιεμαλδξίδνπ 2009)   

5. Δμειίμεηο ηνπ Δηαηξηθνύ Γηθαίνπ ζην Πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο 

5.1. Ζ Δπξσπατθή Δηαηξία 

Ο ηχπνο ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξίαο (Societas Europaea - SE ), ν νπνίνο εηζήρζεθε ζηηο 

λνκνζεζίεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηνλ Καλνληζκφ 2157/2001 

«πεξί ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξίαο» θαη ηελ Οδεγία 2001/86/ΔΚ, έρεη ηνλ 

λνκηθφ ηχπν ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο. Πξφθεηηαη γηα αλψλπκε εηαηξία επξσπατθψλ 
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δηαζηάζεσλ, πνπ πξννξίδεηαη λα μεπεξλά ηα εζληθά ζχλνξα θαη ππφθεηηαη θαηαξρήλ ζε 

φκνην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο, ζε φπνην απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. θαη αλ ηδξπζεί. 

Σελ Δπξσπατθή Δηαηξία εηζήγαγε ζηελ Διιάδα ν Ν.3412/2005, «Πιαίζην ξπζκίζεσλ γηα 

ηε χζηαζε θαη ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξίαο», ν νπνίνο πεξηέιαβε θαη 

λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ έθδνζε Π.Γ. γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2001/86/ΔΚ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία. ηε ζπλέρεηα εθδφζεθε ην Π.Γ.91/2006 «γηα ην 

ξφιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δπξσπατθή Δηαηξία». 

Ζ ειιεληθή Δπξσπατθή Δηαηξία δηέπεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ Καλνληζκφ θαη ην 

Ν.3412/2005. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ λφκν απηφ ή απφ ηνλ Καλνληζκφ, 

γίλεηαη παξαπνκπή ζηελ εθαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πεξί αλσλχκσλ εηαηξηψλ, 

δειαδή ζηνλ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν 3604/2007. Σέινο, ε εηαηξία 

απηή δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, εθφζνλ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ  Δθαξκνγήο ηπγράλεη θαη ην Π.Γ.91/2006, γηα ην ξφιν ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ Δπξσπατθή Δηαηξία. 

ηελ Δπξσπατθή Δηαηξία πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ δχν ηνπιάρηζηνλ επηρεηξήζεηο πνπ 

εδξεχνπλ ζε δηαθνξεηηθά θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., ε δε ζχζηαζε ηεο κπνξεί λα γίλεη κφλν κε 

ηνπο ηξφπνπο, πνπ νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ.  

Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ην γεγνλφο φηη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηεο επξσπατθήο 

εηαηξίαο δηεπθνιχλνληαη νη δηαζπλνξηαθέο ζπγρσλεχζεηο θαη επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά ηεο 

έδξαο ηεο εηαηξίαο απφ θξάηνο ζε θξάηνο (βι. άξζξν 6 Ν.3412/2005). Δμάιινπ, 

δηεπθνιχλεηαη ε ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ απνηακηεπηέο 

πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ-κειψλ. 

Πξέπεη λα παξαηεξεζεί φηη κε ηελ ςήθηζε ηνπ παξαπάλσ Καλνληζκνχ δελ πινπνηήζεθε ν 

αξρηθφο ζθνπφο θαζηέξσζεο κηαο γλήζηαο ππεξεζληθήο επξσπατθήο εηαηξίαο. Μάιινλ 

εηζάγεηαη σο ζεζκφο κηα εηαηξία, πνπ κνηάδεη κε ηηο εζληθνχ δηθαίνπ αλψλπκεο εηαηξίεο 

ηνπ θξάηνπο κέινπο, φπνπ εθάζηνηε απηή ζπζηήλεηαη, αθνχ απηή θαηά ην λφκν, 

παξάιιεια κε ηνλ Καλνληζκφ δηέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ζχζηαζεο ηεο. 

Όζν γηα ηελ νλνκαζία ηεο, απηή δηθαηνινγείηαη πεξηζζφηεξν ιφγσ ηεο δηαθξαηηθήο 

έθηαζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, παξά ιφγσ ηεο αλεμάξηεηεο θαη 

απηνηεινχο ξχζκηζήο ηεο. 

ήκεξα, αξθεηά ρξφληα κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Καλνληζκνχ θαη ηε κεηαθνξά ηεο 

παξαπάλσ Οδεγίαο ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο ησλ θξαηψλ κειψλ, δελ ππάξρνπλ αθφκε 

επαξθείο ελδείμεηο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ εκπλεπζηψλ ηνπ ζεζκνχ ηεο 

επξσπατθήο εηαηξίαο. ( Πεξάθεο 2006) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
:  ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΑΘΔΣΧΣΟ ΣΧΝ Α.Δ. ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

1. ΝΓ. 3843/1958 

Οη αλψλπκεο εηαηξείεο κέρξη θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο 1958 θνξνινγνχληαλ κε ην ζχζηεκα 

ησλ θαζαξψλ πξνζφδσλ  Ν.1640/1919  Με ην Ν.Γ.3843/1958 επηβιήζεθε θνξνινγία ζηα 

εηζνδήκαηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ.. Έηζη, απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 1959 ηα εηζνδήκαηα 

ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ησλ αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ 

ππήγρζεθαλ ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ ελψ ηα θέξδε ησλ Δ.Π.Δ. 

θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ θνξνινγνχλην κέρξη θαη ηηο 29.6.1992 ζην φλνκα ησλ 

δηθαηνχρσλ εηαίξσλ. 

Αλαιπηηθά κε ην Ν.Γ.3843/1958 ηα κε δηαλεκφκελα θέξδε, απηά δειαδή πνπ 

απνζεκαηνπνηνχλην, θνξνινγνχλην ζην φλνκα ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο, ελψ ηα 

δηαλεκφκελα (κεξίζκαηα, ακνηβέο κειψλ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θ.ι.π.) θνξνινγνχλην 

ζην φλνκα ησλ δηθαηνχρσλ κεηφρσλ, ζπκβνχισλ θ.ι.π. Όηαλ ζηε ζπλέρεηα, ε αλψλπκε 

εηαηξεία δηέλεηκε ή θεθαινπνηνχζε ηα απνζεκαηνπνηεζέληα θέξδε (ηα νπνία φπσο 

αλαθέξνπκε είραλ θνξνινγεζεί αξρηθά ζην φλνκά ηεο), ηφηε απηά ζεσξνχλην εηζφδεκα 

θηλεηψλ αμηψλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο κεηφρνπο. Απφ ηα δηαλεκφκελα ή 

θεθαιαηνπνηνχκελα απνζεκαηηθά παξαθξαηείην θφξνο κεξηζκάησλ. Ο θφξνο 

εηζνδήκαηνο, πνπ αξρηθά είρε θαηαβιεζεί απφ ηελ αλψλπκε εηαηξεία θαηά ηνλ ρξφλν πνπ 

πξνέθπςαλ ηα άλσ θέξδε, ζπκςεθίδεην κε ην θφξν κεξηζκάησλ. ην Γεκφζην απνδίδεην 

ε δηαθνξά, ελψ ππήξρε πεξίπησζε, ε δηαθνξά λα δεκηνπξγνχζε απαίηεζε επηζηξνθήο 

θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ηελ αλψλπκε εηαηξεία. ( Αιεθαληήο 2008)  
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2. Ν.2065/1992  

Σα αλσηέξσ ίζρπαλ επί ηξηάληα πέληε ρξφληα. Σν έηνο 1992 έγηλε κε ην Ν.2065/1992 κηα 

βαζχηαηε θνξνινγηθή αιιαγή ζηε ρψξα καο. Ζ ζεκαληηθφηεξε απφ ηηο θαηλνηνκίεο ηνπ 

ήηαλ ε εληαία θνξνινγία φισλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ (αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, Δ.Π.Δ., 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ θ.ι.π.) κε έλαλ εληαίν ζπληειεζηή πνπ αξρηθά νξίζηεθε ζε 

πνζνζηφ 35% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Με 

ηελ θαηαβνιή ηνπ άλσ θφξνπ εηζνδήκαηνο επέξρεηαη εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο 

ππνρξέσζεο γηα ηα δηαλεκφκελα θέξδε. Γειαδή ηα άλσ λνκηθά πξφζσπα, φηαλ δηαλέκνπλ 

θέξδε κε ηε κνξθή κεξηζκάησλ, πξνκεξηζκάησλ, ακνηβψλ ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ηνπο δηεπζπληέο, ζην πξνζσπηθφ θ.ι.π., δελ πξνβαίλνπλ ζε παξαθξάηεζε 

θφξνπ, επεηδή ηα εηζνδήκαηα απηά θνξνινγνχληαη ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεη ηνπο ζπληειεζηέο κε ηνπο νπνίνπο θνξνινγνχληαη 

ηα θαζαξά θέξδε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.Γ.3843/1958 (φπσο 

θσδηθνπνηήζεθε κε ην άξζξν 101 ηνπ Ν.2238/1994) απφ ηηο 30.6.1992 θαη κεηά: 

Πίλαθαο πληειεζηώλ Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 

Ννκηθά 

Πξόζσπα 

άξζξνπ 101 

Ν. 2238/1994 

Γηαρεηξηζηηθέο Υξήζεηο Οηθνλνκηθά 

Έηε 

Γηαρεηξηζηηθή 

Υξήζε  

2003-2004 

Γηαρεηξηζηηθέο 

Υξήζεηο 

30.6.1992 

έσο 

29.6.1994 

30.6.1994 

έσο 

30.12.1997 

31.12.1997 

έσο 

31.12.2000 

2002 2003 2005 2006 2007 

1) Αλψλπκεο 

Δηαηξείεο  

         

Α. Με κεηνρέο 

εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξη

ν Αζελψλ  

         

Ολνκαζηηθέο 35% 35% 35% 35% 35% 35% 32% 29% 25% 

Αλψλπκεο 35% 35% 35% 35% 35% 35% 32% 29% 25% 

Β. Με κεηνρέο 

κε εηζεγκέλεο 

ζην 

Υξεκαηηζηήξη

ν Αζελψλ 

         

Ολνκαζηηθέο  35% 35% 40% 37,5% 35% 35% 32% 29% 25% 

Αλψλπκεο  35% 40% 40% 37,5% 35% 35% 32% 29% 25% 
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Πίλαθαο πληειεζηώλ Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 

Ννκηθά 

Πξόζσπα 

άξζξνπ 101 

Ν. 2238/1994 

Γηαρεηξηζηηθέο Υξήζεηο Οηθνλνκηθά 

Έηε 

Γηαρεηξηζηηθή 

Υξήζε  

2003-2004 

Γηαρεηξηζηηθέο 

Υξήζεηο 

30.6.1992 

έσο 

29.6.1994 

30.6.1994 

έσο 

30.12.1997 

31.12.1997 

έσο 

31.12.2000 

2002 2003 2005 2006 2007 

2) ΔΠΔ 35% 35% 35% 35% 35% 35% 32% 29% 25% 

3) 

πλεηαηξηζκνί 

35% 35% 35% 35% 35% 35% 32% 29% 25% 

4) Αιινδαπέο 

εηαηξείεο θαη 

νξγαληζκνί 

35% 40% 40% 37,5% 35% 35% 32% 29% 25% 

5) 

Τπνθαηαζηήκ

αηα 

αιινδαπψλ 

αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ 

(εθηφο 

Σξαπεδψλ) κε 

έδξα ζηελ 

Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη κε 

κεηνρέο ζε 

ρξεκαηηζηήξην 

ηεο 

Δπξσπατθήο 

Έλσζεο:  

35% 40%  35% 35% 35% 32% 29% 25% 

έσο 29.9.2000   40%       

απφ 30.9.2000   35%       

6) Σξάπεδεο 35%  40% 37,5% 35% 35% 32% 29% 25% 

Έσο 

30.12.1996 

 35%        

Απφ 

31.12.1996 

 40%        

Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηά αλαθέξνπκε ηξία ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα απφ  ηα 

νπνία πξνθχπηεη ε εμάληιεζε  ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο. 
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Παξάδεηγκα 1: 

 

Αλψλπκε εηαηξεία πνπ θνξνινγείηαη ην έηνο 2002 κε ζπληειεζηή 35%  παξνπζηάδεη 

θαζαξά  θέξδε πξν θφξνπ 50.000,00 € θαη ινγηζηηθέο δηαθνξέο 10.715,00 €. Σν  κεηνρηθφ 

θεθάιαην αλέξρεηαη ζε 200.000,00 € θαη ζρεκαηηζκέλν κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 

ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ 20.000,00 €. Ζ λφκηκε δηάζεζε ησλ θεξδψλ είλαη ε εμήο :  

 

Καζαξά θέξδε ρξήζεο   50.000,00 €  

Πιένλ: Λνγηζηηθέο δηαθνξέο  10,715,00 € 

Μείνλ: Φφξνο εηζνδήκαηνο (60.715,00*35%) = 21.250,25 €    

Κέξδε πξνο δηάζεζε    28.749,75 € 

Ζ δηάζεζε ησλ θεξδψλ γίλεηαη σο εμήο  

α) ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ   (28.749,75*5%) = 1.437,48 € 

β ) πξψην κέξηζκα  (28.749,75 -1.437,48)* 35% = 9.559,29 € 

γ) ππφινηπν θεξδψλ εηο λένλ   = 17.752,98 € 

ύλνιν                                        28.749,75 €  

Με ηελ θαηαβνιή ηνπ άλσ θφξνπ εηζνδήκαηνο 21.250,25 € εμαληιείηαη θάζε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε γηα ηελ αλψλπκε εηαηξεία, ηνπο κεηφρνπο θαη φζνπο ιακβάλνπλ απφ ηα άλσ 

δηαλεκφκελα θέξδε (κέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δηεπζπληέο, πξνζσπηθνχ). Δπνκέλσο, 

εάλ ε αλψλπκε εηαηξεία επηζπκεί λα δηαλείκεη ή λα θεθαιαηνπνηήζεη ζην κέιινλ ην 

ππφινηπν θεξδψλ 17.752,98 € δελ πξφθεηηαη λα θαηαβάιεη θφξν εηζνδήκαηνο γηα ηε 

δηαλνκή απηή. 

Δπίζεο, νη κέηνρνη - θπζηθά πξφζσπα ζα ζπκπεξηιάβνπλ ηα άλσ κεξίζκαηα ζηε 

θνξνινγηθή ηνπο δήισζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκνχλ λα θαιχςνπλ θνξνινγηθά 

ηεθκήξηα, ελψ νη κέηνρνη - λνκηθά πξφζσπα, θαηά ηε ζχληαμε ηεο θνξνινγηθήο ηνπο 

δήισζεο, αθαηξνχλ απφ ηα εηζνδήκαηά ηνπο ηα άλσ κεξίζκαηα γηα λα κε θαηαβάινπλ γηα 

δεχηεξε θνξά θφξν εηζνδήκαηνο. 

 

 

 

Παξάδεηγκα 2: 
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Γπν θπζηθά πξφζσπα ν Α θαη ν Β ίδξπζαλ κηα νκφξξπζκε εηαηξεία (Ο.Δ) ζηα θέξδε ηεο 

νπνίαο ζπκκεηέρνπλ θαηά 50% έθαζηνο. ηε ζπλέρεηα ε Ο.Δ. ίδξπζε κηα κνλνπξφζσπε 

Δ.Π.Δ., ε νπνία αθνινχζσο αγφξαζε ην 100% ησλ κεηνρψλ κηαο αλψλπκεο εηαηξείαο, κε 

απνηέιεζκα ν φκηινο ησλ επηρεηξήζεσλ λα έρεη ηελ εμήο κνξθή: 

Γηαγξακκαηηθά  

Μέηνρνη νκίινπ ν Α  κε 50%  θαη ν  Β κε 50%  

Μεηξηθή εηαηξεία είλαη  ε Ο.Δ.  

Θπγαηξηθή εηαηξεία ε Δ.Π.Δ κε 100% 

Τπνζπγαηξηθή   ε Α.Δ.  κε 100% 

Σν έηνο 2001 ε Α.Δ. είρε θέξδε 200.000,00 € ηα νπνία κεηά ηε θνξνινγία κε ζπληειεζηή 

π.ρ. 40% ηα δηέλεηκε ζηνπο κεηφρνπο ηεο (ή ζηε κνλνπξφζσπε Δ.Π.Δ.) (200.000,00 - 

200.000,00*40%= 80.000,00 €). Δάλ ππνζέζνπκε φηη ην έηνο 2002 ε Δ.Π.Δ. εθηφο απφ ηα 

άλσ κεξίζκαηα, δελ είρε άιια έζνδα θαη έμνδα, θαη ηα άλσ κεξίζκαηα ηα δηέλεηκε 

πεξαηηέξσ ζηνλ εηαίξν ηεο (ή ζηελ Ο.Δ.), ε νπνία ην έηνο 2003, εθηφο απφ ηα άλσ 

δηαλεκφκελα θέξδε, δελ είρε άιια έζνδα θαη έμνδα θαη ηα νπνία δηέλεηκε πεξαηηέξσ 

ζηνπο εηαίξνπο ηεο Α θαη Β, ηφηε ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηεο Δ.Π.Δ., ηεο Ο.Δ. θαη ησλ 

εηαίξσλ Α θαη Β είλαη κεδεληθή επεηδή κε ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ  80.000,00 € απφ ηελ 

αλψλπκε εηαηξεία, ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε εμαληιήζεθε γηα ηα θέξδε απηά. 
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Παξάδεηγκα 3: 

 

Αλψλπκε εηαηξεία ηχπνπ Holding  ζπκκεηέρεη ζηηο εμήο επηρεηξήζεηο: 

Δπσλπκία επηρεηξήζεσο Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο  

ΑΛΦΑ    Α.Δ. 60% 

ΒΖΣΑ  ΔΠΔ 70% 

ΓΑΜΑ    Ο.Δ. 80% 

ΓΔΛΣΑ   Κνηλνπξαμία 50% 

 

ηηο 31.12.2002 ε Holding  θαηάξηηζε εθηφο απφ ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηνλ παξαθάησ 

ινγαξηαζκφ απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 

ΔΞΟΓΑ 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 4.000.000,00€ 

Ακνηβέο ηξίησλ 500.000,00€ 

Παξνρέο ηξίησλ 700.000,00€ 

Γηάθνξα έμνδα 800.000,00€ 

Απνζβέζεηο 1.000.000,00€ 

χλνιν 7.000.000,00 €  

Κέξδε ρξήζεο  3.000.000,00 € 

Λνηπά έζνδα  

Έζνδα απφ κεξίζκαηα  ΑΛΦΑ  Α.Δ.  5.000.000€ 

Έζνδα απφ θέξδε:  

  Σεο ΒΖΣΑ  ΔΠΔ 3.000.000€ 

  Σεο ΓΑΜΑ   ΟΔ  1.500.000€ 

  Σεο ΓΔΛΣΑ  θνηλνπξαμίαο 500.000€ 

Σα έζνδα απφ ζπκκεηνρέο πξνέξρνληαη απφ θέξδε ηα νπνία θνξνινγήζεθαλ ζην φλνκα 

ησλ άλσ λνκηθψλ πξνζψπσλ Α, Β θαη Γ θαζψο θαη ηεο X θνηλνπξαμίαο. Με ηελ 

θαηαβνιή ηνπ άλσ θφξνπ εηζνδήκαηνο επέξρεηαη εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο 

ππνρξέσζεο γηα ηα εηζνδήκαηα απηά. 

 

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

α) Σν ινγηζηηθφ απνηέιεζκα πνπ ε αλψλπκε εηαηξεία Holding   ην έηνο 2002 είλαη θέξδνο  

3.000.000,00 €  
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β) Σν θνξνινγηθφ απνηέιεζκα πνπ ε ίδηα αλψλπκε εηαηξεία έρεη ην έηνο 2002 είλαη δεκία  

6.500.000,00 € 

Ζ άλσ δεκία πξνέθπςε σο εμήο: 

   Κέξδνο ρξήζεσο (πξν θφξνπ)      3.000.000,00€ 

πιένλ: Έμνδα πνπ αλαινγνχλ ζηα έζνδα απφ ζπκκεηνρέο  10.000.000,00 €*5%= 500.000 

κείνλ: Έζνδα απφ ζπκκεηνρέο    10.000.000 € 

Φνξνινγηθή δεκία 6.500.000 € 

 

γ) Σν θέξδνο ηεο ρξήζεσο ηνπ 2002 χςνπο 3.000.000€  ε αλψλπκε εηαηξεία Holding  

κπνξεί λα ην δηαλείκεη πεξαηηέξσ ζηνπο κεηφρνπο, ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

θαη ζην πξνζσπηθφ, ρσξίο λα θαηαβάιιεη θαλέλα πνζφ θφξνπ, επεηδή ην θέξδνο απηφ 

νιφθιεξν πξνέξρεηαη απφ έζνδα ζπκκεηνρψλ. 

Με ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο απφ ηα άλσ λνκηθά πξφζσπα Α, Β θαη Γ θαζψο 

θαη ηελ X θνηλνπξαμία εμαληιήζεθε ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γηα ηα έζνδα ζπκκεηνρψλ. 

Δπίζεο, ηα άλσ δηαλεκφκελα θέξδε 3.000.000,00€ απνηεινχλ εηζφδεκα θηλεηψλ αμηψλ 

ησλ δηθαηνχρσλ κεηφρσλ, ζπκβνχισλ θαη εξγαηνυπαιιήισλ, φκσο, δελ ζα 

ζπλαζξνηζζνχλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο κε ηα ινηπά εηζνδήκαηά 

ηνπο, αθνχ, φπσο πξναλαθέξακε, απηά θνξνινγνχληαη ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

θαη φρη ζην φλνκα ηνπ κεηφρνπ ή ζπκβνχινπ ή ηνπ εξγαηνυπαιιήινπ. Οη ηειεπηαίνη 

κπνξεί λα ηα εκθαλίζνπλ ζηε θνξνινγηθή δήισζε ηνπο φρη γηα λα θνξνινγεζνχλ άιια 

γηα άιινπο ιφγνπο (π.ρ. γηα λα θαιχςνπλ ηεθκήξηα). ( Αιεθαληεο  2011)   
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3. Ν.3697/2008 

Σα αλσηέξσ ίζρπαλ επί  δεθαπέληε  ρξφληα. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3697/2008 ζεζπίδεηαη 

ε ππνρξέσζε παξαθξάηεζεο θφξνπ κε ζπληειεζηή 10% ζηα θέξδε πνπ δηέλεηκαλ νη 

εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο κε ηε κνξθή ακνηβψλ θαη πνζνζηψλ ησλ κειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ δηεπζπληψλ, ακνηβψλ εξγαηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ, 

εθηφο κηζζνχ, θαζψο θαη κεξηζκάησλ ή πξνκεξηζκάησλ ηα νπνία εγθξίλνληαη απφ γεληθέο 

ζπλειεχζεηο απφ 1/1/2009 θαη κεηά. Γειαδή γηα εγθξίζεηο δηαλνκψλ απφ γεληθέο 

ζπλειεχζεηο κέρξη ηελ 31/12/2008, δελ πξνβιεπφηαλ θακία α πξφζζεηε ππνρξέσζε παξά 

κφλνλ ε θαηαβνιή θφξνπ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο κε εληαίν 

ζπληειεζηή θφξνπ φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο.  

Παξαηεξνχκε  ινηπφλ, φηη θαηά θάπνην ηξφπν επαλεξρφκαζηε ζηε πξν ηνπ Ν.2065/1992 

θηινζνθία θνξνινγίαο (δηαλεκφκελα θαη αδηαλέκεηα θέξδε) κε κηα κεγάιε δηαθνξά 

φκσο, ε φπνηα έγθεηηαη ζην φηη παιαηφηεξα ππήξρε απιψο ε ππνρξέσζε παξαθξάηεζεο 

θφξνπ επί ησλ δηαλεκφκελσλ θεξδψλ, ελψ ηψξα ε ππνρξέσζε αθνξά ζηελ επηβνιή 

θφξνπ εηζνδήκαηνο ζην φλνκα ηεο εηαηξείαο επί ησλ θεξδψλ απηψλ.    

 

Παξάδεηγκα 1: 

 

Φνξνινγία θαη δηάζεζε απνηειεζκάησλ (θεξδψλ) A.E. κε ππεξδσδεθάκελε δηαρεηξηζηηθή 

πεξίνδν. 

H πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ε 

νπνία ζα ζπλέιζεη ζηηο 30.6.2009, ζρεηηθά κε ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο έρεη σο 

αθνινχζσο: 

 

α) Να ζρεκαηηζηεί ην ηαθηηθό απνζεκαηηθό. 

β) Να δηαλεκεζεί ην πξώην κέξηζκα. 

γ) Να κεηαθεξζεί ην ππόινηπν ησλ θεξδψλ εηο λένλ. 

 

 

 

 

 

Αθαζάξηζηα έζνδα εκπνξηθνχ θιάδνπ 3.000.000,00 €     

Αθαζάξηζηα έζνδα θιάδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ 1.200.000,00 €   

 χλνιν αθαζαξίζησλ εζφδσλ   4.200.000,00 €   
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Παξαθξαηεζείο Φ.E. απφ πσιήζεηο ζην Γεκφζην 30.000,00 €     

Καζαξά Κέξδε Ηζνινγηζκνχ   900.000,00 €   

Με εθπηπηφκελεο ζηε Φ.E. δαπάλεο 70.000,00 €     

        

1. Τπνινγηζκόο θνξνινγεηέσλ θεξδώλ       

Καζαξά θέξδε ηζνινγηζκνχ     900.000,00 € 

Πιένλ   Με εθπηπηφκελεο δαπάλεο 70.000,00 € 70.000,00 €   

χλνιν Φνξνινγεηέσλ Κεξδψλ     970.000,00 € 

2. Τπνινγηζκόο θόξνπ εηζνδήκαηνο       

Φνξνινγεηέα Κέξδε     970.000,00 € 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο θνξνινγεηέσλ θεξδψλ       

(970.000,00*25%)   242.500,00 € 242.500,00 € 

Μείνλ   Φφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε   30.000,00 €   

Υξεσζηηθφ πνζφ     212.500,00 € 

        

3. Τπνινγηζκόο πξνθαηαβνιήο θόξνπ       

Γηα ηηο λέεο επηρεηξήζεηο ν ζπληειεζηήο 

πξνθαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο κεηψλεηαη θαηά 

50% γηα ηα ηξία πξψηα νηθνλνκηθά έηε. Δπίζεο, 

επεηδή ε εηαηξεία έρεη ππεξδσδεθάκελε 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν (ρξήζε), σο πξνθαηαβνιή 

θφξνπ εηζνδήκαηνο βεβαηψλεηαη ην πνζφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε δσδεθάκελε πεξίνδν.       

Κχξηνο θαη ζπκπιεξ. Φφξνο       

242.500,00*40%*12/19)   61.263,16 €   

Μείνλ   Φφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε 30.000,00 €     

Πξνθαηαβνιή θφξνπ   31.263,16 € 

       

4. Τπνινγηζκόο θαηαβιεηέσλ πνζώλ κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 1/8   26.562,50 €   

Πξνθαηαβνιή Φ.E.  1/8   3.907,89 €   

χλνιν θαηαβνιήο     30.470,39 € 

        

5. Τπνινγηζκόο ηαθηηθνύ απνζεκαηηθνύ 

Καζαξά θέξδε ηζνινγηζκνχ     900.000,00 € 

Μείνλ   Φφξνο εηζνδήκαηνο   242.500,00 €   

Τπφινηπν γηα ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ     657.500,00 € 

Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ       

(657.500,00*5%)   32.875,00 €   

Τπφινηπν θεξδψλ     624.625,00 € 

6. Τπνινγηζκόο A’ Mεξίζκαηνο 

ηα θαζαξά θέξδε ηεο ρξήζεο κεηά απφ ηελ 

αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ 

     

(624.625,00*35%)   218.618,75 €   

Καζαξφ πνζφ A’ κεξίζκαηνο     218.618,75 € 

     

7. Πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ (θεξδώλ) ρξήζεσο 

Καζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε)   900.000,00 € 88.00 

Υξήζεσο     (86.99) 
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Μείνλ   Φφξνο εηζνδήκαηνο 242.500,00 €   88.08 

Κέξδε πξνο δηάζεζε   657.500,00 € 88.99 

H δηάζεζε ησλ θεξδψλ γίλεηαη σο εμήο:       

1. Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ   32.875,00 € 41.01 

2. Πξψην κέξηζκα   218.618,75 € 53.01 

8. Τπφινηπν θεξδψλ εηο λένλ   406.006,25 € 42.00 

    657.500,00 €   

8. Απηνηειήο θνξνινγία δηαλεκόκελσλ θεξδώλ       

ηελ A.E. ηνπ παξαδείγκαηνο κέηνρνη είλαη:       

α) Φπζηθά πξφζσπα ηα νπνία θαηέρνπλ κεηνρέο ζε 

πνζνζηφ 80% θαη       

β) Αιινδαπή εηαηξεία (Γαιιηθή) νη νπνία θαηέρεη 

ην ππφινηπν 20% ησλ κεηνρψλ.       

        

9.1. Τπνινγηζκόο θόξνπ θαη θαζαξνύ πνζνύ δηαλεκόκελσλ θεξδώλ   

α)Τπνινγηζκόο κεξηζκάησλ πνπ θνξνινγνύληαη       

    πλνιηθά δηαλεκφκελα κεξίζκαηα   218.618,75 €   

Mείνλ   Μεξίζκαηα Γαιιηθήο κεηξηθήο εηαηξείαο       

    (218.618,75*20%) 43.723,75 €     

Μεξίζκαηα πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο       

    θπζηθά πξφζσπα 174.895,00 € 218.618,75 €   

β) Φόξνο θαη θαζαξό πνζό κεξηζκάησλ       

Μεξίζκαηα πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο       

 θπζηθά πξφζσπα   174.895,00 €   

Μείνλ   Φφξνο κεξηζκάησλ (174.895,00*10%) 17.489,50 €     

Καζαξφ πνζφ κεξηζκάησλ   157.405,50 €   

        

9.2. Λνγηζηηθέο εγγξαθέο 

α) Παξαθξάηεζε θόξνπ 

  E Υξέσζε Πίζησζε 

53.01.00.00 Μεξίζκαηα 

πιεξσηέα 

17.489,50 €   

  54.09.00.00 

Φφξνο 

κεξηζκάησλ 

  17.489,50 € 

β) θαηαβνιή θόξνπ 

  ΓE Υξέσζε Πίζησζε 

54.09.00.00 

Φφξνο 

κεξηζκάησλ 

17.489,50 €   

 38.00 ή 38.03 

Υξεκαηηθά 

δηαζέζηκα 

(Σακείν ή 

φςεσο) 

  17.489,50 € 

 

 

 

Απφ ην 2008 έσο θαη ζήκεξα ν θνξνινγηθφο λφκνο ηξνπνπνηήζεθε αξθεηέο θνξέο  πάληα 

φκσο ζηελ ηδία ινγηθή δειαδή πνπ θαζηέξσζε ν Ν.3697 /2008 ε χπαξμε  θχξην θφξν θαη 
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θαηά ηελ δηαλνκή ν θφξνο κεξηζκάησλ. Δπηγξακκαηηθά νη αιιαγέο πνπ έθεξε ν λφκνο 

4110/2013 ν νπνίνο ελζσκαηψζεθε ζηνλ λέν θνξνινγηθφ λφκν λ 4172/2013 είλαη νη 

αθφινπζεο:     

Πξψηνλ, ε θνξνιφγεζε ησλ εζφδσλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζα γίλεηαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο.  

Γεχηεξνλ, ε θνξνιφγεζε ησλ  θεξδψλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ αιινδαπψλ ηξαπεδψλ θαη 

αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ζα γίλεηαη επίζεο κε 

ηηο γεληθέο δηαηάμεηο.     

Σξίηνλ, θαηαξγείηαη ε εηδηθή θνξνινγία ησλ «θαη' εηδηθφ ηξφπν εηζνδεκάησλ». Ζ 

θνξνιφγεζε ησλ εζφδσλ απηψλ ζα γίλεηαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο.   

Σέηαξηνλ ζρεηηθά κε ηελ  πξνθαηαβνιή θφξνπ αληηθαζίζηαηαη ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 

3 ηνπ άξζξνπ 111 ηνπ Ν.2238/1994 ψζηε απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ βεβαηψλεηαη, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, λα εθπίπηεη κόλν ν θφξνο πνπ παξαθξαηείηαη 

απφ πεγή Διιάδνο.  

Πέκπνλ, ηα θέξδε θνξνινγνχληαη κε 26% θαη επί πιένλ απφ ηα δηαλεκφκελα θέξδε 

παξαθξαηείηαη θφξνο 10%.  

 

Παξάδεηγκα 2: 

 

Αλψλπκε εηαηξία θαηά ηελ ρξήζε 2013 πξαγκαηνπνίεζε θέξδε 335.135 €. Ζ  εηαηξεία 

έρεη αθάιππην πνζφ δεκίαο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ ζπκςεθηδφκελν θνξνινγηθά 500.000 

€ ην νπνίν δελ εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

πξνηείλεη λα δηαλεκεζνχλ κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο 100.000€. 

Γηαλεκφκελα Κέξδε 100.000 € 

πιένλ: Αλαινγψλ ζε απηά θφξνο (100.000*26/74) = 35.135 € 

χλνιν θνξνινγεηέσλ Κεξδψλ 135.135 €  

Δπεηδή, ην πνζφ ησλ δεκηψλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ πνπ αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά, 

ππεξθαιχπηεη ην πνζφ ησλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο 2013, πξνθχπηεη φηη δελ απνκέλνπλ θέξδε 

πξνο θνξνινγία. Δπνκέλσο, ην πνζφ 100.000 € πνπ ζα δηαλεκεζεί πξνέξρεηαη απφ θέξδε 

γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο. Αληηθείκελν θφξνπ γηα ηελ άλσ 

εηαηξεία, απνηειεί ην πνζφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ δηαλέκεηαη (100.000 €) κεηά ηελ 

αλαγσγή απηνχ ζε κηθηφ (100.000/0,74 = 135.135 € κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αλαινγνχληνο 

ζε απηφ θφξνπ (35.135 €) θαη ν νθεηιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη ζην 

πνζφ 35.135,10 € (135.135*26% = 35.135,10 €). Δπίζεο, βάζεη ησλ λέσλ δηαηάμεσλ ηνπ 
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Ν.4110/2013, απφ ην πνζφ ησλ δηαλεκφκελσλ θεξδψλ 100.000 € ε άλσ αλψλπκε εηαηξεία 

ζα παξαθξαηήζεη θφξν κεξηζκάησλ (100.000*10% = 10.000 €). χκθσλα κε ηα αλσηέξσ 

ε λφκηκε δηάζεζε θεξδψλ είλαη ε εμήο:   

Κέξδε ρξήζεσο (πξν θφξνπ) 335.135 € 

κείνλ: Φφξνο εηζνδήκαηνο (35.135) € 

Κέξδε πξνο δηάζεζε 300.000 € 

Ζ δηάζεζε ησλ θεξδψλ γίλεηαη σο εμήο:   

α) Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ (300.000*5% = 15.000 € 

β) Πξψην κέξηζκα (300.000-15.000)*35% 100.000 € 

γ) Αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ 185.000 € 

χλνιν: 300.000 € 

Έθηνλ, γηα ηηο ακνηβέο ή ηα πνζνζηά επί ησλ θεξδψλ πνπ δηαλέκνληαη απφ ηα θέξδε πνπ 

θεθαιαηνπνηνχλ ή δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο ζε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ή ζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ ππφ νπνηαλδήπνηε κνξθή (bonus) 

ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 40% (άξζξν 54, παξ5, δεχηεξν εδάθην , 

Ν.2238/1994 φπσο ηξνπνπνηεκέλν κε ην άξζξν 6, παξ. 5, πεξ. α , ηνπ Ν.4110/2013 

ηζρχεη) .  

Έβδνκνλ,  ζε πεξίπησζε εμαγνξάο ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφθηεζεο απφ εκεδαπή 

αλψλπκε εηαηξία ηδίσλ απηήο κεηνρψλ κε ζθνπφ ηελ απφζβεζε ή κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ 

ηεο, ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνπο κεηφρνπο πέξαλ ηνπ πξάγκαηη θαηαβιεζέληνο απφ 

απηνχο αληίηηκνπ κεηνρψλ θαη κε επηζηξαθέληνο ζε απηνχο, πξνέξρεηαη απφ ην ππφινηπν 

ησλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο, κε βάζε ην άξζξν 109 

ηνπ παξφληνο, θφξνπ, απφ ηα ζπλνιηθά θέξδε. «Σν αλσηέξσ πνζφ πνπ ιακβάλνπλ νη 

κέηνρνη ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 54» (άξζξν 106, παξ. 6, ηξίην θαη ηέηαξην εδάθην, Ν.2238/1994 φπσο 

ηξνπνπνηεκέλν κε ην άξζξν 9, παξ. 23, ηνπ Ν.4110/2013 ηζρχεη).  

 

 

 

Παξάδεηγκα 3: 

 

Ζ γεληθή ζπλέιεπζε αλψλπκεο εηαηξείαο ην έηνο 2014 απνθάζηζε λα εμαγνξάζεη απφ 

κέηνρφ ηεο, ν νπνίνο είλαη θχξηνο κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο € 50.000, ηηο κεηνρέο απηέο 

αληί € 70.000, θαη ηηο νπνίεο ελ ζπλερεία ζα αθπξψζεη κε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ 
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θεθαιαίνπ. Σν πέξα ηνπ πξάγκαηη θαηαβιεζέληνο απφ ην κέηνρν αληίηηκν κεηνρψλ 

(70.000-50.000 = 20.000) ζα πξνέξρεηαη απφ ην θνξνινγεκέλν ππφινηπν θεξδψλ εηο λένλ 

θαη ζα είλαη πνζνχ € 22.222 απφ ην νπνίν ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 

ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%). Με ηελ ζα παξαθξαηεζεί θφξνο 10% ή € 2.222 νπφηε ζην 

κέηνρν ζα θαηαβιεζεί ην πνζφ € 20.000, πιένλ ην πξάγκαηη θαηαβιεζέλ απφ ην κέηνρφ 

πνζφ € 50.000, ήηνη πνζφ πνπ ζα εηζπξάμεη ν κέηνρνο ιφγσ ηεο εμαγνξάο ησλ κεηνρψλ 

ηνπ € 70.000  

Όγδνν, ζηα θέξδε πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ (δηαλεκφκελα ή θεθαιαηνπνηνχκελα) 

αλψλπκσλ εηαηξηψλ, ζηα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ 

ζρεκαηηζκνχ ηνπο, παξαθξαηείηαη θφξνο 10%. Με ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
: ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΟΤ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΣΖ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΟΤ ΔΦΑΡΜΟΕΔΗ ΣΟ Δ.ΓΛ 

1. Αληηθείκελν ηνπ Φόξνπ Δηζνδήκαηνο ζηελ Αλώλπκε Δηαηξία 

Σν αληηθείκελν ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ εκεδαπψλ αλψλπκσλ εηαηξηψλ θαζνξίδεηαη 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Κ.Φ.Δ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζηηο εκεδαπέο αλψλπκεο 

εηαηξίεο αληηθείκελν ηνπ θφξνπ είλαη ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ή θέξδνο πνπ πξνθχπηεη ζηελ 

εκεδαπή ή αιινδαπή.  πλεπψο, εάλ κία εκεδαπή αλψλπκε εηαηξία έρεη ππνθαηάζηεκα 

ζηελ αιινδαπή, ηα θαζαξά θέξδε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο απηνχ πξνζαπμάλνπλ ην θνξν-

ινγεηέν εηζφδεκα ηεο εηαηξίαο. Δπίζεο ζην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο εηαηξίαο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα εηζνδήκαηα πνπ ε εκεδαπή εηαηξία απνθηά ζηελ αιινδαπή, 

φπσο ελνίθηα απφ αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ αιινδαπή, ηφθνη απφ θαηαζέζεηο ζε 

αιινδαπέο ηξάπεδεο θιπ. ( αθέιιεο 2009) 

Σα παξαπάλσ δελ εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ κεηαμχ Διιάδαο θαη ρψξαο πνπ 

πξνέθπςε ην εηζφδεκα πθίζηαηαη ζχκβαζε πεξί απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο θαη ε νπνία πξνβιέπεη φηη ηα εηζνδήκαηα απηά θνξνινγνχληαη κφλν ζηε 

ρψξα πνπ πξνθχπηνπλ. 

Σέινο, ζεκεηψλνπκε φηη κε ην άξζξν 18 § 1 ηνπ  θνξνινγηθνχ Ν.3697/2008 πξνζηέζεθε 

ζην άξζξν 99 § 1 πεξ. α' ηνπ Κ.Φ.Δ λέα δηάηαμε πνπ νξίδεη φηη, πέξαλ ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο πνπ νθείιεηαη απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο, ζηα θέξδε πνπ 

δηαλέκνληαη απφ ηελ αλψλπκε εηαηξία (κεξίζκαηα, πνζνζηά Γ., ζηνπο εξγαδφκελνπο 

θιπ) ελεξγείηαη θαη παξαθξάηεζε θφξνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 § 1 ηνπ Κ.Φ.Δ, 

δειαδή ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 10%, ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα 

νξίδεη ε ηειεπηαία απηή δηάηαμε.  

  



38 

 

 

2. Σα Λνγηζηηθά Κέξδε θαη ην Φνξνινγεηέν Δηζόδεκα ηεο Υξήζεσο 

Σα ινγηζηηθά θέξδε ηεο ρξήζεσο είλαη ηα θέξδε πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηνπο 

ινγηζηηθνχο θαλφλεο πνπ θαζηεξψλεη ην Δ.Γ.Λ. θαη πξνβιέπνληαη θαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη, ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.ΓΛ, ηα 

ινγηζηηθά απνηειέζκαηα πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο 

ινγηζηηθήο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ην Δ.Γ.Λ.. 

Σα θέξδε (ή νη δεκίεο) ηεο ρξήζεσο πξνζδηνξίδνληαη ινγηζηηθά ζην ινγαξηαζκφ 86 

«Απνηειέζκαηα Υξήζεσο» θαη είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ινγηζηηθψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ 

θαηά ηε γλσζηή εμίζσζε: 

Λνγηζηηθφ 

Απνηέιεζκα 

= Λνγηζηηθά 

Έζνδα 

- Λνγηζηηθά 

Έμνδα 

Ζ ινγηζηηθή επηζηήκε ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξηο ζεκειηψδεηο παξαδνρέο θαη δέθα βαζηθέο 

ινγηζηηθέο αξρέο  θαιείηαη δε λα ππεξεηήζεη ηελ επηρείξεζε θαη ηηο εληφο θαη εθηφο απηήο 

δηάθνξεο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ θαη γεληθφηεξα ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Δίλαη κηα 

εθαξκνζκέλε επηζηεκνληθή ηερληθή πνπ ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα θαζνξηζκέλν, αιιά 

εμειηζζφκελν, πεξηβάιινλ θαη είλαη ππνρξεσκέλε λα δέρεηαη θαη λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ζ' απηήλ ην πεξηβάιινλ απηφ, γηαηί δελ κπνξεί λα ηνπο 

κεηαβάιιεη. 

Οη πξναλαθεξφκελνη πεξηνξηζκνί θαινχληαη παξαδνρέο θαη είλαη ηα «δεδνκέλα» πνπ 

γίλνληαη a priori απνδεθηά ψζηε λα είλαη δπλαηφ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζην 

γλσζηηθφ πεδίν ηεο ινγηζηηθήο. Απνηεινχλ, δειαδή, νη παξαδνρέο ην ζεκέιην ζην νπνίν 

ζηεξίδεηαη ην νηθνδφκεκα ηεο ινγηζηηθήο, γη' απηφ θαη ιέγνληαη ζεκειηψδεηο παξαδνρέο 

(underlying assumptions). 

Μνινλφηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο ινγηζηηθήο ζπγρένπλ ηηο παξαδνρέο 

κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο, πνιινί ζπγγξαθείο δέρνληαη φηη νη ζεκειηψδεηο παξαδνρέο είλαη 

νη εμήο ηέζζεξηο:  

 Σεο Δπηρεηξεκαηηθήο Οληφηεηαο (Separate Entity Assumption)  

Ζ ζρνιηαδφκελε παξαδνρή ζηνρεχεη ζηελ νξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο γηα ηελ νπνία 

απαηηείηαη λα παξέρνληαη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο, αιιά επίζεο, ζηε δηάθξηζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ ηεο επηρεηξήζεσο απφ ηηο πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ησλ 

άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ. 

 Σεο πλερίζεσο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ηεο Δπηρεηξήζεσο (Going Concern 

Assumption)  
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Καηά ηελ παξαδνρή απηή νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη θαλνληθά κε βάζε 

ηελ ππφζεζε φηη ε επηρείξεζε ζα ζπλερίζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα θαη φηη 

δελ αλακέλεηαη ξεπζηνπνίεζε ηεο επηρεηξήζεσο ζην άκεζν κέιινλ. ηε δηεζλή νξνινγία 

έρεη θαζηεξσζεί ν φξνο going concern  (ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα) θαη ζεκαίλεη φηη νη 

ινγηζηηθέο αξρέο, νη παξαδεγκέλνη θαη λνκνζεηεκέλνη θαλφλεο απνηηκήζεσο θαη νη 

ινγηζηηθέο κέζνδνη εθαξκφδνληαη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ππφ 

ηε βαζηθή πξνυπφζεζε φηη ε επηρείξεζε ζα ζπλερίζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφ-

ηεηα. Ζ επηρείξεζε, δειαδή, ζα πξέπεη λα κελ έρεη ηελ πξφζεζε, νχηε λα βξίζθεηαη ζηελ 

αλάγθε, λα πξνβεί ζε ξεπζηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ ή ζε ζεκαληηθή 

πεξηζηνιή ησλ εξγαζηψλ ηεο. 

Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ζπλζήθεο ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, ην ελεξγεηηθφ ηεο 

επηρεηξήζεσο απνηηκάηαη είηε ζην θφζηνο ή ζε θάπνηα άιιε θαηάιιειε ηηκή, πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ην ελεξγεηηθφ απηφ ζα αλαισζεί ή ζα δηαηεζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νκαιήο πνξείαο ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρεηξήζεσο. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη θαλεξφ φηη ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο 

ηεο ή ε έθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηεο πξφθεηηαη ζεκαληηθά λα πεξηζηαιεί, νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο επηρεηξήζεσο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ κε βάζε ηελ θαζαξή 

πξαγκαηνπνηήζηκε αμία (net realizable value), δειαδή κε βάζε ηελ αμία ξεπζηνπνηήζεσο 

κείνλ ην θφζηνο δηαζέζεσο. Γηαηί ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο δελ είλαη δπλαηφ λα 

δηθαηνινγεζνχλ νη απνζβέζεηο, νη πξνβιέςεηο θαη νη απνηηκήζεηο κε βάζε ηνπο θαλφλεο 

πνπ νξίδεη ν λφκνο. 

Σέινο ζεκεηψλνπκε φηη ε πξνθείκελε παξαδνρή πηνζεηείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

43 § 1 πεξ. α' ηνπ Ν.2190/1920.    

 Σεο Ννκηζκαηηθήο Μνλάδαο Μεηξήζεσο (The unit Measure Assumption)  

 Γίλεηαη δεθηφ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ κπνξνχλ εχθνια λα εθθξαζηνχλ ζε ρξήκα 

πξέπεη λα απνθιείνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, γηαηί ε απνηίκεζε ηεο αμίαο 

ηνπο πεξηθιείεη κεγάιε ππνθεηκεληθφηεηα. Έηζη, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ 

παξέρνπλ πιήξε εηθφλα ηεο επηρεηξήζεσο, αθνχ δελ πεξηιακβάλνπλ πνηνηηθέο 

πιεξνθνξίεο, φπσο ι.ρ. ηελ πειαηεία, ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζηειερψλ ηεο επηρεηξήζεσο, ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο ζε ζρέζε κε ηα αληαγσληδφκελα πξντφληα, ην ζηάδην ησλ 

εξεπλψλ ηεο επηρεηξήζεσο θαη γεληθά δελ απεηθνλίδεηαη ην δεκηνπξγεκέλν απφ ηε δξάζε 

ηεο επηρεηξήζεσο goodwill.  Σν κεηνλέθηεκα πάλησο απηφ θξίλεηαη αζήκαλην αλ 

ζπγθξηζεί κε ηα πνιιά θαη δπζεπίιπηα κεηνλεθηήκαηα πνπ ζα είρε ε θαζηέξσζε άιιεο 

κνλάδαο κεηξήζεσο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο επηρεηξήζεσο. Ζ ινγηζηηθή πξάμε 
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αληηκεησπίδεη ην παξαπάλσ κεηνλέθηεκα παξνπζηάδνληαο ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ 

δελ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ζε ρξήκα κε ππνζεκεηψζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Σεο Πεξηνδηθφηεηαο (Time period Assumption)  

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ επηρείξεζε θαηαιακβάλνπλ θαηά θαλφλα 

εηήζηα ρξνληθή πεξίνδν, πνπ θαιείηαη ρξήζε. 

Γηα λα είλαη αθξηβή ηα απνηειέζκαηα ησλ επηκέξνπο ρξήζεσλ πξέπεη θάζε ρξήζε λα 

πεξηιακβάλεη κφλν ηα γεγνλφηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηα νπνία ζπλέβεζαλ ζηε δηάξθεηά ηεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ αξρή ηεο 

απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ πνπ ζεκαίλεη ηνλ αθξηβνδίθαην δηαρσξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ 

γεγνλφησλ θαη ζπλαιιαγψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ. 

Ζ απηνηέιεηα ησλ ρξήζεσλ επηηπγράλεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ δνπιεπκέλσλ εζφδσλ 

θαη εμφδσλ, θαζψο θαη ησλ πξνπιεξσζέλησλ εμφδσλ ή πξνεiζπξαρζέλησλ εζφδσλ, 

δειαδή κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαινχκελσλ κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ (ι/ζκνί 36 θαη 

56). 

εκεηψλεηαη φηη ε απηνηέιεηα ησλ ρξήζεσλ παξαβηάδεηαη απφ ηνλ ίδην ην λφκν 

(απνηίκεζε ζηε ρακειφηεξε ηηκή, επηηαρπλφκελεο απνζβέζεηο, θ.ιπ.) θαη γεληθφηεξα απφ 

ηελ αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο πνπ δηέπεη ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Σέινο ζεκεηψλνπκε φηη ε πξνθείκελε αξρή επηβάιιεηαη θαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 

ζηε ρψξα καο. 
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3. Βαζηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο  

Όπσο ήδε είπακε, ε ινγηζηηθή ζπζζσξεχεη, αλαιχεη, πξνζδηνξίδεη πνζνηηθά, ηαμηλνκεί 

θαη ζπλνςίδεη ηα ινγηζηηθά γεγνλφηα, ησλ νπνίσλ ζπλνπηηθά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία 

απνθαιχπηεη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ δηαδηθαζία απηή 

πξέπεη λα δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθά παξαδεγκέλεο ινγηζηηθέο αξρέο. Γειαδή, νη 

ινγηζηηθέο αξρέο είλαη νη δξφκνη πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε θαη νη ηερληθέο πνπ 

πξέπεη λα εθαξκφζνπκε γηα λα επηηχρνπκε ηνπο βαζηθνχο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηεο 

ινγηζηηθήο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ ζεκειησδψλ παξαδνρψλ.  

Γεληθά παξαδεγκέλεο ινγηζηηθέο αξρέο είλαη έλαο ηερληθφο φξνο ηεο ινγηζηηθήο, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο ζπλήζεηεο, ηνπο θαλφλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο, πνπ είλαη παξαδεγκέλεο 

απφ ηε ινγηζηηθή πξαθηηθή ζε νξηζκέλν ρξφλν. 

Οη γεληθά παξαδεγκέλεο ινγηζηηθέο αξρέο, ινηπφλ, πεξηιακβάλνπλ ηηο ηζρχνπζεο, ζε 

δεδνκέλε ζηηγκή, αξρέο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ πνηεο νηθνλνκηθέο πεγέο πξέπεη λα 

θαηαρσξνχληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη πνηεο νθεηιέο λα 

θαηαρσξνχληαη σο ππνρξεψζεηο, πνηεο κεηαβνιέο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζηηο 

ππνρξεψζεηο πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη, πφηε νη κεηαβνιέο απηέο πξέπεη λα 

θαηαρσξνχληαη, ηνλ ηξφπν πνπ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο θαη νη 

κεηαβνιέο ηνπο πξέπεη λα κεηξηνχληαη, πνηεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα απνθαιχπηνληαη θαη 

πσο πξέπεη λ' απνθαιχπηνληαη θαη ηέινο πνηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα 

θαηαξηίδνληαη θαη πνην ην πεξηερφκελν απηψλ. 

Οη γεληθά παξαδεγκέλεο ινγηζηηθέο αξρέο έρνπλ αλαπηπρζεί κε βάζε ηελ πείξα, ηελ 

θξίζε, ηε ζπλήζεηα, ηε ρξήζε θαη, ζε κηα ζεκαληηθή έθηαζε, ηελ πξαθηηθή αλάγθε. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε ινγηζηηθή ν φξνο «αξρή» δε ζεκαίλεη κηα ζεκειηψδε αιήζεηα 

ή θάπνην αμίσκα, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, αιιά κάιινλ έλα γεληθφ λφκν ή 

θαλφλα παξαδεγκέλν ή αλαγλσξηζκέλν ζαλ έλαλ νδεγφ γηα δξάζε· ζεκαίλεη κηα κφληκε 

κέζνδν ή βάζε ζπκπεξηθνξάο ή πξαθηηθήο.  

Γηα ηηο θπξηφηεξεο γεληθέο ινγηζηηθέο αξρέο γίλεηαη ιφγνο επζχο ακέζσο. 

 Η Αξρή ηνπ Ιζηνξηθνχ Κφζηνπο (Historical cost principle) 

Ζ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο δηέπεη νιφθιεξε ηε ινγηζηηθή δηαδηθαζία. χκθσλα κε 

ηελ αξρή απηήλ, νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο απεηθνλίζεσο ηεο απνθηήζεσο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ηεο πξαγκαηνπνηήζεσο εζφδσλ θαη εμφδσλ, ηεο δεκηνπξγίαο ππνρξεψζεσλ θαη 

ζηνηρείσλ θαζαξήο ζέζεσο θαηαρσξνχληαη ζηα βηβιία ζην θόζηνο θηήζεσο. Ζ αξρή 

απηή νξίδεη αθφκε φηη νη αμίεο δηαηεξνχληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο 
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δηαδηθαζίαο θαη εκθαλίδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην θφζηνο θηήζεσο 

απηψλ. 

Απφ άπνςε ινγηζηηθήο ζεσξίαο, θφζηνο είλαη ε νηθνλνκηθή ζπζία ζηελ νπνία 

ππνβάιιεηαη ε επηρείξεζε γηα σθειήκαηα πνπ ιήθζεθαλ ή κέιινπλ λα ιεθζνχλ. ηε 

ινγηζηηθή πξαθηηθή, θφζηνο θηήζεσο είλαη ην ζπλνιηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ απφθηεζε 

ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηε ζέζε απηνχ ζηελ θαηάιιειε θαηάζηαζε πνπ λα 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ηελ θαηά πξννξηζκφ ρξήζε ηνπ. 

Ζ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο δέρεηαη φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

νηθνλνκηθή κνλάδα απφ κηα νινθιεξσκέλε (πξαγκαηνπνηεκέλε) ακθνηεξνβαξή 

δνζνιεςία πξέπεη λα εθθξάδνληαη ζηελ αμία κεηξεηνίο πνπ ίζρπε θαηά ην ρξφλν ηεο 

πξαγκαηνπνηήζεσο ηεο δνζνιεςίαο. Ζ ηηκή ηεο ζπλαιιαγήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα 

ακθνηεξνβαξή ζχκβαζε απνηειεί ηε βάζε γηα ηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο θαη 

παξνπζηάζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο ησλ νπνίσλ νη 

παξνρέο δελ είλαη ρξεκαηηθέο ην θφζηνο θηήζεσο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηε ρξεκαηηθή 

αμία ηεο παξνρήο πνπ δίλεηαη ή ηε ρξεκαηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο 

ππεξεζίαο πνπ απνθηάηαη, φπνηα απφ ηηο δχν απηέο αμίεο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί 

ζαθέζηεξα θαη κε κεγαιχηεξε βεβαηφηεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα. Όηαλ ι.ρ. απνθηάηαη 

έλα γήπεδν έλαληη κεηνρψλ εθδφζεσο ηεο εηαηξίαο, ην θφζηνο ηνπ γεπέδνπ κεηξάηαη είηε 

κε ηελ αμία κεηξεηνίο ηνπ γεπέδνπ είηε κε ηελ αμία ησλ κεηνρψλ πνπ δίλνληαη θαη 

επηιέγεηαη ε αμία πνπ παξνπζηάδεη κεγαιχηεξν βαζκφ αμηνπηζηίαο. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ηηκέο ηεο παξνρήο θαη ηεο αληηπαξνρήο είλαη εμίζνπ ζαθψο 

πξνζδηνξίζηκεο, πξνηηκάηαη ε ηξέρνπζα αμία ηεο παξνρήο πνπ δίλεηαη. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε παξνρή ηεο επηρεηξήζεσο γηα απφθηεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή 

ππεξεζίαο δελ νξίδεηαη ηνηο κεηξεηνίο αιιά επί πηζηψζεη, σο θφζηνο θηήζεσο ζεσξείηαη ε 

παξνχζα αμία ησλ πνζψλ πνπ ζα θαηαβιεζνχλ. 

Ζ ζρνιηαδφκελε αξρή επηβάιιεηαη θαη ζηε ρψξα καο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2190/1920 θαη 

ηνπ ΚΒ. 

 Η Αξρή ηεο Πξαγκαηνπνηήζεσο ησλ Δζφδσλ (The revenue realization principle) 

Καηά ην Δ.ΓΛ «έζνδν είλαη ε ρξεκαηηθή έθθξαζε ηεο αγνξαζηηθήο δπλάκεσο πνπ 

απνθηάηαη, άκεζα ή έκκεζα, απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη εηδηθφηεξα 

απφ ηελ πψιεζε ή εθκεηάιιεπζε αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη δηθαησκάησλ. ηελ έλλνηα ηνπ 

εζφδνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηπρφλ επηρνξεγήζεηο θαη άιια παξφκνηαο θχζεσο θνλδχιηα 
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πνπ θαηαβάιινληαη ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα γηα ηελ ππνβνήζεζε επηηεχμεσο ησλ ζθνπψλ 

ηεο». 

 Η Αξρή ηνπ πζρεηηζκνχ Δζφδσλ - Δμφδσλ (The matching principle) 

Σν δεπγάξσκα εζφδσλ - εμφδσλ απνηειεί κηα ζεκαληηθή ινγηζηηθή αξρή πνπ πξέπεη λα 

γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, αθνχ απφ ηε ζσζηή απηή αληηπαξάζεζε εμαξηάηαη ε 

νξζφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο πεξηφδνπ. Ζ αξρή απηή πξνυπνζέηεη ηελ παξαδνρή φηη 

ηα έμνδα θαηαρσξνχληαη θαη παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο (accrual 

basis) ζε αληίζεζε κε ηελ παξαδνρή ηεο ινγηζηηθήο ηεο ηακηαθήο βάζεσο. 

χκθσλα κε ηε ζρνιηαδφκελε αξρή πνιιέο δαπάλεο πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζην 

ελεξγεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ γηα λα κεηαθέξνληαη ζε επφκελεο ρξήζεηο γηα λα βαξχλνπλ 

ηα απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ απηψλ, επεηδή ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηα νπνία νη 

δαπάλεο απηέο αλαθέξνληαη ζπκβάιινπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κειινληηθψλ εζφδσλ, π 

.ρ. ηα απνζέκαηα, νη πξνπιεξσκέλεο δαπάλεο (ελνίθηα, αζθάιηζηξα θ.ιπ.), ηα 

απνζβέζηκα ελζψκαηα ζηνηρεία. Σα ζηνηρεία απηά, κε βάζε ην ξπζκφ αλαιψζεψο ηνπο, 

κεηαηξέπνληαη ζε έμνδα θαη θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

πεξηφδνπ γηα λα αληηπαξαηεζνχλ κε ηα αληίζηνηρα έζνδα. 

 Η Αξρή ηεο Αληηθεηκεληθφηεηαο (The objective principle) 

Ζ αξρή απηή νξίδεη φηη νη ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο θαη παξνπζηάζεηο πξέπεη λα 

βαζίδνληαη ζε γεγνλφηα πνπ είλαη αληηθεηκεληθά πξνζδηνξηζκέλα θαη κπνξνχλ εχθνια λα 

επαιεζεπζνχλ. Δηδηθφηεξα: 

 Σα γεγνλφηα είλαη αληηθεηκεληθά πξνζδηνξηζκέλα, φηαλ βαζίδνληαη ζε 

ζπλαιιαγέο ηεο επηρεηξήζεσο ζε εθηέιεζε ακθνηεξνβαξψλ ζπκβάζεσλ. 

Γηαηί ηα αληηηηζέκελα ζπκθέξνληα ηνπ πσιεηή θαη αγνξαζηή νδεγνχλ 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ πσινχκελνπ πξάγκαηνο 

ή ππεξεζίαο. 

 Σα γεγνλφηα λα κπνξνχλ εχθνια λα επαιεζεπζνχλ. Απηφ ππαγνξεχεη ηελ 

αλάγθε θάζε ινγηζηηθή πξάμε λα ζηεξίδεηαη, ζηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

έθηαζε, ζε δηθαηνινγεηηθά
1
 πνπ εθδίδνληαη απφ άιιεο επηρεηξήζεηο.  

 i
Η Αξρή ηεο πλέπεηαο ησλ Λνγηζηηθψλ Μεζφδσλ (The consistency principle) 

Γηα λα ππάξρεη ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

ρξήζεσλ, επηβάιιεηαη νη ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη λα κε κεηαβάιινληαη ζηε δηαδνρή 

ησλ ρξήζεσλ.  
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Ζ ζρνιηαδφκελε αξρή επηβάιιεηαη ζηε ρψξα καο απφ ην Ν.2190/1920 θαη ηνλ Κ.Β.. 

 Η Αξρή ηεο Πιήξνπο Απνθαιχςεσο (The full disclosure principle) 

 Σελ θαηάξηηζε θαη γλσζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξέπεη λα δηέπεη ε 

βαζηθή αξρή ηεο πιήξνπο απνθαιχςεσο. Ζ αξρή απηή είλαη κηα πξνέθηαζε ηεο αξρήο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Γλσζηνπνηήζεσο (Financial reporting principle). 

Ζ αξρή ηεο νηθνλνκηθήο γλσζηνπνηήζεσο νξίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη 

λα εθπνλνχληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ινγηθά πιήξε θαη θαηαλνεηή 

παξνπζίαζε φισλ ησλ ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

ππνζέζεηο ηεο επηρεηξήζεσο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη πιήξεηο κε ηελ 

έλλνηα φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη απαξαίηεηεο γηα κηα «ζσζηή» 

παξνπζίαζε, έηζη ψζηε έλαο «ινγηθά ζπλεηφο επελδπηήο» λα κε κπνξεί λα παξαπιαλεζεί. 

 Η Αξρή ηεο Δμαηξέζεσο (The exception (or modifying) principle)  

Όπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ νη ινγηζηηθέο αξρέο δελ είλαη θπζηθνί λφκνη αιιά αλζξψπηλα 

θαηαζθεπάζκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε αιιαγέο, φηαλ κεηαβάιιεηαη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην 

νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη ή φηαλ κεηαβάιινληαη νη αλάγθεο εθείλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ κηα επξεία πνηθηιία θαηαζηάζεσλ θαη 

ζπλζεθψλ. Δίλαη, ζπλεπψο, επφκελν, θάησ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο, λα επηηξέπεηαη θάπνηα 

απφθιηζε ή εμαίξεζε απφ ηηο βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο. Σέηνηεο εμαηξέζεηο, πνπ 

αλαγλσξίδνληαη επξχηαηα, είλαη νη αθφινπζεο: 

 Η Αξρή ηνπ Οπζηψδνπο ησλ Λνγηζηηθψλ Γεγνλφησλ (The materiality principle) 

Βαζηθά, φιεο νη ζπλαιιαγέο θαη γεληθά φια ηα ινγηζηηθά γεγνλφηα πξέπεη λα α-

ληηκεησπίδνληαη κε βάζε ηηο γεληθά παξαδεγκέλεο ινγηζηηθέο αξρέο. Δληνχηνηο, ε-

πηηξέπεηαη παξέθθιηζε απφ ηηο αξρέο απηέο πξνθεηκέλνπ γηα ινγηζηηθά γεγνλφηα πνπ 

αθνξνχλ αζήκαληα πνζά, ηα νπνία δελ επεξεάδνπλ ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο επηρεηξήζεσο θαη γεληθά δελ είλαη ζεκαληηθά γηα λα επεξεάζνπλ ηε 

ιήςε απνθάζεσλ. 

 Η Αξρή ηεο πληεξεηηθφηεηαο (The conservatism principle ) 

Ζ έλλνηα ηεο αξρήο ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο ή ζπλέζεσο (prudent principle ) είλαη φηη, 

νζάθηο ππάξρεη δπλαηφηεηα πεξηζζφηεξσλ δηαδεπθηηθψλ ινγηζηηθψλ αληηκεησπίζεσλ 

πξέπεη λα επηιέγεηαη ε αληηκεηψπηζε εθείλε πνπ έρεη ηε κηθξφηεξε επλντθή επίδξαζε ζηε 

θαζαξή πεξηνπζία ησλ κεηφρσλ, δειαδή εθείλε πνπ εθηηκά νιηγφηεξν ην ελεξγεηηθφ ή ην 

εηζφδεκα. 
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Ζ ζρνιηαδφκελε αξρή επηβάιιεηαη ζηε ρψξα καο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 § 1 πεξ. 

δ' ηνπ Ν.2190/1920. 

 Η Αξρή ηεο Ιδηνξξπζκίαο ηνπ Κιάδνπ (The industry peculiarities principle)  

Οξηζκέλνη θιάδνη επηρεηξήζεσλ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο επηρεηξήζεηο ησλ άιισλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο, ζε βαζκφ πνπ ε πιήξεο εθαξκνγή ζ' 

απηέο ησλ γεληθά παξαδεγκέλσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ λα κελ νδεγεί ζηελ αθξηβνδίθαηε 

παξνπζίαζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, φπσο ι.ρ. ζπκβαίλεη ζηνπο 

νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο, ηηο Σξάπεδεο, ηηο εμνξπθηηθέο βηνκεραλίεο, ηνπο 

ζηδεξφδξνκνπο, ηηο δαζηθέο εθκεηαιιεχζεηο θ.ά. 

Ζ αξρή ηηο ηδηνξξπζκίαο ηνπ θιάδνπ επηηξέπεη ηελ παξέθθιηζε απφ ηηο γεληθά 

παξαδεγκέλεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ ζεκάησλ 

ζχκθσλα κε ηηο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη ζηνλ θιάδν 

Ζ ζρνιηαδφκελε αξρή επηβάιιεηαη ζηε ρψξα καο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 §2 ηνπ 

Ν.2190/192 ( αθέιιεο  2009)   

Σν θνξνινγεηέν εηζόδεκα φκσο πξνθχπηεη κελ απφ ηελ ίδηα παξαπάλσ εμίζσζε, αιιά 

ηα δχν κεγέζε, ηα έζνδα θαη ηα έμνδα, πξνζδηνξίδνληαη φρη κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηνπ 

Δ.Γ.Λ. αιιά κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, νη νπνίεο ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο δηαθέξνπλ απφ ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο θαη ηνπο 

θαλφλεο ηνπ Δ.Γ.Λ.. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην 

θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο ρξήζεσο θαη λα ππνβιεζεί ε δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο 

ρξήζεσο, πξνζδηνξίδνληαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ινγηζηηθψλ εζφδσλ θαη θνξνινγεηέσλ 

εζφδσλ θαζψο θαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ινγηζηηθψλ εμφδσλ θαη θνξνινγηθά 

αλαγλσξηδφκελσλ (εθπηπηφκελσλ) εμφδσλ, νη νπνίεο επηθξάηεζε ζηελ πξάμε λα 

θαινχληαη «ινγηζηηθέο δηαθνξέο» θαη νη νπνίεο πξνζζέηνληαη ή αθαηξνχληαη απφ ηα 

ινγηζηηθά έζνδα θαη έμνδα, πξνθεηκέλνπ ηα πξναλαθεξφκελα ινγηζηηθά κεγέζε λα 

κεηαηξαπνχλ ζε θνξνινγηθά αλαγλσξηδφκελα κεγέζε. Γειαδή ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα 

πξνθχπηεη απφ ηελ εμίζσζε. 

Φνξνινγεηέν 

Δηζφδεκα 

= Λνγηζηηθά Έζνδα +(-) 

Λνγηζηηθέο δηαθνξέο 

- Λνγηζηηθά Έμνδα +(-) 

Λνγηζηηθέο δηαθνξέο 

χκθσλε πξνο ηα παξαπάλσ είλαη θαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 105 § 7 ηνπ Ν.2238/1994, 

πνπ νξίδεη φηη ην πνζφ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ 

αλαγλσξηδφκελσλ σο εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ απνηειεί ην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα 



46 

 

 

ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο § 1 ηνπ άξζξνπ 101, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη 

θαη νη αλψλπκεο εηαηξείεο θαη νη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. 

Δπηβάιιεηαη ζπλεπψο λα πξνζδηνξίζνπκε ηε θνξνινγηθήο έλλνηα ησλ αθαζάξηζησλ 

εζόδσλ θαη ησλ εθπηπηόκελσλ δαπαλώλ.  

χκθσλα κε ην άξζξν 105 ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ  «1. Ωο αθαζάξηζηα έζνδα ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ  ιακβάλνληαη: α) Σν ηίκεκα ησλ νξηζηηθψλ πσιήζεσλ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί, θαζψο θαη νη ακνηβέο απφ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί. θαη 

β)ηα ν εηζφδεκα απφ αθίλεηα, απφ θηλεηέο αμίεο, απφ ζπκκεηνρή ζε άιιεο εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο, απφ γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 13 παξάγξαθνο 1, 20, 21, 22, 24, 25, 28 παξάγξαθνη 1, 2 θαη 3, 30, 37, 40, 41, 

θαζψο θαη θάζε εηζφδεκα απφ νπνηαδήπνηε άιιε πεγή ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 48». 

Σν A.I.C.P.A  νξίδεη φηη έζνδν είλαη κηα κηθηή αχμεζε ζηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ή κηα 

κηθηή κείσζε ζηηο ππνρξεψζεηο, πνπ αλαγλσξίδεηαη θαη κεηξηέηαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθά 

παξαδεγκέλεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη ε νπνία αχμεζε ή κείσζε κπνξεί λα κεηαβάιεη ηελ 

θαζαξή ζέζε ηεο επηρεηξήζεσο. Σν έζνδν πξνέξρεηαη απφ ηξεηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο επηρεηξήζεσο: (α) από πώιεζε εκπνξεπκάησλ ή πξντόλησλ, (β) από παξνρή 

ππεξεζηώλ ή από ρξεζηκνπνίεζε από άιινπο ησλ πεξηνπζηαθώλ ηεο ζηνηρείσλ (π.ρ. 

ηόθνη, royalties , ακνηβέο θ.ιπ.) θαη (γ) από δηάζεζε άιισλ, εθηόο από πξντόληα, 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (π.ρ. πάγηα, ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο). Γελ είλαη έζνδν ε 

παξαιαβή ζηνηρείσλ πνπ αγφξαζε ε επηρείξεζε, ε είζπξαμε δαλείσλ πνπ ρνξήγεζε ε επη-

ρείξεζε, ηα δάλεηα ή νη επελδχζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ ζηελ επηρείξεζε. Σν έζνδν ηζνχηαη κε 

ηελ θαζαξή ηακηαθή αληαιιαθηηθή αμία ηνπ πξντφληνο, ππεξεζίαο ή άιινπ ζηνηρείνπ πνπ 

κεηαβηβάζηεθε. Ζ αμία απηή πξνζδηνξίδεηαη αληηθεηκεληθά ζε κηα ακθνηεξνβαξή 

αληαιιαθηηθή ζχκβαζε (arms length transaction), ιφγσ ησλ αληηηηζέκελσλ ζπκθεξφλησλ 

αγνξαζηή θαη πσιεηή. Με βάζε ηελ αληίιεςε απηήλ, φιεο νη εθπηψζεηο (π.ρ. εθπηψζεηο 

πσιήζεσλ) ζεσξνχληαη ζαλ πξνζαξκνγέο γηα λα θζάζεη ην ηίκεκα πσιήζεσο ζηελ 

αληηθεηκεληθή αληαιιαθηηθή αμία ηνηο κεηξεηνίο θαη πξέπεη λα αθαηξνχληαη απφ ηα έζνδα 

πσιήζεσλ. Δπίζεο, ζε κηα κε ηακηαθή δνζνιεςία (ι.ρ. αληαιιαγή πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ) ε κέηξεζε ηνπ εζφδνπ γίλεηαη κε βάζε ηελ ηξέρνπζα αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ πνπ δίλεηαη ή ιακβάλεηαη, φπνηα απφ ηηο δχν απηέο αμίεο κπνξεί ζαθέζηεξα λα 

πξνζδηνξηζηεί. Σεξάζηην πξφβιεκα γελλάηαη ζηηο δνζνιεςίεο (αγνξέο - πσιήζεηο) πνπ 

γίλνληαη κεηαμχ εηαηξηψλ πνπ αλήθνπλ ζην απηφ ζπγθξφηεκα θαη ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ 

εηαηξηψλ ησλ πνιπεζληθψλ ζπγθξνηεκάησλ, φπνπ νη ηηκέο δελ πξνζδηνξίδνληαη 
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αληηθεηκεληθά (δελ είλαη arms length transaction), αιιά είλαη, φπσο ιέγνληαη, ηηκέο 

κεηαβηβάζεσο (transfer prices). ηηο δνζνιεςίεο απηέο δελ είλαη δπλαηφ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ αληηθεηκεληθά ηα έζνδα, γηαηί απηά λνζεχνληαη απφ ηηο θαινχκελεο 

ππεξηηκνινγήζεηο θαη ππνηηκνινγήζεηο. ηηο ζπλαιιαγέο ηεο επηρεηξήζεσο ζεκεηψλνληαη 

ζπλήζσο ηα εμήο ηξία ζηάδηα: 1ν ζηάδην: ζχλαςε ζπκβάζεσο (πξνθνξηθά ή εγγξάθσο). 

2ν ζηάδην: κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ αγαζνχ, νπφηε γελλάηαη ε απαίηεζε ηνπ 

κεηαβηβάδνληνο. 3ν ζηάδην: είζπξαμε ή εμφθιεζε ηεο αμίαο ηνπ αγαζνχ. 

Γίλεηαη γεληθά δεθηφ φηη ηα έζνδα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ην 2ν ζηάδην, νπφηε ε 

θπξηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πσινχληαη κεηαβηβάδεηαη απφ ηνλ πσιεηή ζηνλ αγνξαζηή θαη 

γελλάηαη ε απαίηεζε ηνπ πσιεηή γηα θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ηεο πσιήζεσο. Όπσο είλαη 

γλσζηφ, ε θπξηφηεηα ησλ πσινχκελσλ θηλεηψλ κεηαβηβάδεηαη δηα ηεο παξαδφζεσο απηψλ 

ζηνλ αγνξαζηή. Έηζη, ζηε θφξησζε f.o.b ε παξάδνζε γίλεηαη θαηά ην ρξφλν ηεο 

θνξηψζεσο, ελψ ζηε θφξησζε f.o.b destination  θαηά ην ρξφλν ηεο παξαδφζεσο ζηνλ 

αγνξαζηή ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ, νπφηε κεηαβηβάδεηαη ζ' απηφλ ε θπξηφηεηα ησλ 

πσιεζέλησλ. 

πλνςίδνληαο θαηαιήγνπκε φηη: (α) ηα έζνδα απφ πσιήζεηο αγαζψλ πξέπεη λα 

αλαγλσξίδνληαη ζηε ρξήζε πνπ κεηαβηβάδεηαη ε θπξηφηεηα ησλ πσινχκελσλ ζηνλ 

αγνξαζηή, δειαδή ζπλήζσο φηαλ παξαδίλνληαη ζ' απηφλ, (β) ηα έζνδα απφ ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ζηε ρξήζε πνπ πξνζθέξνληαη νη ππεξεζίεο θαη (γ) 

ηα έζνδα απφ ρξήζε ζηνηρείσλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ ηα ζηνηρεία είλαη 

δηαζέζηκα ζηνπο άιινπο γηα ρξήζε (π.ρ. ελνίθηα, royalties , ηφθνη). Ζ ζρνιηαδφκελε αξρή 

επηβάιιεηαη θαη ζηε ρψξα καο απφ ην λ.2190/1920 θαη ηνλ Κ.Β..  

Δηδηθφηεξα γηα ηα έζνδα απφ πσιήζεηο: 

Όπσο είπακε, ηα έζνδα απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαηαρσξνχληαη ζηε ρξήζε κέζα ζηελ 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε πψιεζε. Πξφθεηηαη γηα ηελ θαινχκελε βάζε ηεο πσιήζεσο 

(sales basis ). Ζ βάζε απηή θαζνξίδεη εηδηθφηεξα φηη ηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο 

αλαγλσξίδνληαη φηαλ: (α) ππάξρεη κηα πξαγκαηνπνηεκέλε ζπλαιιαγή, βάζεη ηεο νπνίαο 

κεηαθέξεηαη ε θπξηφηεηα ησλ αγαζψλ απφ ηνλ πσιεηή ζηνλ αγνξαζηή, (β) ε είζπξαμε 

ηνπ αληηηίκνπ ηεο πσιήζεσο είλαη ινγηθά βέβαηε θαη (γ) ηα ζρεηηθά κε ηε ζπλαιιαγή 

έμνδα κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε ινγηθή αθξίβεηα, ζηε ρξήζε πνπ έγηλε ε 

ζπλαιιαγή. 

ηηο πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο ηζρχεη ν παξαπάλσ θαλφλαο ηεο πσιήζεσο. Δληνχηνηο, ζε 

εηδηθέο πεξηπηψζεηο ζηνλ θαλφλα απηφλ, γίλνληαη δεθηέο νη αθφινπζεο ηέζζεξηο 

εμαηξέζεηο: (α) Ζ βάζε ηεο εηζπξάμεσο ησλ κεηξεηψλ (cash basis).  Καηά ηελ αληίιεςε 
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απηήλ, σο ρξφλνο αλαγλσξίζεσο ησλ εζφδσλ ζεσξείηαη ν ρξφλνο εηζπξάμεσο ησλ 

κεηξεηψλ. Ζ βάζε απηή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε βάζε ηεο 

πσιήζεσο δελ είλαη θαηάιιειε γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ, εμαηηίαο ηνπ φηη δελ 

ππάξρεη ινγηθή βεβαηφηεηα φηη ηειηθά ζα εηζπξαρηεί ην αληίηηκν ηεο πσιήζεσο ή επεηδή 

ηα ζρεηηθά κε ηελ πψιεζε έμνδα δελ είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε ινγηθή αθξίβεηα. 

(β) Ζ κέζνδνο ηεο πνζνζηηαίαο νινθιεξψζεσο ηνπ έξγνπ( the percentage of completion 

method). Ζ κέζνδνο εθαξκφδεηαη ζπλήζσο απφ ηηο θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηηο 

πνιπεηείο ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ, ι.ρ. πινίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θ.ιπ. 

 Ζ κεγάιε πνηθηιία ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη 

απνηεινχλ άπια αγαζά, γελλά νξηζκέλα πξνβιήκαηα, γηα ηα νπνία δίλνληαη εηδηθέο 

νδεγίεο. Ζ βαζηθή αξρή είλαη φηη ην έζνδν αλαγλσξίδεηαη θαηά ην ρξφλν παξνρήο ηεο 

ππεξεζίαο, γηαηί ηφηε νινθιεξψλεηαη ε ζπλαιιαγή. χκθσλα κε ηελ αξρή απηήλ, κπνξεί 

λα εθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο κέζνδνη: 

 Η Μέζνδνο ηεο Παξνρήο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 

Όηαλ πξφθεηηαη γηα παξνρή εηδηθήο ππεξεζίαο, ηα έζνδα αλαγλσξίδνληαη φηαλ 

παξαζρεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία. Γηα παξάδεηγκα, ηα έζνδα απφ πξνκήζεηεο ελφο 

αληηπξνζψπνπ πσιήζεσο πξντφλησλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε πψιεζε απηψλ ζπληειεζηεί. 

 Η Μέζνδνο ηεο Αλαινγηθήο Παξνρήο 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξέρνληαη πεξηζζφηεξεο απφ ηε κηα ππεξεζίεο, ηα έζνδα πξέπεη λα 

αλαγλσξίδνληαη αλάινγα κε ηελ παξνρή ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ, εθαξκφδνληαο κηα 

ζπζηεκαηηθή ινγηθή βάζε (φπσο ι.ρ. ηε ζρέζε ηνπ άκεζνπ θφζηνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε 

ν παξέρσλ ηελ ππεξεζία πξνο ην ζχλνιν ηνπ εθηηκψκελνπ άκεζνπ θφζηνπο). Γηα 

παξάδεηγκα ηα έζνδα ελφο ζρνιείνπ δη' αιιεινγξαθίαο πνπ δίλεη καζήκαηα, θάλεη 

εμεηάζεηο, αζθήζεηο θ.ιπ. 

 

 Η Μέζνδνο ηεο Οινθιεξσκέλεο Παξνρήο 

Όηαλ νη ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη ζπκπιεξψλνληαο κηα ζεηξά ζπλερψλ θαη άκεζα 

ζπλδενκέλσλ επηκέξνπο έξγσλ, ζε ηξφπν ψζηε ε παξνρή λα κελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

νινθιεξσκέλε κέρξηο φηνπ εθηειεζηεί θαη ην ηειεπηαίν έξγν, ηα έζνδα πξέπεη λα 

αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ππεξεζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα 

κεηαθνξηθή επηρείξεζε ηα έζνδα αλαγλσξίδνληαη φηαλ ηα κεηαθεξζέληα αγαζά 

παξαδνζνχλ. 
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4. Δθπηπηόκελεο Γαπάλεο  

Δθπηπηόκελεο δαπάλεο ζηηο εκεδαπέο αλώλπκεο εηαηξείεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 105 

ηνπ θνξνινγηθνχ Ν.2238/1994 απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, εθπίπηνπλ νη δαπάλεο απφθηεζεο εηζνδήκαηνο φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 31.  

Απφ ηελ  θνξνινγηθή  λνκνζεζία πξνθχπηεη φηη πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηεί κηα 

δαπάλε θνξνινγηθά ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθέ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

Πξψηνλ,  ε  δαπάλε λα είλαη πξαγκαηηθή θαη φρη εηθνληθή ή πιαζκαηηθή π.ρ. ε δηπιή 

θαηαρψξεζε κηαο δαπάλεο δελ είλαη θαηά ην 1/2 πξαγκαηηθή ή ε θαηαρψξεζε  ζηα βηβιία 

κηαο δαπάλεο πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε, δελ, είλαη πξαγκαηηθή ζην ζχλνιν ηεο.  

Γεχηεξνλ, ε  δαπάλε λα είλαη παξαγσγηθή, δειαδή λα αθνξά ηελ επηρείξεζε θαη φρη ηνλ ε-

πηρεηξεκαηία, λα ζπκβάιεη ζηελ απφθηεζε θνξνινγνχκελνπ εηζνδήκαηνο, ρσξίο λα 

εμεηάδεηαη αλ θαηά ηε ρξήζε  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ή  φρη ζηελ απφθηεζε  ηέηνηνπ 

εηζνδήκαηνο, π.ρ, έμνδα δηαθήκηζεο πνπ ζα απνδψζνπλ  κειινληηθά, έμνδα ηαμηδηνχ ηνπ 

επηρεηξεκαηία γηα αγνξέο απφ ην εμσηεξηθφ πνπ ηειηθά δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, γηαηί 

θξίζεθαλ αζχκθνξεο θ.ιπ. Αληίζεηα, δαπάλε γηα δεμίσζε, κε ηελ επθαηξία γάκνπ ηνπ 

επηρεηξεκαηία, δελ είλαη παξαγσγηθή, γηαηί δελ ζπκβάιεη ζηελ απφθηεζε θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο, αιιά ζηελ ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθψλ  αλαγθψλ,  επηδηψμεσλ ή θνηλσληθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ.  

Σξίηνλ, ε δαπάλε λα πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ. Οη δηαηάμεηο ηνπ λ.2238/1994 

(άξζξν 31) θαη άιισλ λνκνζεηεκάησλ θαηνλνκάδνπλ ηηο θαηεγνξίεο ησλ δαπαλψλ πνπ 

αλαγλσξίδνληαη θαη αθαηξνχληαη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ ππφθεηληαη ζε 

θνξνινγία.  

Σέηαξηνλ, ε  δαπάλε λα είλαη  βέβαηε, δεδνπιεπκέλε θαη εθθαζαξηζκέλε. Γειαδή λα κελ 

είλαη ακθηζβεηνχκελε, λα αλαθέξεηαη ζηα ρξνληθά φξηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη 

λα είλαη πνζνηηθά θαζνξηζκέλε.  

Πέκπηνλ, ε δαπάλε λα έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ απφθηεζε εηζνδήκαηνο θαη φρη ηελ απφθηεζε 

θεθαιαίνπ. 

Έθηνλ, ε  δαπάλε λα ζπκβάιεη ζηελ απφθηεζε θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο θαη φρη 

απαιιαζζφκελνπ (π.ρ. δαπάλεο γηα έζνδα απφ ηφθνπο Σξαπεδψλ δελ αλαγλσξίδνληαη, 

επεηδή νη ηφθνη απηνί δελ απνηεινχλ θνξνινγεηέν εηζφδεκα) ή εηζνδήκαηνο πνπ 

θνξνινγείηαη κε εηδηθφ ηξφπν (π.ρ, δαπάλεο εθκεηάιιεπζεο πινίνπ πνπ ηα έζνδά ηνπ  

θνξνινγνχληαη κε εηδηθφ ηξφπν). 
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 Έβδνκνλ, ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο λα πξνθχπηεη απφ έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά 

(π.ρ., ηηκνιφγην, απνδείμεηο θ.ιπ.).   

Όγδνν, ε  δαπάλε λα έρεη θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία κε βάζε ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή 

ππνινγηζηηθά (.ρ. απνζβέζεηο).  

ρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ δαπαλψλ κηαο επηρείξεζεο ζεκεηψλνληαη ζπκπιε-

ξσκαηηθά  ηα παξαθάησ:   

 Γελ επηηξέπεηαη ε αλαγλψξηζε κηαο δαπάλεο, θαηά δηαζηαιηηθή εξκελεία ή ζε α-

λάινγε εθαξκνγή άιισλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ (.η.Δ. 516/1953). 

 Ζ παξαγσγηθφηεηα κηαο δαπάλεο δελ αίξεηαη απφ ην γεγνλφο φηη θαηαβιήζεθε γηα 

αζέκηηε αηηία  (π.ρ. ακνηβή ζε ηξίην γηα κε ζπκκεηνρή ζε κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ) 

Ζ θνξνινγνχζα αξρή δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγμεη ηε ζθνπηκφηεηα θαη ην 

«πξνζήθνλ» κέηξν ηεο δαπάλεο (Φνξ. Δθεηείν Αζελψλ 2906/1968). 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί ηη πξνέβιεπε θαη ε εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ 

επηηξνπήο ηνπ ΟΟΑ γηα Γεκνζηνλνκηθά ζέκαηα,  πνπ αθνξά ην «Transfer pricing and 

multinational enterprises» (1979)  

ηελ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ,  δίλνληαη/νη παξαθάησ νδεγίεο πξνο ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο  

ησλ  ρσξψλ - κειψλ, φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ: 

Σα δηαδνρηθά βήκαηα γηα απνδνρή ηεο  δαπάλεο  απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο είλαη:  

 Να  πξνζδηνξηζηεί ην είδνο ηεο ππεξεζίαο. 

 Να εξεπλεζεί αλ ππάξρεη φθεινο απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία γηα ηελ 

επηρείξεζε πνπ ηε δέρεηαη. 

 Να  απνηηκεζεί  ην θφζηνο ηεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε πνπ ηελ παξείρε 

αλήθεη ζηνλ ίδην φκηιν.  

Ζ επηρείξεζε θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο γηα: ην αλ ε ππεξεζία πξάγκαηη 

παξαζρέζεθε, ην κέγεζνο ηνπ θφζηνπο θαη γηα ην αλ ππάξρεη πξαγκαηηθφ φθεινο. 

Σα παξαπάλσ πεγάδνπλ απφ ηελ παξάγξαθν 152  έσο 155 ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο.   

ηελ παξάγξαθν 152 αλαθέξεηαη φηη ν θνξνινγηθφο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα εμεηάζεη αλ ε 

παξαζρεζείζα ππεξεζία ρξεζηκνπνηήζεθε  πξαγκαηηθά απφ ηελ  επηρείξεζε πνπ ηε 

δέρζεθε.  

ηελ παξάγξαθν 153 πξνβιέπεηαη έκκεζα θαη απνκαθξπζκέλα νθέιε δελ πξέπεη λα 

ζεσξνχληαη ηθαλά γηα ηελ απνδνρή ηεο δαπάλεο. 

ηελ παξάγξαθν 154 αλαθέξεηαη φηη νη δαπάλεο πνπ γίλνληαη  απφ ηε κεηξηθή (απφ ηελ 

ίδηα ή  κέζσ ηξίησλ) γηα ηελ παξαθνινχζεζε, δηεχζπλζε θαη  πξνζηαζία ηεο επέλδπζεο 

(ζπκκεηνρήο) πξέπεη  λα βαξχλνπλ απηή,  θαη φρη ηε ζπγαηξηθή  ηεο. 



51 

 

 

ηελ παξάγξαθν 155 αλαθέξεηαη φηη θάπνηεο δαπάλεο είλαη θπζηθφ λα σθεινχλ θαη ηε 

ζπγαηξηθή, νπφηε θαηά ην κέξνο απηφ ζα πξέπεη λα γίλνληαη δεθηέο, αθνχ βέβαηα ην 

φθεινο ηεθκεξησζεί κε ζηνηρεία.    

Τπάξρνπλ ππεξεζίεο πνπ είλαη πνιχ δαπαλεξφ λα γίλνπλ απφ θάπνηα κεκνλσκέλε 

επηρείξεζε θαη γη' απηφ απνθαζίδεηαη λα γίλνπλ θεληξηθά. Οη δαπάλεο απηέο ζα 

κπνξνχζαλ λα γίλνπλ δεθηέο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηα πξνζδνθψκελα θέξδε απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα.  

Όζνλ αθνξά ηελ αμία ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ επηρείξεζε απφ άιιε 

εηαηξία ηνπ  νκίινπ, ν ππνινγηζκφο κε βάζε ην θφζηνο ζα ήηαλ κηα απνδεθηή κέζνδνο. 

Ο πξνζδηνξηζκφο  ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηηο ελδννκηιηθέο 

ζπκθσλίεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ ή γηα ην κεξηζκφ ηνπ θφζηνπο είλαη κηα θξίζηκε.  

εξψηεζε πνπ πξέπεη λα απαληεζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαζίζνπλ  αλ ζα δερζνχλ ή φρη ηηο δαπάλεο σο εθπεζηέεο απφ ην εηζφδεκα ηεο 

επηρείξεζεο.   

εκεηώλνπκε πσο κε ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία ην βάξνο  ηεο απφδεημεο ηεο 

ζπλαιιαγήο ην θέξεη ν  θνξνινγηθφο έιεγρνο. 

ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ε θνξνινγηθή αξρή δηαπηζηψζεη φηη νη αλαγξαθφκελνη ζηα 

ηηκνιφγηα πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ εθδφηεο ησλ ζηνηρείσλ είλαη άγλσζηα πξφζσπα 

ζηελ εθνξία, ηφηε πξέπεη ν αγνξαζηήο λα απνδείμεη, κε θάζε λφκηκν κέζν, φηη ηεινχζε ζε 

θαιή πίζηε θαηά ην ρξφλν ηεο ζπλαιιαγήο θαη φηη ή ζπλαιιαγή πξάγκαηη  έγηλε.  

Οη πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο πεξί αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ ζε 

ζπζρεηηζκφ θαη κε ινγαξηαζκνχο ηνπ Δ.Γ.Λ. ζηνπο νπνίνπο θαηαρσξνχληαη ηα έζνδα 

θαη νη δαπάλεο, εκθαλίδνληαη ζηνλ αθφινπζν ζπλνπηηθφ πίλαθα.( ηακαηφπνπινο – 

Καξαβνθχξεο 2006) 

Πίλαθαο αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ 

 

 

 

 

ΑΚΑΘΑΡΗΣΑ ΔΟΓΑ ΔΚΠΗΠΣΟΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ 

Σν ηίκεκα ησλ νξηζηηθψλ πσιήζεσλ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί (φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 28 §§1-3, 30 θαη 37) 

[Δ.Γ.Λ., ινγαξηαζκνί 70-72 θαη 74, 81-84] 

Οη δαπάλεο πνπ θαηνλνκάδνληαη ζην 

άξζξν 31 θαη ζηηο εθδνζείζεο ζρεηηθέο 

εγθπθιίνπο ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ. 
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ΑΚΑΘΑΡΗΣΑ ΔΟΓΑ ΔΚΠΗΠΣΟΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ 

Οη ακνηβέο απφ παξνρή ππεξεζηψλ (φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 28 §§ 

1-3, 30 θαη 37) [Δ.Γ.Λ., ινγαξηαζκνί: 73, 

νξηζκέλνη ππνινγαξηαζκνί ησλ 75 θαη 81-84] 

Σα έμνδα κηζζνδνζίαο εξγαδνκέλνπ ζηελ 

Α.Δ. θαη ζπλδεφκελνπ κε δηνηθεηηθφ 

ζχκβνπιν ηεο εηαηξείαο κε ζπγγεληθφ 

δεζκφ κέρξη θαη ηνλ 4
ν
 βαζκφ, εθφζνλ 

θαηαβιήζεθαλ νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

[Δ.Γ.Λ., ινγαξηαζκφο 60] 

Σν εηζφδεκα απφ αθίλεηα (φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 20, 21 θαη 22) 

[Δ.Γ.Λ., ινγαξηαζκνί: 75.04-75.09] 

Σα πνζά πνπ θαηαβάιιεη ε εκεδαπή Α.Δ. 

γηα ηελ εμαγνξά ηδξπηηθψλ ηίηισλ απηήο. 

Σν εηζφδεκα απφ γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο (φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 40 θαη 

41) [Δ.Γ.Λ., ινγαξηαζκνί: 70-72 θαη 74] 

Οη ηφθνη πνπ θαηαβάιιεη ε εκεδαπή Α.Δ. 

ζηνπο θαηφρνπο ηδξπηηθψλ ηίηισλ απηήο, 

εθφζνλ νη ηφθνη απηνί δελ πξνέξρνληαη 

απφ ηα θέξδε ηεο. 

Σν εηζφδεκα απφ αιινδαπέο επηρεηξήζεηο (φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 37) [Δ.Γ.Λ., 

ινγαξηαζκφο: 76] 

Οη ακνηβέο θαη απνδεκηψζεηο κειψλ Γ.. 

πνπ βαξχλνπλ ηελ ίδηα ηελ Α.Δ., 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 

§ 2 ηνπ λ.2190/1920. 

Σν εηζφδεκα απφ ζπκκεηνρέο ζε άιιεο 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο (φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 24 θαη 25) [Δ.Γ.Λ., 

ινγαξηαζκφο: 76] 

Πξφζζεηεο δαπάλεο γηα αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο. 

Σν εηζφδεκα εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ θαη ε 

απηφκαηε ππεξηίκεζε θεθαιαίνπ (φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 §1 

θαη 28 § 3 πεξ. δ’) [Δ.Γ.Λ., ινγαξηαζκνί: 76.04 

θαη 81.03] 

Πξφζζεηεο δαπάλεο γηα ηξάπεδεο. 

Σν εηζφδεκα απφ νπνηαδήπνηε άιιε πεγή (φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 48 § 3) 

[Δ.Γ.Λ., ινηπνί ινγαξηαζκνί εζφδσλ] 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο

: ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΚΡΗΖ ΣΧΝ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ 

1. Φνξνινγηθή θαη Λνγηζηηθή Αληηκεηώπηζε ησλ Δζόδσλ από ηα νπνία 

Παξαθξαηείηαη Φόξνο Δηζνδήκαηνο πνπ δελ εμαληιεί ηε Φνξνινγηθή 

Τπνρξέσζε θαη ν Παξαθξαηνύκελνο Φόξνο Δηζνδήκαηνο 

πκςεθίδεηαη κε ην Φόξν Δηζνδήκαηνο επί ησλ Κεξδώλ ηεο Υξήζεσο 

ε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο εηζνδεκάησλ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηελ 

πεγή, δειαδή απφ ηελ επηρείξεζε πνπ θαηαβάιιεη ην εηζφδεκα Καηά ην ρξφλν ηεο 

θαηαβνιήο ή ηεο πηζηψζεσο ηνπ δηθαηνχρνπ. Με ηνλ παξαθξαηνχκελν θφξν εηζνδήκαηνο 

δελ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ. Σα εηζνδήκαηα απηά 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην αθέξαηνλ (ζην ζπλνιηθφ πνζφ) ζην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ 

δηθαηνχρνπ ζηε ρξήζε πνπ απηφο ηα απέθηεζε θαη θνξνινγνχληαη κε ηνλ ηζρχνληα 

θαλνληθφ ζπληειεζηή θνξνινγίαο ηεο επηρεηξήζεσο. Απφ ηνλ πξνθχπηνληα φκσο απηφλ 

θφξν αθαηξείηαη ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε απφ ηελ επηρείξεζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε 

θαη δηέλεηκε ην εηζφδεκα. πλεπψο, ν παξαθξαηεκέλνο θφξνο ζηελ θαηεγνξία απηή 

εηζνδεκάησλ απνηειεί, ηξφπνλ ηηλά, πξνθαηαβνιή έλαληη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο 

ρξήζεσο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζηελ νπνία ρξήζε θνξνινγείηαη πιήξσο ην 

εηζφδεκα, αλεμάξηεηα αλ απηφ δηαλέκεηαη ή παξακέλεη «εηο λέν». Σα εηζνδήκαηα ηεο 

θαηεγνξίαο απηήο αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 54-58 ηνπ λ.2238/1994. Σέηνηα εηζνδήκαηα 

είλαη π.ρ.  

 Σα πνζά πνπ θαηαβάιιεη ην Γεκφζην, θ.ιπ. γηα πξνκήζεηεο αγαζψλ ή ιήςε 

ππεξεζηψλ απφ ηα νπνία παξαθξαηείηαη θφξνο κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην 

λφκν πνζνζηά (άξζξν 55 Η ζη). 

 Οη ηφθνη ησλ δαλείσλ πνπ ρνξήγεζε ε επηρείξεζε, απφ ηνπο νπνίνπο 

παξαθξαηείηαη θφξνο 20% (άξζξν 54 § 5). 

 Οη ηφθνη ησλ θαηαζέζεσλ ζηηο ηξάπεδεο γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 101 § 

1 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

 Οη ηφθνη ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ ησλ αλψλπκσλ εηαηξηψλ, απφ ηνπο νπνίνπο 

παξαθξαηείηαη θφξνο 20% (άξζξν 54 § 5). 

 Οη ακνηβέο ειεπζεξίσλ επαγγεικάησλ, απφ ηηο νπνίεο, παξαθξαηείηαη θφξνο 20% 

(άξζξν 58). 

Ο παξαθξαηεκέλνο θφξνο εηζνδήκαηνο ζηελ πεγή αθαηξείηαη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο γηα θφξν εηζνδήκαηνο πνπ θαηαβάιιεη ε εηαηξία έλαληη ηνπ 
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θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο δηαλπφκελεο ρξήζεσο, ελψ δελ αθαηξνχληαη ηα πνζά ηνπ θφξνπ 

πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί απφ εηζνδήκαηα πνπ έρνπλ θνξνινγεζεί θαηά εηδηθφ ηξφπν κε 

εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο (άξζξν 111 § 3 ηνπ λ.2238/1994). ( αθέιιεο 

2009)   

 

1.1.Λνγηζηηθή παξαθνινύζεζε  

Σα έζνδα πνπ απνθηά ε επηρείξεζε θαηαρσξνχληαη ζηνπο αξκφδηνπο ινγαξηαζκνχο 

εζφδσλ (πσιήζεσλ, εζφδσλ θεθαιαίσλ θ.ιπ.) κε ην ζπλνιηθφ - αθαζάξηζην πνζφ απηψλ. 

Ο παξαθξαηεκέλνο θφξνο εηζνδήκαηνο θαηαρσξείηαη ζηε ρξέσζε ησλ αξκφδησλ 

ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 33.13 «Διιεληθφ Γεκφζην - πξνθαηαβεβιεκέλνη θαη παξαθξαηεκέλνη 

θφξνη». ην ηέινο ηεο ρξήζεσο, ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ (θαη θνξνινγνχληαη) ηα 

έζνδα, ν παξαθξαηεκέλνο θφξνο κεηαθέξεηαη ζηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 54.08 

«ινγαξηαζκφο εθθαζαξίζεσο θφξσλ - ηειψλ εηήζηαο δειψζεσο θφξνπ εηζνδήκαηνο» θαη 

ζπκςεθίδεηαη κε ην θφξν εηζνδήκαηνο επί ησλ θεξδψλ ηεο ρξήζεσο ζηελ πίζησζε ηνπ 

νπνίνπ κεηαθέξεηαη απφ ην ινγαξηαζκφ 54.07 ν θφξνο εηζνδήκαηνο επί ησλ 

θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηεο ρξήζεσο. Παξάδεηγκα: Αο ππνζέζνπκε φηη ε επηρείξεζε Α 

ρνξήγεζε δάλεην ζηελ επηρείξεζε Β θαη φηη ζηε ρξήζε 20+0 δηθαηνχηαη ηφθσλ € 10.000. 

Καηά ηελ είζπξαμε ή ηελ πίζησζε ηεο κε ηνπο ηφθνπο, ε Α ζα ελεξγήζεη ηελ εγγξαθή: 

Λνγαξηαζκνί  ρξέσζε  πίζησζε  

38 Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα      

38.00 Σακείν 8.000,00 €   

33 Υξεψζηεο Γηάθνξνη     

33.13 Διιεληθφ Γεκφζην – πξνθαηαβεβιεκέλνη θαη 

παξαθξαηεκέλνη θφξνη   

  

33.13.06 Παξαθξαηεκέλνο θφξνο εηζνδήκαηνο απφ ηφθνπο 2.000,00 €   

(εηο) 76 Έζνδα θεθαιαίσλ     

76.03 Λνηπνί πηζησηηθνί ηφθνη   10.000,00 

€ 

76.03.03 Σφθνη ρνξεγεκέλσλ δαλείσλ (ηφθνη 10.000*20%)     

ην ηέινο ηεο ρξήζεσο ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ηφθσλ ησλ δαλείσλ ζα θνξνινγεζεί κε ην 

ζπληειεζηή θνξνινγίαο ηεο εηαηξίαο (ιρ 26%) θαη απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη 

ζα αθαηξεζεί ν παξαθξαηεκέλνο θφξνο θαη ζα γίλνπλ νη εγγξαθέο:  

Λνγαξηαζκνί  ρξέσζε  πίζησζε  
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88 Απνηειέζκαηα πξνο δηάζεζε     

88.08 Φφξνο εηζνδήκαηνο (10.000*26%) 2.600,00 €   

(εηο) 54 Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε     

54.07 Φφξνο εηζνδήκαηνο θνξνινγεηέσλ θεξδψλ   2.600,00 € 

   

54 Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε     

54.07 Φφξνο εηζνδήκαηνο θνξνινγεηέσλ θεξδψλ 2.600,00 €   

(εηο) 54 Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε     

54.08 Λνγαξηαζκφο εθθαζαξίζεσο θφξσλ ηειψλ εηήζηαο 

δειψζεσο θφξνπ εηζνδήκαηνο 

  2.600,00 € 

   

54 Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε     

54.08 Λνγαξηαζκφο εθθαζαξίζεσο θφξσλ ηειψλ εηήζηαο 

δειψζεσο θφξνπ εηζνδήκαηνο 

2.000,00 €   

(εηο) 33 Υξεψζηεο δηάθνξνη     

33.13 Διιεληθφ Γεκφζην – πξνθαηαβιεκέλνη θαη 

παξαθξαηεκέλνη θφξνη 

  

  

33.13.06 Παξαθξαηεκέλνο θφξνο εηζνδήκαηνο απφ 

ηφθνπο 

  2.000,00 € 

 

ε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ζηελ νπνία παξαθξαηήζεθε ν θφξνο εηζνδήκαηνο θιείζεη κε 

δεκία θαη ζπλεπψο δελ νθείιεηαη θφξνο εηζνδήκαηνο ε επηρείξεζε Α ζα δεηήζεη απφ ην 

Γεκφζην ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνχ ηνπ παξαθξαηεκέλνπ θφξνπ. ( αθέιιεο 2009) 
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2. Φνξνινγηθή Αληηκεηώπηζε ησλ Αθνξνιόγεησλ  Δζόδσλ  

2.1.Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο  

Με ηελ § 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν.223811994 νξίδεηαη φηη,  

«Αλ ζηα θαζαξά θέξδε, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηζνινγηζκνχο ζπλεηαηξηζκψλ, εηαηξηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη εκεδαπψλ αλψλπκσλ εηαηξηψλ, πιελ ηξαπεδηθψλ θαη 

αζθαιηζηηθψλ, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη έζνδα αθνξνιφγεηα, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πξνζηίζεηαη ζε απηά ην κέξνο ησλ 

αθνξνιφγεησλ εζφδσλ, πνπ αλαινγεί ζηα δηαλεκφκελα θέξδε κε νπνηαδήπνηε κνξθή, κεηά 

ηελ αλαγσγή ηνπ εμεπξηζθνκέλνπ απηνχ πνζνχ ζε κηθηφ πνζφ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ 

αλαινγνχληνο ζε απηφ θφξνπ».  

Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηελ § 1 εδ. β’ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ «ζε πεξίπησζε φκσο, πνπ ζηα 

θαζαξά θέξδε εκεδαπήο αλψλπκεο εηαηξίαο, εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη 

ζπλεηαηξηζκνχ, ζπκπεξηιακβάλνληαη, εθηφο απφ ηα κεξίζκαηα θαη ηα θέξδε απφ ζπκκεηνρή 

ζε άιιεο εηαηξίεο, πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, θαη εηζνδήκαηα θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθφ 

ηξφπν κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ή αθνξνιφγεηα έζνδα θαη πεξαηηέξσ 

ιακβάλεη ρψξα δηαλνκή θεξδψλ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαλεκφκελσλ θεξδψλ, πνπ 

αλαινγνχλ ζηα εηζνδήκαηα, πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ιακβάλνληαη ηα ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 

ηζνινγηζκνχο ησλ λνκηθψλ απηψλ πξνζψπσλ». 

Όπσο είλαη γλσζηφ, γηα ιφγνπο νηθνλνκηθήο αλαπηχμεσο, ν θνξνινγηθφο λνκνζέηεο 

απαιιάζζεη ηεο θνξνινγίαο νξηζκέλα έζνδα, ε έθηαζε ησλ νπνίσλ πξννδεπηηθά 

πεξηνξίδεηαη ψζηε ζήκεξα ηα έζνδα απηά λα είλαη ειάρηζηα. 

ε πεξίπησζε πνπ δηθαηνχρνη ησλ εηζνδεκάησλ απφ αθνξνιφγεηα έζνδα είλαη θπζηθά 

πξφζσπα θαη πξνζσπηθέο εηαηξίεο, ηα έζνδα απηά είλαη πξάγκαηη αθνξνιφγεηα θαη 

αλαγξάθνληαη ζηε δήισζε θνξνινγίαο ησλ δηθαηνχρσλ κφλν γηα ηε δηθαηνιφγεζε 

εηζνδήκαηνο απνθηήζεσο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ («πφζελ έζρεο»). ηελ πεξίπησζε 

φκσο πνπ δηθαηνχρνη ησλ εηζνδεκάησλ απφ αθνξνιφγεηα έζνδα είλαη αλψλπκεο θαη 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εηαηξίεο θαη ινηπά λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 101  ηνπ 

λ.2238/1994, ην αθνξνιφγεην ησλ εζφδσλ έρεη ηελ έλλνηα ηεο αλαζηνιήο 

θνξνινγήζεώο ηνπο κέρξη ηεο δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνηήζεψο ηνπο, νπφηε ππνβάιινληαη 

ζε πιήξε θνξνινγία θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ απαηηείηαη ηα 

αθνξνιφγεηα έζνδα λα θαηαρσξνχληαη ζηελ πίζησζε εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ 

αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ θαη λα εκθαλίδνληαη ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο εηαηξίαο. 
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ε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη ηα αθνξνιφγεηα έζνδα 

θαηαιείπεη δεκία ή ηα θέξδε πνπ πξνέθπςαλ είλαη αλεπαξθή γηα ην ζρεκαηηζκφ ελφο 

ηέηνηνπ απνζεκαηηθνχ, ε εηαηξία, θαηά ηα ηζρχνληα, ράλεη ην θνξνινγηθφ πιενλέθηεκα 

ηεο αλαζηνιήο θνξνινγίαο ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ. 

Καηά πάγηα θνξνινγηθή αξρή, ηα δηαλεκφκελα (ή θεθαιαηνπνηνχκελα) απφ ηα  

λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 101 § 1  ηνπ Ν.2238/94 ηα  αθνξνιφγεηα έζνδα θαη 

απνζεκαηηθά θνξνινγνχληαη θαηά ην ρξφλν ηεο δηαλνκήο ηνπο θαη ζπλεπψο, φπσο 

πξναλαθέξακε, ην θνξνινγηθφ πιενλέθηεκα «ηνπ αθνξνιφγεηνπ» ησλ εζφδσλ απηψλ 

δηαξθεί γηα φζν ρξφλν ηα αθνξνιφγεηα έζνδα (ή απνζεκαηηθά) παξακέλνπλ αδηάζεηα, 

εκθαληδφκελα ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο επηρεηξήζεσο. ε πεξίπησζε φκσο δηαζέζεψο ηνπο, 

ην αθνξνιφγεησλ αίξεηαη θαη ηα δηαλεκφκελα πνζά απηψλ ππνβάιινληαη ζε θφξν 

εηζνδήκαηνο θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, δειαδή ζε θφξν ππνινγηδφκελν κε ην 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ηεο δηαλνκήο (θαη φρη θαηά ην ρξφλν 

πνπ ηα έζνδα απηά πξνέθπςαλ). 

Πεξαηηέξσ, θαηά ηελ θαηλνηνκία πνπ επήιζε κε ην λ.2065/1992, εθφζνλ ζηε ρξήζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα αθνξνιφγεηα έζνδα ιακβάλεη ρψξα δηαλνκή θεξδψλ, ηεθκαίξεηαη 

φηη ηα αθνξνιφγεηα έζνδα ζπκκεηέρνπλ αλαινγηθά ζηα δηαλεκφκελα θέξδε θαη ην 

δηαλεκφκελν πνζφ απηψλ ππνβάιιεηαη ζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο κεηά ηελ αλαγσγή 

ηνπ πνζνύ απηνύ ζε κηθηό πνζό κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αλαινγνύληνο θόξνπ 

εηζνδήκαηνο, αθνύ ν κέηνρνο ή εηαίξνο ιακβάλεη ην κέξηζκα ή ην θέξδνο από ηα 

θνξνινγεκέλα θέξδε ηεο ρξήζεσο. ( αθέιιεο 2009)   
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3. Φνξνινγηθή Αληηκεηώπηζε ησλ Καηά Δηδηθό Σξόπν Φνξνινγνύκελσλ 

Δζόδσλ 

3.1.Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Με ην άξζξν 106 § 3 ηνπ Κ.Φ.Δ νξίδεηαη φηη «νη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη επί δηαλνκήο θεξδψλ απφ εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, 

εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο, πιελ ηξαπεδηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ, θαη απφ ζπλεηαηξηζκνχο, 

ζηα θέξδε ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη θαη θέξδε πξνζδηνξηζζέληα ή θνξνινγεζέληα θαηά 

εηδηθφ ηξφπν επ’ νλφκαηη ηνπο». 

Γειαδή,  ηα φζα αλαπηχζζνληαη ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζρεηηθά κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αθνξνινγήησλ εζφδσλ, ηζρχνπλ θαη:  

 γηα ηα έζνδα πνπ έρνπλ θνξνινγεζεί θαηά εηδηθφ ηξφπν, θαη 

 γηα ηα θέξδε πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ θαη’ εηδηθφ ηξφπν (π.ρ. θέξδε ηερληθψλ 

εηαηξηψλ). 

Οξηζκέλα εηζνδήκαηα ππνβάιινληαη ζε κεησκέλε θνξνινγία εηζνδήκαηνο κε βάζε ξεηέο 

θνξνινγηθέο δηαηάμεηο θαηά ηε ρξήζε πνπ ηα εηζνδήκαηα απηά πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Ο 

θφξνο επί ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ παξαθξαηείηαη θαη απνδίδεηαη ζην Γεκφζην απφ ηελ 

θαηαβάιινπζα ηα εηζνδήκαηα επηρείξεζε, ελψ ε απνθηψζα απηά επηρείξεζε θαηαρσξεί 

ην ζπλνιηθφ ηνπο πνζφ ζηνπο αξκφδηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ εζφδσλ θαη ηνλ 

παξαθξαηεκέλν θφξν ζην ινγαξηαζκφ 33.13 «Διιεληθφ Γεκφζην - πξνθαηαβεβιεκέλνη 

θαη παξαθξαηεκέλνη θφξνη». Σέηνηα εηζνδήκαηα είλαη π.ρ. νη ηφθνη ησλ θαηαζέζεσλ ζε 

ηξάπεδεο γηα ηηο ΑΔ θαη ΔΠΔ, ηα θέξδε απφ πψιεζε κεηνρψλ κε εηζεγκέλσλ ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θ.α. 

ε πεξίπησζε πνπ δηθαηνχρνο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ ππφ ζπδήηεζε εζφδσλ είλαη θπζηθφ 

πξφζσπν ή πξνζσπηθή εηαηξία, κε ην θφξν πνπ παξαθξαηείηαη απφ ηνλ θαηαβάιινληα ην 

εηζφδεκα, επέξρεηαη πιήξεο εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξεψζεσο ηνπ δηθαηνχρνπ 

ηνπ εηζνδήκαηνο. Ο ηειεπηαίνο αλαγξάθεη απιψο ηα εηζνδήκαηα απηά ζηε θνξνινγηθή 

ηνπ δήισζε πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεη εηζφδεκα γηα ηελ απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ («πφζελ έζρεο»). 

ε πεξίπησζε φκσο πνπ δηθαηνχρνο ησλ εηζνδεκάησλ είλαη αλψλπκε εηαηξία ή εηαηξία 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαζψο θαη ηα ινηπά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 101 § 1 ηνπ 

Ν.2238/1994, επέξρεηαη κελ εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξεψζεσο ζε επίπεδν 

εηαηξίαο, φρη φκσο θαη ζε επίπεδν κεηφρνπ ή εηαίξνπ, αθνχ ζε πεξίπησζε πνπ 

δηαλεκεζνχλ (ή θεθαιαηνπνηεζνχλ) ηα εηζνδήκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε πιήξε 

θνξνινγία θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, φπσο θαη ηα αθνξνιφγεηα έζνδα. 
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ηελ πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο ηέηνησλ εζφδσλ απφ ηνλ νθεηιφκελν θφξν 

εηζνδήκαηνο, ππνινγηδφκελν κε ηνλ ηζρχνληα ζπληειεζηή θνξνινγίαο ηεο εηαηξίαο, 

αθαηξείηαη ν παξαθξαηεκέλνο θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ εηζνδήκαηνο θφξνο. Σν 

ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ θφξνπ επί ησλ θαηά εηδηθφ ηξφπν θνξνινγεκέλσλ εζφδσλ, πνπ ζα 

ππνινγηζηεί ηκεκαηηθά επί ησλ δηαλεκφκελσλ εθάζηνηε πνζψλ, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 

θφξν επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ εζφδσλ απηψλ επί ηνλ ηζρχνληα ζπληειεζηή 

θνξνινγίαο ηεο εηαηξίαο ι.ρ 26%.  

πλνιηθφ πνζφ θφξνπ επί ησλ 

θαη’ εηδηθφ ηξφπν 

θνξνινγεκέλσλ εζφδσλ = 

πλνιηθφ (κηθηφ) 

πνζφ ησλ θαη’ εηδηθφ 

ηξφπν 

θνξνινγεκέλσλ 

εζφδσλ 

* 26% 

Οκνίσο, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο επί ησλ θαηά 

εηδηθφ ηξφπν θνξνινγεκέλσλ εζφδσλ πνπ ζπκςεθίδεηαη κε ηνλ νθεηιφκελν θφξν 

εηζνδήκαηνο ηεο εηαηξίαο ηκεκαηηθά ζηηο ρξήζεηο πνπ γίλεηαη δηαλνκή ησλ εηζνδεκάησλ 

απηψλ, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ ππφ ζπδήηεζε εζφδσλ επί ηνλ πξνβιεπφκελν 

απφ ην λφκν ζπληειεζηή:  

 

πλνιηθφ πνζφ 

παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ επί 

ησλ θαη’ εηδηθφ ηξφπν 

θνξνινγεκέλσλ εζφδσλ 

= 

πλνιηθφ (κηθηφ) 

πνζφ ησλ θαη’ εηδηθφ 

ηξφπν 

θνξνινγεκέλσλ 

εζφδσλ 

*  

Πξνβιεπφκελνο απφ ην 

λφκν ζπληειεζηήο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

(26%) 

 

3.2.Λνγηζηηθή παξαθνινύζεζε  

Σα θαηά εηδηθφ ηξφπν θνξνινγνχκελα έζνδα εγγξάθνληαη, θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή 

ηνπο, ζηνπο αξκφδηνπο ινγαξηαζκνχο εζφδσλ κε ην ζπλνιηθφ (κηθηφ κεηά θφξνπ) πνζφ 

απηψλ, ελψ ν παξαθξαηνχκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο θαηαρσξείηαη ζηνπο αξκφδηνπο 

ππνινγαξηαζκνχο ηνπ ινγαξηαζκνχ 33.13. Σα έζνδα κεηαθέξνληαη ζην ινγαξηαζκφ 86 

«απνηειέζκαηα ρξήζεσο» θαη εληεχζελ ζηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 88 «απνηειέζκαηα 

πξνο δηάζεζε», αξρηθά ζηνλ 88.00 «θαζαξά θέξδε ρξήζεσο» θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ 88.99 

«θέξδε πξνο δηάζεζε» θαη, εθ’ φζνλ ην ππφινηπν ηνπ ηειεπηαίνπ απηνχ ινγαξηαζκνχ 
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επαξθεί, ηα ππφ ζπδήηεζε έζνδα κεηαθέξνληαη ζηελ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 41.91 

«απνζεκαηηθά απφ έζνδα θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθφ ηξφπν». 

ε πεξίπησζε φκσο πνπ ε ρξήζε, ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα θαηά εηδηθφ ηξφπν 

θνξνινγεκέλα έζνδα, θιείζεη κε δεκία, ή ηα θέξδε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ είλαη 

αλεπαξθή γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ απνζεκαηηθνχ απηνχ, ε επηρείξεζε, θαηά ηα ηζρχνληα, 

δελ ζρεκαηίδεη ην ππφ ζπδήηεζε απνζεκαηηθφ. Δπηπιένλ κεηαθέξεη ηνλ παξαθξαηνχκελν 

θφξν απφ ην ινγαξηαζκφ 33.13 ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο θαη εηδηθφηεξα ζην 

ινγαξηαζκφ 63.00 «θφξνο εηζνδήκαηνο κε ζπκςεθηδφκελνο», εθφζνλ ηα έζνδα έρνπλ 

θαηαρσξεζεί ζε ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο 7, ή ζε αξκφδην ππνινγαξηαζκφ ηνπ 81 

«έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα», ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα έζνδα έρνπλ θαηαρσξεζεί ζε 

ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 81 «έθηαθηα θαη αλφξγαλα απνηειέζκαηα». 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3091/2002 φια ζρεδφλ ηα θαη’ εηδηθφ ηξφπν θνξνινγνχκελα 

έζνδα κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξεψζεσο πνπ έρνπλ νη αλψλπκεο εηαηξίεο θαη 

νη Δ.ΠΔ θαη ινηπά λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 101 § 1 ηνπ Ν.2238/94 ππάγνληαη ζε 

πιήξε θνξνινγία ζηε ρξήζε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη (βι. άξζξα 12 § 1 θαη 13 § 1 ηνπ 

Ν.2238/94) κε εμαίξεζε ηα θέξδε απφ πψιεζε κεηνρψλ κε εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην 

ηα νπνία φκσο κε ην άξζξν 10 § 2 ηνπ Ν.3522/2006 ππήρζεζαλ θαη απηά απφ 1.1.2007 

ζηελ απηή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε. 

Σα φζα ζπλεπψο αλαπηχζζνληαη ζα ηχρνπλ εθαξκνγήο κφλν γηα ηε ινγηζηηθή 

παξαθνινχζεζε ησλ θαη’ εηδηθφ ηξφπν θνξνινγνχκελσλ εζφδσλ πνπ ν θνξνινγηθφο 

λνκνζέηεο ελδερνκέλσο λα εληάμεη ζην κέιινλ ζηα έζνδα ηεο θαηεγνξίαο απηήο, φπσο 

έγηλε γηα ηα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκεη ε Α.Δ απφ 1.1.2009 πνπ ππνβάιινληαη ζε θνξνινγία 

10% ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν.3697/2008. 
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4. Φνξνινγηθή Αληηκεηώπηζε Δηδηθώλ Πεξηπηώζεσλ Αθνξνιόγεησλ 

Δζόδσλ θαη Δζόδσλ Φνξνινγνύκελσλ Καηά Δηδηθό Σξόπν  

4.1.Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ αθνξνιόγεησλ εζόδσλ (θαη ησλ θαηά εηδηθό ηξόπν 

θνξνινγεκέλσλ εζόδσλ) όηαλ ζηε ρξήζε πνπ πξνέθπςαλ γίλεηαη δηαλνκή 

θεξδώλ  

Σα θέξδε πνπ δηαζέηεη (δηαλέκεη ή απνζεκαηηθνπνηεί) ε αλψλπκε εηαηξία ή ε εηαηξία 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ησλ νπνίσλ ηε δηάζεζε θαζνξίδεη ν λφκνο, είλαη ηα νιηθά 

θέξδε ηεο ρξήζεσο. Ζ εηαηξία δελ έρεη ην δηθαίσκα λα επηιέγεη ηα θέξδε απφ κία ή 

πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ή θαηεγνξίεο πνπ πξνέθπςαλ ζηε ρξήζε θαη κφλν απηά λα 

ραξαθηεξίδεη σο δηαλεκφκελα θαη άιια σο κε δηαλεκφκελα. 

ε αξκνλία κε ηα παξαπάλσ, αλ ζε κία ρξήζε πξαγκαηνπνηεζνχλ αθαζάξηζηα έζνδα 

ή/θαη έζνδα θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθφ ηξφπν θαη ζηε ρξήζε απηή γίλεηαη δηαλνκή 

θεξδψλ, ηεθκαίξεηαη φηη ζηα δηαλεκφκελα θέξδε ζπκκεηέρνπλ αλαινγηθά θαη ηα 

πξναλαθεξφκελα έζνδα. Καηά ζπλέπεηα, σο δηαλεκφκελα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε 

θνξνινγία ζε επίπεδν εηαηξίαο ηφζν ηα αθνξνιφγεηα φζν θαη ηα θαηά εηδηθφ ηξφπν 

θνξνινγνχκελα έζνδα, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αλψλπκεο ή πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

εηαηξίεο (φρη φκσο θαη γηα πξνζσπηθέο εηαηξίεο Ο.Δ ή Δ.Δ). 

Πεξαηηέξσ, εθφζνλ ν κέηνρνο ιακβάλεη ην κέξηζκα θαζαξφ θφξνπ, ην πνζφ ησλ 

αθνξνιφγεησλ ή ησλ θαηά εηδηθφ ηξφπν θνξνινγεκέλσλ εζφδσλ πνπ δηαλέκεηαη είλαη ην 

δηαλεκφκελν ζην κέηνρν πνζφ πξνζαπμεκέλν κε ην θφξν εηζνδήκαηνο πνπ ζα θαηαβάιεη 

ε εηαηξία γηα ηα δηαλεκφκελα απηά πνζά. Σν απνκέλσλ αδηαλέκεην πνζφ ησλ 

αθνξνιφγεησλ εζφδσλ (ή ησλ θαηά εηδηθφ ηξφπν θνξνινγνχκελσλ εζφδσλ) άγεηαη ζε 

πίζησζε θαηάιιεισλ ινγαξηαζκψλ απνζεκαηηθψλ. 

Δπλφεην φηη ζε δηαλνκέο θεξδψλ πνπ ζα γίλνπλ ζε κεηαγελέζηεξεο ρξήζεηο ηα  

πξναλαθεξφκελα απνζεκαηηθά δελ ζπκκεηέρνπλ ζηα δηαλεκφκελα πνζά κεξηζκάησλ, 

εθηφο εάλ απνθαζίζεη ζρεηηθψο ε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.  

Δκθάληζε ζηνλ ηζνινγηζκφ ησλ αθνξνιφγεησλ εζφδσλ (ι. 41.90) θαη ησλ «θαηά εηδηθφ 

ηξφπν θνξνινγεκέλσλ εζφδσλ» (ι. 41.91) φηαλ ηα θαζαξά θέξδε ηεο ρξήζεσο δελ 

επαξθνχλ ή φηαλ ε ρξήζε θαηαιείπεη δεκία 

Πξνυπφζεζε γηα λα ζρεκαηίζεη ε επηρείξεζε απνζεκαηηθά (θνξνινγεκέλα ή 

αθνξνιφγεηα) ζε κία ρξήζε είλαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε ρξήζε απηή επαξθή θέξδε 

ψζηε λα θαιχςεη ηηο ηπρφλ δεκίεο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη λα θξαηήζεη ηα 

απαηηνχκελα πνζά γηα θφξν εηζνδήκαηνο, ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ, λφκηκν κέξηζκα κεηφρσλ 

θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηα θαηαζηαηηθφ δηαλεκεηέα ζηνπο ινηπνχο δηθαηνχρνπο θέξδε. 
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Με άιια ιφγηα λα απνκέλεη ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 45 2γ ηνπ Ν.2190/1920 

«ππφινηπν θεξδψλ». ε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε θαηαιείπεη δεκία δελ είλαη δπλαηφ λα 

ζρεκαηηζηεί απνζεκαηηθφ (θνξνινγεκέλν ή αθνξνιφγεην). Σν ίδην θαη ζηε ρξήζε πνπ 

θιείζεη κελ κε θέξδε, αιιά δελ απνκέλεη πξνο δηάζεζε «ππφινηπν θεξδψλ». 

Δάλ απνκέλεη «ππφινηπν θεξδψλ» πνπ δελ επαξθεί γηα ηελ εκθάληζε ζηνλ ηζνινγηζκφ ζε 

ινγαξηαζκνχο απνζεκαηηθψλ νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ησλ «αθνξνιφγεησλ εζφδσλ» ή ησλ 

«θαηά εηδηθφ ηξφπν θνξνινγεκέλσλ εζφδσλ» Θα εκθαληζηνχλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο 

απηνχο κφλν ηα πνζά πνπ είλαη δπλαηφ λα αληιεζνχλ απφ ην «ππφινηπν ησλ θεξδψλ». 

ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δελ είλαη δπλαηφ λα εκθαληζηνχλ ζηνλ ηζνινγηζκφ ζε 

ινγαξηαζκνχο απνζεκαηηθψλ ηα ζπλνιηθά πνζά ησλ «αθνξνιφγεησλ εζφδσλ» θαη ησλ 

«θαηά εηδηθφ ηξφπν θνξνινγεκέλσλ εζφδσλ», γηαηί ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 88.99 

«θέξδε πξνο δηάζεζε» ζα θαζίζηαηαη αξλεηηθφ, δειαδή ζα εκθάληδε δεκία, ε νπνία νχηε 

θνξνινγηθά αλαγλσξίδεηαη (άξζξν 106 § 2 ηνπ Κ.Φ.Δ) αιιά νχηε θαη απφ ην 

Ν.2190/1920 δηθαηνινγείηαη (βι. θαη ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Τπ. Οηθ.1025441/10378 

/Β0012/3.5.2000). 

ηελ πξάμε παξνπζηάζηεθαλ πεξηπηψζεηο πνπ ηα θέξδε ηεο ρξήζεσο, ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαλ θαη «αθνξνιφγεηα έζνδα» ή θαη «έζνδα θνξνινγεζέληα θαη’ εηδηθφ 

ηξφπν», κφιηο θαη επαξθνχζαλ γηα λα θαιχςνπλ ηελ θξάηεζε γηα ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν ινγαξηαζκφο 41.02 «ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ» επηβάιιεηαη λα 

αλαπηχζζεηαη ζηνπο ππνινγαξηαζκνχο: 42.02.00 απφ θνξνινγεκέλα θέξδε, 42.02.01 απφ 

αθνξνιφγεηα έζνδα θαη 42.02.02 απφ θαη’ εηδηθφ ηξφπν θνξνινγεκέλα έζνδα 

πξνθεηκέλνπ, ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο εηαηξίαο, λα ππαρζνχλ ζε θνξνινγία κε ηηο 

γεληθέο δηαηάμεηο θαη λα ζπκςεθηζηεί ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε θαη αλαινγεί ζηα 

θαηά εηδηθφ ηξφπν θνξνινγεκέλα έζνδα (βι. θαη έγγξαθν Τπ. Οηθ. 1037076 

/10558/Β0012/21 .4.2000). (αθέιιεο 2009) 
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5. Φνξνινγηθή θαη Λνγηζηηθή Αληηκεηώπηζε ησλ Μεξηζκάησλ Μεηνρώλ 

θαη ησλ Κεξδώλ από πκκεηνρέο ζε άιιεο εηαηξίεο  

Σα έζνδα ηεο επηρείξεζεο απφ κεξίζκαηα κεηνρψλ έθδνζεο άιισλ αλψλπκσλ εηαηξηψλ 

θαηαρσξνχληαη θαηά πεξίπησζε ζηνπο αξκφδηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 76.00 «έζνδα 

ζπκκεηνρψλ» ή 76.01 «έζνδα ρξενγξάθσλ», φπσο αλαπηχζζεηαη ζηα ζρφιηα ησλ 

ινγαξηαζκψλ απηψλ. Οη ινγαξηαζκνί απηνί πηζηψλνληαη κε ην θνξνινγεκέλν, ζε επίπεδα 

εηαηξίαο, πνζφ κεξηζκάησλ, ελψ κε ηνλ παξαθξαηνχκελν θφξν κεξηζκάησλ 10%, πνπ 

επηβάιιεηαη απφ 1.1.2009 κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3697/2008, ρξεψλεηαη αξκφδηνο 

ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 33.13 «ρξεψζηεο δηάθνξνη/ Διιεληθφ Γεκφζην — 

πξνθαηαβεβιεκέλνη θαη παξαθξαηεκέλνη θφξνη». 

ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ινγαξηαζκνχο εζφδσλ 76.00 θαη 76.01 θαηαρσξνχληαη επίζεο 

θαη ηα θέξδε πνπ απνθηά ε επηρείξεζε απφ ηηο ζπκκεηνρέο ηεο ζε ΔΠΔ θαη ζε 

πξνζσπηθέο εηαηξίεο (Ο.Δ, Δ.Δ). Σα θέξδε απφ ηηο ζπκκεηνρέο ζηηο εηαηξίεο απηέο, πέξαλ 

ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηνλ νπνίν ππνβιήζεθαλ ζε επίπεδν εηαηξίαο (γηα ηε ρξήζε 2009 

25%), δηαλεκφκελα δελ ππνβάιινληαη ζε επηπιένλ θφξν εηζνδήκαηνο φπσο ζπκβαίλεη γηα 

δηαλεκφκελα απφ 1.1.2009 θέξδε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο. Με ηνλ θφξν πνπ θαηέβαιε ην 

λνκηθφ πξφζσπν πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηα δηαλεκφκελα θέξδε έρεη επέιζεη πιήξεο 

εμάληιεζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο εηαηξίαο θαη ησλ εηαίξσλ ηεο. πλεπψο, ηα θέξδε πνπ 

ιακβάλεη ν εηαίξνο απφ ηηο Δ.Π.Δ θαη ηηο πξνζσπηθέο εηαηξίεο (Ο.Δ, Δ.Δ) θαηαρσξνχληαη 

ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο ινγαξηαζκνχο 76.00 θαη 76.01 κε ην θαζαξφ (θνξνινγεκέλν) 

πνζφ ηνπο θαη δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο γηα ηδηαίηεξε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ηεο 

δηαλνκήο ή ηεο απνζεκαηνπνίεζεο ησλ θεξδψλ απηψλ, αθνχ ε ηχρε ηνπο ζε ηίπνηε δελ 

δηαθέξεη απφ ηελ ηχρε ησλ ινηπψλ πιήξσο θνξνινγεκέλσλ ζην φλνκα ηεο εηαηξίαο 

θεξδψλ. Δπηζεκαίλεηαη κφλν φηη ε επηρείξεζε πνπ απνθηά ηα εηζνδήκαηα απηά, ηα 

αθαηξεί απφ ηε θνξνινγηθήο ηεο δήισζε γηα λα κελ ππνβιεζνχλ εθ λένπ ζε θνξνινγία.  
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6. Κέξδε από ηελ Πώιεζε Μεηνρώλ Δηζεγκέλσλ ζε Υξεκαηηζηήξην 

6.1. Κέξδε από ηελ πώιεζε κεηνρώλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην πνπ  

απνθηήζεθαλ κέρξη 31.3.2009 

Σα θέξδε πνπ απνθηά ε επηρείξεζε πνπ ηεξεί βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β. απφ 

ηελ πψιεζε κεηνρψλ εθδφζεσο αλσλχκσλ εηαηξηψλ ηηο νπνίεο έρεη απνθηήζεη κέρξη 

31.3.2009 απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο 10% πνπ επέβαιε ν πξφζθαηνο 

Ν.3697/2008. Ο θφξνο απηφο επηβάιιεηαη επί ησλ πσιήζεσλ κεηνρψλ πνπ απνθηά ε 

επηρείξεζε απφ 1.4.2009 θαη κεηά. Δπηζεκαίλεηαη κφλν φηη επί ησλ πσιήζεσλ απηψλ, 

δειαδή ησλ πσιήζεσλ κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην ΥΑ πνπ έρνπλ απνθηεζεί κέρξη 

31.3.2009, εμαθνινπζεί λα ππνινγίδεηαη θφξνο ζπλαιιαγψλ 1,5%ν (βι. 

ΠΟΛ.1180/31.12.2008). 

Με ην άξζξν 16 § 1 ηνπ Ν.3697/2008 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 38 ηνπ Κ.Φ.Δ λέα § 4 πνπ 

νξίδεη φηη: 

«Σα θέξδε απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α. ζε ηηκή αλψηεξε ηεο ηηκήο 

απφθηεζήο ηνπο, πνπ απνθηνχλ επηρεηξήζεηο νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. θαη νη νπνίεο 

απνθηψληαη απφ 1.1.2009 θαη κεηά θνξνινγνχληαη απηνηειψο. Γηα ην ζπληειεζηή 

θνξνινγίαο, ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θέξδνπο θαη ηνπ θφξνπ θαη ηελ απφδνζε απηνχ, έρνπλ 

εθαξκνγή ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

Σα θέξδε εκθαλίδνληαη ζε ινγαξηαζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ. ε πεξίπησζε 

κεηαγελέζηεξεο δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο, θνξνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη απφ ηνλ νθεηιφκελν θφξν εθπίπηεη ν θαηαβιεζείο θφξνο δέθα ηνηο 

εθαηφ (10%). 

Όηαλ δηθαηνχρνο ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

101, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3,4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 106.  

Σπρφλ δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα ζηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή ρξήζε δελ ζπκςεθίδνληαη κε ηα 

θέξδε.  

Οη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ ζε θάζε ρξήζε κεηαθέξνληαη λα ζπκςεθηζηνχλ κε ην 

αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 38 θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηφ 

δελ επαξθεί ή δελ πθίζηαηαη, εκθαλίδνληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ θαη δελ εθπίπηεη απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο. Σν πνζφ απηφ ζπκςεθίδεηαη κε θέξδε πνπ ηπρφλ ζα 

πξνθχςνπλ ζην κέιινλ απφ πψιεζε κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ». ( 

Αιεθαληεο 2006) 
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6.2. Φνξνινγία ησλ θεξδώλ πνπ πξνθύπηνπλ από κεηαβηβάζεηο κεηνρώλ εηζεγκέλσλ  

ζε αιινδαπό ρξεκαηηζηήξην αμηώλ ή ζε άιιν δηεζλώο αλαγλσξηζκέλν 

ρξεκαηηζηεξηαθό ζεζκό 

Με ην άξζξν 16 § 2 ηνπ λ.3697/2008 αληηθαηαζηάζεθε ε § 4 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Φ.Δ 

θαη νξίζηεθε φηη: 

«Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο θαη 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη 

ζηηο κεηαβηβάζεηο κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζε αιινδαπφ ρξεκαηηζηήξην αμηψλ ή ζε άιιν 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν ρξεκαηηζηεξηαθφ ζεζκφ. Ο νθεηιφκελνο θφξνο πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο επί ηνπ θέξδνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε ησλ 

κεηνρψλ απνδίδεηαη απφ ηνλ πσιεηή ζηε Γ.Ο.Τ. ζηελ νπνία ππάγεηαη απηφο κέζα ζην 

πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε 

κήλα».( αθέιιεο 2009) 

 

Η ΠΟΛ.1180 , 31.12.2008 αλαθέξεη 

 «Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν.3697/2008 αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 6, 

φπσο αλαξηζκήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ (πξψελ παξ.4). Με ηελ ελ ιφγσ 

παξάγξαθν πξνβιέπεηαη, φηη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3, 4, 5 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ 

Κ.Φ.Δ. εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηηο κεηαβηβάζεηο κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζε αιινδαπφ 

ρξεκαηηζηήξην αμηψλ ή ζε άιιν δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν ρξεκαηηζηεξηαθφ ζεζκφ. 

Δπνκέλσο, ζε πεξίπησζε κεηαβηβάζεσο κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζε αιινδαπφ ρξεκαηηζηήξην 

αμηψλ ή ζε άιιν δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν ρξεκαηηζηεξηαθφ ζεζκφ, πνπ απνθηήζεθαλ κέρξη 

ηηο 31 Μαξηίνπ 2009 δελ νθείιεηαη θφξνο ππεξαμίαο, ελψ αλ έρνπλ απνθηεζεί απφ 1 

Απξηιίνπ 2009 θαη κεηά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ ηδίνπ 

άξζξνπ θαη ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε απηή ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 3. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ν ίδηνο ν πσιεηήο, θάηνηθνο Διιάδνο, απνδίδεη ζηε Γ.Ο.Τ. πνπ 

αλήθεη ηνλ νθεηιφκελν θφξν κέζα ζην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ επφκελνπ κήλα απφ απηφλ 

εληφο ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πσιήζεηο».  

 

 

 

 



66 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ν
: Ζ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

1. Γηάθξηζε ηνπ Φόξνπ Δηζνδήκαηνο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξίαο  

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε θνξνιφγεζε ησλ θεξδψλ ηεο αλψλπκεο 

εηαηξείαο δηαθξίλεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

 ηνλ αλαινγνχληα θφξν εηζνδήκαηνο. 

 ηνλ νθεηιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο 

 

1.1. Αλαινγώλ θόξνο εηζνδήκαηνο 

Δίλαη ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα θνξνινγεηέα θέξδε ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο. ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ε αλψλπκε εηαηξεία ζπληάζζεη ν αλαινγψλ θφξνο 

εηζνδήκαηνο εκθαλίδεηαη ζηνλ «Πίλαθα Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ» κε ηνλ ηίηιν «Φφξνο 

Δηζνδήκαηνο». Απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΓΛ (§ 2.2.505, πεξ. 7) φπνπ ζηνλ 

ινγαξηαζκφ 88.08 «θφξνο εηζνδήκαηνο» θαηαρσξείηαη θαηά ην θιείζηκν ηνπ ηζνινγηζκνχ 

κε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 54.07 «θφξνο εηζνδήκαηνο θνξνινγεηέσλ θεξδψλ», ν θφξνο 

πνπ αλαινγεί ζηα θνξνινγεηέα θέξδε. 

Ο αλαινγψλ θφξνο εηζνδήκαηνο δελ είλαη απηφο πνπ ζα θαηαβιεζεί ζην Γεκφζην. Σν 

πνζφ πνπ ζα θαηαβιεζεί πξνθχπηεη απφ ηνλ ινγαξηαζκφ 54.08 «Λνγαξηαζκφο 

Δθθαζαξίζεσο θφξσλ – ηειψλ εηήζηαο δειψζεσο θφξνπ εηζνδήκαηνο» φπνπ ην πηζησηηθφ 

ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 54.08 είλαη ίζν κε ην πνζφ ηνπ θαηαβιεηένπ θφξνπ φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ νηθεία δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο (ΔΓΛ παξ. 2.2.505 πεξ. 8). 

Ο αλαινγψλ θφξνο δηαθξίλεηαη ζε θχξην θαη ζπκπιεξσκαηηθφ θφξν. Ο θχξηνο θφξνο 

ππνινγίδεηαη ζην ζπλνιηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα (ή θέξδε γηα θνξνινγία) ηεο 

αλψλπκεο εηαηξείαο κε ζπληειεζηή 26%.Δπηπιένλ επηβάιιεηαη θαη ζπκπιεξσκαηηθφο 

θφξνο 3% ζην εηζφδεκα απφ αθίλεηα πνπ απνθηά ε αλψλπκε εηαηξεία.  εκεηψλεηαη φηη ν 

ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ θχξην θφξν. 

(Αιεθαληήο 2008) 

 

1.2. Οθεηιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο 

Δίλαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ηειηθά ζα θαηαβιεζεί ζην Διιεληθφ Γεκφζην. Σν πνζφ 

πνπ ηειηθά ζα θαηαβιεζεί πξνθχπηεη απφ ηνλ ινγαξηαζκφ 54.08 «Λνγαξηαζκφο 

εθθαζαξίζεσο θφξσλ – ηειψλ εηήζηαο δειψζεσο θφξνπ εηζνδήκαηνο», φπνπ ην πηζησηηθφ 
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ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 54.08 είλαη ίζν κε ην πνζφ ηνπ θαηαβιεηένπ θφξνπ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ νηθεία δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο (ΔΓΛ παξ. 2.2.505 πεξ. 8). 

 

2. Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο θόξνη 

Δίλαη εηαηξηθά βάξε, ηα νπνία φκσο, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, δελ βαξχλνπλ ην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο ρξήζεσο, δειαδή δελ δηακνξθψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ρξήζεσο θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ ζεσξνχληαη σο εηαηξηθά βάξε εθπηπηφκελα απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα βάζεη ηνπ άξζξνπ 45, παξ. 1, ηνπ Ν. 2190/1920, αιιά σο εηαηξηθά 

βάξε πνπ βαξχλνπλ ηα θέξδε ηεο ρξήζεσο. 

ηελ έλλνηα ησλ άλσ θφξσλ πεξηιακβάλνληαη θπξίσο: 

 Ο θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 

 Ο θφξνο κεηφρσλ απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

(Ν. 542/1976, Ν. 1249/1982, Απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Δ. 2665/1988, Ν. 

2065/1992). 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ θεθαιαηνπνίεζε αθνξνιφγεησλ 

απνζεκαηηθψλ (άξζξν 101, Ν. 1892/1990 θαη άξζξν 13, Ν. 1473/1984) (Αιεθαληήο 

2008) 

 

2.1. Ο Φόξνο Δηζνδήκαηνο θαη νη Λνηπνί κε Δλζσκαησκέλνη ζην Λεηηνπξγηθό 

Κόζηνο Φόξνη είλαη Δηαηξηθά Βάξε 

Απφ ηε δηαηχπσζε ηεο παξ. 2.2.809 (ζρεη. εδάθην 3) ηνπ ΔΓΛ αιιά θαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 2.2.811, ηνπ ΔΓΛ πξνθχπηεη φηη ν θφξνο εηζνδήκαηνο θαη νη ινηπνί 

κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θφξνη είλαη εηαηξηθά βάξε, ηα νπνία, φκσο, 

δελ εθπίπηνληαη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα, αιιά απφ ηα θαζαξά θέξδε ηεο ρξήζεσο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε λφκηκε αηηία δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο γηα ηα θέξδε ηεο ρξήζεσο, ζηνλ Πίλαθα Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ δελ ζα 

πεξηιεθζεί ν αληίζηνηρνο ινγαξηαζκφο. Όκσο, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 43β 

παξ. 1 πεξ. ηδ’ ηνπ Ν.2190/1920, πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζρεηηθή δηεπθξίληζε ζην 

πξνζάξηεκα (Δ..Τ.Λ. 193/1994). 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ην ΔΓΛ έιπζε κηα ακθηζβήηεζε πνπ ππήξρε 

απφ παιηά ζρεηηθά κε ην εάλ ν θφξνο εηζνδήκαηνο είλαη εηαηξηθφ βάξνο ή φρη θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.2190/1920. 

Αξρηθά, ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ είρε απαληήζεη φηη ν θαηαβιεηένο απφ ηελ εηαηξεία θαηά 

λφκν θφξνο εηζνδήκαηνο απνηειεί εηαηξηθφ βάξνο θαη ζα αθαηξείηαη απφ ηα θαζαξά 
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θέξδε, πιελ φκσο, δελ ζα πξνεγείηαη ε αθαίξεζε ηνχηνπ πξνο ππνινγηζκφ ηεο θξάηεζεο 

γηα ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ, δειαδή ζα εθπίπηεηαη ε θξάηεζε γηα ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ κεηά 

ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη απφ ην ππφινηπν ζα γίλεηαη ε δηαλνκή πξψηνπ 

κεξίζκαηνο (Δγθχθιηνο ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ 42/11.1.1963). 

Δπίζεο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζηελ εγθχθιην Δ.174/20/ΠΟΛ.2/4.1.1973 (αλέθεξε 

φηη ην εθ ησλ εηήζησλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο αθαηξνχκελν πνζνζηφ 5% απηψλ, πξνο 

ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, ππνινγίδεηαη πάληνηε επί ηνλ πξνζδηνξηδφκελσλ 

θαζαξψλ θεξδψλ, βάζεη ηεο παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 45, ηνπ Ν. 2190/1920 «ρσξίο λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ελ απηψ θαη επί απηνχ νθεηιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο». 

Σν Δζληθφ πκβνχιην Λνγηζηηθήο (Δ.Τ.Λ.) δηαηεξεί ζνβαξέο επηθπιάμεηο σο πξνο ην 

εάλ ηα γελφκελα δεθηά απφ ηε Γηνίθεζε κε ηα άλσ έγγξαθα ζπκβαδίδνπλ κε ηε δηάηαμε 

ηνπ άξζξνπ 45 (παξ. 1) ηνπ Ν. 2190/1920, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαζαξά θέξδε είλαη ηα 

πξνθχπηνληα κεηά ηελ αθαίξεζε εθ ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ αθαζαξίζησλ θεξδψλ 

παληφο εμφδνπ, πάζεο δεκίαο ησλ θαηά λφκν απνζβέζεσλ θαη παληφο άιινπ εηαηξηθνχ 

βάξνπο. Καηά ηε γλψκε ηνπ Δ.Τ.Λ. ν βαξχλσλ ηελ εηαηξεία θφξνο εηζνδήκαηνο 

αλακθηζβήηεηα είλαη εηαηξηθφ βάξνο θαη ζπλεπψο ηα κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ απνκέλνληα 

θέξδε είλαη ηα «θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο» (Τπ. Δζληθήο Οηθνλνκίαο 1353/γλ.57/1990) 

Σέινο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, κεηά ηελ αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην Ν.2065/1992, φπνπ ηα 

δηαλεκφκελα θέξδε (κεξίζκαηα, ακνηβέο κειψλ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θιπ) 

ιακβάλνληαη απφ ην ππφινηπν ησλ θεξδψλ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 

αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο (άξζξν 4, παξ. α’, Ν.Γ.3843/1958, φπσο 

θσδηθνπνηήζεθε κε ην άξζξν 99, παξ. 1, πεξ. α’ ηνπ Ν.2238/1994), δηεπθξίληζε ηελ 

εγθχθιην 1112918/πνι.1248/1992  φηη ν ζρεκαηηζκφο ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ γίλεηαη 

ζην ππφινηπν ησλ θεξδψλ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο, αθνχ κε ηηο λέεο δηαηάμεηο θνξνινγίαο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ν θφξνο 

εηζνδήκαηνο: α) επηβάιιεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο, β) βαξχλεη ην 

λνκηθφ πξφζσπν θαη γ) απφ ην ππφινηπν ησλ θεξδψλ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε 

ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ιακβάλνληαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε. 

Παξαηεξνχκε φηη κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν. 2065/1992 επήιζε, ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο, επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ην ηαθηηθφ 

απνζεκαηηθφ, ζχκπησζε απφςεσλ κεηαμχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθνχ 

πκβνπιίνπ Λνγηζηηθήο. (Αιεθαληήο 2008) 

  



69 

 

 

3. πληειεζηέο Τπνινγηζκνύ ηνπ Φόξνπ Δηζνδήκαηνο   

Γηα φια ηα λνκηθά  πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101 ν θφξνο ππνινγίδεηαη 

ζηα ζπλνιηθά θνξνινγεηέα θέξδε κε ζπληειεζηή 26%. πκθψλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 9 παξ 30 ηνπ Ν.4110/13. Με ηνλ ίδην ζπληειεζηή θνξνινγνχληαη θαη νη εηαηξείεο 

πνπ έρνπλ ηεζεί ζε εθθαζάξηζε.  

Γηα ηα εκεδαπά θαη αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, ν θφξνο 

ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή είθνζη έμη ηνηο εθαηφ (26%). 

Γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ λνκηθή κνξθή ηεο 

νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο εθ ησλ νπνίσλ νη νκφξξπζκνη εηαίξνη επζχλνληαη 

απεξηνξίζησο θαη εηο νιφθιεξσλ, κε βάζε ηελ λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν 

έρεη ηελ έδξα ηεο ε πξνζσπηθή , έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ Ν.2238/92. 

ηελ πεξίπησζε απηήλ, ε επηρεηξεκαηηθή ακνηβή θνξνινγείηαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, 

αλεμάξηεηα αλ ν δηθαηνχρνο ηεο ακνηβήο απηήο είλαη θάηνηθνο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 
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4. πκπιεξσκαηηθόο Φόξνο Δηζνδήκαηνο 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα λνκηθά πξφζσπα απνθηνχλ εηζφδεκα απφ αθίλεηα, 

επηβάιιεηαη επηπιένλ θαη ζπκπιεξσκαηηθόο θόξνο. Ο θφξνο απηήο ππνινγίδεηαη κε 

ζπληειεζηή 3% επί ηνπ ζπλνιηθνχ αθαζαξίζηνπ εηζνδήκαηνο 

Ο ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ 

θχξηνπ θφξνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε άιια ιφγηα δελ επηβάιιεηαη ζπκπιεξσκαηηθφο 

θφξνο επί ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, πνπ πξνέξρεηαη απφ αθίλεηα, 

αλεμάξηεηα απφ ην χςνο απηνχ, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ζπλνιηθφ θνξνινγηθφ 

απνηέιεζκα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ είλαη αξλεηηθφ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ πξνθχπηεη 

θφξνο εηζνδήκαηνο 

 

Παξάδεηγκα 1: 

Ζ Αλψλπκε εκπνξηθή εηαηξεία  «ΒΚ ΑΔ», θαηά ηελ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 1/1/2013-

31/12/2013 πξαγκαηνπνίεζε θαζαξά θέξδε βάζε ηζνινγηζκνχ 70.000 € . Μεηαμχ ησλ 

αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηεο, ηα νπνία άξρνληαη ζε 1.000.000€ πεξηιακβάλνληαη θαη έζνδα 

απφ αθίλεηα 700.000 €. 

Μεηαμχ ησλ δαπαλψλ ηεο ρξήζεο πεξηιακβάλνληαη θαη ινηπέο δαπάλεο πνπ δελ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.2238/94  ε έθπησζε ηνπο απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα , ζπλνιηθνχ χςνπο  5.000€  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνηείλεη ζηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ , απφ 

ηα θέξδε ηνπ ηζνινγηζκνχ : 

 Να ζρεκαηηζηεί ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ 3.000 € 

 Να δηαλεκεζεί κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο 20.000 € 

Με βάζε ηελ πξφηαζε απηήλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηηο 10 Μαΐνπ 2014  ζα 

ππνβιεζεί δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ,ηεο νπνίαο ν θφξνο πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο:  

  Καζαξά θέξδε  ρξήζεο  70.000,00 € 

Πιένλ  Λνγηζηηθέο δηαθνξέο  5.000,00 € 

  χλνιν θεξδψλ πξνο θνξνινγία 75.000,00 € 

  πληειεζηείο θνξνινγίαο  26,00% 

  Κχξηνο θφξνο  19.500,00 € 

  Πιένλ ζπκπιεξσκαηηθφο θνξνο   

  (700.000 € ρ 3%= 21.000 € )   

  

Ο ζπκπιεξσκαηηθφο θνξνο πεξηνξίδεηαη κέρξη ην χςνο ηνπ 

θπξίνπ  θφξνπ 19.500,00 € 

  χλνιν θχξηνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ 39.000,00 € 
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Ο θφξνο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ επηβάιιεηαη ζηα εηζνδήκαηα απφ αθίλεηα ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηα νπνία απαιιάζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 

ηνπ παξφληνο, ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ηα εηζνδήκαηα απηά. 
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5. Τπνινγηζκόο Φόξνπ 

Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην θνξνινγνχκελν εηζφδεκα θαη ηνπ 

ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ εθπίπηνπλ:  

 Ο θφξνο πνπ πξνθαηαβιήζεθε κε βάζε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 111 ηνπ Ν.2238/94. 

 Ο θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε γηα ηα εηζνδήκαηα απφ ηφθνπο ,ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.2238/94. 

 Ο θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε γηα ηα εηζνδήκαηα  πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 1 θαη 2 άξζξνπ 13 ηνπ Ν.2238/94. 

 Ο θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε γηα ηα εηζνδήκαηα, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε 

παξαθξάηεζε θφξνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ησλ άξζξσλ 55 θαη 114 ηνπ 

Ν.2238/94.  

Παξάδεηγκα 2: 

Ζ Αλψλπκε εκπνξηθή εηαηξεία  «ΒΚ ΑΔ», θαηά ηελ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 1/1/2013-

31/12/2013 πξαγκαηνπνίεζε θαζαξά θέξδε βάζε ηζνινγηζκνχ 5.000.000 € .  

Μεηαμχ ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηεο , ηα νπνία αλέξρνληαη ζε 25.000.000€ 

πεξηιακβάλνληαη:  

1. Σφθνη θαηαζέζεσλ ζε εκεδαπέο ηξάπεδεο  500.000,00 € 

  Δπί ησλ ηφθσλ απηψλ παξαθξαηήζεθε θφξνο 50.000 €   

2 Έζνδα θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθφ ηξφπν κε εμάληιεζε ηεο 

θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο   1.250.000,00 € 

  Δπί ησλ εζφδσλ  απηψλ  παξαθξαηήζεθε θφξνο 250.000 € 

 3 Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην  2.500.000,00 € 

  Δπί ησλ εζφδσλ  απηψλ  παξαθξαηήζεθε θφξνο 100.000 €   

4 Κέξδνο απφ πψιεζε εηαηξηθψλ κεξηδίσλ εκεδαπήο εηαηξείαο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 200.000,00 € 

  Δπί ηεο δηαθνξάο απηήο παξαθξαηήζεθε θφξνο 40.000 €   

5.  Έζνδα απφ εθκίζζσζε 225.000,00 € 

     Μεηαμχ ησλ δαπαλψλ ηεο ρξήζεο πεξηιακβάλνληαη    

1 Υξεσζηηθνί ηφθνη ηξαπεδηθψλ ρνξεγήζεσλ  1.500.000,00 € 

2 Λνηπέο δαπάλεο πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 31 ηνπ λ.2238/94  ε έθπησζε ηνπο απφ ηα αθαζάξηζηα 

έζνδα , ζπλνιηθνχ χςνπο  310.000,00 € 

 

Ζ πξνθαηαβνιή θφξνπ πνπ βεβαηψζεθε κε βάζε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο αλέξρεηαη ζε 465.000 € 
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνηείλεη ζηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ , απφ 

ηα θέξδε ηνπ ηζνινγηζκνχ : 

 Να ζρεκαηηζηεί ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ 200.000 € 

 Να δηαλεκεζεί κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο 1.700.000 € 

Με βάζε ηελ πξφηαζε απηήλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνχιηνπ, ζηηο 10 Μαΐνπ 2014  ζα 

ππνβιεζεί δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ,ηεο νπνίαο ν θφξνο πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο:  

ΓΑΠΑΝΔ ΔΠΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΖΣΧΝ ΔΟΓΧΝ 

  

   Υξεσζηηθνί ηφθνη  

  1500.000 Υ 1.250.000÷ 25.000.000 75.000,00 € 

 Λνηπέο δαπάλεο (1.250.000 ρ 5%) 62.500,00 € 

 χλνιν  137.500,00 € 

 

   ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ  

  

   Καζαξά θέξδε ρξήζεο  5.000.000,00 € 

 πιένλ 

  Λνγηζηηθέο δηαθνξέο 310.000,00 € 

 Γαπάλεο πνπ αλαινγνχλ ζε έζνδα θνξνινγεζέληα θαηά 

εηδηθφ ηξφπν κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο 137.500,00 € 

 χλνιν θεξδψλ 5.447.500,00 € 

 Μείνλ 

  Έζνδν θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθφ ηξφπν κε εμάληιεζε 

ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο  1.250.000,00 € 

 Αλακνξθσκέλα θέξδε 4.197.500,00 € 

 πιένλ 

  Αλαινγία εζφδσλ  θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθφ ηξφπν κε 

εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο επί ησλ 

δηαλεκνκέλσλ 

  (1.400.000 ρ 1.250.000÷5.000.000) 350.000,00 € 

 Αλαινγψλ θφξνο εηζνδήκαηνο  

  (350.000 x 0,26 ÷0,74) 122.972,97 € 

 χλνιν θεξδψλ πξνο θνξνινγία 4.670.472,97 € 

 πληειεζηήο θνξνινγίαο  26,00% 

 Κχξηνο θφξνο  1.214.322,97 € 

 Πιένλ 

  πκπιεξσκαηηθφο θφξνο επί εηζνδεκάησλ απφ αθίλεηα 

  225.000 * 3% 6.750,00 € 

 Κχξηνο θφξνο θαη ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο εηζνδήκαηνο 1.221.072,97 € 

 

   ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΟΤ ΦΟΡΟΤ 

  Κχξηνο θφξνο θαη ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο εηζνδήκαηνο 1.221.072,97 € 1.221.072,97 € 

Μείνλ 

  Πξνθαηαβνιή θφξνπ πξνεγνχκελεο ρξήζεο 

 

465.000,00 € 

Παξαθξαηεζέληεο θόξνη : 

  



74 

 

 

επί ηφθσλ 50.000,00 € 

 επί θέξδνπο απφ πσιήζεηο εηαηξηθψλ κεξηδίσλ 40.000,00 € 

 επί πσιήζεσλ ζην ειιεληθφ δεκφζην 100.000,00 € 190.000,00 € 

θφξνο πνπ αλαινγεί ζην κέξνο ησλ θνξνινγεζέλησλ 

θαηά εηδηθφ ηξφπν κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο 

ππνρξέσζεο πνπ δηαλεκήζεθε 

  αλαινγία εζφδσλ θνξνινγεζέλησλ θαηά εηδηθά ηξφπν κε 

εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο επη  ησλ 

δηαλπκέλσλ 350.000,00 € 

 αλαινγψλ θφξνο εηζνδήκαηνο 122.972,97 € 

 πληειεζηήο θνξνινγίαο  18,00% 85.135,14 

   Οθεηιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο 

 

480.937,84 € 

 

 Ο θφξνο πνπ απνδεδεηγκέλα θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή γηα ην εηζφδεκα πνπ 

πξνέθπςε ζε απηήλ θαη ππφθεηηαη ζε θνξνινγία. Ο θφξνο απηφο ζε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξνο απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί γηα 

ην εηζφδεκα απηφ ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ απφδεημε ηνπ χςνπο ηνπ θφξνπ πνπ έρεη 

θαηαβιεζεί εθηφο Διιάδαο απαηηείηαη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο 

ζχκθσλα κε ηηο .Α.Γ.Φ.. Δηδηθά γηα ηα κεξίζκαηα ή θέξδε πνπ εηζπξάηηεη 

εκεδαπή κεηξηθή εηαηξεία απφ αιινδαπή ζπγαηξηθή ηεο κε έδξα ζε άιιν θξάηνο - 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φηαλ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 

11 ηνπ Ν.2578/ 1998 εθπίπηεη ην άζξνηζκα ησλ πνζψλ ηνπ θφξνπ πνπ ηπρφλ 

θαηαβιήζεθε σο θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαζψο θαη ηνπ θφξνπ 

πνπ παξαθξαηήζεθε σο θφξνο επί ηνπ κεξίζκαηνο.» - ΑΝΣΗΚ. ΣΖ ΠΑΡ. 4 ΣΟΤ 

ΑΡΘΡΟΤ 109 ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡ. 32 ΣΟΤ ΑΡΘ. 9 ΣΟΤ Ν. 4110/13, ΦΔΚ-17 Α/23-

1-13 – ΔΗΥΔ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΘΔΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡ. 3 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Ν. 

3522/069, ΦΔΚ-276 Α΄- ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡ. 6 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 8 ΣΟΤ Ν. 3091/02, 

ΦΔΚ-330 Α - ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡ.12 ΣΟΤ ΆΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Ν. 2459/97, ΦΔΚ-17 Α 

- ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 12 ΣΟΤ Ν. 3483/06, ΦΔΚ-169 Α - ΜΔ ΣΖΝ 

ΠΑΡ. 6 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΟΤ Ν. 3296/04, ΦΔΚ-253 Α’[Σέινο Σξνπνπνίεζεο] 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία παξαθξαηήζεθε θφξνο ζε έζνδν ην 

νπνίν πξφεθπςε ζηελ αιινδαπή κε ζπληειεζηή αλψηεξν απφ ην ζπληειεζηή θνξνινγίαο 

ηνπ εκεδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ν  παξαθξαηεζείο θφξνο εθπίπηεη κέρξη ην ζπληειεζηή 

θνξνινγίαο ηνπ εκεδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ Παξαηίζεληαη νη πην θάησ πεξηπηψζεηο: 

 Δπί εζφδνπ (πρ ζπκκεηνρέο) πνπ απνθηήζεθε ζηελ αιινδαπή πνζνχ 1.000.000 € 

παξαθξαηήζεθε απνδεδεηγκέλα ζηελ αιινδαπή θφξνο 150.000 €. Ο 
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παξαθξαηεζείο απηφο θφξνο εθπίπηεη νιφθιεξνο απφ ηνλ νθεηιφκελν θφξν, 

επεηδή απηφο αληηζηνηρεί ζε ζπληειεζηή θνξνινγίαο 15% επί ηνπ ελ ιφγνπ 

εηζνδήκαηνο (1.000.000 * 15%=150.000), ν νπνίνο είλαη κηθξφηεξνο απφ ην 

ζπληειεζηή θνξνινγίαο ζηελ Διιάδα πνπ ηζρχεη γηα ηελ ρξήζε 2013. 

 ηελ πεξίπησζε  θαηά ηελ νπνία, γηα ην πξναλαθεξφκελν έζνδν είρε 

παξαθξαηεζεί θφξνο 280.000 €, απφ ηνλ νθεηιφκελν θφξν εθπίπηεη κφλν πνζφ 

260.000 € (1.000.0000 * 26%), δεδνκέλνπ φηη ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο απηνχ 

ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα γηα ηελ ρξήζε 2013 είλαη 26%. Ζ επηπιένλ 

δηαθνξά 20.000€ (€ 280.000-260.000) δε ζπκςεθίδεηαη νχηε επηζηξέθεηαη ,άιια 

απνηειεί έμνδν ην νπνίν, σο θφξνο κε ζπκςεθηδφκελνο, δελ εθπίπηεη απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα. 

Όηαλ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε ή παξαθξαηήζεθε είλαη κεγαιχηεξν απφ 

ην θφξν πνπ αλαινγεί, ε επηπιένλ δηαθνξά ζπκςεθίδεηαη ζην ππφινηπν πνζφ πνπ 

πξνθχπηεη γηα βεβαίσζε.  

«6. Όηαλ κεηαηξέπεηαη αλψλπκε εηαηξεία ζε πξνζσπηθή εηαηξεία, ζηα ήδε 

θνξνινγεζέληα θέξδε πνπ πθίζηαληαη θαηά ην ρξφλν ηεο κεηαηξνπήο επηβάιιεηαη ζε 

βάξνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ν νξηδφκελνο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ. θφξνο. Δπίζεο, φηαλ ε κεηαηξνπή εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο ζε πξνζσπηθή εηαηξεία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 

επηβάιιεηαη ν νξηδφκελνο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 55 θφξνο. Σν νθεηιφκελν πνζφ θφξνπ απνδίδεηαη εθάπαμ, κέζα ζηνλ επφκελν 

απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαηξνπήο κήλα, κε ηα έληππα απφδνζεο ηνπ 

παξαθξαηνχκελνπ ζχκθσλα κε ηηο πάλσ δηαηάμεηο θφξνπ. Οη δηαηάμεηο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά πνπ έρνπλ 

ζρεκαηηζηεί ιφγσ πξαγκαηνπνίεζεο παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ κε βάζε αλαπηπμηαθφ 

λφκν, θαζψο θαη απφ αθνξνιφγεηα έζνδα ή απηνηειψο θνξνινγεζέληα εηζνδήκαηα. Σα 

αλσηέξσ δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα θνξνινγεζέληα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ πνπ 

έρνπλ ζρεκαηηζζεί απφ εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010.» - 

ΠΡΟΘ. ΠΑΡ. 6 ΣΟ ΑΡΘΡΟ 109 ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡ. 6 ΣΟΤ ΑΡΘ. 322 ΣΟΤ Ν. 4072/12, 

ΦΔΚ-86 Α/11-4-12 [Σέινο Σξνπνπνίεζεο] 

6. Τπνινγηζκόο θόξνπ ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 4172/13 

 

ΑΔ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ελδπκάησλ θαηά ην θιείζηκν ηεο ρξήζεο 01/01/2012-

31/12/2012 παξνπζηάδεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία  



76 

 

 

 

Έζνδα απφ θχξηα δξαζηεξηφηεηα 2.500.000,00 

Έζνδα απφ κεξίζκαηα Α.Δ  30.000,00 

Κέξδε απφ ακνηβαία θεθάιαηα 20.000,00 

ύλνιν εζόδσλ 2.550.000,00 

    

Καζαξά θέξδε ρξήζεο 370.000,00 

Γηαθνξέο  θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 50.000,00 

Μέξνο δαπαλψλ Δ.Η.Υ πνπ δελ εθπίπηνπλ 40.000,00 

Πξφζηηκα θαη  πξνζαπμήζεηο 5.000,00 

Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 7.000,00 

Πξνθαηαβνιή θφξνπ πξνεγνχκελεο ρξήζεο 40.000,00 

Παξαθξαηνχκελνη θφξνη απφ πσιήζεηο πξνο ην Γεκφζην θαηά ηελ 

ρξήζε 2012  4.000,00 

 

Σν Γ ηεο εηαηξείαο πξνηείλεη ζηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κεηαμχ άιισλ ηα 

εμήο : 

 

1) Σν ζρεκαηηζκφ ηνπ θαηά λφκν ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ  

2) Σε δηαλνκή ζηνπο κεηφρνπο ηνπ πξψηνπ κεξίζκαηνο πνπ  πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 

λφκν 

3) Σε δηαλνκή ακνηβψλ ζηα κέιε ηνπ Γ 50.000 € 

4) Σν ππφινηπν ησλ θεξδψλ λα παξακείλεη ζηελ εηαηξεία 

Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο εγθξίλεηαη ε πξφηαζε ηνπ Γ  

 

  Τπνινγηζκφο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ     

        

  Καζαξά θέξδε ρξήζεο 370.000,00   

Μείνλ Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 50.000,00   

  Τπφινηπν 320.000,00   

Μείνλ Αλαινγψλ θφξνο εηζνδήκαηνο (320.000ρ20%) 64.000,00   

  

Τπφινηπν γηα ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ 

απνζεκαηηθνχ  256.000,00   

  Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ (256.000*5%) 12.800,00   

 

  Τπνινγηζκφο πξψηνπ κεξίζκαηνο     

        

  

Τπφινηπν γηα ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ 

απνζεκαηηθνχ  256.000,00   

Μείνλ Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ  12.800,00   
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  Τπφινηπν γηα ζρεκαηηζκφ πξψηνπ κεξίζκαηνο  243.200,00   

  Πξψην κέξηζκα ( 243.200Υ35%) 85.120,00   

 

 

  χλνιν δηαλεκφκελσλ θεξδψλ      

  Πξψην κέξηζκα  85.120,00   

  Ακνηβέο κειψλ Γ 50.000,00   

  χλνιν 135.120,00   

 

Αθνξνιφγεηα είλαη ηα θέξδε απφ ακνηβαία θεθαιαία πνζνχ 20.000€  

 

Απνζεκαηηθφ απφ αθνξνιφγεηα έζνδα   

    

Μέξνο αθνξνινγήησλ εζφδσλ πνπ αλαινγνχλ ζηα 

δηαλεκφκελα θέξδε 

Γηαλεκφκελα θέξδε Υ 

αθνξνιφγεηα  έζνδα 

/θαζαξά θέξδε ρξήζεσο  

    

Μέξνο αθνξνινγήησλ εζφδσλ πνπ αλαινγνχλ ζηα 

δηαλεκφκελα θέξδε 135.120 Υ 20.000/370.000 7.303,78 

    

  7.303,78 

Φφξνο πνπ αλαινγεί ζην παξαπάλσ πνζφ (7.303,78 Υ  

20/80) 1.825,95 

χλνιν  9.129,73 

    

Απνζεκαηηθφ απφ αθνξνιφγεηα έζνδα = 20.000-

9.129,73 10.870,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λνγηζηηθέο δηαθνξέο       

      

Μέξνο δαπαλψλ Δ.Η.Υ πνπ δελ εθπίπηνπλ   40.000,00 

Πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο   5.000,00 

Αθνξνιφγεηα έζνδα 20.000,00   
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Έζνδα απφ κεξίζκαηα Α.Δ  30.000,00   

χλνιν 50.000,00   

Γαπάλεο πνπ αθνξνχλ αθνξνιφγεηα έζνδα θαη έζνδα 

απφ ζπκκεηνρέο πνπ δελ εθπίπηνπλ, ζχκθσλα κε ηελ § 8 

ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 2238/1994 

50.000  ρ 

5% 2.500,00 

Αλαινγία ρξεσζηηθψλ ηφθσλ ( 

7.000Υ50.000)/2.550.000   137,25 

Λνγηζηηθέο δηαθνξέο    47.637,25 

 

 

  Φνξνιφγεζε Δηζνδήκαηνο     

        

  Καζαξά θέξδε ρξήζεο   370.000,00 

Πιένλ Λνγηζηηθέο  δηαθνξέο    47.637,25 

  χλνιν   417.637,25 

Μείνλ Έζνδα απφ κεξίζκαηα Α.Δ  30.000,00   

  Αθνξνιφγεηα έζνδα 20.000,00 50.000,00 

  χλνιν   367.637,25 

Πιένλ 

Μέξνο αθνξνινγήησλ εζφδσλ πνπ αλαινγνχλ 

ζηα δηαλεκφκελα θέξδε   9.129,73 

  Φνξνινγεηέα θέξδε   376.766,98 

        

  Φφξνο εηζνδήκαηνο (376.766,98Υ20%) 75.353,40   

  Πξνθαηαβνιή θφξνπ  56.282,72   

Μείνλ Πξνθαηαβνιή θφξνπ πξνεγνχκελεο ρξήζεο 40.000,00   

Μείνλ 

Παξαθξαηνχκελνη θφξνη απφ πσιήζεηο πξνο 

ην Γεκφζην θαηά ηελ ρξήζε 2012  4.000,00   

  χλνιν θφξνπ    87.636,11 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηδηθφ απνζεκαηηθφ κε δηαλεκεζέλησλ κεξηζκάησλ 

 

Ζ εηαηξεία εκθαλίδεη έζνδα απφ κεξίζκαηα απφ ζπκκεηνρή ζε άιιεο ΑΔ χςνπο 

30.000 € .Απφ ην παξαπάλσ πνζφ ζα δεκηνπξγεζεί εηδηθφ έθηαθην απνζεκαηηθφ, ίζν 
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κε ηελ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη αλ απφ ηα κεξίζκαηα αθαηξέζνπκε ην πνζφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ αλαινγία ησλ κεξηζκάησλ ηεο ΑΔ Άπη ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ  

Αλαινγία κεξηζκάησλ ΑΔ επί δηαλεκνκέλσλ = ( έζνδν απφ κεξίζκαηα 

δηαλεκφκελα)/θαζαξά θέξδε = (30.000Υ135.120)/370.000= 10.955,67 € 

Δηδηθά απνζεκαηηθά κε δηαλεκεζέλησλ κεξηζκάησλ = 30.000-

10.955,67=19.044,33€ 

 

  Πίλαθαο δηάζεζεο θεξδψλ   

      

86.99 Καζαξά θέξδε ρξήζεο 370.000,00 

88.06 Μείνλ : Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 50.000,00 

88.08 Μείνλ : Φφξνο εηζνδήκαηνο  75.353,40 

88.09 Κέξδε πξνο δηάζεζε 244.646,60 

  Γηάζεζε θεξδψλ   

41.02 Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ  12.800,00 

53.00 Πξψην κέξηζκα 85.120,00 

41.04 Δηδηθφ απνζεκαηηθφ κε δηαλεκεζέλησλ θεξδψλ 19.044,33 

41.90 Απνζεκαηηθά απαιιαζζφκελα ηεο θνξνινγίαο 10.870,27 

53.08 Ακνηβέο θαη πνζνζηά κειψλ Γ  50.000,00 

42.00 Τπφινηπν θεξδψλ εηο λένλ  66.812,00 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ν
:  ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΔΠΟΤΑ ΣΖΝ ΣΖΡΖΖ 

ΣΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΒΗΒΛΗΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

1. Οη Γηαηάμεηο ηεο Δκπνξηθήο Ννκνζεζίαο πεξί Δθαξκνγήο ησλ 

Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ  

Με ην άξζξν 134 § 1 ηνπ Ν.2190/1920 νξίδεηαη φηη νη αλψλπκεο εηαηξίεο ησλ νπνίσλ 

κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο είλαη εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά 

ζπληάζζνπλ: 

 Σηο αηνκηθέο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ πνπ 

πηνζεηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη 

 Οη κεηξηθέο εηαηξίεο, πέξαλ ησλ αηνκηθψλ ππνρξενχληαη λα ζπληάζζνπλ θαη ηηο 

εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα 

πξναλαθεξφκελα Πξφηππα. 

 Ζ ππνρξέσζε απηή εθηείλεηαη θαη γηα νπνηεζδήπνηε άιιεο πεξηνδηθέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ ε δεκνζίεπζή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ δηάηαμε λφκνπ. 

Με ην άξζξν 134 § 1 νξίδεηαη πεξαηηέξσ φηη νη κε εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

εθαξκφδνπλ ήδε ηα ΓΛΠ θαη ελνπνηνχληαη, ππνρξενχληαη λα ζπληάζζνπλ ηηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ, φηαλ: 

 είλαη εγθαηαζηεκέλεο ζηελ Διιάδα, ή 

 εθηφο Διιάδαο εθφζνλ απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο παξέρεηαη ε 

επηιεθηηθή δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ, θαη 

 εθφζνλ αληηπξνζσπεχνπλ αζξνηζηηθά πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 5% ηνπ 

ελνπνηεκέλνπ θχθινπ εξγαζηψλ ή ηνπ ελνπνηεκέλνπ ελεξγεηηθνχ ή ησλ ελν-

πνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο αλαινγίαο ησλ κεηνρψλ ηεο 

κεηνςεθίαο. 

Με ηελ γλσκάηεπζε ηνπ ΛΟΣ 418/3.8.2005 απνζαθελίδεηαη ε παξαπάλσ δηάηαμε κε ηα 

εμήο: «Σν «αζξνηζηηθά» ζεκαίλεη φηη αζξνίδνληαη ηα ππφ ηνπ λφκνπ θαζνξηδφκελα ζηνηρεία 

φισλ ησλ ελνπνηνχκελσλ κε εηζεγκέλσλ ζπγαηξηθψλ θαη εθφζνλ απηά δελ ππεξβαίλνπλ ην 

5% ησλ αληίζηνηρσλ ελνπνηεκέλσλ κεγεζψλ ηνπ νκίινπ, νη ζπγαηξηθέο απηέο 

απαιιάζζνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π. γηα ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο ηνπο 

θαηαζηάζεηο. Γελ απαιιάζζνληαη φκσο νη επηρεηξήζεηο απηέο απφ ηελ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π. γηα ζθνπνχο ελνπνίεζεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη θαηά 
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ησλ ππνινγηζκφ ησλ ζρεηηθψλ αζξνηζκάησλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη δηεηαηξηθέο 

ζπλαιιαγέο». 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε παξαηίζεηαη ην εμήο παξάδεηγκα. ην ζρεηηθφ πίλαθα 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31/12/2005 ηνπ Οκίινπ ΑΛΦΑ 

ζε ελνπνηεκέλε βάζε ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π., θαζψο θαη νη αηνκηθνί ηζνινγηζκνί ησλ 

δχν ζπγαηξηθψλ ηεο πνπ θαηαξηίζηεθαλ γηα ζθνπνχο ελνπνίεζεο ζηελ ίδηα ινγηζηηθή 

βάζε (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 60% θαη γηα ηηο δχν). Πεξαηηέξσ, ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2005 

ππάξρεη απαίηεζε ηεο Θ1 απφ ηε Θ2 πνζνχ 8.000, ελψ ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2005 ε 

Θ1 πνχιεζε ζηε Θ2 εκπνξεχκαηα θφζηνπο 4.500 αληί 5.000. Σν ζχλνιν ησλ αγνξψλ 

απηψλ πνπιήζεθε απφ ηελ Θ2 ζε ηξίηνπο εληφο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ.  

 Όκηινο 

ΑΛΦΑ 

Θπγαηξηθή 1 Θπγαηξηθή 2 Θ1 +Θ2 

χλνιν ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ 

1.050.000 30.000 40.000 70.000 

χλνιν ππνρξεψζεσλ 600.000 20.000 22.000 42.000 

Καζαξήο ζέζεο 400.000 10.000 18.000 28.000 

Γηθαηψκαηα 

κεηνςεθίαο 

50.000    

Κχθινο εξγαζηψλ 500.000 10.000 20.000 30.000 

Γηάθνξα έμνδα 448.200 8.800 18.200 27.000 

Γηθαηψκαηα 

κεηνςεθίαο 

1.800    

Καζαξά θέξδε 50.000 1.200 1.800 3.000 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ Θ1 θαη Θ2 ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ 

έρεη ππνινγηζηεί σο εμήο:  

 Θ1+Θ2 πξνζαξκνγέο πλεηζθνξά ζηηο 

ελνπνηεκέλεο 

θαηαζηάζεηο 

πλεηζθνξά ρσξίο 

δηθαηψκαηα 

κεηνςεθίαο (60%) 

χλνιν ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ  

70.000 -8.000 62.000 37.200 

Κχθινο εξγαζηψλ  30.000 -5.000 25.000 15.000 

Καζαξά θέξδε  3.000   1.800 

 

ην παξαπάλσ παξάδεηγκα δελ ζεκειηψλεηαη ππνρξέσζε γηα ηηο ζπγαηξηθέο Θ1 θαη Θ2 λα 

δεκνζηεχζνπλ ηηο αηνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ, αθνχ κεηά ηελ 

αθαίξεζε ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο: 

ην ελνπνηνχκελν ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ ησλ δχν ζπγαηξηθψλ είλαη κηθξφηεξν απφ ην 

5% ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ ηνπ νκίινπ ζε ελνπνηεκέλε βάζε (37.200 κηθξφηεξν 

ηνπ 50.640, φπνπ 50.640 = (1.050.000-37.200)* 5%) 



82 

 

 

Ο ελνπνηνχκελνο ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ησλ δχν ζπγαηξηθψλ είλαη κηθξφηεξνο 

απφ ην 5% ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ ηνπ νκίινπ ζε ελνπνηεκέλε βάζε ((5.000 

κηθξφηεξν ηνπ 24.250, φπνπ 24.500 = (500.000-15.000)* 5%) 

ηα ελνπνηνχκελα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ησλ δχν ζπγαηξηθψλ είλαη κηθξφηεξα απφ 

ην 5% ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ ηνπ νκίινπ ζε ελνπνηεκέλε βάζε (1.800 κηθξφηεξν 

θαη ίζν ηνπ (50.000 - 1.800) * 5%) 

 Με ην άξζξν 134 § 2 ηνπ λ.2190/1920 νξίδεηαη φηη: 

 Οη κε εηζεγκέλεο θαη νη κε ζπλδεκέλεο κε απηέο αλψλπκεο εηαηξίεο θαη νη εηαηξίεο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κπνξνχλ λα ζπληάζζνπλ ηηο πξναλαθεξφκελεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ, εθφζνλ: 

 ε εθαξκνγή ησλ Πξνηχπσλ απηψλ έρεη εγθξηζεί απφ ηε  γεληθή ζπλέιεπζε 

ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ ηεο εηαηξίαο κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 §§ 1, 2 θαη ηνπ άξζξνπ 31 § 1 

ηνπ λ.2190/1920 ή ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3190/1955 αληίζηνηρα, θαη 

 ε παξαπάλσ απφθαζε λα πξνβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ Πξνηχπσλ γηα 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ζπλερφκελεο ρξήζεηο. 

Αλ δελ πξνζδηνξίδεηαη ν ρξφλνο εθαξκνγήο ησλ Πξνηχπσλ, ε ζρεηηθή απφθαζε ζα ηζρχεη 

κέρξη αλαθιήζεψο ηεο, ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε 

πεληαεηίαο. 

 Ζ πξναηξεηηθή επηινγή ηεο πηνζέηεζεο ησλ ΓΛΠ απφ κεηξηθή εηαηξία 

εγθαηαζηεκέλε ζηελ Διιάδα απηφκαηα ζπλεπάγεηαη ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ απφ 

φιεο ηηο ζπλδεκέλεο κε ηε κεηξηθή εηαηξία επηρεηξήζεηο, φπσο απηέο νξίδνληαη κε 

ην άξζξν 42ε § 5 πεξ. α' ηνπ Ν.2190/1920, νη νπνίεο είλαη εγθαηαζηεκέλεο ζηελ 

Διιάδα ή εθηφο Διιάδαο, εθφζνλ απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 

ηνπο παξέρεηαη ε επηιεθηηθή δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ. ( αθέιεο 2009) 

2. Οη Γηαηάμεηο ηεο Φνξνινγηθήο Ννκνζεζίαο πεξί Δθαξκνγήο ησλ 

Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ   

Με ην άξζξν 14 ηνπ Ν.3229/2004 πεξηειήθζεζαλ ζηνλ Κ.Β.. νξηζκέλεο δηαηάμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. Οη δηαηάμεηο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ ήδε κε ην 

άξζξν 12 ηνπ Ν.3301/2004 θαη είλαη νη αθφινπζεο: 

Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί ηα βηβιία ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ησλ Γ.Λ.Π. 

ππνρξενχηαη: 

 Να ζπληάζζεη Πίλαθα πκθσλίαο Λνγηζηηθήο - Φνξνινγηθήο Βάζεο (Π..Λ.Φ.Β.). 
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ηνλ Πίλαθα απηφλ θαηαρσξνχληαη ζε ρσξηζηέο ζηήιεο γηα θάζε πξσηνβάζκην 

δηαθνξνπνηεκέλν ινγαξηαζκφ ζε ρξέσζε ή πίζησζε: 

 Ζ αμία φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία (Λνγηζηηθή βάζε).  

 Ζ αμία φπσο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο θνξνινγηθήο λν-

κνζεζίαο (Φνξνινγηθή βάζε). 

 Ζ δηαθνξά κεηαμχ Λνγηζηηθήο θαη Φνξνινγηθήο βάζεο. Ο πίλαθαο απηφο 

ζπληάζζεηαη εμσινγηζηηθά. Σα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα απηνχ πξνθχπηνπλ 

απφ ηα θχξηα ηεξνχκελα βηβιία (ινγαξηαζκνχο, Φνξνινγηθφ Μεηξψν 

Παγίσλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θ.ι.π.) ή απφ ηα ηεξνχκελα παξάιιεια ή 

βνεζεηηθά βηβιία  

Δλδεηθηηθφ Τπφδεηγκα ηνπ Π..Λ.Φ.Β 

 Λνγηζηηθή Βάζε Φνξνινγηθή Βάζε Γηαθνξέο 

Λνγαξηαζκφο   Υξέσζε Πίζησζε 

» 60 4000 3800 - -200 

» 65 1000 1100 100 - 

» 66 1130 1090 - -40 

» 68 1600 1200 - -400 

» 75 1800 1600 200 - 

» 76 2000 2300 - -300 

» 83 3000 1200 1800 - 

 

 Να ηεξεί ηδηαίηεξν Φνξνινγηθφ Μεηξψν Πάγησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 

Μπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλν ζην θχξην Μεηξψν Πάγησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ηεο 

εηαηξείαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε ηνπ πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ αλαγθαίσλ 

θαηαρσξήζεσλ ζηνλ Π..Λ.Φ.Β. θαη ζηνλ Πίλαθα Φνξνινγηθψλ Απνηειεζκάησλ, ζην 

βαζκφ πνπ, θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π., πξνθχπηνπλ δηαθνξέο ζηελ απνηίκεζε 

πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είηε ιφγσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο πξν ησλ απνζβέζεσλ 

αμίαο ηνπο είηε ιφγσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ. 

 Να ζπληάζζεη Πίλαθεο Φνξνινγηθψλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, ρεκαηηζκνχ 

Φνξνινγηθψλ Απνζεκαηηθψλ θαη Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Φνξνινγηθψλ 

Απνζεκαηηθψλ 

Σα δεδνκέλα ηνπο πξνθχπηνπλ απφ ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη κε ηε δηπινγξαθηθή 

κέζνδν .Οη πίλαθεο απηνί ζπληάζζνληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν Απνγξαθψλ θαη 

Ηζνινγηζκνχ κέρξη ηελ πξνζεζκία θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ.  
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Σξφπνο ζχληαμεο ησλ πηλάθσλ 

Σα δεδνκέλα ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απφ ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη θαηά 

ηελ δηπινγξαθηθή κέζνδν. 

Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί ηα βηβιία ηνπ κε βάζε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ησλ 

Γ.Λ.Π., έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέγεη έλαλ απφ ηνπο πην θάησ ηξφπνπο δηπινγξαθηθήο 

ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο πνπ ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε 

εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε άιινπ ηξφπνπ δηπινγξαθηθήο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη πξνθχπηνπλ ηα δεδνκέλα ησλ 

αλσηέξσ πηλάθσλ. 

 Σήξεζε Γχν Απηνηειψλ Λνγηζηηθψλ πζηεκάησλ Σήξεζε παξάιιεινπ 

δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο κε ρσξηζηφ Ζκεξνιφγην θαη Καζνιηθφ (Βνεζεηηθφ 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα). ην ζχζηεκα απηφ ινγηζηηθνπνηνχληαη νη ζπλαιιαγέο κε 

βάζε ηηο αξρέο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο κε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

ζπλαιιαγψλ, είηε ηελ ίδηα εκεξνκελία, είηε ζπγθεληξσηηθά ζην ηέινο ηνπ κήλα, 

είηε ζπγθεληξσηηθά ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Σα δχν ινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα (θχξην θαη βνεζεηηθφ) ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην ζρέδην ινγαξηαζκψλ θαη 

ε δηαθνξά ησλ πξσηνβάζκησλ ινγαξηαζκψλ απνηειεί ηελ δηαθνξά κεηαμχ 

Λνγηζηηθήο θαη Φνξνινγηθήο βάζεο ε νπνία θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ Π..Λ.Φ.Β. 

Απφ ην βνεζεηηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα κπνξεί, αληί ησλ πηλάθσλ ηεο πεξίπησζεο Γ', λα 

ζπληάζζεη Φνξνινγηθφ Ηζνινγηζκφ, Λνγαξηαζκφ Φνξνινγηθψλ Απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

θαη Πίλαθα Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν Απνγξαθψλ πιελ 

ηνπ θνξνινγηθνχ ηζνινγηζκνχ, 

 

 Σήξεζε πκπιεξσκαηηθνχ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο Σήξεζε παξάιιεινπ 

ζπκπιεξσκαηηθνχ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο κε ρσξηζηφ εκεξνιφγην θαη 

Καζνιηθφ (Βνεζεηηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα). ην ινγηζηηθφ απηφ ζχζηεκα 

ινγηζηηθνπνηνχληαη νη δηαθνξέο (κεηαμχ ησλ Γ.Λ.Π. θαη ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο) ή θαη νη αληηζηξνθέο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρνπλ ινγηζηηθνπνηεζεί 

ζην θχξην ινγηζηηθφ ζχζηεκα κε βάζε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ησλ Γ.Λ.Π. ην 

ζχζηεκα απηφ ινγηζηηθνπνηνχληαη νη δηαθνξέο είηε αλά ζπλαιιαγή ηελ ίδηα 

εκεξνκελία, είηε ζπγθεληξσηηθά ζην ηέινο ηνπ κήλα, είηε ζπγθεληξσηηθά ζην 

ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Γηα ηα δχν απηά ινγηζηηθά ζπζηήκαηα (θχξην 

θαη ζπκπιεξσκαηηθφ) ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην ζρέδην ινγαξηαζκψλ θαη ην 

αιγεβξηθφ ινγηζηηθφ άζξνηζκα θαηά πξσηνβάζκην ινγαξηαζκφ ησλ δχν απηψλ 
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ζπζηεκάησλ απνηειεί ηελ αμία θάζε πξσηνβάζκηνπ ινγαξηαζκνχ ζε θνξνινγηθή 

βάζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ Π..Λ.Φ.Β. 

Απφ ην θχξην θαη ην ζπκπιεξσκαηηθφ βνεζεηηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα κπνξεί αληί ησλ 

πηλάθσλ ηεο πεξίπησζεο Γ', λα ζπληάζζεη Φνξνινγηθφ Ηζνινγηζκφ θαη Λνγαξηαζκφ 

Φνξνινγηθψλ Απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη Πίλαθα Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν απνγξαθψλ πιελ ηνπ Φνξνινγηθνχ Ηζνινγηζκνχ. Σν 

βνεζεηηθφ εκεξνιφγην θαη θαζνιηθφ πνπ ηεξείηαη ζηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα (α & β) 

είλαη αζεψξεηα  

 Σήξεζε Λνγαξηαζκψλ (ηάμεσο) ζηα ινγηζηηθά βηβιία πνπ ηεξνχληαη ζχκθσλα κε 

ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ησλ Γ.Λ.Π. 

ηελ πεξίπησζε απηή ν ινγαξηαζκφο θνξνινγηθψλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

δηακνξθψλεηαη απφ ην ππφινηπν (θέξδνο ή δεκία) ηνπ ινγαξηαζκνχ 86 «Απνηειέζκαηα 

Υξήζεο Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ» θαη απφ ηηο ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο 

δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη ησλ θαλφλσλ ησλ Γ.Λ.Π. 

θαη ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. 

 Ζ ελεκέξσζε ηνπ Μεηξψνπ Πάγησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ 

Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ Πάγησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ γίλεηαη κέρξη ηελ 

πξνζεζκία θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

 ρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ησλ κελφλησλ ν λνκνζέηεο πξνβιέπεη , ε αμία ησλ 

κελφλησλ απνζεκάησλ ησλ ηδηνπαξαρζέλησλ έηνηκσλ πξντφλησλ θαη ηεο 

παξαγσγήο ζε εμέιημε, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. δελ 

αλαπξνζαξκφδεηαη κε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηνηρείσλ θφζηνπο κεηαμχ ινγηζηηθήο 

θαη θνξνινγηθήο βάζεο. Οη δηαθνξέο απηέο, εθφζνλ ππάξρνπλ, πνζνηηθνπνηνχληαη 

ζε εηήζηα ζπλνιηθή βάζε, αλεμάξηεηα αλ απνηεινχλ ζηνηρεία θφζηνπο ησλ 

πσιεζέλησλ ή ησλ κελφλησλ πξντφλησλ θαη θαηαρσξνχληαη ζηνλ Πίλαθα ησλ 

Φνξνινγηθψλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη ζηνλ Πίλαθα πκθσλίαο Λνγηζηηθήο - 

Φνξνινγηθήο Βάζεο (Π..Λ.Φ.Β.). 

 Σα έζνδα θαη ηα έμνδα ησλ εηαηξεηψλ πνπ εθαξκφδνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα, πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ησλ ρξεκαην-

νηθνλνκηθψλ κέζσλ, θαηαλέκνληαη αλάινγα κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ αληί-

ζηνηρσλ κέζσλ, ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφ-

ηππα. Ωο ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα λννχληαη ηα νξηδφκελα απφ ηα Γηεζλή Λν-

γηζηηθά Πξφηππα, φπσο απηά πηνζεηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη' 
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εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ 1606/2002, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ. 

 Γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θαζαξνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ είηε ππνρξεσηηθά είηε πξναηξεηηθά εθαξκφδνπλ ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο πξν-

βιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλν-

βνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 19εο Ηνπιίνπ 2002, πνπ 

δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (Δ 243) 

θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή εθαξκφδνληαη ηα εμήο: 

(α) ηελ πεξίπησζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ ηεξνχλ ηα βηβιία ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, ηα θέξδε (ή δεκίεο) ηεο εηαηξείαο πξνθχπηνπλ 

απνθιεηζηηθά απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο. Σα θέξδε (ή δεκίεο) ηεο εηαηξείαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο κε βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνπο 

ζθνπνχο θνξνινγίαο. 

(β) ηελ πεξίπησζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ ηεξνχλ ηα βηβιία ηνπο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηα θέξδε (ή δεκίεο) 

ηεο εηαηξείαο πξνθχπηνπλ απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Πίλαθα Φνξνινγηθψλ Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ». ( 

αθέιιεο 2009) 

3. Γηαθνξέο Δ.ΓΛ θαη ΓΛΠ πνπ ζα κπνξνύζαλ άκεζα λα απαιεηθζνύλ 

ε πάξα πνιιά ζέκαηα νη δηαθνξέο πνπ πθίζηαληαη ζήκεξα κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ 

ρεηξηζκψλ πνπ πξνβιέπεη ην Δ.ΓΛ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ξπζκίζεσλ πνπ επηβάιινπλ ηα 

ΓΛΠ είλαη δπλαηφ λα εμαιεηθζνχλ θαη λα ελαξκνληζηνχλ πιήξσο. Έηζη, θαηά ηε γλψκε 

καο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία, ζα κπνξνχζε λα πξνβεί, γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ απάιεηςε ησλ αθφινπζσλ δηαθνξψλ: 

 Σα έμνδα θηήζεσο αθηλεηνπνηήζεσο (ι. 16.14), αληί λα ραξαθηεξίδνληαη έμνδα 

πνιπεηνχο απφζβεζεο, λα πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο θηήζεο ησλ αθηλήησλ, φπσο 

νξίδεη ην ΓΛΠ 16. 

 Οη ηφθνη δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ (ι. 16.18), αληί λα ραξαθηεξίδνληαη 

έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο, λα πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο θηήζεο ησλ 

ηδηνθαηαζθεπαδφκελσλ πάγησλ ζηνηρείσλ, φπσο νξίδεη ην ΓΛΠ 23. 

 Σα ινηπά έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηνπο ππν- 

ινγαξηαζκνχο ηνπ 16 ηνπ Δ.ΓΛ, λα κελ ραξαθηεξίδνληαη σο έμνδα πνιπεηνχο 
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απφζβεζεο θαη λα κελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα απνζβέλνληαη ηκεκαηηθά ζε 

πεξίνδν φρη κεγαιχηεξε ησλ πέληε εηψλ φπσο πξνβιέπεη ην Δ.ΓΛ, αιιά λα 

βαξχλνπλ ππνρξεσηηθά ηε ρξήζε ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη, φπσο επηβάιιεη 

ην ΓΛΠ 39. 

 ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ ζην ηέινο ησλ ινγηζηηθψλ πεξηφδσλ: 

 Ζ εμεχξεζε ηεο ρακειφηεξεο θαη' είδνο ηηκήο λα γίλεηαη κε ζχγθξηζε κφλν 

κεηαμχ ηηκήο θηήζεο θαη θαζαξήο αμίαο ξεπζηνπνίεζεο, φπσο πξνβιέπεη 

ην ΓΛΠ 2 θαη λα κε ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε ηξέρνπζα αμία φπσο νξίδεη ε 

θείκελε λνκνζεζία, ε νπνία άιισζηε ηξέρνπζα αμία, γηα ηα πεξηζζφηεξα 

απνζέκαηα, είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί. 

 Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ λα γίλνπλ απνδεθηέο κφλν νη κέζνδνη: 

ηεο κέζεο ηηκήο θηήζεο θαη ε F.I.F.O  θαη λα απνθιεηζηνχλ νη ππφινηπεο 

παξαδεθηέο απφ ην Δ.ΓΛ κέζνδνη, φπσο νξίδεη ην ΓΛΠ 2. 

 Γηα ηηο απνηηκήζεηο ησλ απνζεκάησλ κεγάινπ αξηζκνχ εηδψλ κε κεγάιε 

θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα (π.ρ ζηηο ππεξαγνξέο) ζηηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπο 

λα γίλεηαη απνδεθηή ε ηερληθή ησλ ηηκψλ ιηαληθήο πψιεζεο (retail price) , 

φπσο πξνβιέπεη ην ΓΛΠ 2. 

 ηελ απνηίκεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ λα 

πηνζεηεζεί απφ ην θνξνινγηθφ λνκνζέηε ε κέζνδνο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ΓΛΠ 39 θαη ε νπνία δελ αλαγλσξίδεηαη 

ζήκεξα απφ ην Δ.ΓΛ θαη ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. 

 Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνηίκεζεο ησλ απαηηήζεσλ - ππνρξεψ-

ζεσλ ζε ΞΝ λα θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο ζηελ 

νπνία γίλεηαη ε απνηίκεζε φπσο νξίδεη ην ΓΛΠ 2. 

Σα άκεζα έμνδα θηήζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ακνηβέο 

ρξεκαηηζηψλ, θιπ) λα άγνληαη ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο θηήζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ απηψλ 

ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ην ΓΛΠ 39 θαη φρη λα βαξχλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο, φπσο πξνβιέπεη ην Δ.ΓΛ. 

Δμσινγηζηηθή θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ΓΛΠ 

Οχηε ηα ΓΛΠ νχηε ε Δπξσπατθή Έλσζε ππαγνξεχνπλ ηνλ ηξφπν ηήξεζεο ησλ 

ινγηζηηθψλ βηβιίσλ. Δλδηαθέξνληαη κφλν γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα 

δεκνζηνπνηνχλ νη εηζεγκέλεο ζηα Υξεκαηηζηήξηα εηαηξίεο, ηηο ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο ηα ζρεηηθά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία παξάγνληαη θαη θπξίσο κε ηηο 
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αμίεο πνπ ηα ινγηζηηθά κεγέζε απνηηκψληαη. Καη εδψ αθξηβψο εληνπίδνληαη νη δηαθνξέο 

κεηαμχ Δ.ΓΛ θαη ΓΛΠ. 

Ακέζσο παξαπάλσ εθζέζακε ηνπο ιφγνπο πνπ επηβάιινπλ ην Δ.ΓΛ λα παξακείλεη ε 

ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο ινγηζηηθήο ζηε ρψξα καο θαη απηφ πξέπεη λα είλαη ε επηδίσμε ησλ 

κηθξνκεζαίσλ ηνπιάρηζηνλ επηρεηξήζεσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφλ: 

 Οξηζκέλεο δηαθνξέο κεηαμχ Δ.ΓΛ θαη ΓΛΠ πνπ δελ επεξεάδνπλ ην θνξνινγηθφ 

απνηέιεζκα ζα κπνξνχζαλ άκεζα λα απαιεηθζνχλ κε θαηάιιειε πξνζαξκνγή 

ηνπ Δ.ΓΛ, φπσο π.ρ νη δηαθνξέο ζηελ πεξηνρή ησλ πξνβιέςεσλ, αθνχ νη 

πξνβιέςεηο είηε γίλνπλ κε βάζε ην Δ.ΓΛ είηε κε βάζε ηα ΓΛΠ, δελ 

αλαγλσξίδνληαη, πιελ εμαηξέζεσλ, απφ ην θνξνινγηθφ λνκνζέηε. 

 Οξηζκέλεο δηαθνξέο κεηαμχ Δ.ΓΛ θαη ΓΛΠ είλαη δπλαηφ λα απαιεηθζνχλ άκεζα, 

επεηδή ν θνξνινγηθφο λνκνζέηεο δελ ζα έρεη θακηά αληίξξεζε. Σηο ζπνπδαηφηεξεο 

απφ απηέο ηηο δηαθνξέο παξαζέζακε ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

 Οη ππφινηπεο ζπνπδαηφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ Δ.ΓΛ θαη ΓΛΠ εληνπίδνληαη, 

θπξίσο, ζηηο αθφινπζεο πεξηνρέο: 

 ζηα ελζψκαηα θαη άπια πάγηα ζηνηρεία, 

 ζηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο, 

 ζηηο ζπκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο, 

 ζηνπο ηίηινπο κε ραξαθηήξα αθηλεηνπνηήζεσλ, 

 ζηα ρξεφγξαθα, 

 ζηηο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο, θαη 

 ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 

Απφ φζα πξναλαθέξνπκε, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη πνιινί ιφγνη ζπλεγνξνχλ νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ΓΛΠ λα ζπληάζζνληαη 

εμσινγηζηηθά, ιακβάλνληαο σο βάζε ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη θαη ηεξνχληαη ζχκθσλα κε ην Δ.ΓΛ, πξνζαξκφδνληαο 

ηα δεδνκέλα απηά πξνο ηα φζα νξίδνπλ ηα ΓΛΠ κε ηελ θαηάξηηζε βνεζεηηθψλ Φχιισλ 

Δξγαζίαο. Με ηα ζπγθεληξσηηθά δεδνκέλα ησλ βνεζεηηθψλ απηψλ Φχιισλ Δξγαζίαο  

είλαη δπλαηφ λα δηαηππψλνληαη νη θαηάιιειεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο, νη νπνίεο λα 

θαηαρσξνχληαη ζε ζεσξεκέλν ή αζεψξεην απφ ηε ΓΟΤ Ζκεξνιφγην. 

Τπελζπκίδνπκε φηη κία παξφκνηα εμσινγηζηηθή δηαδηθαζία αθνινπζείηαη γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη ησλ Καηαζηάζεσλ 

Σακηαθψλ Ρνψλ. 
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Αιιά κήπσο ηα πεξηζζφηεξα θαη ζπνπδαηφηεξα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ ηα ΓΛΠ 

επηβάιινπλ λα αλαγξάθνληαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (π.ρ ην θέξδνο αλά κεηνρή, θιπ, θιπ) δελ εμεπξίζθνληαη, θαη' 

αλάγθε, εμσινγηζηηθά, αθφκε θαη φηαλ ε επηρείξεζε ηεξεί ηα βηβιία ηεο κε βάζε ηα 

ΓΛΠ; Γηαηί ινηπψλ θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζην θχξην κέξνο 

ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ λα κελ πξνζδηνξίδνληαη 

εμσινγηζηηθά; 

Οδεγίεο πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Δ.ΓΛ πξνο ηα ΓΛΠ 

Αλαθέξζεθε ακέζσο παξαπάλσ φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ Δ.ΓΛ θαη ΓΛΠ εληνπίδνληαη 

θπξίσο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθνξψλ απηψλ παξέρνπκε ηηο 

αθφινπζεο νδεγίεο. 

α. Σα ελζψκαηα θαη άπια πάγηα ζηνηρεία 

Διέρζε ήδε θαη' επαλάιεςε, φηη ε επηρείξεζε νθείιεη λα δηαξξπζκίζεη ην «κεηξψν ησλ 

πάγησλ ζηνηρείσλ» ηεο θαηά ηξφπν ψζηε λα πξνθχπηνπλ φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηα ΓΛΠ θαη ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία κε πξψηηζην ζηνηρείν ηε δαπάλε 

ησλ απνζβέζεσλ. 

Ζ ηήξεζε δχν κεηξψσλ πάγησλ ζηνηρείσλ, έλα γηα ηηο αλάγθεο ησλ ΓΛΠ θαη άιιν γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ή ελφο κεηξψνπ, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηνπλ ηα 

απαξαίηεηα ινγηζηηθά θαη θνξνινγηθά ζηνηρεία, είλαη νπσζδήπνηε αλαγθαία κε φπνην 

ηξφπν θαη αλ ε εηαηξία ηεξεί ηα βηβιία ηεο, κε βάζε ηα ΓΛΠ ή κε βάζε ην Δ.ΓΛ. 

πλεπψο, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε θαηαξηίδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ησλ ΓΛΠ εμσινγηζηηθά, ζα αληιεί ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία απφ ην πξναλαθεξφκελν 

κεηξψν, φπσο αθξηβψο ζα πξάηηεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα ηεξνχζε ηα βηβιία ηεο κε 

βάζε ηα ΓΛΠ. 

εκεηψλεηαη φηη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα βηβιία ηεξνχληαη κφλν κε βάζε ην Δ.ΓΛ, 

ζηνπο αξκφδηνπο ινγαξηαζκνχο (ι. 65 θαη 85) ζα θαηαρσξείηαη ε δαπάλε ησλ 

απνζβέζεσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ην κεηξψν πνπ ηεξείηαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ ΓΛΠ θαη φρη 

ε θνξνινγηθά αλαγλσξηδφκελε δαπάλε. 

β. πκκεηνρέο ζε ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο (ι. 18.00) 

χκθσλα κε ην Δ.ΓΛ, θαη ην λ.2190/1920, ε επηρείξεζε γηα θάζε ζπκκεηνρή ηεο ζε 

ζπγαηξηθή ή ζπγγελή εηαηξία, ηεξεί ζήκεξα ηδηαίηεξε αλαιπηηθή κεξίδα κε ηελ νπνία 

παξαθνινπζνχληαη: ην είδνο ηνπ ηίηινπ, ν αξηζκφο ησλ ηίηισλ, ην θφζηνο θηήζεο, ε αμία 

απνηίκεζεο. Πξνηείλνπκε ζε πεξίπησζε πνπ νη κεηνρέο ραξαθηεξίδνληαη σο «ηίηινη 
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δηαζέζηκνη πξνο πψιεζε», εθηφο απφ ηα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία, λα αλαγξάθνληαη θαη 

ηα άιια ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη απφ ηα ΓΛΠ: 

 Δχινγε αμία 

 Γηαθνξά επαλεθηίκεζεο 

 Αμία πψιεζεο 

 Απνηέιεζκα πψιεζεο. 

Γηα ηελ ηήξεζε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ είλαη ρξήζηκν λα 

ζπκβνπιεπηείηε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ εξγαζία καο «χληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ» ζηελ § 34. 

γ. πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο (ι 18.01) 

χκθσλα κε ην Δ.ΓΛ νη ζπκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο παξαθνινπζνχληαη 

ινγηζηηθά ζην θφζηνο θηήζεο θαη απνηηκψληαη ζηελ θαη' είδνο ρακειφηεξε αμία κεηαμχ 

θφζηνπο θηήζεο θαη ηξέρνπζαο αμίαο, ελψ ζην αλαιπηηθφ θαζνιηθφ παξαθνινπζνχληαη ην 

είδνο, πνζφηεηα, θφζηνο θηήζεο, αμία απνηίκεζεο. 

ε εμσινγηζηηθφ αλαιπηηθφ θαζνιηθφ πξέπεη λα ηεξείηαη γηα θάζε κηα ζπκκεηνρή 

ηδηαίηεξε κεξίδα, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνεγνχκελε πεξίπησζε ησλ ζπκκεηνρψλ ζε ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο, φηαλ νη κεηνρέο 

ραξαθηεξίδνληαη σο «ηίηινη δηαζέζηκνη πξνο πψιεζε». 

Γηα ηελ ηήξεζε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ είλαη ρξήζηκν λα 

ζπκβνπιεπηείηε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ εξγαζία καο «χληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ» ζηελ § 35. 

δ. Σίηινη κε ραξαθηήξα αθηλεηνπνηήζεσλ (ι. 18.15) 

Οη ηίηινη πνπ ζχκθσλα κε ην Δ.ΓΛ παξαθνινπζνχληαη ζην ινγαξηαζκφ απηφ (ι. 18.15) 

είλαη δπλαηφ λα είλαη: 

 Σίηινη κεηνρψλ πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ επηρείξεζε γηα ηελ απφιεςε κεξηζκάησλ 

(επέλδπζε). Οη ηίηινη απηνί εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ ΓΛΠ 39 σο 

«ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε» θαη απνηηκψληαη ζηελ 

εχινγε αμία ηνπο ηεο δηαθνξάο απνηίκεζεο θαηαρσξεκέλεο ζε ζρεηηθφ 

ινγαξηαζκφ ζηελ Καζαξή Θέζε ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ (εμσινγηζηηθή) παξαθνινχζεζε απηψλ είλαη παξφκνηα κε εθείλε ησλ ηίηισλ κεηνρψλ 

πνπ εληάζζνληαη ζηνλ ακέζσο πξνεγνχκελν ινγαξηαζκφ «ζπκκεηνρέο ζε ζπλδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο» (ι. 18.01) 
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 Σίηινη νκνινγηψλ θαη ινηπψλ ρξεκαηνγξάθσλ πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ επηρείξεζε 

γηα επέλδπζε, νη νπνίνη είλαη δπλαηφ λα εληαρζνχλ ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο δχν 

θαηεγνξίεο ηνπ ΓΛΠ 39: 

 σο «ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε» πνπ απνηηκψ-

ληαη φπσο νη ακέζσο παξαπάλσ αλαθεξφκελνη ηίηινη κεηνρψλ, ζηελ 

εχινγε αμία ηνπο, ή 

 σο «ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαηερφκελα κέρξη ηε ιήμε ηνπο» πνπ 

απνηηκψληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ, ηεο δηαθνξάο θαηαρσξνχκελεο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο. 

Γηα ηελ (εμσινγηζηηθή) παξαθνινχζεζε ησλ ηίηισλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

«θαηερφκελνη κέρξη ηε ιήμε ηνπο», ζηα ηεξνχκελα αλαιπηηθά θαζνιηθά πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη επηπιένλ θαη νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 παξνχζα αμία 

 δηαθνξά απνηίκεζεο. 

ε. Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο - ππνρξεψζεηο 

χκθσλα κε ηα ΓΛΠ, νη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πξέπεη λα 

εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ παξνχζα αμία ηνπο, ε νπνία λα 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. χκθσλα φκσο κε ηελ 

ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία, νη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο 

παξαθνινπζνχληαη ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία ή ζηελ παξνχζα αμία ηνπο, ε νπνία φκσο 

παξνχζα αμία δελ πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. πλεπεία 

ηνχηνπ επεξεάδνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα (έζνδα - έμνδα), αθνχ ζπλαξηψληαη απφ ηε 

κέζνδν απνηίκεζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ. 

Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ηα 

ΓΛΠ θαη ζηελ πεξίπησζε αθφκε πνπ ε επηρείξεζε ηεξεί ηα βηβιία ηεο κε βάζε ηα ΓΛΠ 

πξέπεη γηα θάζε απαίηεζε θαη ππνρξέσζε λα ηεξνχληαη θαηάιιεινη πίλαθεο 

εμππεξέηεζεο απηψλ (ηνθνρξενιπηηθνί πίλαθεο, θιπ) απφ ηνπο νπνίνπο λα πξνθχπηνπλ ηα 

πνζά κε ηα νπνία ζα δηελεξγνχληαη νη δένπζεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο. 

πλεπψο, ηα δεδνκέλα ησλ ελ ιφγσ πηλάθσλ εμππεξέηεζεο ησλ επηκέξνπο 

καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ - ππνρξεψζεσλ ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε ηεο 

εμσινγηζηηθήο πξνζαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Δ.ΓΛ πξνο ηα ΓΛΠ. 

ζη. Υξεφγξαθα 

χκθσλα κε ην Δ.ΓΛ, ζην ινγαξηαζκφ «ρξεφγξαθα» παξαθνινπζνχληαη: 

 Σίηινη κεηνρψλ έθδνζεο αλψλπκσλ εηαηξηψλ νη νπνίνη θαηέρνληαη γηα εκπνξία. 
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 Σίηινη νκνινγηψλ, νκνιφγσλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θιπ εηζεγκέλσλ ζην 

Υξεκαηηζηήξην. 

Οη παξαπάλσ ηίηινη κεηνρψλ, νκνινγηψλ, θιπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη ε 

δηαθνξά θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Έηζη, ζην εμσινγηζηηθά αλαιπηηθφ 

θαζνιηθφ πνπ παξαθνινπζνχληαη νη ηίηινη απηνί, πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ επηβάιιεη ην 

Δ.ΓΛ θαη ν ΚΒ (είδνο, πνζφηεηα, θφζηνο θηήζεο, αμία απνηίκεζεο) πξέπεη αθφκε λα 

αλαγξάθνληαη: 

 ε ηηκή πψιεζεο, 

 ην απνηέιεζκα πψιεζεο, 

 ε αμία απνηίκεζεο, 

 ε δηαθνξά απνηίκεζεο. 
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4. Δμεύξεζε ηνπ Φνξνινγεηένπ Δηζνδήκαηνο κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. 

Φνξνινγεηέν εηζφδεκα, φπσο είπακε, είλαη ην θέξδνο ηεο ρξήζεσο πνπ πξνζδηνξίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. πλεπψο, ην θνξνινγεηέν 

εηζφδεκα ηεο ρξήζεσο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ζην ίδην χςνο, αλεμάξηεηα ηνπ ηξφπνπ 

κε ηνλ νπνίν ηεξνχληαη ηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο, κε βάζε ην Δ.Γ.Λ. ή κε βάζε ην 

Γ.Λ.Π. 
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5. Αλαβαιιόκελνη θόξνη  (νη θόξνη κειινληηθώλ ρξήζεσλ) (deferred 

taxes ) 

 

Τπνινγηζκφο θαη ρεηξηζκφο ηνπο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα  

 

Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν (ΓΛΠ) πνπ αζρνιείηαη κε ην ζέκα ηνπ Φφξνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ην ΓΛΠ Νν 12 κε ηίηιν Φφξνη Δηζνδήκαηνο 

(income taxes). Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν αλαθέξεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ Λνγηζηηθνχ 

Απνηειέζκαηνο θαη ηνπ Φνξνινγεηένπ Απνηειέζκαηνο, ζηνπο Αλαβαιιφκελνπο Φφξνπο 

(ζηνηρείν ππνρξεψζεσλ ή απαηηήζεσλ) θαη ζε άιια ζρεηηδφκελα ζέκαηα. 

Ζ ινγηζηηθή αξρή, ε εθαξκνγή ηεο νπνίαο επηβάιιεη ηνλ ππνινγηζκφ Αλαβαιιφκελσλ 

Φφξσλ (ΑΦ), είλαη ε αξρή ηεο ζπζρέηηζεο ησλ εζόδσλ κε ηα έμνδα. Λακβάλνληαο 

ππφςε φηη ν θφξνο εηζνδήκαηνο είλαη νπζηαζηηθά έλα έμνδν (φπσο γηα παξάδεηγκα έμνδν 

είλαη νη ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη φπσο επίζεο έμνδν πξέπεη λα ινγίδεηαη θαη ν 

ζρεκαηηζκφο πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία) 

πξέπεη ν θφξνο εηζνδήκαηνο, σο πξνζδηνξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ κεγέζνπο πνπ αλαθέξεηαη 

σο «Απνηέιεζκα Υξήζεσο, κεηά απφ θφξνπο», λα έρεη ππνινγηζηεί ιακβάλνληαο ππφςε 

φια εθείλα ηα ζηνηρεία ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε 

θαη κφλν εθείλε.  

 

(α) Ση είλαη Αλαβαιιφκελνη θφξνη 

Αλαβαιιφκελνη Φφξνη (ΑΦ) είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ: (α) ηνπ πνζνχ ησλ θφξσλ πνπ 

ππνινγίδνληαη γηα κηα πεξίνδν ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 

θνξνινγηθή λνκνζεζία, θαη (β) ηνπ πνζνχ ησλ θφξσλ πνπ ζα πξνέθππηε γηα ηελ ίδηα 

πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηεο ίδηαο επηρείξεζεο, κε βάζε ηα ινγηζηηθά θέξδε θαη ηνλ ηζρχνληα 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. 

 

(β)  Γηαθνξέο ησλ Φνξνινγεηέσλ Κεξδψλ (ΦΚ) απφ ηα Λνγηζηηθά Κέξδε (ΛΚ)  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα  ηα ινγηζηηθά θέξδε είλαη δηαθνξεηηθά 

απφ ηα θνξνινγεηέα θέξδε. Μάιηζηα ην έληππν ππνινγηζκνχ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο 

λνκηθψλ πξνζψπσλ πεξηιακβάλεη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζηνηρεία απηά, ηα νπνία θαη 

είλαη γλσζηά σο ζηνηρεία Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο. 
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  Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ΦΚ θαη ησλ ΛΚ εληάζζνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:  

Μόληκεο δηαθνξέο, απηέο δειαδή πνπ ελψ θαηαρσξνχληαη ινγηζηηθά: α) δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο ηελ 

νπνία αθνξνχλ, θαη (β) δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο ησλ επνκέλσλ ρξήζεσλ. Σν παξάδεηγκα ηνπ πξνζηίκνπ απνηειεί 

παξάδεηγκα ηέηνηαο κφληκεο δηαθνξάο. 

Πξνζσξηλέο δηαθνξέο, θαηαρσξνχκελεο δειαδή ινγηζηηθά, πνπ δελ ιακβάλνληαη κελ 

ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο ηελ νπνία 

αθνξνχλ, αιιά ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο 

ησλ επνκέλσλ ρξήζεσλ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ ζπληειεζηψλ απφζβεζεο (φπσο 

ζην παξάδεηγκα ηεο παξαγξάθνπ Γ θαησηέξσ) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ινγηζηηθνχ 

απνηειέζκαηνο αθελφο θαη ηνπ θνξνινγεηένπ απνηειέζκαηνο αθεηέξνπ, απνηειεί 

παξάδεηγκα πξνζσξηλήο δηαθνξάο, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ ΑΦ. 

 

(γ)   Σξφπνο ππνινγηζκνχ Αλαβαιιφκελσλ Φφξσλ - παξάδεηγκα απνζβέζεσλ 

 

 Αο ππνζέζνπκε φηη δχν εηαηξείεο απνθηνχλ ηελ ίδηα εκεξνκελία (1/1/2001) απφ έλα 

κεράλεκα, αμίαο θηήζεσο 6.000.000 €  , κε σθέιηκε δσή 6 ρξφληα (βάζεη πξνδηαγξαθψλ 

ηνπ θαηαζθεπαζηή) θαη κε κεδεληθή ππνιεηκκαηηθή αμία. Ο ζπληειεζηήο απφζβεζεο γηα 

ηελ εηαηξεία Α είλαη απηφο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην λφκν (έζησ 10% εηήζηα) θαη γηα 

ηελ εηαηξεία Β ν ζπληειεζηήο απφζβεζεο ηνπ κεραλήκαηνο είλαη 20%, ιφγσ ππαγσγήο 

ηεο ζε αληίζηνηρν θίλεηξν. Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ζρεηηθά κε ηελ θαηαγξαθή 

ησλ απνζβέζεσλ ηνπ κεραλήκαηνο απηνχ θαη κε ηελ ππφζεζε φηη δελ ππάξρεη κέξνο ησλ 

αλσηέξσ απνζβέζεσλ πνπ λα πξνζαπμάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (π.ρ. πξντφληα 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηειηθφ απφζεκα θαη ηα νπνία έρνπλ θνζηνινγεζεί 

εκπεξηέρνληαο κέξνο ησλ απνζβέζεσλ) παξαηεξνχληαη ηα εμήο:  

 

χκθσλα κε ηελ ειιεληθή πξαθηηθή, ε απφζβεζε ζηα βηβιία ηεο Α ζα αλέξρεηαη ζε 

6.000.000€  Υ 10%= 600.000 €  εηήζηα θαη ην κεράλεκα ζα απνζβεζζεί πιήξσο ζε 10 

ρξφληα. Σν θνξνινγηθφ φθεινο πνπ ζα πξνθχπηεη γηα ηελ επηρείξεζε Α γηα θάζε έηνο ηεο 

πεξηφδνπ (δεδνκέλνπ φηη νη απνζβέζεηο απνηεινχλ παξαγσγηθή δαπάλε θαη ε έθπησζή 

ηνπο αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά) εάλ ν ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο είλαη 40%, 

αλέξρεηαη ζε 600.000€  Υ 40% = 240.000.€  χκθσλα κε ηελ ειιεληθή πξαθηηθή, ε 

απφζβεζε ζηα βηβιία ηεο Β ζα αλέξρεηαη ζε 6.000.000€  Υ20% = 1.200.000 δξρ. εηήζηα 
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θαη ην κεράλεκα ζα απνζβεζζεί πιήξσο ζε 5 ρξφληα. Σν θνξνινγηθφ φθεινο πνπ ζα 

πξνθχπηεη γηα ηελ επηρείξεζε Β γηα θάζε έηνο εάλ ν ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο 

είλαη 40%, αλέξρεηαη ζε 1.200.000 € Υ 40% = 480.000  

 

 χκθσλα κε ηε Λνγηζηηθή επηζηήκε (θαη ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ) θαη δεδνκέλνπ φηη ε 

ρξήζε ησλ δχν κεραλεκάησλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, 

ζηα βηβιία θαζεκηάο απφ ηηο δχν εηαηξείεο γηα θάζε έηνο ζα έπξεπε λα ινγίδνληαη 

απνζβέζεηο ίζεο κε 6.000.000€   1/6 =  1.000.000 . εηήζηα θαη ην κεράλεκα λα 

απνζβεζζεί πιήξσο ζε 6 ρξφληα. Σν θνξνινγηθφ φθεινο πνπ ζα πξνθχπηεη γηα θαζεκηά 

απφ ηηο δχν εηαηξείεο γηα θάζε έηνο εάλ ν ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο είλαη 40%, 

αλέξρεηαη ζε 1.000.000 €  Υ  40% = 400.000 . Αο ππνζέζνπκε επηπξφζζεηα φηη νη 

εηαηξείεο Α θαη Β ιεηηνπξγνχλ θαηά ηα ινηπά κε ινγηζηηθφ απνηέιεζκα (πξηλ απφ ηελ 

αθαίξεζε ηεο απφζβεζεο) πνπ αλέξρεηαη ζε 10.000.000 . θέξδε γηα θάζε έηνο απφ ην 

2001 θαη ζην εμήο, κέρξη ην 2010 θαη ζπλεπψο θαη ν αλαινγψλ θφξνο εηζνδήκαηνο πξέπεη 

λα αλέξρεηαη ζε 4.000.000 

 

Τπνινγηζκόο ΑΦ γηα ηελ εηαηξεία Α 

Ζ εηαηξεία Α, εθαξκφδνληαο ζπληειεζηή απφζβεζεο 10%, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία γηα απηή, πεξηιακβάλεη ζηα έμνδά ηεο θάζε έηνο (γηα ηελ πεξίνδν 

απφ ην 2001 κέρξη ην 2010) πνζφ 600.000 €  ην νπνίν κεηψλεη ηε θνξνινγηθή ηεο 

ππνρξέσζε, γηα θάζε έηνο ηεο πεξηφδνπ απηήο θαηά 600.000 € Υ40% =  240.000 €  

 

Όκσο ε ινγηζηηθά νξζή αληηκεηψπηζε ηεο ρξήζεο ηνπ παγίνπ, δειαδή ν θαηαινγηζκφο 

απφζβεζεο ζηα έμνδα ηεο εηαηξείαο γηα θάζε ρξφλν ίζεο κε ην 1/6 ηεο απνζβεζηέαο αμίαο 

ηνπ παγίνπ (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε απνζβεζηέα αμία είλαη ίζε κε ηε ζπλνιηθή 

αμία ηνπ παγίνπ) ζεκαίλεη φηη ζα έπξεπε ε εηαηξεία λα πεξηιακβάλεη ζηα έμνδά ηεο θάζε 

έηνο (γηα ηελ πεξίνδν απφ ην 2001 κέρξη ην 2006) πνζφ 1.000.000 €   ην νπνίν ζα κείσλε 

ηε θνξνινγηθή ηεο ππνρξέσζε, γηα θάζε έηνο ηεο πεξηφδνπ απηήο θαηά 1.000.000 € Υ 

40% = 160.000   

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο εηαηξείαο Α, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή πξαθηηθή ζα είλαη: 

Λνγηζηηθφ απνηέιεζκα πξηλ απφ ηελ αθαίξεζε ηεο απφζβεζεο 10.000.000€  

Μείνλ: απφζβεζε (600.000)€  

Φνξνινγεηέν απνηέιεζκα 9.400.000€ 

Δπί: ζπληειεζηήο θφξνπ 40% 
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Φφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο 3.760.000 €  (α) 

 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο εηαηξείαο Α, ζπκθσλά κε ηε Λνγηζηηθή επηζηήκε ζα είλαη: 

Λνγηζηηθφ απνηέιεζκα πξηλ απφ ηελ αθαίξεζε ηεο απφζβεζεο 10.000.000€ 

Μείνλ: απφζβεζε (1.000.000) € 

Φνξνινγεηέν απνηέιεζκα 9.000.000€ 

Δπί: ζπληειεζηήο θφξνπ 40%  

Φφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο 3.600.000  € (β) 

 

πλεπψο ε εηαηξεία Α θαιείηαη λα θαηαβάιιεη θφξν εηζνδήκαηνο ίζν κε 3.760.000 €. [(α) 

αλσηέξσ], ήηνη κεγαιχηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη αλ εθαξκνζηνχλ ηα φζα ε ινγηζηηθή 

επηζηήκε νξίδεη [(β) αλσηέξσ] θαηά 3.760.000 - 3.600.000 = 160.000 €  Ζ δηαθνξά απηή 

ησλ 160.000 €  είλαη ν αλαβαιιφκελνο θφξνο, ν νπνίνο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη 

ινγαξηαζκφο απαίηεζεο ηελ νπνία ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο ε εηαηξεία 

Α. Με βάζε ηα αλσηέξσ δεδνκέλα, αλ παξαθνινπζήζνπκε ηελ εμέιημε ησλ ΑΦ θαη ζηα 

επφκελα έηε, ηφηε ζα έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη: 

ην ηέινο ηεο πξψηεο ρξήζεο (ηνπ 2001) ην ππφινηπν ηεο απαίηεζεο απφ ΑΦ ζα είλαη 

ρξεσζηηθφ 160.000€  

ην ηέινο ηεο δεχηεξεο ρξήζεο (ηνπ 2002) ην ππφινηπν ηεο απαίηεζεο απφ ΑΦ ζα είλαη 

ρξεσζηηθφ 320.000 € 

ην ηέινο ηεο ηξίηεο ρξήζεο (ηνπ 2003) ην ππφινηπν ηεο απαίηεζεο απφ ΑΦ ζα είλαη 

ρξεσζηηθφ 480.000 € 

ην ηέινο ηεο ηέηαξηεο ρξήζεο (ηνπ 2004) ην ππφινηπν ηεο απαίηεζεο απφ ΑΦ ζα είλαη 

ρξεσζηηθφ 640.000 € 

ην ηέινο ηεο πέκπηεο ρξήζεο (ηνπ 2005) ην ππφινηπν ηεο απαίηεζεο απφ ΑΦ ζα είλαη 

ρξεσζηηθφ 800.000 € 

ην ηέινο ηεο έθηεο ρξήζεο (ηνπ 2006) ην ππφινηπν ηεο απαίηεζεο απφ ΑΦ ζα είλαη 

ρξεσζηηθφ 960.000.€ 

εκεηψλεηαη φηη ζην ηέινο ηεο έθηεο ρξήζεο, ην πάγην ζα πξέπεη λα έρεη πιήξσο 

απνζβεζζεί ζχκθσλα κε ηε ινγηζηηθή επηζηήκε θαη ηα ΓΛΠ, νπφηε απφ ηελ έβδνκε κέρξη 

ηε δέθαηε ρξήζε (απφ ην 2007 κέρξη ην 2010), παξά ην γεγνλφο φηη δελ πξέπεη λα 

ινγίδνληαη απφ πιεπξάο ΓΛΠ απνζβέζεηο, εληνχηνηο ε εηαηξεία ζα απνιακβάλεη 

θνξνινγηθφ φθεινο, αθνχ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ζα εμαθνινπζήζεη λα 

ινγηζηηθνπνηεί απνζβέζεηο ίζεο κε 600.000 €. θαηά έηνο, έρνληαο θαζέλα απφ απηά ηα έηε 
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θνξνινγηθφ φθεινο ίζν κε 240.000 .€ πλεπψο, εθαξκφδνληαο ηα ΓΛΠ, ζα πξέπεη λα 

κεηψλεηαη ε απαίηεζε ηεο εηαηξείαο απφ ΑΦ θαηά 240.000  ηα επφκελα ηέζζεξα έηε, 

νπφηε ζα έρνπκε: 

ην ηέινο ηεο έβδνκεο ρξήζεο (ηνπ 2007) ην ππφινηπν ηεο απαίηεζεο απφ ΑΦ ζα κεησζεί 

θαηά 240.000 €θαη ζα είλαη ρξεσζηηθφ 720.000 € 

ην ηέινο ηεο φγδνεο ρξήζεο (ηνπ 2008) ην ππφινηπν ηεο απαίηεζεο απφ ΑΦ ζα κεησζεί 

θαηά 240.000.€ θαη ζα είλαη ρξεσζηηθφ 480.000 € 

ην ηέινο ηεο έλαηεο ρξήζεο (ηνπ 2009) ην ππφινηπν ηεο απαίηεζεο απφ ΑΦ ζα κεησζεί 

θαηά 240.000 €. θαη ζα είλαη ρξεσζηηθφ 240.000 € 

ην ηέινο ηεο δέθαηεο ρξήζεο (ηνπ 2007) ην ππφινηπν ηεο απαίηεζεο απφ ΑΦ ζα κεησζεί 

θαηά 240.000€  θαη ζα κεδεληζηεί. Ο κεδεληζκφο ηνπ είλαη εμάιινπ απαξαίηεην λα 

ζπκβεί ζηε ρξνληά εθείλε πνπ ην πάγην απνζβέλεηαη πιήξσο ζχκθσλα θαη κε ηηο δχν 

πξνζεγγίζεηο. 

 

Τπνινγηζκόο ΑΦ γηα ηελ εηαηξεία Β 

Ζ εηαηξεία Β, εθαξκφδνληαο ζπληειεζηή απφζβεζεο 20%, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία γηα απηή, πεξηιακβάλεη ζηα έμνδά ηεο θάζε έηνο (γηα ηελ πεξίνδν 

απφ ην 2001 κέρξη ην 2005) πνζφ 1.200.000 € ην νπνίν κεηψλεη ηε θνξνινγηθή ηεο 

ππνρξέσζε, γηα θάζε έηνο ηεο πεξηφδνπ απηήο θαηά 1.200.000 €Υ 40% = 480.000 € 

Όκσο ε ινγηζηηθά νξζή αληηκεηψπηζε ηεο ρξήζεο ηνπ παγίνπ, δειαδή ν θαηαινγηζκφο 

απφζβεζεο ζηα έμνδα ηεο εηαηξείαο γηα θάζε ρξφλν ίζεο κε ην 1/6 ηεο απνζβεζηέαο αμίαο 

ηνπ παγίνπ (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε απνζβεζηέα αμία είλαη ίζε κε ηε ζπλνιηθή 

αμία ηνπ παγίνπ) ζεκαίλεη φηη ζα έπξεπε ε εηαηξεία λα πεξηιακβάλεη ζηα έμνδά ηεο θάζε 

έηνο (γηα ηελ πεξίνδν απφ ην 2001 κέρξη ην 2006) πνζφ 1.000.000 € ην νπνίν ζα κείσλε 

ηε θνξνινγηθή ηεο ππνρξέσζε, γηα θάζε έηνο ηεο πεξηφδνπ απηήο θαηά 1.000.000€ Υ 

40% = 400.000€ 
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Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο εηαηξείαο Β, ζχκθσλα κε πξαθηηθή ζα είλαη: 

Λνγηζηηθφ απνηέιεζκα πξηλ απφ ηελ αθαίξεζε ηεο 10.000.000€  

Μείνλ: απφζβεζε (1.200.000)€  

Φνξνινγεηέν απνηέιεζκα 8.800.000€  

Δπί: ζπληειεζηήο θφξνπ 40% 

Φφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο 3.520.000 (α) €  

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο εηαηξείαο Β, ζχκθσλα κε ηε επηζηήκε ζα είλαη: 

Λνγηζηηθφ απνηέιεζκα πξηλ απφ ηελ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0  €   ηελ ειιεληθή απφζβεζεο 

Λνγηζηηθή απφζβεζεο αθαίξεζε ηεο 

Μείνλ: απφζβεζε (1.000.000) € 

Φνξνινγεηέν απνηέιεζκα 9.000.000 € 

Δπί: ζπληειεζηήο θφξνπ 40%  

Φφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο 3.600.000  € (β) 

πλεπψο ε εηαηξεία Β θαιείηαη λα θαηαβάιιεη θφξν εηζνδήκαηνο ίζν κε 3.520.000 €  

[(α) αλσηέξσ], ήηνη κηθξφηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη αλ εθαξκνζηνχλ ηα φζα ε 

ινγηζηηθή επηζηήκε νξίδεη [(β) αλσηέξσ] θαηά 3.600.000 - 3.520.000 = 80.000€   Ζ 

δηαθνξά απηή ησλ 80.000  είλαη ν αλαβαιιφκελνο θφξνο, ν νπνίνο ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε είλαη ινγαξηαζκφο ππνρξέσζεο ηελ νπνία ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη ζην 

παζεηηθφ ηεο ε εηαηξεία Β. Με βάζε ηα αλσηέξσ δεδνκέλα, αλ παξαθνινπζήζνπκε 

ηελ εμέιημε ησλ ΑΦ θαη ζηα επφκελε έηε, ηφηε ζα έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη: 

 

ην ηέινο ηεο πξψηεο ρξήζεο (ηνπ 2001) ην ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο απφ ΑΦ ζα 

είλαη 80.000 € 

ην ηέινο ηεο δεχηεξεο ρξήζεο (ηνπ 2002) ην ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο απφ ΑΦ ζα 

είλαη 160.000 € 

ην ηέινο ηεο ηξίηεο ρξήζεο (ηνπ 2003) ην ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο απφ ΑΦ ζα 

είλαη 240.000 € 

ην ηέινο ηεο ηέηαξηεο ρξήζεο (ηνπ 2004) ην ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο απφ ΑΦ ζα 

είλαη 320.000 € 

ην ηέινο ηεο πέκπηεο ρξήζεο (ηνπ 2005) ην ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο απφ ΑΦ ζα 

είλαη 400.000 € 

 

εκεηψλεηαη φηη ζην ηέινο ηεο πέκπηεο ρξήζεο, ην πάγην ζα έρεη πιήξσο απνζβεζζεί 

ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ελψ κε βάζε ηε ινγηζηηθή επηζηήκε θαη ηα 
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ΓΛΠ, ζηελ έθηε ρξήζε (ην 2006) ζα έπξεπε λα ινγηζηνχλ απνζβέζεηο ίζεο κε 

1.000.000 €  ,  νη νπνίεο θαη ζα είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηνλ ππνινγηζκφ κηθξφηεξνπ 

θαηά 400.000   θφξνπ γηα ηελ εηαηξεία Β ζε ζρέζε κε ην θφξν πνπ ππνινγίζηεθε κε 

βάζε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία φπνπ δελ ινγίζηεθαλ απνζβέζεηο (νξζά δελ 

ππνινγίζζεθαλ ζηελ έθηε ρξήζε απνζβέζεηο, δεδνκέλνπ φηη ην πάγην είρε πιήξσο 

απνζβεζηεί απφ ηελ πέκπηε ρξήζε). Έηζη ζην ηέινο ηεο έθηεο ρξήζεο δελ ππάξρεη 

πιένλ ππφινηπν ζην ινγαξηαζκφ ΑΦ. 

 

 πκπεξάζκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνί 

 

Σν ζέκα ησλ Αλαβαιιφκελσλ Φφξσλ (Deferred Taxes)  είλαη έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη πξέπεη λα 

δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε απηφ, δεδνκέλνπ φηη ν ππνινγηζκφο νπνηνπδήπνηε πνζνχ 

ηέηνησλ θφξσλ έρεη άκεζε επίπησζε ζην χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Τπάξρνπλ 

κάιηζηα πνιιά ζεκεία πνπ αθνξνχλ ηνπο ΑΦ θαη πνπ παξνπζηάδνπλ ζρεηηθή 

πνιππινθφηεηα ή δπζθνιία ζηελ εθαξκνγή ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πψιεζε ηνπ 

αλσηέξσ παγίνπ πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηεο πξψηεο πεληαεηίαο, ε αληηκεηψπηζε ησλ 

αθνξνινγήησλ απνζεκαηηθψλ, ν ππνινγηζκφο ησλ ΑΦ ζε πεξίπησζε δεκηνγφλσλ 

ρξήζεσλ θαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε ζε νκίινπο επηρεηξήζεσλ θ.ιπ. 
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6. Γηαλνκή θαη θνξνινγία θεξδώλ ζύκθσλα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξόηππα   

Έλλνηα πξαγκαηνπνηεκέλσλ θεξδψλ 

Με ηελ απφθαζε 110/27.2.2006 ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΑΣ.Δ.) δφζεθαλ νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηε 

δηαλνκή θεξδψλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.). 

Ζ δηαλνκή ησλ θεξδψλ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 45 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920, κφλν απφ πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε. 

Ωο πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε, θαηά ηα γεληθψο ηζρχνληα ζηε ινγηζηηθή ζεσξία, είλαη 

ηα θέξδε εθείλα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο θαη γεγνλφηα πνπ 

δηαθαλνλίδνληαη κε. κεηξεηά ή κε ηε κνξθή άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ε 

κεηαηξνπή ησλ νπνίσλ ζε κεηξεηά κπνξεί λα εθηηκεζεί κε ζρεηηθή βεβαηφηεηα 

(Δ.Λ.Σ.Δ. 110/27.2.2006). 

Ωο εθ ηνχηνπ νη δηαηάμεηο ηνπ άλσ άξζξνπ 45 απαγνξεχνπλ ηε δηαλνκή κε 

πξαγκαηνπνηεκέλσλ θεξδψλ. 

Ζ έλλνηα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο, φκσο, ησλ εζφδσλ θαη θεξδψλ, πνπ πεγάδεη απφ ηελ 

αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην πιαίζην ησλ Γ.Π.Υ.Π ην 

νπνίν ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ αξρή ηνπ «δεδνπιεπκέλνπ»  ( accrual )  δειαδή 

ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ έρεη πξνθχςεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Έηζη, 

ζηα πιαίζηα ηεο αξρήο ηνπ «δεδνπιεπκέλνπ», ηα Γ.Π.Υ.Π επηηξέπνπλ ή απαηηνχλ ηελ 

επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ζεηηθψλ δηαθνξψλ, είηε ζηα απνηειέζκαηα είηε ζε απνζεκαηηθφ σο 

εμήο: 

α) ηελ πεξίπησζε πνπ ηα θέξδε αλαγλσξίδνληαη ζε απνζεκαηηθφ (δηαθνξά εχινγεο 

αμίαο) δελ γελλάηαη ζέκα, δηφηη ε αλαγλψξηζε απηνχ ηνπ απνζεκαηηθνχ ζπλεπάγεηαη 

απηφκαηα, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ηε κε δηαλνκή ηνπο (δηαθνξά εχινγεο 

αμίαο) ηεο θαζαξήο ζέζεο  

(Δ.Λ Σ.Δ. 110/ 27.2.2006). 

β) ηελ πεξίπησζε, φκσο, ηεο αλαγλψξηζεο ησλ δηαθνξψλ ζηα απνηειέζκαηα θαη 

δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη αληίζεηε ξεηή δηάηαμε ζα κπνξνχζε λα ζηνηρεηνζεηεζεί 

φηη επηηξέπεηαη ε, ρσξίο πεξηνξηζκφ, δηαλνκή ηνπο (Δ.Λ.Σ.Δ.,110/27.2.2006). 
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χκθσλα κε ην άξζξν 138 ηνπ θσδ. Νφκνπ 2190/1920 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην 

λφκν 3229/2004), ην νπνίν παξαπέκπεη ζην άξζξν 45 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920, κπνξεί 

λα ζηνηρεηνζεηεζεί φηη ηα θέξδε απφ επηκέηξεζε δελ είλαη επηηξεπηφ λα δηαλέκνληαη, 

δεδνκέλνπ φηη ζην άξζξν 45 ηνπ θσδ. Ν.2190/1920 γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζε 

«πξαγκαηνπνηεζέληα» θέξδε) (Δ.Λ.Σ.Δ.110/27.2.2006). Ζ ΔΛΣΔ κε ην αξκφδην 

φξγαλφ ηεο, γηα ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα, ην πκβνχιην Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο 

(.ΛΟ.Σ.) παξαθνινπζψληαο ην Δπξσπατθφ γίγλεζζαη θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα καο, κειέηεζε ην ζέκα 

θαη θαηέιεμε κε ηελ άλσ απφθαζε 110/27.2.2006 ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 31.12.2005 θαζψο θαη ζηηο επφκελεο. 

 

Γεληθή αξρή 

χκθσλα κε ηελ άλσ απφθαζε 110/27.2.2006, δηαλνκή θεξδψλ, θαηαξρήλ, γίλεηαη 

κφλνλ εθφζνλ ππάξρεη ζεηηθφ ππφινηπν απνηειεζκάησλ εηο λένλ, φπσο απηφ 

πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη 

πνζνηηθνπνηεκέλεο παξαηεξήζεηο ηνπ ειεγθηή ηεο επηρείξεζεο, κε ηηο νπνίεο ην χςνο 

ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ κεηψλεηαη ιφγσ κε νξζήο εθαξκνγήο ησλ Γ.Π.Υ.Π. θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Ωο θέξδε εηο λένλ θαηά ηα Γ.Π.Υ.Π λννχληαη θαη ηα 

απνζεκαηηθά ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε δηαλνκή (έθηαθηα απνζεκαηηθά θαη 

αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά ηα νπνία εθφζνλ θνξνινγεζνχλ κπνξνχλ λα 

δηαλεκεζνχλ). 

 

 Παξάδεηγκα: Έζησ αλψλπκε εηαηξεία έρεη ππφινηπν θεξδψλ εηο λένλ ηελ 31-12-2009 

ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π, επξψ 150 θαη θνξνινγηθά θέξδε 31.12.2009 επξψ 300. 

ηελ πεξίπησζε απηή δελ κπνξεί λα γίλεη δηαλνκή θεξδψλ πέξαλ ηνπ πνζνχ ησλ επξψ 

150. 

 

Πεξηπηψζεηο κε πξαγκαηνπνηεζέλησλ θεξδψλ 

Βάζεη ηεο άλσ απφθαζεο 110/2006 δελ δηαλέκνληαη ηα έμεο κε πξαγκαηνπνηεζέληα 

θέξδε: 

α) Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ, ηα ελζψκαηα πάγηα κπνξνχλ λα 

επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο ε νπνία εθεμήο ζα ζεσξείηαη θφζηνο θηήζεσο. 

ηελ πεξίπησζε απηή, νη θαζαξέο ζεηηθέο δηαθνξέο ηεο εχινγεο αμίαο θαηά ηελ 
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εκεξνκελία κεηάβαζεο, κεηά θαη ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

αλαγλσξίδνληαη ζηα θέξδε εηο λένλ. Σα πνζά απηά αλ θαη έρνπλ κεηαθεξζεί 

απεπζείαο ζηα θέξδε εηο λένλ δελ κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ ειεχζεξα. Ζ δηαλνκή ηνπο 

γίλεηαη, είηε κε ηε δηαγξαθή ησλ παγίσλ απφ ηα νπνία πξνήιζαλ είηε ζηαδηαθά κέζσ 

ηεο δηελέξγεηαο ησλ απνζβέζεσλ. 

β) Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα (ΓΛΠ 40 θαη ΓΠΥΠ 1). Όηαλ νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα 

επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40, ηφηε νη δηαθνξέο 

αλαγλσξίδνληαη σο θέξδε θαη δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα θαη δελ δηελεξγνχληαη 

απνζβέζεηο. Δπίζεο, ηα θαζαξά θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή 

ησλ ΓΛΠ απφ επηκέηξεζε επελδχζεσλ ζε αθίλεηα αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ 

εκεξνκελία κεηάβαζεο, κεηά θαη ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, θαηεπζείαλ 

ζηα θέξδε εηο λένλ. Σα αλσηέξσ θαζαξά θέξδε απφ ηελ επηκέηξεζε επελδχζεσλ ζε 

αθίλεηα (θέξδε κείνλ δεκίεο), κεηά θαη ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, δελ 

κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ. Ζ δηαλνκή ηνπο επηηξέπεηαη κφλν κε ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ 

επελδχζεσλ απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςαλ. 

γ) Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ΓΛΠ 41). χκθσλα κε ην ΓΛΠ 41 ηα βηνινγηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κείνλ ην απαηηνχκελν 

ζηνλ ηφπν ηεο πψιεζεο θφζηνο, κε κεηαβνιέο αλαγλσξηδφκελεο ζηα απνηειέζκαηα. 

Σα θαζαξά θέξδε (θέξδε κείνλ δεκίεο) απφ βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ, κεηά θαη ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο, κπνξνχλ λα δηαλέκνληαη ζηε ρξήζε ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ. Αληηζέησο 

ηα θαζαξά θέξδε (θέξδε κείνλ δεκίεο) απφ βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ κε 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ, κεηά θαη ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο δελ κπνξνχλ λα δηαλέκνληαη. Ζ δηαλνκή ηνπο κπνξεί λα γίλεη φηαλ 

πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

δ) Κέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλαζεψξεζε εθηηκήζεσλ, κεηαβνιή ινγηζηηθψλ 

αξρψλ θαη δηφξζσζε ιαζψλ (ΓΛΠ 8). χκθσλα κε ην ΓΛΠ 8 ηα θέξδε ή νη δεκίεο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλαζεσξήζεηο εθηηκήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα 

ηεο ρξήζεο πνπ έγηλαλ νη αλαζεσξήζεηο θαη ησλ κειινληηθψλ ρξήζεσλ πνπ 

ελδερνκέλσο επεξεάδνληαη. Δπίζεο ηα θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

κεηαβνιέο ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη δηνξζψζεηο ιαζψλ, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξνχλ 

πξνγελέζηεξεο ρξήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηα θέξδε εηο λένλ. 
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Σα θαζαξά θέξδε (θέξδε κείνλ δεκίεο) απφ ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, κεηά θαη ηελ 

αθαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο, κπνξνχλ λα δηαλέκνληαη ειεχζεξα 

ζηε ρξήζε ζηελ νπνία αλαγλσξίδνληαη. 

ε) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ΓΛΠ 39). χκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 ηα 

θέξδε απφ επηκέηξεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ εχινγε 

αμία ηνπο αλαγλσξίδνληαη: (α) ζε απνζεκαηηθφ ηεο θαζαξήο ζέζεο φπνπ θαη 

κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ πψιεζή ηνπο, αλ ηα ζηνηρεία απηά έρνπλ 

ραξαθηεξηζζεί σο δηαζέζηκα γηα πψιεζε θαη (β) ζηα απνηειέζκαηα φηαλ ηα ζηνηρεία 

απηά έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ. 

Γηα ηελ πεξίπησζε (α) δελ ηίζεηαη ζέκα δηαλνκήο, δηφηη ε κεηαθνξά ησλ θεξδψλ 

απηψλ απφ ην απνζεκαηηθφ ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηα απνηειέζκαηα, πξνυπνζέηεη φηη 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. ηελ πεξίπησζε (β) ηα θαζαξά θέξδε (θέξδε κείνλ δεκίεο) 

απφ επηκέηξεζε, κεηά θαη ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνχληα θφξνπ εηζνδήκαηνο, 

κπνξνχλ λα δηαλέκνληαη θαηά ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ησλ επφκελσλ ρξήζεσλ απφ 

απηή ζηελ νπνία πξνέθπςαλ, 

ζη) πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (ΓΛΠ 21) χκθσλα κε ην ΓΛΠ 21, νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, θπξίσο αλαγλσξίδνληαη: (α) ζηα απνηειέζκαηα θαη (β) ζε 

απνζεκαηηθφ ηεο θαζαξήο ζέζεο, αλ πξνέξρνληαη απφ κεηαηξνπή ζηνηρείσλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθφ ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα απφ ην λφκηζκα 

ηεο επελδχνπζαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη ζπλαιιαγκαηηθέο 

δηαθνξέο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηε δηάζεζε απηήο ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο. 

Οη θαζαξέο πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (πηζησηηθέο κείνλ ρξεσζηηθέο) νη 

νπνίεο έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηα απνηειέζκαηα, κεηά θαη ηελ αθαίξεζε ηνπ 

αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο, κπνξνχλ λα δηαλέκνληαη θαηά ηε δηαλνκή ησλ 

θεξδψλ ησλ επφκελσλ ρξήζεσλ απφ απηή ζηελ νπνία πξνέθπςαλ. 

Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ηεο δεχηεξεο πεξίπησζεο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη 

ζπλεπψο κπνξνχλ λα δηαλέκνληαη ζηε ρξήζε ζηελ νπνία κεηαθέξνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα. 

δ) Φφξνη εηζνδήκαηνο (ΓΛΠ 12). χκθσλα κε ην ΓΛΠ 12, γηα φιεο ζρεδφλ ηηο 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ινγηζηηθήο αμίαο θαη θνξνινγηθήο βάζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, αλαγλσξίδεηαη αλαβαιιφκελνο θφξνο 

εηζνδήκαηνο. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο θαη σο έζνδν θαη σο έμνδν αλαγλσξίδεηαη, 

είηε ζηελ θαζαξή ζέζε είηε ζηα απνηειέζκαηα, ζπκπιεξσκαηηθά ηεο αλαγλψξηζεο 
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ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο απφ ηα νπνία (θέξδνο ή δεκία) θαη πξνέθπςε. Όπσο επίζεο 

πξναλαθέξζεθε ν θφξνο εηζνδήκαηνο (αλαβαιιφκελνο ή ηξέρσλ) ιακβάλεηαη πάληα 

ππφςε πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζνχλ ηα πνζά πνπ εμαηξνχληαη ηεο δηαλνκήο. 

Τπάξρνπλ, φκσο, θαη νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 

(α) Αλαβαιιφκελνο θφξνο - έζνδν πνπ πξνθχπηεη ζε πεξίπησζε αλαθηήζηκσλ 

θνξνινγηθψλ δεκηψλ θαη έρεη σο γελεζηνπξγφ αηηία ηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ν 

θνξνινγηθφο λφκνο γηα «κεηαθνξά» θνξνινγηθψλ δεκηψλ. 

 

(β ) Αλαβαιιφκελνο θφξνο - έζνδν πνπ πξνθχπηεη ζε πεξίπησζε θνξνινγηθήο 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ε νπνία δελ είλαη απνδεθηή ινγηζηηθά.  

 

(γ)Αλαβαιιφκελνο θφξνο - έζνδν πνπ πξνθχπηεη απφ κεηαβνιή θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ. 

 

Γεληθψο ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο  ην ρξεσζηηθφ θνλδχιην ηνπ αλαβαιιφκελνπ 

θφξνπ, είηε ζα κεδεληζζεί κειινληηθά κέζσ ηεο ρξέσζήο ηνπ σο θφξνπ εηζνδήκαηνο 

- εμφδνπ είηε ζα κεηψζεη ήδε αλαγλσξηζζέληα θφξν εηζνδήκαηνο - έμνδν. Αλ θαη 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ηα πνζά απηά ζα κπνξνχζαλ λα δηαλεκεζνχλ, ε 

γλψκε ηεο Δ.Λ.Σ.Δ είλαη λα κε δηαλέκνληαη ηφζν γηα ιφγνπο ζχλεζεο φζν θαη γηα 

ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ. 

ε) Αλαγλψξηζε εζφδσλ (ΓΛΠ 11 θαη 18). Σα έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη 

ηηο ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ αλαγλσξίδνληαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο πνζνζηηαίαο 

νινθιήξσζεο. 

Σα έζνδα απηά ζεσξνχληαη σο πξαγκαηνπνηεζέληα ζηηο ρξήζεηο πνπ αλαγλσξίδνληαη. 

πλεπψο δελ ηίζεηαη ζέκα κε δηαλνκήο ηνπο. 

 

ζ) Κέξδε απφ αλαζηξνθέο δεκηψλ απνκείσζεο (ΓΛΠ 36 θαη ΓΛΠ 39). χκθσλα κε 

ηα ΓΛΠ 36 θαη 39 νη αλαζηξνθέο δεκηψλ απνκείσζεο, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, 

αλαγλσξίδνληαη σο θέξδε ζηελ πεξίνδν πνπ ιακβάλνπλ ρψξα, εθφζνλ ε αλαζηξνθή 

αθνξά δεκίεο πνπ ζην παξειζφλ είραλ αλαγλσξηζζεί ζηα απνηειέζκαηα. 

Οη αλαζηξνθέο δεκηψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα, κεηά θαη ηελ 

αθαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο κπνξνχλ λα δηαλέκνληαη ειεχζεξα 

ζηε ρξήζε πνπ αλαγλσξίδνληαη. 
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Τπνινγηζκόο ηαθηηθνύ απνζεκαηηθνύ 

 

Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ δεκηνπξγείηαη απφ εζσηεξηθή κεηαθνξά (κείσζε ηνπ 

ππνινίπνπ θεξδψλ εηο λένλ) εληφο ηεο θαζαξήο ζέζεο. πλεπψο, δελ απνηειεί 

ινγηζηηθφ κέγεζνο ην νπνίν επεξεάδεη ηελ θαζαξή ζέζε. Με δεδνκέλν, φκσο, ηνλ 

ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ηνπ, πνπ ζεσξεηηθά απνζθνπεί ζηελ θεθαιαηαθή ελίζρπζε, 

ν ζρεκαηηζκφο ηνπ γίλεηαη απφ ηα πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε, δειαδή επί ησλ θεξδψλ 

επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη θαη ην ειάρηζην κέξηζκα  

 

Διάρηζην κέξηζκα 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ ειαρίζηνπ κεξίζκαηνο 35% γίλεηαη επί ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ 

πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π. κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πνζψλ ησλ 

νπνίσλ δελ επηηξέπεηαη ε δηαλνκή (Δ.Λ.Σ.Δ. 110/27.2.2006). 

 

Γηαλνκή αθνξνινγήησλ απνζεκαηηθώλ 

 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά γηα ηα νπνία δελ έρεη 

αλαγλσξηζζεί θφξνο εηζνδήκαηνο θαη ν νπνίνο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη κε 

ηελ απφθαζε πξνο δηαλνκή, ηα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά πνπ κπνξνχλ λα 

δηαλέκνληαη, κεηψλνληαη κε ηνλ αλαινγνχληα θφξν εηζνδήκαηνο. 

 

Λνγηζηηθέο δεκίεο 

 

Ζ ζεκειηψδεο δηάηαμε πεξί πξνζηαζίαο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 44.α ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920 έρεη εθαξκνγή θαη ζηηο αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ 

ζα ζπληάμνπλ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο βάζεη ησλ Γ.Π.Υ.Π. θαη ζπλεπψο 

εθφζνλ πξνθχςνπλ ινγηζηηθέο δεκίεο ζηελ ηξέρνπζα θαη ζηηο επφκελεο ρξήζεηο, θαηά 

ηε γλψκε καο, δελ ζα πξέπεη λα δηαλεκεζεί νπνηνδήπνηε πνζφ πξνο ηνπο κεηφρνπο 

ησλ άλσ εηαηξεηψλ. 

 

Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά αλαπηπμηαθώλ λόκσλ 

 

Γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

εηδηθή λνκνζεζία ε άλσ απφθαζε 110/27.2.2006, αλαθέξεη φηη ηα αθνξνιφγεηα 
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απνζεκαηηθά ππνινγίδνληαη κε βάζε ηα πξνθχπηνληα θέξδε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

Γ.Π.Υ.Π., αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη πνζνηηθνπνηεκέλεο παξαηεξήζεηο ηνπ ειεγθηή ηεο 

επηρείξεζεο, κε ηηο νπνίεο ην χςνο ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ κεηψλεηαη ιφγσ κε νξζήο 

εθαξκνγήο ησλ Γ.Π.Υ.Π. 

ην παξάξηεκα 1 ηεο άλσ απφθαζεο αλαθέξνληαη ηέζζεξα ζελάξηα κε ηα νπνία 

παξέρνληαη νδεγίεο γηα ην ζρεκαηηζκφ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ απφ ηηο 

αλψλπκεο εηαηξείεο νη νπνίεο ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ ηα Γ.Π.Υ.Π. 

ην ηέηαξην απφ ηα άλσ ζελάξηα αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

(α) Οη ινγηζηηθέο απνζβέζεηο είλαη κηθξφηεξεο ησλ αληίζηνηρσλ θνξνινγηθψλ. 

(β) Σα ινγηζηηθά θέξδε κεηά ηε θνξνινγηθή αλακφξθσζε θαηαιήγνπλ ζε 

θνξνινγηθέο δεκίεο. 

 (γ) Τπνινγίδεηαη θαη ζρεκαηίδεηαη αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ 

επί ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ ηεο ρξήζεσο, παξά ην όηη ε επηρείξεζε έρεη 

θνξνινγηθέο δεκίεο ηελ ίδηα ρξήζε. 

 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κε ηελ εγθχθιην πνι. 1068/2006  γλσζηνπνίεζε φηη ηα 

αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ (Ν. 2601/1998, Ν. 3299/2004) 

πξέπεη λα ππνινγίδνληαη επί ησλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηα Γ.Π.Υ.Π. 

Γειαδή, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ απνδέρζεθε θαηαξρήλ, ηηο απφςεηο ηεο 

Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ ε νπνία κε ηε ζρεηηθή απφθαζε 

110/27.2.2006 εξκήλεπζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άλσ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ νη νπνίεο 

αλαθέξνπλ φηη ηα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά ππνινγίδνληαη επί ησλ θεξδψλ ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ζεσξψληαο νξζά, θαηά ηε γλψκε καο, φηη ηα θέξδε ηζνινγηζκνχ γηα ηα 

άλσ λνκηθά πξφζσπα είλαη ηα θέξδε βάζεη Γ.Π.Υ.Π. 

ηε ζπλέρεηα δηεπθξίληζε φηη ε άλσ εγθχθιηνο πνι. 1068/2006 εθαξκφδεηαη σο πξνο 

ην ζρεκαηηζκφ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ, φηαλ ππάξρνπλ αδηαλέκεηα θέξδε ηεο 

θιεηφκελεο ρξήζεσο ππαγφκελα ζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο (Τπ. Οηθνλνκηθψλ 

1049253/10724/Β0012/13.7.2006). 

Όηαλ, φκσο, ζηελ θιεηφκελε ρξήζε, δελ ππάξρνπλ αδηαλέκεηα θέξδε ππαγφκελα ζε 

θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ε επηρείξεζε δελ έρεη δηθαίσκα ζρεκαηηζκνχ αθνξνιφγεηνπ 

απνζεκαηηθνχ, δειαδή δελ εθαξκφδεηαη ε άλσ εγθχθιηνο πνι. 1068/2006. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ε επηρείξεζε, δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζρεκαηηζκνχ αθνξνιφγεησλ 

απνζεκαηηθψλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ απφ ηα θέξδε ησλ επφκελσλ ρξήζεσλ γηα ην 
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αληίζηνηρν πνζφ ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ ησλ άλσ 

αλαπηπμηαθψλ λφκσλ  

Παξάδεηγκα: Δπηρείξεζε ε νπνία ζπληάζζεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο βάζεη 

Γ.Π.Υ.Π. έρεη ινγηζηηθφ απνηέιεζκα ρξήζεσο - θέξδνο επξψ 600 ην νπνίν ζηε 

ζπλέρεηα κεηά ηε θνξνινγηθή αλακφξθσζε θαηαιήγεη ζε θνξνινγηθή δεκία επξψ 

200. Ζ άλσ επηρείξεζε έρεη δηθαίσκα λα ζρεκαηίζεη αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ επξψ 

240 γηα επελδχζεηο αλαπηπμηαθνχ λφκνπ π.ρ. 3299/2004 ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνίεζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξερνχζεο ρξήζεσο. Πιελ, φκσο, δελ κπνξεί λα ην ζρεκαηίζεη, 

επεηδή ην αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ επξψ 240 ζηελ πεξίπησζε απηή ζρεκαηίδεηαη 

ζηα επηπιένλ ινγηζηηθά θέξδε επξψ 600 ηα νπνία είλαη αθνξνιφγεηα βάζεη ηεο παξ. 

17, ηνπ άξζξνπ 105, ηνπ Ν. 2238/1994 θαη επνκέλσο, δελ είλαη δπλαηφο ν 

ζρεκαηηζκφο αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ, π.ρ., ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ 3299/2004, 

απφ θέξδε ηα νπνία, νχησο ή άιισο, δελ ππάγνληαη ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. 

 

Λνηπά θνξνινγηθά ζέκαηα 

Α. Φνξνινγηθφ Πιαίζην 

χκθσλα κε ην άξζξν 99 § 1 α-έβδνκν εδάθην ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 

(Κ.Φ.Δ.) φηαλ δηαλέκνληαη θέξδε γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο 

εηζνδήκαηνο, απηά θνξνινγνχληαη ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κεηά ηελ 

αλαγσγή απηψλ ζε κηθηφ πνζφ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αλαινγνχληνο ζε απηά θφξνπ 

εηζνδήκαηνο . Ζ δηάηαμε απηή πνπ ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

106 § 2, 3 θαη 4, έξρεηαη λα θνξνινγήζεη πξαγκαηηθά θέξδε πνπ θαηαρσξνχληαη ζηα 

ινγηζηηθά βηβιία ηεο εηαηξείαο αιιά απαιιάζζνληαη (αξρηθά) ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο, π.ρ., δπλάκεη δηάηαμεο λφκνπ, λνκνινγίαο ησλ δηθαζηεξίσλ θ.ιπ. Αλ 

δελ ππήξραλ νη πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο, ηα παξαθάησ θέξδε δελ ζα ππάγνληαλ 

πνηέ ζε θνξνινγία ζην επίπεδν εηαηξείαο. Σέινο, κε ην άξζξν 106 § 8 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη 

κε ηηο ζρεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαζνξίζζεθε ε ινγηζηηθή εκθάληζε θαη ν 

ηξφπνο παξαθνινχζεζεο ησλ απνζεκαηηθψλ (αθνξνιφγεησλ θαη θνξνινγεζέλησλ 

θαη εηδηθφ ηξφπν) γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ. Με ηελ εηζαγσγή ησλ 

Γ.Λ.Π. ππήξμε ξεηή πξφβιεςε ζην λφκν (βιέπε άξζξν 140 ηνπ Κ.Ν. 2190/20) φηη ηα 

θνξνινγεηέα θέξδε ή δεκίεο ηεο εηαηξείαο δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

Γ.Λ  Π.  
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Ζ  εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο   πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε 

βάζε ηα Γ.Λ.Π. κπνξεί λα νδεγήζεη δηαρξνληθά ζε δηπιή θνξνιφγεζε θαη λα 

αλαηξέζεη ηε «θνξνινγηθή νπδεηεξφηεηα» πνπ έρεη εηζάγεη ην άξζξν 140 ηνπ Κ.Ν. 

2190/20  

 Σν ζπκπέξαζκα απηφ έρεη ζαλ αθεηεξία ηα παξαθάησ δεδνκέλα θαη ζθέςεηο: 

 α) Οη δηαθνξέο κεηαμχ απνηειεζκάησλ (θεξδψλ/δεκηψλ) βάζεη Γ.Λ.Π. θαη 

θνξνινγηθψλ απνηειεζκάησλ νθείινληαη θαηά βάζε ζε δηαθνξεηηθέο αξρέο σο πξνο 

ην ρξφλν αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ, π.ρ., εζφδσλ δεκνζίσλ ηερληθψλ 

έξγσλ, απνζβέζεσλ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμφδσλ εγθαηάζηαζεο, 

πξνβιέςεσλ επηζθαιψλ πειαηψλ ή απνδεκηψζεσλ πξνζσπηθνχ θ.ιπ. 

β) Γηαρξνληθά, ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα βάζεη Γ.Λ.Π., ηείλνπλ λα ηαπηίδνληαη κε 

ηα ζπλνιηθά «βάζεη θνξνινγηθψλ βηβιίσλ», δεδνκέλνπ, π.ρ., φηη νη ζπλνιηθέο 

απνζβέζεηο ελφο κεραλήκαηνο ηαπηίδνληαη, νη πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 

επαιεζεχνληαη ή αληηινγίδνληαη θ.ιπ. Καηά ζπλέπεηα θαη ε ζπλνιηθή θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε ηεο εηαηξείαο είλαη ε ίδηα, αλεμάξηεηα απφ ηε ρξνληθή δηαθνξνπνίεζε 

κεηαμχ ινγηζηηθνχ θαη θνξνινγηθνχ απνηειέζκαηνο. 

Έηζη ηπρφλ ινγηζηηθά θαηά ηα Γ.Λ.Π. θέξδε πνπ θνξνινγνχληαη φηαλ δηαλέκνληαη, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηα άξζξα 99 θαη 106 ηνπ Κ.Φ.Δ. [βιέπε Α (1) 

αλσηέξσ], θηλδπλεχνπλ λα μαλαθνξνινγεζνχλ φηαλ εκθαληζζνχλ ζε επφκελεο 

ρξήζεηο ζηα θνξνινγηθά πιένλ «βηβιία», ιφγσ πξνζσξηλψλ «ρξνληθψλ» δηαθνξψλ 

ζηελ αλαγλψξηζε εζφδσλ/εμφδσλ κεηαμχ ησλ δχν βάζεσλ (ινγηζηηθήο- 

θνξνινγηθήο).  

 

Ζ παξαπάλσ δπζκελήο θαηάζηαζε δελ εκθαλίδεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ ζπληάζζνπλ ηηο 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο κε βάζε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, 

δεδνκέλνπ φηη: 

Ωο αθεηεξία ησλ θνξνινγηθψλ αλακνξθψζεσλ ιακβάλνληαη ηα βάζεη ινγηζηηθψλ 

βηβιίσλ απνηειέζκαηα, ελψ ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, ηα βάζεη 

βηβιίσλ απνηειέζκαηα δελ δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά απφ ηα θνξνινγεηέα θαη νη  

φπνηεο δηαθνξέο κεηαμχ ινγηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ αξρψλ αληηκεησπίδνληαη κέζσ 

ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ αλακνξθψζεσλ ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο , 

έηζη ψζηε ηπρφλ εθαξκνγή ησλ επίκαρσλ άξζξσλ 99 θαη 106 λα αθνξά, ζχκθσλα κε 

ηελ πξφζεζε ηνπ λνκνζέηε, κφλν ηα θέξδε πνπ απαιιάζζνληαη αξρηθά ηνπ εηαηξηθνχ 

θφξνπ εηζνδήκαηνο δπλάκεη δηάηαμεο λφκνπ, π.ρ., θέξδε απφ ακνηβαία θεθάιαηα, ηα 
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νπνία δελ ζα ππάγνληαλ πνηέ ζε θνξνινγία ζην επίπεδν ηεο εηαηξείαο εάλ δελ ππήξρε 

ε ελ ιφγσ δηάηαμε. 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη ε «ηζνπεδσηηθή» θαη ρσξίο «κειινληηθή 

πξφβιεςε» εθαξκνγή ησλ επίκαρσλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 99 θαη 106 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

ζηηο εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα Γ.Λ.Π. κπνξεί λα ηηο νδεγήζεη δηαρξνληθά ζε δηπιή 

θνξνιφγεζε αλαηξψληαο ηε θνξνινγηθή νπδεηεξφηεηα πνπ εηζάγεη ην άξζξν 140 ηνπ 

Κ.Ν. 2190/1920 θαη παξαβηάδνληαο ηε βαζηθή θνξνινγηθή αξρή πνπ ππαγνξεχεη ηε 

κε δηπιή θνξνιφγεζε ηνπ ηδίνπ εηζνδήκαηνο, ζέηνληάο ηεο ζε ρεηξφηεξε κνίξα απφ 

ηηο εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα. 

 Παξάδεηγκα 

ην απινπνηεκέλν παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί, ε Α.Δ. ΩΜΔΓΑ ηδξχεηαη ην έηνο 

200Υ θαη απφ ηελ πξψηε ρξήζε ζπληάζζεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα 

Γ.Λ.Π. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ινγηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ θεξδψλ νθείιεηαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ εηεξνρξνληζκέλε αλαγλψξηζε απνζβέζεσλ κεηαμχ 

ινγηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο βάζεο. Σα θνξνινγηθά ηεο απνηειέζκαηα ηαπηίδνληαη κε 

ηα θνξνινγεηέα, δειαδή δελ ππάξρνπλ κφληκεο ινγηζηηθέο δηαθνξέο πνπ πξέπεη λα 

αλακνξθσζνχλ, π.ρ., έμνδα Η.Υ. απηνθηλήησλ, πξνζαπμήζεηο, πξφζηηκα, έμνδα 

θηλεηήο ηειεθσλίαο θ.η.ι. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη 

ε Α.Δ. ΩΜΔΓΑ, κεηά απφ 5 ρξφληα, έρεη θαηαγξάςεη ηα παξαθάησ θέξδε: 

 

ρξήζε Φνξνινγηθά θέξδε = 

Φνξνινγεηέα θέξδε 

Κέξδε θαηά 

Γ.Λ.Π. 

Γηαλνκή ινγηζηηθψλ 

θεξδψλ πέξαλ ησλ 

θνξνινγηθψλ 

200Υ 300.000,00 € 1.000.000,00 € 150.000,00 € 

200Υ+1 500.000,00 € 500.000,00 € - 

200Υ+2 600.000,00 € 350.000,00 € - 

200Υ+3 750.000,00 € 300.000,00 € - 

200Υ+4 500.000,00 € 250.000,00 € - 

200Υ+5 50.000,00 € 200.000,00 € - 

    ΤΝΟΛΟ 2.700.000,00 € 2.700.000,00 € 150.000,00 € 

 

Απφ ην παξαπάλσ απινπνηεκέλν παξάδεηγκα θαίλεηαη φηη ε εηαηξεία ηνπ 

παξαδείγκαηνο κπνξεί λα θνξνινγεζεί ζε ζπλνιηθφ πνζφ θεξδψλ 2.850.000 επξψ, 

ελψ νχηε ηα ζπλνιηθά ινγηζηηθά αιιά νχηε θαη ηα ζπλνιηθά θνξνινγηθά ηεο θέξδε 

ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 2.700.000 επξψ θαη ρσξίο λα πθίζηαληαη κφληκεο 
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ινγηζηηθέο δηαθνξέο, π.ρ., έμνδα Η.Υ. απηνθηλήησλ, πξνζαπμήζεηο, πξφζηηκα, έμνδα 

θηλεηήο ηειεθσλίαο θ.ιπ, πνπ ζα δηθαηνινγνχζαλ θάηη ηέηνην. Δίλαη ζαθέο φηη ην 

πνζφ ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ 150.000 επξψ πνπ θνξνινγήζεθε ηελ πξψηε ρξήζε θαη 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Κ.Φ.Δ., κπνξεί λα μαλαθνξνινγεζεί ζε επφκελεο 

ρξήζεηο, φπνπ ε εηαηξεία εκθαλίδεη θνξνινγηθά θέξδε κεγαιχηεξα ησλ ινγηζηηθψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
ν
: ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ 

 

Ζ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ  ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ   πεξηιακβάλεη δηάθνξεο εξγαζίεο, νη 

νπνίεο απαηηνχλ πξνζνρή, πξνγξακκαηηζκφ θαη πιήξε ηεθκεξίσζε. Μπνξνχλ δε λα 

νκαδνπνηεζνχλ ζε ηξεηο θάζεηο:  

1 ζπιινγή ζηνηρείσλ  

2 ζχληαμε ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ θαη  

3 θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηα ΓΛΠ 

 

πιινγή ζηνηρείσλ 

Σα ζηνηρεία ηα νπνία είλαη απαξαίηεην λα ζπιιέγνπλ πξηλ αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηεο 

ζχληαμεο  ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αθνξνχλ αλαιχζεηο θνλδπιίσλ, 

απνηηκήζεηο, ππνινγηζκνχο δηάθνξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζπλεξγαζίεο 

ψζηε λα ππνινγηζηνχλ θνλδχιηα θαη αξθεηέο ίζσο πξάμεηο αθφκε. 

Γηα ηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πιήξε ηεθκεξίσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξέπεη λα ζπιιέγνπλ, θξίλεηαη θξφληκν λα δίλνληαη απαληήζεηο ζε έλα 

εξσηεκαηνιφγην πνπ πεξηιακβάλεη απνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζεκεία δηαθνξνπνηήζεσο 

κεηαμχ ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ζηα Διιεληθά βηβιία θαλφλσλ ινγηζηηθήο απεηθφληζεο 

θαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ ΓΛΠ. Αλ φιεο νη επηρεηξήζεηο εθάξκνδαλ ζσζηά ηνλ Ν 

2190/20 θαη αλ αθφκε δελ ππήξραλ ζεκεία δηαθνξψλ σο πξνο ηηο απαηηήζεηο κεηαμχ 

ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ, ηφηε ζα κπνξνχζε λα θαηαγξαθεί 

έλα εξσηεκαηνιφγην δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο θαλφλσλ ινγηζηηθήο απεηθφληζεο 

ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία θαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ ΓΛΠ. Οξηζκέλεο 

πάλησο εξσηήζεηο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζε έλα ηέηνην εξσηεκαηνιφγην 

είλαη θαη νη θαησηέξσ, ρσξίο σζηφζν λα είλαη εμαληιεηηθή ε ιίζηα ησλ εξσηήζεσλ: 

1. Τπάξρνπλ έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο ηα νπνία ζα έπξεπε λα είραλ 

εμνδνπνηεζεί; 

2. Τπάξρνπλ δαπάλεο αλάπηπμεο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ΓΛΠ θαη 

ζπλεπψο λα βαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα; 

3. Πνηα είλαη ε σθέιηκε δσή θάζε παγίνπ ζηνηρείνπ μερσξηζηά; 

4. Πνηα είλαη ε εχινγε αμία θάζε παγίνπ μερσξηζηά; 

5. Τπάξρνπλ πάγηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε κίζζσζε ρξεκαηνδνηηθήο 

κνξθήο (finance lease) θαη πνηα είλαη ε αλάιπζε ησλ πιεξσκψλ ζε ηνθνρξενιχζηα ; 
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6. Πνηα είλαη ηα ηξέρνληα νηθνλνκηθά ζηνηρεία εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο ε εηαηξεία 

ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ πρ κεηαμχ 10% θαη 20%; 

7. Πνην πνζφ πξφβιεςεο ζα εζεσξείην επαξθέο (αιιά φρη ππεξβνιηθά κεγάιν) γηα 

λα θαιπθζνχλ νη κειινληηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πξνο ην πξνζσπηθφ ηεο; 

8. Πνην πνζφ πξφβιεςεο ζα εζεσξείην επαξθέο (αιιά φρη ππεξβνιηθά κεγάιν) γηα 

λα θαιπθζνχλ νη επηζθάιεηεο ησλ απαηηήζεσλ; 

9. Πνην πνζφ πξφβιεςεο ζα εζεσξείην επαξθέο (αιιά φρη ππεξβνιηθά κεγάιν) γηα 

λα θαιπθζνχλ νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο απφ θνξνινγηθφ έιεγρν; 

 

Αθφκε θαη αλ δελ απνηειεί ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, 

ε ζχληαμε ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ πξνθεηκέλνπ λα αλακνξθσζνχλ ηα ειιεληθά 

ππφινηπα ησλ θνλδπιίσλ / ινγαξηαζκψλ ζε αληίζηνηρα δηεζλή θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

ζχληαμε ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ γηα πνιινχο ιφγνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

 (α) ε χπαξμε ηάμεο θαη ζπλέπεηαο φρη κφλν ζηελ εθάζηνηε παξνχζα αιιά θαη ζηηο 

πξνεγνχκελεο θαη επφκελεο ρξήζεηο θαη (β) ε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο επηβεβαησηηθήο 

θαη ειεγθηηθήο εξγαζίαο. 

 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε εξγαζία ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ 

επηδξάζεσλ φισλ ησλ εγγξαθψλ ζε θάζε έλα ινγαξηαζκφ μερσξηζηά, ζηε ζπλέρεηα 

ζε έλα επίζεο απιφ θχιιν ζε επεμεξγαζηή ππνινγηζκψλ  ε εθαξκνγέο απιψλ 

αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ, κεηαθέξνληαη ηα ππφινηπα ησλ ζπλνιηθψλ επηδξάζεσλ ησλ 

ινγαξηαζκψλ, ελψ πξνεγνπκέλσο έρνπλ θαηαρσξεζεί ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ 

φπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηηο ζχκθσλεο κε ηελ 

ειιεληθή θαηάξηηζε. 

Γείρλνληαο θάπνηα απμεκέλε πξνζνρή (α) ζηηο θηλήζεηο ησλ αληίζεησλ ινγαξηαζκψλ 

(πρ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ, πξνβιέςεσο γηα ππνηηκήζεηο ή επηζθάιεηεο) θαη ηε 

ρξήζε ησλ πξνζήκσλ ζηνπο αληίζηνηρνπο ππνινγηζκνχο θαη (β) ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

ηειηθνχ απνηειέζκαηνο ησλ θεξδψλ εηο λέν (ελάξμεσο θαη ιήμεσο) θαηαιήγεη ε 

πξνζέγγηζε ζηελ (πξνθαλή θαη αλακελφκελε) ηζφηεηα ελεξγεηηθνχ κε παζεηηθφ θαη 

ζηελ (επίζεο πξνθαλή θαη αλακελφκελε) ηζφηεηα κεηαμχ απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ 

κεηά απφ θφξνπο (φπνπ ζα έρνπλ ζην κεηαμχ ππνινγηζηεί θαη νη αλαβαιιφκελνη 

θφξνη) ζηελ ΚΑΥ θαη αληίζηνηρνπ πνζνχ πνπ πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζηνλ Πίλαθα 

Μεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. 
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Ηδηαίηεξε πξνζνρή επίζεο, εάλ πξφθεηηαη γηα δεχηεξε ή επφκελεο εθαξκνγέο, πξέπεη 

λα δίλεηαη ζηελ θαηαρψξεζε ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ πνπ βαζίδνληαη ζε απηέο πνπ 

είραλ θαηαρσξεζεί ζηελ πξνεγνχκελε ή πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ψζηε λα ππάξρεη ε 

ζπκθσλία ησλ Κεξδψλ εηο Νέν (retained earnigs ) ελάξμεσο. 

 

Αξηζκεηηθό Παξάδεηγκα 

Έλα αξηζκεηηθφ παξάδεηγκα είλαη ίζσο ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηά 

ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα αλσηέξσ αλαθεξζέληα ζέκαηα. 

 

 Α. πιινγή ζηνηρείσλ 

 

Έζησ γηα ιφγνπο απινπνίεζεο φηη νη ινγαξηαζκνί ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο ηνπ 2001 έρνπλ γηα ηελ εηαηξεία Α σο εμήο ζηηο 

31/12/2001. 

 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ  ΠΑΘΖΣΗΚΟ  

Πάγηα 1000 Κεθάιαην  200 

Μεηνλ Απνζβεζκελα 400 Απνζεκαηηθά 100 

Απαηηεζεηο  500 Κεξδε εηο λέν  300 

Μεηνλ πξνβιεςε επηζθάιεηαο  500 πλνιν ηδησλ θεθαιαησλ  600 

Λνηπνη ινγαξηαζκνη 500 Τπνρξεψζεηο  900 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 1500 ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 1500 

 

  

Απνηειέζκαηα ρξήζεο 

Κχθινο εξγαζηψλ 2.000 

Κφζηνο πσιήζεσλ (1000) 

Έμνδα δηνίθεζεο (200) 

Έμνδα δηάζεζεο (100) 

Έθηαθηα έμνδα (100) 

Λνηπνί ινγαξηαζκνί (100)  

Φφξνο εηζνδήκαηνο     (200) 

Κέξδε, κεηά απφ θφξν        300 

Έζησ επίζεο φηη ζπγθεληξψζεθαλ θαη νη εμήο πιεξνθνξίεο: 

1. Σν πάγην ηεο εηαηξείαο είρε απνθηεζεί ηελ 1/1/2000 θαη ν ζπληειεζηήο απφζβεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη 20% εηήζηα. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο εηαηξείαο ε 
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σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ αλέξρεηαη ζε 10 ρξφληα. Οη απνζβέζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

παγίνπ κεηαθέξνληαη ζην θφζηνο πσιήζεσλ. 

2. Ζ πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ζεσξείηαη επαξθήο θαη νξζά 

ππνινγηζκέλε. 

3. Γελ έρεη θαηαρσξεζεί πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ, ε νπνία ζχκθσλα 

κε αλαινγηζηηθή κειέηε ζα έπξεπε λα αλέξρεηαη ηελ 31/12/2001 ζε 100 € , απφ ηελ 

νπνία 60 €  αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. 

 

Β. χληαμε ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ 

 

Γηα λα ηαθηνπνηεζεί ην πάγην ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν έρεη επηβαξπλζεί κε απνζβέζεηο 

δχν εηψλ (ηνπ 2000 θαη ηνπ 2001) απφ 200 €  ηε ρξήζε αληί ηνπ νξζνχ πνζνχ ησλ 

100 €  ηε ρξήζε θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη απνζβέζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

παγίνπ κεηαθέξνληαη ζην θφζηνο πσιήζεσλ, ε ζρεηηθή εγγξαθή είλαη:  

Δγγξαθή Νν 1 ΥΡΔΩΖ  ΠΗΣΩΖ  

Πάγηα, ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  200 

Κφζηνο πσιήζεσλ 100  

Κέξδε εηο λένλ 100  

 

Γηα λα θαηαγξαθεί πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ, ε νπνία ζχκθσλα κε 

αλαινγηζηηθή κειέηε ζα έπξεπε λα αλέξρεηαη ηελ 31/12/2001 ζε 100 €  θαη, απφ ηελ 

νπνία 60 €  αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ε ζρεηηθή εγγξαθή είλαη:  

Δγγξαθή Νν 2 Υξέσζε Πίζησζε 

Πξνβιέςεηο 100  

Έθηαθηα έμνδα  40 

Κέξδε εηο λένλ  60 

 

Μεηά ηηο δχν απηέο εγγξαθέο είλαη απαξαίηεην λα γίλεη θαη εγγξαθή ζρεηηθή κε ηνπο 

αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, ε νπνία ζα έρεη σο εμήο:  

Δγγξαθή Νν 2 Υξέσζε Πίζησζε 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη (ππνρξέσζε)  40 

Φφξνη ρξήζεσο ((100-40)* 40%)  24  

Κέξδε εηο λένλ ((100-60)*40%) 16   

 

 

 

 



116 

 

 

Γ. Καηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηα ΓΛΠ 

 

Καηαρσξψληαο ζε έλα θχιιν εξγαζίαο ηα ππφινηπα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

θαη ηηο επηδξάζεηο απφ ηηο ηξεηο αλσηέξσ εγγξαθέο θαη θάλνληαο νξηδφληηα κε 

πξνζνρή ηηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο απφ ηηο επηδξάζεηο απηέο, πξνθχπηνπλ νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη ζχκθσλεο κε ηα δηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα σο εμήο: 

ΔΛΠ Δγγξαθέο ΓΛΠ Πξνζαξκνγήο 

 

Δλεξγεηηθφ 

 

ΔΛΠ ΓΛΠ 

Πάγηα, θφζηνο θηήζεο 1.000 1000 

Πάγηα, ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 400 200 

Απαηηήζεηο 500 500 

Μείνλ Πξφβιεςε επηζθάιεηαο 100 100 

Λνηπνί ινγαξηαζκνί 500 500 

ύλνιν 1500 1700 

Παζεηηθφ    

Κεθάιαην 200 200 

Απνζεκαηηθά 100 100 

Κεξδε εηο λεν 300 360 

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 600 660 

Πξνβιέςεηο 0 100 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη 0 40 

Τπνρξεψζεηο 900 900 

ύλνιν 1500 1700 

  

Απνηειέζκαηα ρξήζεο 

Κχθινο εξγαζηψλ 2.000   2.000 

Κφζηνο πσιήζεσλ (1000)   (900) 

Έμνδα δηνίθεζεο (200)    (200) 

Έμνδα δηάζεζεο (100) (100) 

Έθηαθηα έμνδα (100)  (140) 

Λνηπνί ινγαξηαζκνί (100) (100) 

Φφξνο εηζνδήκαηνο   (200)         . (224) 

Κέξδε, κεηά απφ θφξν           300                336 

 Σν πνζφ ηεο ρξέσζεο ησλ Κεξδψλ εηο λέν (76 ) πξνθχπηεη σο εμήο: απφ ηελ εγγξαθή 

Νν 2 είλαη 60  θαη απφ ηελ εγγξαθή Νν 3 είλαη 16  Σν πνζφ ηεο πίζησζεο ησλ 

Κεξδψλ εηο λέν (136) πξνθχπηεη σο εμήο: απφ ηελ εγγξαθή Νν 1 είλαη 100  θαη απφ ηε 

δηάζεζε (336-300) 36   
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΟ 

Ζ αλψλπκε  εηαηξεία «ΥΑΛΒΑ  »  είλαη ππνρξεσκέλε θαη εθαξκφδεη ηα Γ.Λ.Π. απφ 

1.1.05 θαη κεηά. 

ηηο 31.12.11 ζπλέηαμε δχν απνγξαθέο θαη δχν ηζνινγηζκνχο κε φιεο ηηο άιιεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ είλαη ππνρξεσκέλε λα ζπληάζζεη γηα θάζε πεξίπησζε 

ρσξηζηά (ε κία πεξίπησζε είλαη ε θνξνινγηθή ινγηζηηθή θαη ε άιιε πεξίπησζε ηα 

Γ.Λ.Π.) 

Μέζα ζηε ρξήζε 2011 ε εηαηξεία απηή ηεξεί επίζεο ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία κε βάζε 

ηνπο θαλφλεο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Γειαδή, ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία 

θαλνληθά, φπσο ηα ηεξνχζε θαη πξηλ αθφκα αξρίζεη λα εθαξκφδεη ηα Γ.Λ.Π. 

ην παξάδεηγκά καο, φιεο νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο ηνπ 2011 πνπ έρνπλ γίλεη ζηε 

θνξνινγηθή ινγηζηηθή (εθηφο κφλν απφ απηέο πνπ αθνξνχλ ην άλνηγκα ησλ βηβιίσλ 

κε ηελ απνγξαθή έλαξμεο) κέρξη λα ζπληαρζεί θαη ην πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην έρνπλ 

κεηαθεξζεί απηφκαηα ζηα βηβιία ησλ Γ.Λ.Π.  

Γηα ηηο αλάγθεο φκσο ησλ ΓΛΠ ηεξείηαη θαη έλα πξφζζεην αλαιπηηθφ εκεξνιφγην πνπ 

νλνκάδεηαη «Ζκεξνιφγην Γηαθνξψλ κε ηα ΓΛΠ». ην εκεξνιφγην απηφ, θάζε κέξα 

απηφκαηα ή θάζε ηξίκελν γίλνληαη θαη νξηζκέλεο εγγξαθέο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο θνξνινγηθήο ινγηζηηθήο ζηε ινγηζηηθή ησλ ΓΛΠ, γηα λα 

ζπκπιεξσζνχλ έηζη νη ηξηκεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θιπ. . Ο Φνξνινγηθφο  

ζπληειεζηήο πνπ εθαξκφδεηαη ζην παξάδεηγκα είλαη 20% 

 

 

 

 

 

 

  



118 

 

 

ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΗ 31.12.11 ΣΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ «ΥΑΛΒΑ» Α.Δ. 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΥΡΔΧΖ  ΠΗΣΧΖ  ΤΠΟΛΟΗΠΟ  

        

ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ     
  

11 ΚΣΗΡΗΑ       

11.00.00.000 Κηίξηα απνγξαθήο 2.000.000,00 

 

  

11.99.01.000 Απνζβεζκέλα θηίξηα   500.000,00 1.500.000,00 

12 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ       

12.00.00.000 Μεραλήκαηα απνγξαθήο 
4.800.000,00     

12.99.02.000 Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα 
  1.800.000,00 3.000.000,00 

16 ΑΩΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ       

16.17.00.000 Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα Ζ/Τ 

απνγξαθήο 500.000,00     

16.99.17.000 Απνζβεζκέλα Λνγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα Ζ/Τ 
  100.000,00 400.000,00 

        

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ        

α) Απνζέκαηα       

21 ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΔΣΟΗΜΑ ΚΑΗ ΖΜΗΣΔΛΖ       

21.00.00.000 Απνζέκαηα απνγξαθήο 8.000.000,00   8.000.000,00 

β) Απαηηήζεηο       

30 ΠΔΛΑΣΔ       

30.00.00.000  ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ  1.200.000,00   1.200.000,00 

γ) Γηαζέζηκα         

38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ       

38.00.00.000 Σακείν επηρείξεζεο 1.280.000,00   1.280.000,00 

        

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ     15.380.000,00 
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ΠΑΘΖΣΗΚΟ ΥΡΔΧΖ  ΠΗΣΧΖ  ΤΠΟΛΟΗΠΟ  

        

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ       

40 ΚΔΦΑΛΑΗΟ       

40.00.00.000 Καηαβεβιεκέλν Μ.Κ. θνηλψλ 

αλσλχκσλ κεηνρψλ   14.000.000,00 14.000.000,00 

41 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ       

41.02.00.000 Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ   700.000,00 700.000,00 

42 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗ ΝΔΟ       

42.00.00.000 Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν 2010   80.000,00 80.000,00 

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ       

        

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 
      

50 ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ       

50.00.00.000 Μαληάο Γεψξγηνο   600.000,00 600.000,00 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ     15.380.000,00 
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ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ Γ.Λ.Π. ΣΗ 31.12.11 ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «ΥΑΛΒΑ» Α.Δ. 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΥΡΔΧΖ  ΠΗΣΧΖ  ΤΠΟΛΟΗΠΟ  

        

ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ     
  

11 ΚΣΗΡΗΑ       

11.00.00.000 Κηίξηα απνγξαθήο 2.000.000,00     

11.99.01.000 Απνζβεζκέλα θηίξηα   200.000,00 1.800.000,00 

12 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ       

12.00.00.000 Μεραλήκαηα απνγξαθήο 4.800.000,00     

12.99.02.000 Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα   860.000,00 3.940.000,00 

18 ΤΜΜΔΣΟΥΔ 
      

18.50.00.016 Αλαβαιιφκελνη θφξνη απφ 

αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 75.000,00   75.000,00 

        

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ        

α) Απνζέκαηα       

21 ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΔΣΟΗΜΑ ΚΑΗ ΖΜΗΣΔΛΖ 
      

21.00.00.000 Απνζέκαηα απνγξαθήο 8.000.000,00   8.000.000,00 

β) Απαηηήζεηο       

30 ΠΔΛΑΣΔ       

30.00.00.000  ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ  1.200.000,00   1.200.000,00 

γ) Γηαζέζηκα   
      

38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ       

38.00.00.000 Σακείν επηρείξεζεο 1.280.000,00   1.280.000,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ     16.295.000,00 
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ΠΑΘΖΣΗΚΟ ΥΡΔΧΖ  ΠΗΣΧΖ  ΤΠΟΛΟΗΠΟ  

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ       

40 ΚΔΦΑΛΑΗΟ       

40.00.00.000 Καηαβεβιεκέλν Μ.Κ. θνηλψλ 

αλσλχκσλ κεηνρψλ   14.000.000,00 14.000.000,00 

41 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ 
      

41.02.00.000 Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ   700.000,00 700.000,00 

42 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗ ΝΔΟ 
      

42.00.00.000 Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν 2010   390.000,00 390.000,00 

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ     15.090.000,00 

45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ       

45.50.00.011 Αλαβαιιφκελνη θφξνη απφ 

θηίξηα   180.000,00 180.000,00 

45.50.00.012 Αλαβαιιφκελνη θφξνη απφ 

κεραλήκαηα    425.000,00 425.000,00 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ       

50 ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ       

50.00.00.000 Μαληάο Γεψξγηνο   600.000,00 600.000,00 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 
    16.295.000,00 
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ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΟ ΗΟΕΤΓΗΟ ΣΗ 31.12.11 ΜΔ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ 

ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΑ 

ΥΡΔΩΣΗΚΑ ΠΗΣΩΣΗΚΑ 

11 ΚΣΗΡΗΑ     

11.00.00.000 Κηίξηα απνγξαθήο 2.000.000,00   

11.99.01.000 Απνζβεζκέλα θηίξηα   660.000,00 

12 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ     

12.00.00.000 Μεραλήκαηα απνγξαθήο 4.500.000,00   

12.99.02.000 Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα   2.180.000,00 

16 ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ     

16.17.00.000 Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα Ζ/Τ απνγξαθήο 500.000,00   

16.99.17.000 Απνζβεζκέλα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα 

Ζ/Τ 

  200.000,00 

21 ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΣΟΗΜΑ ΚΑΗ ΖΜΗΣΔΛΖ     

21.00.00.000 Απνζέκαηα απνγξαθήο 8.000.000,00   

24 Α’ & Β’ ΤΛΔ – ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ     

24.00.00.019 Αγνξέο ρξήζεο κε 19% 19.000.000,00   

30 ΠΔΛΑΣΔ     

30.00.00.000 Παπαδφπνπινο 800.000,00   

38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ     

38.00.00.000 Σακείν επηρείξεζεο 1.040.000,00   

40 ΚΔΦΑΛΑΗΟ     

40.00.00.000 Καηαβεβιεκέλν Μ.Κ. θνηλψλ αλσλχκσλ 

κεηνρψλ 

  14.000.000,00 

41 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ     

41.02.00.000 Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ   700.000,00 

42 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗ ΝΔΟ     

42.00.00.000 Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν 2007   80.000,00 

50 ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ     

50.00.00.000 Μαληάο Γεψξγηνο   900.000,00 

60 ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ     

60.00.00.000 Σαθηηθέο απνδνρέο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ 1.000.000,00  

66.03.00.000 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ έκκηζζνπ 

πξνζσπηθνχ 

400.000,00   

64 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ     

64.00.00.000 Έμνδα κεηαθνξψλ εζσηεξηθνχ 500.000,00   

65 ΣΟΚΟΗ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ΔΞΟΓΑ     

65.05.00.000 Σφθνη θαη έμνδα ηξαπέδεο 700.000,00   
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66 ΑΠΟΒΔΔΗ     

66.01.00.000 Απνζβέζεηο θηηξίσλ 160.000,00   

66.02.00.000 Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ  480.000,00   

66.05.17.000 Απνζβέζεηο εμφδσλ αλαδηνξγάλσζεο 100.000,00   

71 ΠΧΛΖΔΗ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΣΟΗΜΧΝ ΚΑΗ 

ΖΜΗΣΔΛΧΝ 

    

71.00.00.000 Πσιήζεηο ρνλδξηθέο    20.000.000,00 

75 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΧΝ ΑΥΟΛΗΧΝ     

75.00.03.000 Έζνδα απφ επηζθεπή αγαζψλ ηξίησλ    530.000,00 

81 ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

    

81.02.02.000 Εεκίεο απφ εθπνίεζε κεραλεκάησλ 50.000,00   

82 ΔΟΓΑ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΧΝ 

ΥΡΖΔΧΝ 

    

82.00.00.000 Φνξνινγηθά πξφζηηκα 20.000,00   

ΤΝΟΛΑ 39.250.000,00 39.250.000,00 
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ΦΤΛΛΟ ΜΔΡΗΜΟΤ ΚΑΣ’ ΔΗΓΟ ΔΞΟΓΩΝ ΜΔ 31.12.11 ΜΔ ΒΑΖ ΣΖ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΤΝΟΛΗΚΑ 

ΠΟΑ 

ΔΞΟΓΑ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΔΞΟΓΑ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΔΞΟΓΑ 

ΓΗΑΘΔΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟ-

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

ΔΞΟΓΑ 

60 ΑΜΟΗΒΔ & 

ΔΞΟΓΑ 

ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

1.400.000,00 1.000.000,00 300.000,00 100.000,00   

64 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ 500.000,00 400.000,00 70.000,00 30.000,00   

65 ΣΟΚΟΗ & 

ΤΝΑΦΖ ΔΞΟΓΑ 

700.000,00       700.000,00 

66 ΑΠΟΒΔΔΗ 740.000,00 200.000,00 500.000,00 40.000,00   

ΤΝΟΛΑ           

 

 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΣΔΛΟΤ  ΣΗ 31.12.2011  α) 21 . ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΔΣΟΗΜΑ ΚΑΗ 

ΖΜΗΣΔΛΖ 7.000.000€ β24. Α&Β ΤΛΔ – ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ  9.000.000€  

 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔΣΑΞΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ Γ.Λ.Π. 

1) Κηίξηα 

Σα θηίξηα απνθηήζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 2007 θαη απνζβέλνληαη ζηε θνξνινγηθή 

ινγηζηηθή κε ην ζηαζεξφ ζπληειεζηή απφζβεζεο 8% εηεζίσο. Ο σθέιηκνο ρξφλνο ηνπ 

θηηξίνπ απηνχ εθηηκάηαη ζηα 50 έηε. 

2) Μεραλήκαηα 

Σα κεραλήκαηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζην πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην αγνξάζηεθαλ φια 

ζηηο αξρέο ηνπ 2008 θαη κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία νη απνζβέζεηο 

ππνινγίδνληαη εηήζηα κε ζπληειεζηή 12%. 

Ο σθέιηκνο ρξφλνο δσήο ησλ κεραλεκάησλ απηψλ ππνινγίδεηαη ζηα 20 έηε θαη ε 

ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπο ζηα 500.000 επξψ. 

3) Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Ο ινγαξηαζκφο 16.17.00.000 «Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα Ζ/Τ» απνζβέλνληαη ζηε 

θνξνινγηθή ινγηζηηθή ηζφπνζα ζε 5 ρξφληα. 

4) Εεκίεο από πώιεζε κεραλεκάησλ 

Έλα κεράλεκα πσιήζεθε κέζα ζην έηνο 2011. Έγηλαλ νη ζρεηηθέο ινγηζηηθέο 

εγγξαθέο θαη πξνέθπςε δεκία απφ ηελ πψιεζε απηή 50.000 επξψ πνπ απεηθνλίδεηαη 

σο «ρξεσζηηθφ ππφινηπν» ζην ινγαξηαζκφ 81.02 ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ ηζνδπγίνπ. 
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5) Φνξνινγεηέα θέξδε 

Σα θνξνινγεηέα θέξδε αλέξρνληαη ζην πνζφ 6.140.000 επξψ θαη ν ζπληειεζηήο 

θφξνπ γηα ηα θέξδε ηεο ρξήζεο 2011 θαζνξίδεηαη ζην πνζνζηφ 20%. 

Εεηείηαη: α) Να πξνζδηνξηζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2011 κε ηε θνξνινγηθή 

ινγηζηηθή θαη λα ζπληαρζνχλ φιεο νη ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

(ηζνινγηζκφο, γεληθή εθκεηάιιεπζε, απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη πίλαθαο δηάζεζεο 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο). 

β) Να πξνζδηνξηζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2011 κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. θαη λα 

ζπληαρζνχλ φιεο νη ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ηζνινγηζκφο, απνηειέζκαηα 

ρξήζεο, κεηαβνιέο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ηακεηαθέο ξνέο θιπ). 

γ) Να ππνινγηζηεί ν θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο Α.Δ. 

ΛΤΖ 

 

I. ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

Λνγηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο ελέξγεηεο κε 31.12.11 

1. Λνγηζηηθέο εγγξαθέο γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην απνηέιεζκα κε βάζε ηε 

θνξνινγηθή ινγηζηηθή ζηηο 31.12.11 

Με βάζε ην πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην ηεο θνξνινγηθήο ινγηζηηθήο, κε θχιιν 

κεξηζκνχ ησλ εμφδσλ, έρνληαο ππφςε θαη ηα ηειηθά απνζέκαηα, θαη κε βάζε ηνπο 

θαλφλεο ηνπ Γ.Λ.., δηελεξγνχληαη ζην αλαιπηηθφ «Ζκεξνιφγην εγγξαθψλ 

ηζνινγηζκψλ» φιεο εθείλεο νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ κέρξη λα 

πξνζδηνξηζηεί ην «Καζαξφ απνηέιεζκα» ηεο ρξήζεο 2011 (ινγ. 86.99) κε βάζε ηε 

θνξνινγηθή ινγηζηηθή, σο εμήο: 

α) Ο ινγαξηαζκόο 21 απφ ην ηζνδχγην εμηζψλεηαη θαη κεηαθέξεηαη ζην ινγαξηαζκφ 

80.00 κε ην πνζφ 8.000.000 επξψ πνπ είλαη ηα αξρηθά απνζέκαηα, σο εμήο: 
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ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 

ΔΓΓΡΑΦΩΝ 

ΗΟΛΟΓΗΜΩΝ 

ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

80 ΓΔΝΗΚΖ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  

80.00.00.000 Λνγαξηαζκφο 

Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο 

8.000.000,00  

21 ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΔΣΟΗΜΑ 

ΚΑΗ ΖΜΗΣΔΛΖ 

  

21.00.00.000 Απνζέκαηα 

απνγξαθήο 

 8.000.000,00 

Μεηαθνξά αξρηθψλ απνζεκάησλ ζην ινγαξηαζκφ 80.00 

 

β) Ο ινγαξηαζκόο 24 απφ ην ηζνδχγην πηζηψλεηαη γηα λα εμηζσζεί κε ην πνζφ 

19.000.000 επξψ πνπ είλαη νη αγνξέο ρξήζεο θαη ρξεψλεηαη κε ην ίδην πνζφ ν 

ινγαξηαζκφο 80.00, σο εμήο: 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 

ΔΓΓΡΑΦΩΝ 

ΗΟΛΟΓΗΜΩΝ 

ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

80 ΓΔΝΗΚΖ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  

80.00.00.000 Λνγαξηαζκφο 

Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο 

19.000.000  

24 Α’ & Β’ ΤΛΔ – 

ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 

  

24.00.00.019 Αγνξέο 

ρξήζεο  

 19.000.000 

Μεηαθνξά αγνξψλ ζην ινγαξηαζκφ 80.00 

 

γ) Σα ηειηθά απνζέκαηα πξντόλησλ απνηηκνχληαη ζην πνζφ 7.000.000 επξψ. Με ην 

πνζφ απηφ γίλεηαη ε εμήο ινγηζηηθή εγγξαθή: 
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ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 

ΔΓΓΡΑΦΩΝ 

ΗΟΛΟΓΗΜΩΝ 

ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

21 ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΔΣΟΗΜΑ 

ΚΑΗ ΖΜΗΣΔΛΖ 

  

21.00.00.000 Απνζέκαηα 

απνγξαθήο 

7.000.000  

80 ΓΔΝΗΚΖ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  

80.00.00.000 Λνγαξηαζκφο 

Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο 

 7.000.000 

Σειηθά απνζέκαηα πξντφλησλ 

 

δ) Σα ηειηθά απνζέκαηα α’ & β’ πιώλ είλαη 9.000.000 επξψ. Με ην πνζφ απηφ 

γίλεηαη ε εμήο ινγηζηηθή εγγξαθή: 

 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 

ΔΓΓΡΑΦΩΝ 

ΗΟΛΟΓΗΜΩΝ 

ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

24 Α’ & Β’ ΤΛΔ – 

ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 

  

24.00.00.000 Αγνξέο 

ρξήζεο  

9.000.000  

80 ΓΔΝΗΚΖ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  

80.00.00.000 Λνγαξηαζκφο 

Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο 

 9.000.000 

Σειηθά απνζέκαηα α’ & β’ πιψλ 

 

ε) Οη ινγαξηαζκνί ησλ θαη’ είδνο εμφδσλ 60, 64, 65 θαη 66 κε ηα πνζά πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζην πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην πηζηψλνληαη γηα λα εμηζσζνχλ θαη 

ρξεψλεηαη κε ην ζπλνιηθφ ηνπο πνζφ ν ινγαξηαζκφο 80.00, σο εμήο: 
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ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 

ΔΓΓΡΑΦΩΝ 

ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

80 ΓΔΝΗΚΖ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  

80.00.00.000 Λνγ. Γεληθήο 

Δθκεηάιιεπζεο 

3.340.000  

60 ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ 

ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

  

60.00.00.000 Σαθηηθέο 

απνδνρέο έκκηζζνπ 

πξνζσπηθνχ 

 1.000.000 

60.03.00.000 Δξγνδνηηθέο 

εηζθνξέο ΗΚΑ 

 400.000 

64 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ   

64.00.00.000 Έμνδα 

κεηαθνξψλ εζσηεξηθνχ 

 500.000 

65 ΣΟΚΟΗ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ 

ΔΞΟΓΑ 

  

65.05.00.000 Σφθνη θαη 

έμνδα ηξαπέδεο 

 700.000 

66 ΑΠΟΒΔΔΗ   

66.01.00.000 Απνζβέζεηο 

θηηξίσλ 

 160.000 

66.02.00.000 Απνζβέζεηο 

κεραλεκάησλ 

 480.000 

66.05.17.000 Απνζβέζεηο 

εμφδσλ αλαδηνξγάλσζεο 

 100.000 

Μεηαθνξά ινγαξηαζκψλ 60, 64, 65 θαη 66 ζην ινγαξηαζκφ 

80.00 

 

ζη) Οη ινγαξηαζκνί εζφδσλ 71 θαη 75 απφ ην πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην ρξεψλνληαη 

γηα λα εμηζσζνχλ θαη πηζηψλεηαη κε ην ζπλνιηθφ ηνπο πνζφ ν ινγαξηαζκφο 80.00, σο 

εμήο: 
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ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 

ΔΓΓΡΑΦΩΝ 

ΗΟΛΟΓΗΜΩΝ 

ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

71 ΠΩΛΖΔΗ 

ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΔΣΟΗΜΩΝ 

ΚΑΗ ΖΜΗΣΔΛΩΝ 

  

71.00.00.000 Πσιήζεηο 

ρνλδξηθέο  

20.000.000  

75 ΔΟΓΑ 

ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ 

ΑΥΟΛΗΩΝ 

  

75.00.03.000 Έζνδα απφ 

επηζθεπή αγαζψλ ηξίησλ 

530.000  

80 ΓΔΝΗΚΖ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  

80.00.00.000 Λνγαξηαζκφο 

Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο 

 20.530.000 

Μεηαθνξά ινγαξηαζκψλ 71 θαη 75 ζην ινγαξηαζκφ 80.00 

 

δ) Ο ινγαξηαζκφο 80.00.00.000 κεηά απφ ηηο πην πάλσ ινγηζηηθέο εγγξαθέο 

εκθαλίδεηαη ελεκεξσκέλνο σο εμήο: 

Υξέσζε 

80.00.00.000 Λνγ./ζκφο Γεληθήο 

Δθκεηάιιεπζεο Πίζησζε 

Αξρηθά απνζέκαηα 

πξντφλησλ 

8.000.000 Σειηθά απνζέκαηα 

πξντφλησλ 

7.000.000 

Αγνξέο α’ & β’ 

πιψλ 

19.000.000 Σειηθά απνζέκαηα α’ 

& β’ πιψλ 

9.000.000 

Λνγ. 60, 64, 65 θαη 

66 

3.340.000 Λνγ. 71 θαη 75 20.530.000 

ύλνιν 30.340.000 ύλνιν 36.530.000 

Ο πην πάλσ ινγαξηαζκφο εκθαλίδεηαη κε πηζησηηθφ ππφινηπν 6.190.000 επξψ 

(36.530.000 – 30.340.000 = 6.190.000 επξψ) πνπ εθθξάδεη ην θαζαξφ θέξδνο 

εθκεηάιιεπζεο κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. 
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ε) Με ην πνζφ 6.190.000 επξψ θαη ζην «Ζκεξνιφγην Δγγξαθψλ Ηζνινγηζκψλ» 

γίλνληαη νη δχν παξαθάησ ινγηζηηθέο εγγξαθέο, σο εμήο: 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 

ΔΓΓΡΑΦΩΝ 

ΗΟΛΟΓΗΜΩΝ ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

80 ΓΔΝΗΚΖ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  80.00.00.000 Λφγ./ζκφο 

Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο 6.190.000 

 80 ΓΔΝΗΚΖ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  80.00.00.001 Καζαξφ 

θέξδνο εθκεηάιιεπζεο 

 

6.190.000 

Καζαξά θέξδε 

εθκεηάιιεπζεο 

  80 ΓΔΝΗΚΖ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  80.00.00.001 Καζαξφ 

θέξδνο εθκεηάιιεπζεο 6.190.000 

 80 ΓΔΝΗΚΖ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  80.01.00.000 Μηθηά 

απνηειέζκαηα 

εθκεηάιιεπζεο 

 

6.190.000 

Μεηαθνξά θαζαξψλ θεξδψλ ζηα κηθηά απνηειέζκαηα 

 

ζ) Με ηα πνζά πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζην θχιιν κεξηζκνχ ησλ εμφδσλ σο έμνδα 

δηνίθεζεο, έμνδα δηάζεζεο θαη έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθά, γίλεηαη ε παξαθάησ 

ινγηζηηθή εγγξαθή: 
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ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 

ΔΓΓΡΑΦΩΝ 

ΗΟΛΟΓΗΜΩΝ 

ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

80 ΓΔΝΗΚΖ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  

80.02.00.000 Έμνδα 

δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

870.000,00  

80.02.02.000 Έμνδα 

ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο 

170.000,00  

80.02.06.000 Υξεσζηηθνί 

ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 

700.000,00  

80 ΓΔΝΗΚΖ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  

80.01.00.000 Μηθηά 

απνηειέζκαηα 

εθκεηάιιεπζεο 

 1.740.000,00 

Έμνδα κε πξνζδηνξηζηηθά κηθηψλ απνηειεζκάησλ 

 

η) ην πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην απεηθνλίδεηαη ν ινγαξηαζκφο 75.00.03.000 

πηζησκέλνο κε ην πνζφ 530.000 επξψ. Με ην πνζφ απηφ γίλεηαη ε παξαθάησ 

ινγηζηηθή εγγξαθή: 

 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 

ΔΓΓΡΑΦΩΝ 

ΗΟΛΟΓΗΜΩΝ 

ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

80 ΓΔΝΗΚΖ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  80.01.00.000 Μηθηά 

απνηειέζκαηα 

εθκεηάιιεπζεο 530.000,00 

 80 ΓΔΝΗΚΖ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  
80.03.00.000 Άιια έζνδα 

 

530.000,00 
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εθκεηάιιεπζεο 

Έζνδα κε πξνζδηνξηζηηθά κηθηψλ απνηειεζκάησλ 

 

 

ηα) Μεηά απφ ηηο πην πάλσ ινγηζηηθέο εγγξαθέο, ν ινγαξηαζκφο 80.01.00.000 

εκθαλίδεηαη ελεκεξσκέλνο σο εμήο: 

 

Υξέσζε 

80.01.00.000 Μηθηά 

απνηειέζκαηα 

εθκεηάιιεπζεο Πίζησζε 

Άιια έζνδα 

εθκεηάιιεπζεο 530.000 

Καζαξά θέξδε 

εθκεηάιιεπζεο 6.190.000,00 

  

Έμνδα 

δηνηθεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο 870.000,00 

  

Έμνδα 

ιεηηνπξγίαο 

δηάζεζεο 170.000,00 

  

Υξεσζηηθνί 

ηφθνη 700.000,00 

  

ύλνιν 7.930.000,00 

 Σν ππφινηπν ηνπ πην πάλσ ινγαξηαζκνχ είλαη πηζησηηθφ 7.400.000 επξψ (7.930.000 

– 530.000 = 7.400.000 επξψ), πνπ είλαη ην κηθηφ θέξδνο απφ ηηο πσιήζεηο πξντφλησλ. 

ηβ) Με ην πνζφ 7.400.000 επξψ κηθηφ θέξδνο, γίλνληαη νη δχν παξαθάησ ινγηζηηθέο 

εγγξαθέο: 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 ΔΓΓΡΑΦΩΝ 

ΗΟΛΟΓΗΜΩΝ ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  80.01.00.000 Μηθηά απνηειέζκαηα 

εθκεηάιιεπζεο 7.400.000,00 

 
80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  
80.01.00.001 Μηθηά θέξδε εθκεηάιιεπζεο 

 

7.400.000,00 
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Μηθηά θέξδε εθκεηάιιεπζεο 

  
80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  
80.01.00.001 Μηθηά θέξδε εθκεηάιιεπζεο 7.400.000,00 

 86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 

  
86.00.00.000 Μηθηά θέξδε εθκεηάιιεπζεο 

 

7.400.000,00 

Μεηαθνξά κηθηψλ θεξδψλ ζην ινγαξηαζκφ 86.00 

  

ηγ) Οη ππνινγαξηαζκνί ηνπ ινγαξηαζκνχ 80.02, πηζηψλνληαη γηα λα εμηζσζνχλ θαη 

ρξεψλνληαη νη αληίζηνηρνη ππνινγαξηαζκνί ηνπ ινγαξηαζκνχ 86.00, σο εμήο: 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 ΔΓΓΡΑΦΩΝ 

ΗΟΛΟΓΗΜΩΝ ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ   

86.00.02.000 Έμνδα δηνηθεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο 

870.000,00  

86.00.04.000 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο 170.000,00  

86.01.09.000 Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη 

ζπλαθή έμνδα 

700.000,00  

80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ   

80.02.00.000 Έμνδα δηνηθεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο 

 870.000,00 

80.02.02.000 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο  170.000,00 

80.02.06.000 Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη 

ζπλαθή έμνδα 

 700.000,00 

Μεηαθνξά ινγαξηαζκνχ 80.02 ζην ινγαξηαζκφ 86 

ηδ) Ο ινγαξηαζκφο 80.03.00.000 ρξεψλεηαη κε ην πνζφ 530.000 επξψ γηα λα εμηζσζεί 

θαη πηζηψλεηαη κε ην ίδην πνζφ ν ινγαξηαζκφο 86.00.01.000, σο εμήο: 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.08 ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

ΜΔ ΣΑ ΓΛΠ 

ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ   

80.03.00.000 Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 530.000 

 86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 

  86.00.01.000 Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 

 

530.000 



134 

 

 

Μεηαθνξά ινγαξηαζκνχ 80.03 ζην ινγαξηαζκφ 86.00 

ηε) ην πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην εκθαλίδεηαη ν ινγαξηαζκφο 81.02.02.000 κε 

ρξεσζηηθφ ππφινηπν 50.000 επξψ θαη ν ινγαξηαζκφο 82.00.00.000 κε ρξεσζηηθφ 

ππφινηπν 20.000 επξψ. Οη ινγαξηαζκνί απηνί πηζηψλνληαη γηα λα εμηζσζνχλ θαη 

ρξεψλνληαη κε ηα ίδηα πνζά νη αληίζηνηρνη ινγαξηαζκνί 86.02.08.000 θαη 

86.02.09.000, σο εμήο: 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 ΔΓΓΡΑΦΩΝ 

ΗΟΛΟΓΗΜΩΝ ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ   

86.02.08.000 Έθηαθηεο δεκίεο 50.000,00 

 86.02.09.000 Έμνδα πξνεγνχκελσλ 

ρξήζεσλ 20.000,00 

 81 ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

  81.02.02.000 Εεκίεο απφ εθπνίεζε 

κεραλεκάησλ 

 

50.000,00 

82 ΔΟΓΑ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΩΝ ΥΡΖΔΩΝ 

  82.00.00.000 Φνξνινγηθά πξφζηηκα 

 

20.000,00 

Μεηαθνξά ινγαξηαζκνχ 81 θαη 82 ζην ινγαξηαζκφ 86 

ηζη) Οη επί κέξνπο ινγαξηαζκνί ηνπ πξσηνβάζκηνπ ινγαξηαζκνχ 86, πνπ 

εκθαλίδνληαη κε ππφινηπα ρξεσζηηθά ή πηζησηηθά (αλάινγα), κεηά απφ ηηο πην πάλσ 

εγγξαθέο ησλ πεξηπηψζεσλ ηβ έσο θαη ηε εμηζψλνληαη θαη κεηαθέξνληαη ζην 

ινγαξηαζκφ 86.99.00.000 «Καζαξά θέξδε ρξήζεο», σο εμήο: 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 ΔΓΓΡΑΦΩΝ 

ΗΟΛΟΓΗΜΩΝ ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ   

86.00.00.000 Μηθηά θέξδε 

εθκεηάιιεπζεο 7.400.000,00 

 86.00.01.000 Άιια έζνδα 

εθκεηάιιεπζεο 530.000,00 

 86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 

  86.00.02.000 Έμνδα δηνηθεηηθήο 

 

870.000,00 
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ιεηηνπξγίαο 

86.00.04.000 Έμνδα ιεηηνπξγίαο 

δηάζεζεο 

 

170.000,00 

86.01.09.000 Υξεσζηηθνί ηφθνη & 

ζπλαθή έμνδα 

 

700.000,00 

86.02.08.000 Έθηαθηεο δεκίεο 

 

50.000,00 

86.02.09.000 Έμνδα πξνεγνχκελσλ 

ρξήζεσλ 

 

20.000,00 

96.99.00.000 Καζαξά θέξδε ρξήζεο 

 

6.120.000,00 

Καζαξά θέξδε ρξήζεο 
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2. Πξνζδηνξίδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ζηηο 31.12.11 κε βάζε ηε 

θνξνινγηθή ινγηζηηθή εμσινγηζηηθά (δειαδή ρσξίο ινγηζηηθέο εγγξαθέο) 

Με βάζε ηα δεδνκέλα πνπ αλαγξάθνληαη ζην πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην, ζην θχιιν 

κεξηζκνχ, έρνληαο ππφςε θαη ηα ηειηθά απνζέκαηα, πξνζδηνξίδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο εμσινγηζηηθά κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, σο εμήο: 

 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ 

ΜΗΚΣΟΤ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ 

ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ  

 

   1. ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

   α.  Α & Β ΤΛΔ  

 

   

 

Απνζέκαηα αξρήο 0,00 

πιένλ Αγνξέο ρξήζεο  19.000.000,00 

ζχλνιν  

 

19.000.000,00 

κείνλ  Απνγξαθή ιήμεο 9.000.000,00 

   

 

Κόζηνο α& Β πιώλ πνπ 

αλαιώζεθαλ   ζηελ 

παξαγσγή  10.000.000,00 

   

   

β. 

ΓΑΠΑΝΔ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ( από 

θύιιν κεξηζκνύ ) 

 

   

 

Ακνηβέο & έμνδα 

πξνζσπηθνχ  1.000.000,00 

 

Γηάθνξα έμνδα 400.000,00 

 

Απνζβέζεηο παγίσλ  200.000,00 

 

ύλνιν δαπαλώλ 

παξαγσγήο 1.600.000,00 
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ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

Α.  

Κφζηνο α& Β πιψλ πνπ 

δηαηέζεθαλ ζηελ 

παξαγσγή  10.000.000,00 

Β 

χλνιν δαπαλψλ 

παξαγσγήο 1.600.000,00 

 

ΚΟΣΟ 

ΠΑΡΑΥΘΔΝΣΧΝ 

ΔΣΟΗΜΧΝ 

ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 11.600.000,00 

   

   

2. 

ΚΟΣΟ 

ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ 

ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 

 

   

 

Απνγξαθή έλαξμεο 

εηνίκσλ  8.000.000,00 

 

Κφζηνο παξαρζέλησλ 

εηνίκσλ πξντφλησλ 11.600.000,00 

ζχλνιν  

 

19.600.000,00 

κείνλ  Απνγξαθή ιήμεο εηνίκσλ 7.000.000,00 

 

Κφζηνο πσιεζέλησλ 

πξντφλησλ 12.600.000,00 

   

 

ΜΗΚΣΟ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΑΠΌ 

ΠΧΛΖΔΗ 

ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 

 

   

 

Πσιήζεηο πξντφλησλ 20.000.000,00 

κείνλ  Κφζηνο πσιεζέλησλ 12.600.000,00 

 

Μηθηφ απνηέιεζκα 

πξντφλησλ 7.400.000,00 
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3 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ 

ΔΚΜΔΣΑΛΔΤΖ 

 

   

 

Μηθηφ απνηέιεζκα 7.400.000,00 

πιένλ 

Έζνδα παξεπφκελσλ 

αζρνιηψλ ( ιφγ. 75) 530.000,00 

κείνλ  

Έμνδα δηνηθεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο  870.000,00 

 

Δμάδα ιεηηνπξγίαο 

δηαζέζεσο 170.000,00 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 700.000,00 

 

Απνηέιεζκα 

Δθκεηάιιεπζεο 6.190.000,00 

   

 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ 

ΥΡΖΖ 

 

 

Απνηέιεζκα 

Δθκεηάιιεπζεο 6.190.000,00 

κείνλ  Έθηαθηεο δεκίεο  50.000,00 

 

Έμνδα πξνεγνπκέλσλ 

ρξήζεσλ 20.000,00 

 

Καζαξό απνηέιεζκα 

ρξήζεο  6.120.000,00 

 

3. Γηαλνκή ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδώλ (ηεο θνξνινγηθήο ινγηζηηθήο) 

Σα ινγηζηηθά (πξαγκαηηθά) θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηα Γ.Λ.Π.( βιέπε ζηελ 

ζπλέρεηα)  αλέξρνληαη ζην πνζφ 4.960.000 επξψ. Σα θαζαξά θέξδε κε βάζε ηα 

θνξνινγηθά βηβιία αλέξρνληαη ζην πνζφ 6.120.000 επξψ θαη νη ινγηζηηθέο δηαθνξέο ( 

θνξνινγηθφ πξφζηηκν) ζην πνζφ 20.000 επξψ. Γηα λα δηαλεκεζνχλ ηα θέξδε απηά 

αθνινπζείηαη ε εμήο ζεηξά απφ δηεξγαζίεο: 

I. Απνθαζίδεη ην Γ.. γηα ηε δηαλνκή ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ 
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο «ΥΑΛΒΑ» Α.Δ. απνθαζίδεη λα πξνηείλεη 

ζηελ ηαθηηθή γεληθνί ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ , φπσο ηα θέξδε ηεο ρξήζεσο λα 

δηαηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/20 . 

Α. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΦΟΡΟΤ 

 

   

 

Καζαξφ απνηέιεζκα ρξήζεο  6.120.000,00 

πιένλ Λνγηζηηθέο δηαθνξέο  20.000,00 

 

Φνξνινγεηέα θέξδε 6.140.000,00 

   

 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 20% 1.228.000,00 

   Β.  ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟΤ 

   

 

Καζαξφ απνηέιεζκα ρξήζεο  6.120.000,00 

κείνλ  Φφξνο εηζνδήκαηνο 1.228.000,00 

 

Τπφινηπν θεξδψλ Υ 5% 4.892.000,00 

 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 244.600,00 

Γ  ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΗΜΑ   

 

Καζαξφ απνηέιεζκα ρξήζεο  6.120.000,00 

κείνλ  Αλαινγψλ θφξνο εηζνδήκαηνο 20% 1.224.000,00 

 

Τπφινηπν θεξδψλ  4.896.000,00 

κείνλ  Κξάηεζε γηα ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ 244.600,00 

 

Πνζνζηφ επί ηνπ ππνινίπνπ ησλ 

θεξδψλ 35% 

 

Γηαλεκεηέν κέξηζκα 1.627.990,00 

 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΚΔΡΓΧΝ ΔΗ ΝΈΟ 3.019.410,00 

   4.Λνγηζηηθέο εγγξαθέο γηα ηε δηάζεζε απνηειεζκάησλ κε βάζε ηε θνξνινγηθή 

ινγηζηηθή 

χκθσλα κε φζα είλαη γξακκέλα ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα δηαλνκήο θεξδψλ, νη 

ινγηζηηθέο εγγξαθέο γηα ηε δηαλνκή θεξδψλ αθνινπζνχλ ηελ εμήο ζεηξά: α) Με ην 

πνζφ 1.535.000 επξψ ηνπ θφξνπ, γίλνληαη νη παξαθάησ δχν ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζην 

«εκεξνιφγην εγγξαθψλ ηζνινγηζκψλ», σο εμήο: 
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ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 

ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΗΟΛΟΓΗΜΩΝ ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

88 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ 

ΓΗΑΘΔΖ 

  88.08.00.000 Φφξνο εηζνδήκαηνο 1.228.000,00 

 54 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ 

– ΣΔΛΖ 

  54.07.00.000 Φφξνο εηζνδήκαηνο 

 

1.228.000,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 2011 

  ------------ 31.12.11 ------------ 

  54 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ 

ΣΔΛΖ 

  54.07.00.000 Φφξνο εηζνδήκαηνο 1.228.000,00 

 54 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ 

ΣΔΛΖ 

  54.08.00.000 Λνγαξηαζκφο 

εθθαζάξηζεο θφξσλ 

 

1.228.000,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 2011 

  β) Με ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ θφξνπ πνπ βαξχλεη ηελ ηξέρνπζα ρξήζε (2011) θαη ε 

νπνία είλαη 982.400 επξψ γίλεηαη ε παξαθάησ ινγηζηηθή εγγξαθή: 

 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 ΔΓΓΡΑΦΩΝ 

ΗΟΛΟΓΗΜΩΝ ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

33 ΥΡΔΩΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ 

  33.13.00.000 Πξνθαηαβνιή θφξνπ 

εηζνδήκαηνο 982.400,00 

 54 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ ΣΔΛΖ 

  54.08.00.000 Λνγαξηαζκφο εθθαζάξηζεο 

θφξσλ 

 

982.400,00 

Πξνθαηαβνιή θφξνπ γηα ηελ επφκελε ρξήζε 

  γ) Σα θαζαξά θέξδε ηεο ρξήζεο 2011 κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία αλέξρνληαη 

ζην πνζφ 6.120.000 επξψ. Με ην πνζφ απηφ θαζψο θαη κε ην θφξν εηζνδήκαηνο 

1.228.000 επξψ γίλνληαη νη δπν παξαθάησ ινγηζηηθέο εγγξαθέο: 
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ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 

ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΗΟΛΟΓΗΜΩΝ ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 

  86.99.00.000 Καζαξά απνηειέζκαηα 

ρξήζεο 6.120.000,00 

 88 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ 

ΓΗΑΘΔΖ 

  88.00.00.000 Καζαξά θέξδε ρξήζεο 

 

6.120.000,00 

Καζαξά θέξδε ρξήζεο 

  ----------- 31.12.11 ---------- 

  88 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ 

ΓΗΑΘΔΖ 

  88.00.00.000 Καζαξά θέξδε ρξήζεο 6.120.000,00 

 88 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ 

ΓΗΑΘΔΖ 

  88.08.00.000 Φφξνο εηζνδήκαηνο 

 

1.228.000,00 

88.99.00.000 Κέξδε πξνο δηάζεζε 

 

4.892.000,00 

Κέξδε πξνο δηάζεζε 

  δ) Γηα ηε δηάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα δηαλνκήο θεξδψλ, 

γίλεηαη ε παξαθάησ ινγηζηηθή εγγξαθή: 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 

ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΗΟΛΟΓΗΜΩΝ ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

88 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ 

ΓΗΑΘΔΖ 

  88.99.00.000 Κέξδε πξνο δηάζεζε 4.892.000,00 

 41 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ – ΓΗΑΦΟΡΔ 

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ 

  41.02.00.000 Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 

 

244.600,00 

   42 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗ ΝΔΟ 

  42.00.00.001 Τπφινηπν θεξδψλ 

ρξήζεο 2008 

 

3.019.410,00 

53 ΠΗΣΩΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ 
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53.01.00.000 Μεξίζκαηα πιεξσηέα 

θνηλψλ αλσλχκσλ κεηνρψλ 

 

1.627.990,00 

   Δγγξαθή δηαλνκήο θεξδψλ 

   

1. Δλεκέξσζε αλαιπηηθνύ θαζνιηθνύ θαη ζύληαμε νξηζηηθνύ ηζνδπγίνπ 

α) Με φιεο ηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ηψξα θαη κε βάζε ηα 

δεδνκέλα απφ ην πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην ελεκεξψλεηαη ην αλαιπηηθφ θαζνιηθφ κε 

βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. 

Γηα δηεπθφιπλζε, ελεκεξψλνληαη κφλν νη ινγαξηαζκνί πνπ παξακέλνπλ ζην ηέινο κε 

ρξεσζηηθά ή πηζησηηθά ππφινηπα. 

β) ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ ζπληάζζεηαη ην 

νξηζηηθφ ηζνδχγην. Σν νξηζηηθφ ηζνδχγην απνηειεί ζηελ νπζία ηελ απνγξαθή θαη ηνλ 

ηζνινγηζκφ ηέινπο ρξήζεο (κε 31.12.11). 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΚΑΘΟΛΗΚΟ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 

2. πληάζζνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηε Φνξνινγηθή 

Ννκνζεζία 

Με βάζε ην πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην θαη έρνληαο ζπγρξφλσο ππφςε ηνλ πίλαθα 

δηαλνκήο θεξδψλ, ζπληάζζνληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζηε ζπλέρεηα ζην ζεσξεκέλν 

«βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκψλ», κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο θαη ηνπ Γ.Λ.., νη παξαθάησ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο: α) Ο ηζνινγηζκφο. 

β)Ζ Γεληθή Δθκεηάιιεπζε γ) Ζ Καηάζηαζε κε ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο. δ) Ο 

Πίλαθαο Γηάζεζεο απνηειεζκάησλ. 

 

ΗΟΛΟΓΗΜΟ 31/12/2011 

 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

   

    

ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Αμία θηήζεο Απνζβέζεηο 

Αλαπφζβεζηε 

αμία 

    α) Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

   Λνηπέο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 500.000,00 200.000,00 300.000,00 
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β) Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

   11 Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα 2.000.000,00 660.000,00 1.340.000,00 

12 Μεραλήκαηα – Σερληθέο 

εγθαηαζηάζεηο 4.500.000,00 2.180.000,00 2.320.000,00 

χλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνχ 7.000.000,00 3.040.000,00 3.960.000,00 

    ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ – ΓΗΑΘΔΗΜΟ 

   α) Απνζέκαηα 

   21 Πξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή 

  

7.000.000,00 

24 Α’ & Β’ χιεο – πιηθά ζπζθεπαζίαο 

  

9.000.000,00 

    β) Απαηηήζεηο 

   30 Πειάηεο 

  

800.000,00 

33 Υξεψζηεο δηάθνξνη 

  

982.400,00 

    γ) Γηαζέζηκν 

   38.00 Σακείν 

  

1.040.000,00 

χλνιν θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 

   

   

18.837.750,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

  

22.797.750,00 

    ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

   ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

   40 Κεθάιαην κεηνρηθφ 

  

14.000.000,00 

41.02 Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 

  

944.600,00 

42.00 Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν 

  

3.019.410,00 

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 

  

17.429.000,00 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

   Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

   50 Πξνκεζεπηέο 

  

900.000,00 

53 Πηζησηέο δηάθνξνη 

  

1.627.990,00 

54 Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε 

  

2.210.400,00 

χλνιν ππνρξεψζεσλ 

  

5.368.750,00 
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ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 

  

22.797.750,00 

 

 

ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΗ 31.12.11 

ΥΡΔΧΖ 

  

   α) Απνζέκαηα έλαξμεο ρξήζεο 

  21 Πξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή 

 

8.000.000,00 

   β) Αγνξέο ρξήζεο 

  24 Α’ & Β’ χιεο – πιηθά ζπζθεπαζίαο 

 

19.000.000,00 

   γ) Μείνλ: Απνζέκαηα ηέινπο ρξήζεο 

  21 Πξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή 7.000.000,00 

 

24 Α’ & Β’ χιεο – πιηθά ζπζθεπαζίαο 9.000.000,00 

-

16.000.000,00 

Αγνξέο θαη δηαθνξά (+-) απνζεκάησλ 

 

11.000.000,00 

   δ) Οξγαληθά έμνδα 

  

   60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 

 

1.400.000,00 

64 Γηάθνξα έμνδα 

  64.00 Έμνδα κεηαθνξψλ 

 

500.000,00 

65 Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 

 

700.000,00 

66 Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 

 

740.000,00 

πλνιηθφ θφζηνο εζφδσλ 

 

14.340.000,00 

Κέξδε εθκεηάιιεπζεο (νιηθά θέξδε 

εθκεηάιιεπζεο) 

 

6.190.000,00 

   ΠΗΣΧΖ 

  α) Πσιήζεηο 

  71 Πξντφλησλ έηνηκσλ θαη εκηηειψλ 

 

20.000.000,00 

   β) Λνηπά νξγαληθά έζνδα 

  75 Έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ 

 

530.000,00 
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χλνιν απφ νξγαληθά έζνδα 

 

20.530.000,00 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ ΜΔ 31.12.11 

 

α) Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο 

 Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο) 20.000.000,00 

- Κφζηνο πσιήζεσλ 

-

12.600.000,00 

Μηθηά θέξδε 7.400.000,00 

Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο  530.000,00 

χλνιν 7.930.000,00 

- Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο    

870.000 

 - Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο       

170.000 - 1.040.000 

Μεξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) 

εθκεηάιιεπζεο 6.890.000,00 

- Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα -700.000,00 

Οιηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) 

εθκεηάιιεπζεο 6.190.000,00 

- Έθηαθηεο δεκίεο -50.000,00 

- Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ -20.000,00 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

(θέξδε) ΥΡΖΖ πξν θφξσλ 6.120.000,00 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΗ 31.12.11 

Καζαξά θέξδε ρξήζεο 6.120.000 

- Φφξνο εηζνδήκαηνο - 1.228.000 

Κέξδε πξνο δηάζεζε 4.892.000 

Ζ δηάζεζε ησλ θεξδψλ γίλεηαη σο εμήο: 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 244.600 

Α’ κέξηζκα 1.627.990 
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Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν 3.019.410 

χλνιν 4.892.000 

 

II. ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ Γ.Λ.Π. 

Λνγηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο ελέξγεηεο κε 31.12.11 κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. 

1. πληάζζεηαη ην «Α Πξνζσξηλό ηζνδύγην» ηεο 31.12.11 κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. 

Οη ινγηζηηθέο εγγξαθέο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2011 κε βάζε 

ηε θνξνινγηθή ινγηζηηθή, κεηαθέξνληαη ζπλνιηθά ή αλά εκέξα ή αλά κήλα ή αλά 

ηξίκελν θιπ. ή ζην ηέινο ηνπ έηνπο ζπλνιηθά, θαη νπσζδήπνηε αλά ηξηηνβάζκην ή 

ηεηαξηνβάζκην θιπ. ινγαξηαζκφ ηνπ Γ.Λ.. (δειαδή αλά ηειεπηαία βαζκίδα ηνπ 

Γ.Λ.. πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία) κέζα ζην ίδην πξφγξακκα ηνπ Ζ/Τ, αιιά ζε 

μερσξηζηφ φκσο ρψξν (πεδίν) πνπ είλαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ησλ Γ.Λ.Π. 

ηνλ ίδην ρψξν ηνπ πξνγξάκκαηνο ππάξρνπλ επίζεο θαη νη ινγαξηαζκνί ησλ ΓΛΠ κε 

ηα πνζά ηεο πξνεγνχκελεο απνγξαθήο ηεο 31.12.10. Έηζη, κε ηνπο ινγαξηαζκνχο 

απηνχο, πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηε θνξνινγηθή ινγηζηηθή, ελεκεξψλεηαη θαη 

πξνζαπμάλεηαη ε ήδε ππάξρνπζα πξνεγνχκελε απνγξαθή ηεο 31.12.10 πνπ είρε 

ζπληαρζεί κε βάζε ηα ΓΛΠ. Οπφηε ζπληάζζεηαη, ζηε ζπλέρεηα, ην πξψην ηζνδχγην 

ηεο 31.12.11 κε βάζε ηα ΓΛΠ, πνπ νλνκάδεηαη πξνο δηάθξηζε «Α’ Πξνζσξηλφ 

ηζνδχγην ΓΛΠ κε 31.12.11». 

 

Α’ ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΗΟΕΤΓΗΟ ΣΗ 31.12.11 ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ Γ.Λ.Π. 

 

ΤΠΟΛΟΗΠΑ 

 ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΥΡΔΩΣΗΚΑ ΠΗΣΩΣΗΚΑ 

11 ΚΣΗΡΗΑ 

  11.00.00.000 Κηίξηα απνγξαθήο 2.000.000,00 

 11.99.01.000 Απνζβεζκέλα θηίξηα 

 

360.000,00 

12 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 

  12.00.00.000 Μεραλήκαηα απνγξαθήο 4.500.000,00 

 12.99.02.000 Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα 

 

1.240.000,00 

16 ΑΩΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ 

  16.17.00.000 Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα Ζ/Τ απνγξαθήο 500.000,00 

 16.99.17.000 Απνζβεζκέλα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα Ζ/Τ 100.000,00 
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18 ΤΜΜΔΣΟΥΔ 

  18.50.00.016 Αλαβαιιφκελνη θφξνη απφ αζψκαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο 75.000,00 

 21 ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΔΣΟΗΜΑ ΚΑΗ ΖΜΗΣΔΛΖ 

  21.00.00.000 Απνζέκαηα απνγξαθήο 8.000.000,00 

 24 Α’ & Β’ ΤΛΔ – ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 

  24.00.00.000 Αγνξέο ρξήζεο  19.000.000,00 

 30 ΠΔΛΑΣΔ 

  30.00.00.000  Παπαδφπνπινο 800.000,00 

 38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ 

  38.00.00.000 Σακείν επηρείξεζεο 1.040.000,00 

 40 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

  40.00.00.000 Καηαβεβιεκέλν Μ.Κ. θνηλψλ κεηνρψλ 

 

14.000.000,00 

41 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ 

  41.02.00.000 Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 

 

700.000,00 

42 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗ ΝΔΟ 

  42.00.00.000 Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν 2010 

 

390.000,00 

45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

  45.50.00.011 Αλαβαιιφκελνη θφξνη απφ θηίξηα 

 

180.000,00 

45.50.00.012 Αλαβαιιφκελνη θφξνη απφ κεραλήκαηα 

 

425.000,00 

50 ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ 

  50.00.00.000 Μαληάο Γεψξγηνο 

 

900.000,00 

60 ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

  60.00.00.000 Σαθηηθέο απνδνρέο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ 1.000.000,00 

 66.03.00.000 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ έκκηζζνπ 

πξνζσπηθνχ 400.000,00 

 64 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ 

  64.00.00.000 Έμνδα κεηαθνξψλ εζσηεξηθνχ 500.000,00 

 65 ΣΟΚΟΗ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ΔΞΟΓΑ 

  65.05.00.000 Σφθνη θαη έμνδα ηξαπέδεο 700.000,00 

 66 ΑΠΟΒΔΔΗ 

  66.01.00.000 Απνζβέζεηο θηηξίσλ 160.000,00 

 66.02.00.000 Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ 480.000,00 
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66.05.17.000 Απνζβέζεηο εμφδσλ αλαδηνξγάλσζεο 100.000,00 

 71 ΠΩΛΖΔΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΔΣΟΗΜΩΝ ΚΑΗ ΖΜΗΣΔΛΩΝ 

 71.00.00.000 Πσιήζεηο ρνλδξηθέο  

 

20.000.000,00 

75 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΑΥΟΛΗΩΝ 

  75.00.03.000 Έζνδα απφ επηζθεπή αγαζψλ ηξίησλ 

 

530.000,00 

81 ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

  81.02.02.000 Εεκίεο απφ εθπνίεζε κεραλεκάησλ 50.000,00 

 82 ΔΟΓΑ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΩΝ ΥΡΖΔΩΝ 

 82.00.00.000 Φνξνινγηθά πξφζηηκα 20.000,00 

 ΤΝΟΛΑ 38.825.000,00 38.825.000,00 

 

 

2. Γίλνληαη νη εγγξαθέο ηαθηνπνίεζεο ή πξνζαξκνγήο κε βάζε ηα ΓΛΠ 

1)  Κηίξηα 

α) Απνζβέζεηο ζηα θηίξηα (ηαθηνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ 66.01 «Απνζβέζεηο 

θηηξίσλ») 

Σα θηίξηα έρνπλ σθέιηκν ρξφλν δσήο 50 έηε. Οπφηε, νη εηήζηεο απνζβέζεηο κε βάζε 

ηα ΓΛΠ αλέξρνληαη ζην πνζφ 40.000 επξψ (αξρηθή αμία 2.000.000/50 έηε = 40.000 

επξψ). 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην Α’ πξνζσξηλφ ηζνδχγην ε εηαηξεία δηελήξγεζε θνξνινγηθέο 

απνζβέζεηο γηα ηα θηίξηα απηά 160.000 επξψ. 

Με ηε δηαθνξά ινηπφλ ησλ απνζβέζεσλ ζηα θηίξηα πνπ είλαη 120.000 επξψ (160.000 

– 40.000 = 20.000 επξψ) θαη ζην «Ζκεξνιφγην Γηαθνξψλ κε ηα ΓΛΠ» γίλεηαη ε 

παξαθάησ εγγξαθή γηα ηνλ αληηινγηζκφ ηνπ πνζνχ απηνχ, σο εμήο: 

 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΜΔ ΣΑ 

Γ.Λ.Π. ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

11 ΚΣΗΡΗΑ 

  11.99.01.000 Απνζβεζκέλα θηίξηα 120.000,00 

 66 ΑΠΟΒΔΔΗ 

  66.01.00.000 Απνζβέζεηο θηηξίσλ 

 

120.000,00 

Πξνζαξκνγή ζηηο απνζβέζεηο κε ηα Γ.Λ.Π. 

   

β) Αλαβαιιόκελνο θόξνο γηα ηηο απνζβέζεηο ζηα θηίξηα 
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Ζ δηαθνξά ζηηο απνζβέζεηο είλαη 120.000 επξψ. Δπεηδή, νη απνζβέζεηο κε βάζε ηα 

Γ.Λ.Π. είλαη ιηγφηεξεο (40.000 επξψ) απφ εθείλεο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηε 

θνξνινγηθή ινγηζηηθή (160.000 επξψ), ν θφξνο ηεο δηαθνξάο απηήο κε ζπληειεζηή 

θφξνπ 20% πνπ ηζρχεη ηε ρξνληά απηή, ζεσξείηαη φηη είλαη ππνρξέσζε γηα ηελ 

επηρείξεζε. 

Με ην πνζφ ινηπφλ απηφ ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ πνπ είλαη 30.000 επξψ 

(120.000*20% = 24.000 επξψ) θαη ζην «Ζκεξνιφγην Γηαθνξψλ κε ηα Γ.Λ.Π.» γίλεηαη 

ε εμήο ινγηζηηθή εγγξαθή: 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΜΔ ΣΑ 

Γ.Λ.Π. ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 

  86.60.00.000 Έμνδν απφ θφξν εηζνδήκαηνο 24.000,00 

 45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

  45.50.00.011 Αλαβαιιφκελνη θφξνη απφ θηίξηα 

 

24.000,00 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο απφ θηίξηα 

 

2) Μεραλήκαηα 

α) Απνζβέζεηο ζηα κεραλήκαηα (ηαθηνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ 66.02 

«Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ») 

Ωο σθέιηκνο ρξφλνο δσήο γηα ηα κεραλήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ εηαηξεία απηή, 

ζεσξνχληαη ηα 20 έηε θαη σο ππνιεηκκαηηθή ηνπο αμία ην πνζφ 500.000 επξψ. Καηά 

ζπλέπεηα, κε βάζε ηα ΓΛΠ νη εηήζηεο απνζβέζεηο ζα πξέπεη λα είλαη 200.000 επξψ 

(4.500.000 αξρηθή αμία – 500.000 ππφι. Αμία)/20 έηε = 200.000 επξψ). 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην Α’ πξνζσξηλφ ηζνδχγην, ε εηαηξεία απηή δηελήξγεζε 

θνξνινγηθέο απνζβέζεηο γηα ηα ίδηα απηά κεραλήκαηα πνπ αλέξρνληαη ζην πνζφ 

480.000 επξψ. 

Με ηε δηαθνξά ινηπφλ ησλ απνζβέζεσλ ζηα ζπγθεθξηκέλα απηά κεραλήκαηα πνπ 

είλαη 280.000 επξψ (480.000 – 200.000 = 280.000 επξψ) θαη ζην «Ζκεξνιφγην 

Γηαθνξψλ κε ηα ΓΛΠ» γίλεηαη ε παξαθάησ ινγηζηηθή εγγξαθή γηα ηνλ αληηινγηζκφ 

ζηε δηαθνξά απηή απφ ηηο απνζβέζεηο, σο εμήο: 

 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΜΔ ΣΑ 

Γ.Λ.Π. ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 
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12 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 

  12.99.02.000 Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα 280.000,00 

 66 ΑΠΟΒΔΔΗ 

  66.02.00.000 Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ 

 

280.000,00 

Πξνζαξκνγή ζηηο απνζβέζεηο κε ηα Γ.Λ.Π. 

   

 

β) Αλαβαιιόκελνο θόξνο γηα ηηο απνζβέζεηο ζηα κεραλήκαηα 

Ζ δηαθνξά ζηηο απνζβέζεηο είλαη 280.000 επξψ. Δπεηδή φκσο, νη απνζβέζεηο κε βάζε 

ηα Γ.Λ.Π. είλαη ιηγφηεξεο (200.000 επξψ) απφ εθείλεο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηε 

θνξνινγηθή ινγηζηηθή (480.000 επξψ), ν θφξνο ηεο δηαθνξάο απηήο κε ζπληειεζηή 

θφξνπ 20% πνπ ηζρχεη ηε ρξήζε 2008, ζεσξείηαη σο ππνρξέσζε γηα ηελ επηρείξεζε. 

Με ην πνζφ ινηπφλ απηφ ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ πνπ είλαη 70.000 επξψ 

(280.000*20% = 56.000 επξψ) θαη ζην «Ζκεξνιφγην Γηαθνξψλ κε ηα Γ.Λ.Π.» γίλεηαη 

ε εμήο ινγηζηηθή εγγξαθή: 

 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΜΔ ΣΑ 

Γ.Λ.Π. ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 

  86.60.00.000 Έμνδν απφ θφξν εηζνδήκαηνο 56.000,00 

 45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

  45.50.00.012 Αλαβαιιφκελνη θφξνη απφ κεραλήκαηα 

 

56.000,00 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο απφ κεραλήκαηα 

   

3) Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

α) Απνζβέζεηο ζηηο αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (ηαθηνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ 

66.05.17 «Απνζβέζεηο εμόδσλ αλαδηνξγάλσζεο») 

Ο ινγηζηήο δηελεξγεί θάζε ρξφλν απνζβέζεηο γηα ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα 100.000 

επξψ. ηα ΓΛΠ δελ δηελεξγνχληαη ηέηνηεο απνζβέζεηο.  

Με ην πνζφ ινηπφλ 100.000 επξψ θαη ζην «Ζκεξνιφγην Γηαθνξψλ κε ηα ΓΛΠ» 

γίλεηαη ε παξαθάησ ινγηζηηθή εγγξαθή αληηινγηζκνχ γηα ηηο απνζβέζεηο απηέο, σο 

εμήο: 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΜΔ ΣΑ Γ.Λ.Π. ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 
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16 ΑΩΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ   

16.99.17.000 Απνζβεζκέλα Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα Ζ/Τ 100.000,00  

66 ΑΠΟΒΔΔΗ   

66.05.17.000 Απνζβέζεηο εμφδσλ αλαδηνξγάλσζεο  100.000,00 

Πξνζαξκνγή κε ηα Γ.Λ.Π.   

 

β) Αλαβαιιόκελνο θόξνο γηα ηηο απνζβέζεηο ζηα κεραλήκαηα 

Οη απνζβέζεηο κε ηε θνξνινγηθή ινγηζηηθή είλαη 100.000 επξψ θαη κε ηα ΓΛΠ κεδέλ 

(0). Γειαδή, νη θνξνινγηθέο απνζβέζεηο είλαη κεγαιχηεξεο θαηά ην πνζφ 100.000 

επξψ. Με ζπληειεζηή θφξνπ 20%, ν αλαβαιιφκελνο θφξνο είλαη 20.000 επξψ 

(100.000 * 20% = 20.000 επξψ) πνπ ζεσξείηαη σο ππνρξέσζε γηα ηελ επηρείξεζε.  

Με ην πνζφ ινηπφλ ησλ 20.000 επξψ ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ θαη ζην 

«Ζκεξνιφγην Γηαθνξψλ κε ηα Γ.Λ.Π.» γίλεηαη ε παξαθάησ ινγηζηηθή εγγξαθή: 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΜΔ ΣΑ Γ.Λ.Π. ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 

  86.60.00.000 Έμνδν απφ θφξν εηζνδήκαηνο 20.000,00 

 18 ΤΜΜΔΣΟΥΔ 

  18.50.00.016 Αλαβαιιφκελνη θφξνη απφ αζψκαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο 

 

20.000,00 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο απφ αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

  4)  Εεκίεο από πώιεζε κεραλεκάησλ 

ην πξνζσξηλφ ηζνδχγην ησλ ΓΛΠ εκθαλίδεηαη ν ινγαξηαζκφο 81.02 κε ρξεσζηηθφ 

ππφινηπν 50.000 επξψ. Σν πνζφ απηφ ζεσξείηαη γηα ηα ΓΛΠ σο «θπζηνινγηθφ έμνδν» 

θαη ζην «Ζκεξνιφγην Γηαθνξψλ κε ηα ΓΛΠ» γίλεηαη ε παξαθάησ ινγηζηηθή εγγξαθή 

ηεο ηαθηνπνίεζεο, σο εμήο: 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΜΔ ΣΑ Γ.Λ.Π. ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

64 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ 

  64.50.12.000 Εεκίεο απφ πψιεζε κεραλεκάησλ 50.000,00 

 81 ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

  81.02.02.000 Εεκίεο απφ εθπνίεζε κεραλεκάησλ 

 

50.000,00 

Μεηαθνξά ζηα θπζηνινγηθά έμνδα 

 

5) Φόξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρνλ) θαη πξνθαηαβνιή θόξνπ 
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Με ην θφξν εηζνδήκαηνο πνπ είλαη 1.228.000 επξψ θαη κε ηελ πξνθαηαβνιή θφξνπ 

πνπ είλαη 982.400 επξψ, γίλνληαη νη εμήο δχν ινγηζηηθέο εγγξαθέο: 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΜΔ ΣΑ 

Γ.Λ.Π. ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 

  86.60.00.000 Έμνδν απφ θφξν εηζνδήκαηνο 1.228.000,00 

 54 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ ΣΔΛΖ 

  54.07.00.000 Φφξνο εηζνδήκαηνο 

 

1.228.000,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρνλ) 

  ---------- 31.12.11 ---------- 

  54 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ ΣΔΛΖ 

  54.07.00.000 Φφξνο εηζνδήκαηνο 1.228.000,00 

 33 ΥΡΔΩΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ 

  33.13.00.000 Πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο 982.400,00 

 54 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ ΣΔΛΖ 

  54.08.00.000 Δθθαζάξηζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 

 

2.210.400,00 

Δθθαζάξηζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 

 

3. πληάζζεηαη ην «Πξνζαξκνζκέλν ηζνδύγην κε βάζε ηα ΓΛΠ» 

Με ηα πνζά απφ ηηο πην πάλσ ινγηζηηθέο εγγξαθέο ηεο πξνζαξκνγήο κε βάζε ηα ΓΛΠ 

ελεκεξψλεηαη ην αλαιπηηθφ θαζνιηθφ. 

ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ην ελεκεξσκέλν πιένλ αλαιπηηθφ θαζνιηθφ ζπληάζζεηαη έλα 

δεχηεξν ηζνδχγην κε βάζε ηα ΓΛΠ ζηηο 31.12.11 πνπ νλνκάδεηαη «Πξνζαξκνζκέλν 

ηζνδχγην κε βάζε ηα ΓΛΠ». 

 

ΤΠΟΛΟΗΠΑ 

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΥΡΔΧΖ ΠΗΣΧΖ 

11 ΚΣΗΡΗΑ 

  11.00.00.000 Κηίξηα απνγξαθήο 2.000.000,00 

 11.99.01.000 Απνζβεζκέλα θηίξηα 

 

240.000,00 

12 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 

  12.00.00.000 Μεραλήκαηα απνγξαθήο 4.500.000,00 

 12.99.02.000 Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα 

 

960.000,00 

18 ΤΜΜΔΣΟΥΔ 
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18.50.00.016 Αλαβαιιφκελνη θφξνη απφ 

αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 55.000,00 

 21 ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΣΟΗΜΑ ΚΑΗ ΖΜΗΣΔΛΖ 

  21.00.00.000 Απνζέκαηα απνγξαθήο 8.000.000,00 

 24 Α’ & Β’ ΤΛΔ – ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 

  24.00.00.000 Αγνξέο ρξήζεο  19.000.000,00 

 30 ΠΔΛΑΣΔ 

  30.00.00.000  Παπαδφπνπινο 800.000,00 

 33 ΥΡΔΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ 

  33.13.00.000 Πξνθαηαβνιή θφξνη 982.400,00 

 38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ 

  38.00.00.000 Σακείν επηρείξεζεο 1.040.000,00 

 40 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

  40.00.00.000 Καηαβεβιεκέλν Μ.Κ. θνηλψλ 

κεηνρψλ 

 

14.000.000,00 

41 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ 

  41.02.00.000 Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 

 

700.000,00 

42 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗ ΝΔΟ 

  42.00.00.000 Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν 

 

390.000,00 

45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

  45.50.00.011 Αλαβαιιφκελνη θφξνη απφ θηίξηα 

 

204.000,00 

45.50.00.012 Αλαβαιιφκελνη θφξνη απφ 

κεραλήκαηα 

 

481.000,00 

50 ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ 

  50.00.00.000 Μαληάο Γεψξγηνο 

 

900.000,00 

54 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ ΣΔΛΖ 

  54.08.00.000 Λνγαξηαζκφο εθθαζάξηζεο θφξσλ 

 

2.210.400,00 

60 ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

  60.00.00.000 Σαθηηθέο απνδνρέο έκκηζζνπ 

πξνζσπηθνχ 1.000.000,00 

 66.03.00.000 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ 

έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ 400.000,00 

 64 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ 
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64.00.00.000 Έμνδα κεηαθνξψλ εζσηεξηθνχ 500.000,00 

 64.50.12.000 Εεκίεο απφ πψιεζε κεραλεκάησλ 50.000,00 

 65 ΣΟΚΟΗ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ΔΞΟΓΑ 

  65.05.00.000 Σφθνη θαη έμνδα ηξαπέδεο 700.000,00 

 66 ΑΠΟΒΔΔΗ 

  66.01.00.000 Απνζβέζεηο θηηξίσλ 40.000,00 

 66.02.00.000 Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ 200.000,00 

 71 ΠΧΛΖΔΗ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΣΟΗΜΧΝ 

ΚΑΗ ΖΜΗΣΔΛΧΝ 

  71.00.00.000 Πσιήζεηο ρνλδξηθέο  

 

20.000.000,00 

75 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΧΝ ΑΥΟΛΗΧΝ 

  75.00.03.000 Έζνδα απφ επηζθεπή αγαζψλ 

ηξίησλ  

 

530.000,00 

82 ΔΟΓΑ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΧΝ 

ΥΡΖΔΧΝ 

  82.00.00.000 Φνξνινγηθά πξφζηηκα 20.000,00 

 86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 

  86.60.00.000 Έμνδν απφ θφξν εηζνδήκαηνο 1.328.000,00 

 ΤΝΟΛΑ 40.615.400,00 40.615.400,00 

 

 

 

4. πληάζζεηαη ην «Φύιιν κεξηζκνύ ησλ θαη’ είδνο εμόδσλ» κε βάζε ηα ΓΛΠ 

Με ηα πνζά ησλ θαη’ είδνο εμφδσλ (ινγαξηαζκνί 60, 64, 65 θαη 66) πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζην «Πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην κε βάζε ηα ΓΛΠ» ζπληάζζεηαη ην 

«Φχιιν κεξηζκνχ ησλ θαη’ είδνο εμφδσλ». ’ απηφ ην θχιιν κεξηζκνχ εμφδσλ ζα 

πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε ίδηα ζηήιε «Έμνδα ιεηηνπξγίαο παξαγσγήο» κε εθείλε ηνπ 

θχιινπ κεξηζκνχ πνπ έρεη ζπληαρζεί κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. Γειαδή, νη 

δηαθνξέο ζηα θαη’ είδνο έμνδα ζα ζεσξνχληαη θπξίσο σο «έμνδα δηνηθεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο». 

Σν θχιιν κεξηζκνχ ησλ θαη’ είδνο εμφδσλ ζηα ΓΛΠ ζπληάζζεηαη σο εμήο: 

ΦΤΛΛΟ ΜΔΡΗΜΟΤ ΚΑΣ’ ΔΗΓΟ ΔΞΟΓΩΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ Γ.Λ.Π. ΣΗ 

31.12.11 
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ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΤΝΟΛΗΚΑ 

ΠΟΑ 

ΔΞΟΓΑ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΔΞΟΓΑ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΔΞΟΓΑ 

ΓΗΑΘΔΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟ

ΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

ΔΞΟΓΑ 

60 ΑΜΟΗΒΔ & 

ΔΞΟΓΑ 

ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

1.400.000,00 1.000.000,00 300.000,00 100.000,00 - 

64 ΓΗΑΦΟΡΑ 

ΔΞΟΓΑ 

550.000,00 400.000,00 120.000,00 30.000,00 - 

65 ΣΟΚΟΗ & 

ΤΝΑΦΖ 

ΔΞΟΓΑ 

700.000,00 - - - 700.000,00 

66 

ΑΠΟΒΔΔΗ 

240.000,00 200.000,00 - 40.000,00 - 

ΤΝΟΛΑ 2.890.000,00 1.600.000,00 420.000,00 170.000,00 700.000,00 

 

5. Απνηίκεζε απνζεκάησλ ζηελ απνγξαθή κε 31.12.11 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΣΔΛΟΤ  ΣΗ 31.12.2011  α) 21 . ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΔΣΟΗΜΑ ΚΑΗ 

ΖΜΗΣΔΛΖ 7.000.000€ β24. Α&Β ΤΛΔ – ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ  9.000.000€  

 

6. Γηελεξγνύληαη νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο γηα λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεο κε βάζε ηα ΓΛΠ 

1) Πξνζδηνξηζκόο ηνπ απνηειέζκαηνο ρξήζεο ζηα ΓΛΠ κε ινγηζηηθέο εγγξαθέο 

Με βάζε ηα ΓΛΠ πξνζδηνξίδνληαη ηα θέξδε ρξήζεο εμσινγηζηηθά αιιά θαη κε 

ινγηζηηθέο εγγξαθέο πνπ δηελεξγνχληαη ζην «Ζκεξνιφγην Γηαθνξψλ κε ηα ΓΛΠ». 

Οη ινγηζηηθέο απηέο εγγξαθέο γίλνληαη κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηνπ Γ.Λ.. θαη κε βάζε 

ηα δεδνκέλα ηνπ «Πξνζαξκνζκέλνπ ηζνδπγίνπ ησλ ΓΛΠ». Αθφκα, νη ινγηζηηθέο 

εγγξαθέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ απνηειέζκαηνο κπνξνχλ λα γίλνληαη θαη κε βάζε 

ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην «Αλαιπηηθφ θαζνιηθφ», κεηά θπζηθά θαη απφ 

ηελ ελεκέξσζε ηνπ κε ηηο εγγξαθέο πξνζαξκνγήο. 

Απηέο ινηπφλ νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ απνηειέζκαηνο αθνινπζνχλ 

ηελ εμήο ζεηξά: 

α) Ο ινγαξηαζκόο 21 απφ ην ηζνδχγην εμηζψλεηαη θαη κεηαθέξεηαη ζην ινγαξηαζκφ 

80.50 κε ην πνζφ 8.000.000 επξψ πνπ είλαη ηα αξρηθά απνζέκαηα, σο εμήο: 
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ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.01 ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΜΔ ΣΑ Γ.Λ.Π. ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  80.50.00.000 Λνγαξηαζκφο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο Γ.Λ.Π. 8.000.000,00 

 21 ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΔΣΟΗΜΑ ΚΑΗ ΖΜΗΣΔΛΖ 

  21.00.00.000 Απνζέκαηα απνγξαθήο 

 

8.000.000,00 

Μεηαθνξά αξρηθψλ απνζεκάησλ ζην ινγαξηαζκφ 80.50 

   

β) Ο ινγαξηαζκόο 24 απφ ην ηζνδχγην εμηζψλεηαη πηζησκέλνο κε ην πνζφ 19.000.000 

επξψ θαη ρξεψλεηαη κε ην ίδην πνζφ ν ινγαξηαζκφο 80.50, σο εμήο: 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΜΔ ΣΑ Γ.Λ.Π. ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  80.50.00.000 Λνγαξηαζκφο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο Γ.Λ.Π. 19.000.000,00 

 24 Α’ & Β’ ΤΛΔ – ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 

  24.00.00.000 Αγνξέο ρξήζεο κε  

 

19.000.000,00 

Μεηαθνξά αγνξψλ ζην ινγαξηαζκφ 80.50 

   

γ) Σα ηειηθά απνζέκαηα πξντόλησλ απνηηκνχληαη ζην πνζφ 7.000.000 επξψ. Με ην 

πνζφ απηφ γίλεηαη ε εμήο ινγηζηηθή εγγξαθή: 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΜΔ ΣΑ Γ.Λ.Π. ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

21 ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΔΣΟΗΜΑ ΚΑΗ ΖΜΗΣΔΛΖ 

  21.00.00.000 Απνζέκαηα απνγξαθήο 7.000.000,00 

 80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  80.50.00.000 Λνγαξηαζκφο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο Γ.Λ.Π. 

 

7.000.000,00 

Σειηθά απνζέκαηα πξντφλησλ 

   

δ) Σα ηειηθά απνζέκαηα α’ & β’ πιώλ είλαη 9.000.000 επξψ. Με ην πνζφ απηφ 

γίλεηαη ε εμήο ινγηζηηθή εγγξαθή: 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΜΔ ΣΑ Γ.Λ.Π. ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

24 Α’ & Β’ ΤΛΔ – ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ   

24.00.00.000 Απνζέκαηα απνγξαθήο 9.000.000,00  

80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ   

80.50.00.000 Λνγαξηαζκφο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο Γ.Λ.Π.  9.000.000,00 

Σειηθά απνζέκαηα α’ & β’ πιψλ   
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ε) Οη ινγαξηαζκνί ησλ θαη’ είδνο εμφδσλ 60, 64, 65 θαη 66 κε ηα πνζά πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζην πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην πηζηψλνληαη γηα λα εμηζσζνχλ θαη 

ρξεψλεηαη κε ην ζπλνιηθφ ηνπο πνζφ ν ινγαξηαζκφο 80.50, σο εμήο: 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΜΔ ΣΑ Γ.Λ.Π. ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  80.50.00.000 Λνγ. Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο Γ.Λ.Π. 2.890.000,00 

 60 ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

  60.00.00.000 Σαθηηθέο απνδνρέο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ 

 

1.000.000,00 

60.03.00.000 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ 

 

400.000,00 

64 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ 

  64.00.00.000 Έμνδα κεηαθνξψλ εζσηεξηθνχ 

 

500.000,00 

64.50.12.000 Εεκίεο απφ πψιεζε κεραλεκάησλ 

 

50.000,00 

65 ΣΟΚΟΗ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ΔΞΟΓΑ 

  65.05.00.000 Σφθνη θαη έμνδα ηξαπέδεο 

 

700.000,00 

66 ΑΠΟΒΔΔΗ 

  66.01.00.000 Απνζβέζεηο θηηξίσλ 

 

40.000,00 

66.02.00.000 Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ 

 

200.000,00 

Μεηαθνξά ινγαξηαζκψλ 60, 64, 65 θαη 66 ζην ινγαξηαζκφ 

80.50 

  

 

ζη) Οη ινγαξηαζκνί εζφδσλ 71 θαη 75 απφ ην πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην ρξεψλνληαη 

γηα λα εμηζσζνχλ θαη πηζηψλεηαη κε ην ζπλνιηθφ ηνπο πνζφ ν ινγαξηαζκφο 80.50, σο 

εμήο: 

 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.08 ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΜΔ ΣΑ Γ.Λ.Π. ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

71 ΠΩΛΖΔΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΔΣΟΗΜΩΝ ΚΑΗ 

ΖΜΗΣΔΛΩΝ 

  71.00.00.000 Πσιήζεηο ρνλδξηθέο  20.000.000,00 

 75 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΑΥΟΛΗΩΝ 

  75.00.03.000 Έζνδα απφ επηζθεπή αγαζψλ ηξίησλ 530.000,00 

 80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  80.50.00.000 Λνγαξηαζκφο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο Γ.Λ.Π. 

 

20.530.000,00 
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Μεηαθνξά ινγαξηαζκψλ 71 θαη 75 ζην ινγαξηαζκφ 80.50 

   

 

 

δ) Ο ινγαξηαζκφο 80.50.00.000 κεηά απφ ηηο πην πάλσ ινγηζηηθέο εγγξαθέο 

εκθαλίδεηαη ελεκεξσκέλνο σο εμήο: 

Υξέσζε 

80.50.00.000 Λφγ./ζκφο Γεληθήο 

Δθκεηάιιεπζεο Γ.Λ.Π. Πίζησζε 

Αξρηθά απνζέκαηα 

πξντφλησλ 8.000.000,00 

Σειηθά 

απνζέκαηα 

πξντφλησλ 7.000.000,00 

Αγνξέο α’ & β’ πιψλ 19.000.000,00 

Σειηθά 

απνζέκαηα α’ & 

β’ πιψλ 9.000.000,00 

Λνγ. 60, 64, 65 θαη 66 2.890.000,00 Λνγ. 71 θαη 75 20.530.000,00 

χλνιν 29.890.000,00 χλνιν 36.530.000,00 

 

Ο πην πάλσ ινγαξηαζκφο εκθαλίδεηαη κε πηζησηηθφ ππφινηπν 6.640.000 επξψ 

(36.530.000 – 29.890.000 = 6.640.000 επξψ) πνπ εθθξάδεη ην θαζαξφ θέξδνο 

εθκεηάιιεπζεο κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. 

 

ε) Με ην πνζφ 6.640.000 επξψ γίλνληαη νη δχν παξαθάησ ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζην 

«Ζκεξνιφγην Γηαθνξψλ κε ηα Γ.Λ.Π.», σο εμήο: 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΜΔ ΣΑ Γ.Λ.Π ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  80.50.00.000 Λφγ./ζκφο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο Γ.Λ.Π. 6.640.000 

 80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  80.50.00.001 Καζαξφ θέξδνο εθκεηάιιεπζεο Γ.Λ.Π. 

 

6.640.000 

Καζαξά θέξδε εθκεηάιιεπζεο 

  80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  80.50.00.001 Καζαξφ θέξδνο Γ.Λ.Π. 6.640.000 

 80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  80.51.00.000 Μηθηά απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο Γ.Λ.Π. 

 

6.640.000 
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Μεηαθνξά θαζαξψλ θεξδψλ ζηα κηθηά απνηειέζκαηα 

   

ζ) Με ηα πνζά πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζην θχιιν κεξηζκνχ σο έμνδα δηνίθεζεο, έμνδα 

δηάζεζεο θαη έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθά, γίλεηαη ε παξαθάησ ινγηζηηθή εγγξαθή: 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΜΔ ΣΑ Γ.Λ.Π. ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  80.52.00.000 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο Γ.Λ.Π. 420.000,00 

 80.52.02.000 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο Γ.Λ.Π. 170.000,00 

 80.52.06.000 Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα Γ.Λ.Π. 700.000,00 

 80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  80.51.00.000 Μηθηά απνηειέζκαηα Γ.Λ.Π. 

 

1.290.000,00 

Έμνδα κε πξνζδηνξηζηηθά κηθηψλ απνηειεζκάησλ 

   

 

η) ην πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην απεηθνλίδεηαη πηζησκέλνο ν ινγαξηαζκφο 

75.00.03.000 κε ην πνζφ 530.000 επξψ. Με ην πνζφ απηφ γίλεηαη ε παξαθάησ 

ινγηζηηθή εγγξαθή: 

 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΜΔ ΣΑ Γ.Λ.Π. ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  80.51.00.000 Μηθηά απνηειέζκαηα Γ.Λ.Π. 530.000,00 

 80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  80.53.00.000 Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο Γ.Λ.Π. 

 

530.000,00 

Έζνδα κε πξνζδηνξηζηηθά κηθηψλ απνηειεζκάησλ 

   

 

ηα) Μεηά απφ ηηο πην πάλσ ινγηζηηθέο εγγξαθέο, ν ινγαξηαζκφο 80.51.00.000 

εκθαλίδεηαη ελεκεξσκέλνο σο εμήο: 

 

Υξέσζε 

80.01.00.000 Μηθηά 

απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο κε 

ηα Γ.Λ.Π.   Πίζησζε 
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Άιια έζνδα 

εθκεηάιιεπζεο 530.000,00 

Καζαξά θέξδε 

εθκεηάιιεπζεο 6.640.000,00 

  

Έμνδα δηνηθεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο 420.000,00 

  

Έμνδα ιεηηνπξγίαο 

δηάζεζεο 170.000,00 

  

Υξεσζηηθνί ηφθνη 700.000,00 

  

χλνιν 7.930.000,00 

 

 

Σν ππφινηπν ηνπ πην πάλσ ινγαξηαζκνχ είλαη πηζησηηθφ 7.400.000 επξψ (7.930.000 – 

530.000 = 7.400.000 επξψ), πνπ είλαη ην κηθηφ θέξδνο απφ ηηο πσιήζεηο πξντφλησλ. 

 

ηβ) Με ην πνζφ 7.400.000 επξψ κηθηφ θέξδνο, γίλνληαη νη δχν παξαθάησ ινγηζηηθέο 

εγγξαθέο: 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.08 ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΜΔ ΣΑ 

Γ.Λ.Π. ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  80.51.00.000 Μηθηά απνηειέζκαηα Γ.Λ.Π. 7.400.000,00 

 80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  80.51.00.001 Μηθηά θέξδε εθκεηάιιεπζεο Γ.Λ.Π. 

 

7.400.000,00 

Μηθηά θέξδε εθκεηάιιεπζεο 

  80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  80.51.00.001 Μηθηά θέξδε εθκεηάιιεπζεο Γ.Λ.Π. 7.400.000,00 

 86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 

  86.50.00.000 Μηθηά θέξδε εθκεηάιιεπζεο Γ.Λ.Π. 

 

7.400.000,00 

Μεηαθνξά κηθηψλ θεξδψλ ζην ινγαξηαζκφ 86.50 

   

ηγ) Οη ππνινγαξηαζκνί ηνπ ινγαξηαζκνχ 80.52, πηζηψλνληαη γηα λα εμηζσζνχλ θαη 

ρξεψλνληαη νη αληίζηνηρνη ππνινγαξηαζκνί ηνπ ινγαξηαζκνχ 86.50, σο εμήο: 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΜΔ ΣΑ 

Γ.Λ.Π. ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 
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86.50.02.000 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο Γ.Λ.Π. 420.000,00 

 86.50.04.000 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο Γ.Λ.Π. 170.000,00 

 86.51.09.000 Υξεσζηηθνί ηφθνη Γ.Λ.Π. 700.000,00 

 80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  80.52.00.000 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο Γ.Λ.Π. 

 

420.000,00 

80.52.02.000 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο Γ.Λ.Π. 

 

170.000,00 

80.52.06.000 Υξεσζηηθνί ηφθνη Γ.Λ.Π. 

 

700.000,00 

Μεηαθνξά ινγαξηαζκνχ 80.52 ζην ινγαξηαζκφ 86 

   

ηδ) Ο ινγαξηαζκφο 80.53.00.000 ρξεψλεηαη κε ην πνζφ 530.000 επξψ γηα λα εμηζσζεί 

θαη πηζηψλεηαη κε ην ίδην πνζφ ν ινγαξηαζκφο 86.50.01.000, σο εμήο: 

 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.08 ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΜΔ ΣΑ ΓΛΠ ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

  80.53.00.000 Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 530.000,00 

 86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 

  86.50.01.000 Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο Γ.Λ.Π. 

 

530.000,00 

Μεηαθνξά ινγαξηαζκνχ 80.53 ζην ινγαξηαζκφ 86.50 

   

ηε) ην πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην εκθαλίδεηαη ν ινγαξηαζκφο 82.00.00.000 κε 

ρξεσζηηθφ ππφινηπν 20.000 επξψ.  

Ο ινγαξηαζκφο απηφο πηζηψλεηαη γηα λα εμηζσζεί θαη ρξεψλεηαη κε ην ίδην πνζφ ν 

ινγαξηαζκφο 86.52.09.000, σο εμήο: 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΜΔ ΣΑ 

Γ.Λ.Π. ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 

  86.52.09.000 Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ Γ.Λ.Π. 20.000,00 

 82 ΔΟΓΑ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΩΝ 

ΥΡΖΔΩΝ 

  82.00.00.000 Φνξνινγηθά πξφζηηκα 

 

20.000,00 

Μεηαθνξά ινγαξηαζκνχ 82 ζην ινγαξηαζκφ 86 

   

ηζη) Οη επί κέξνπο ινγαξηαζκνί ηνπ πξσηνβάζκηνπ ινγαξηαζκνχ 86, πνπ 

εκθαλίδνληαη κε ππφινηπα ρξεσζηηθά ή πηζησηηθά (αλάινγα), κεηά απφ ηηο πην πάλσ 
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εγγξαθέο ησλ πεξηπηψζεσλ ηβ έσο θαη ηε θαζψο θαη ν ινγαξηαζκφο 86.60.00 απφ ην 

ηζνδχγην εμηζψλνληαη θαη κεηαθέξνληαη ζην ινγαξηαζκφ 86.99.50.000 «Καζαξά 

θέξδε ρξήζεο κε ηα Γ.Λ.Π.», σο εμήο: 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΜΔ ΣΑ 

Γ.Λ.Π. ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 

  86.50.00.000 Μηθηά θέξδε εθκεηάιιεπζεο Γ.Λ.Π. 7.400.000,00 

 86.50.01.000 Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο Γ.Λ.Π. 530.000,00 

 86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 

  86.50.02.000 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο Γ.Λ.Π. 

 

420.000,00 

86.50.04.000 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο Γ.Λ.Π. 

 

170.000,00 

86.51.09.000 Υξεσζηηθνί ηφθνη Γ.Λ.Π. 

 

700.000,00 

86.52.09.000 Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ Γ.Λ.Π. 

 

20.000,00 

86.60.00.000 Έμνδν απφ θφξν εηζνδήκαηνο Γ.Λ.Π. 

 

1.328.000,00 

86.99.50.000 Καζαξά θέξδε ρξήζεο κε ηα Γ.Λ.Π. 

 

5.292.000,00 

Καζαξά θέξδε ρξήζεο κε ηα Γ.Λ.Π. 

   

7. Δλεκέξσζε ηνπ Αλαιπηηθνύ Καζνιηθνύ κε ηα Γ.Λ.Π. 

Δλεκεξψλεηαη ην αλαιπηηθφ θαζνιηθφ κε φιεο ηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο πνπ έρνπλ 

γίλεη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην απνηέιεζκα ρξήζεο. 

 

8. Πξνζδηνξίδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο 2011 πνπ πξνθύπηεη κε βάζε ηα 

Γ.Λ.Π. ρσξίο ινγηζηηθέο εγγξαθέο (δειαδή εμσινγηζηηθά) 

Με βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ ηζνδπγίνπ, πξνζδηνξίδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2008 κε βάζε ηα Γ.Λ.Π., ρσξίο λα γίλνληαη ινγηζηηθέο 

εγγξαθέο, σο εμήο: 

 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΜΗΚΣΟΤ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ  

 

   1. ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

   α.  Α & Β ΤΛΔ  

 

   

 

Απνζέκαηα αξρήο 0,00 
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πιενλ Αγνξεο ρξήζεο  19.000.000,00 

ζχλνιν  

 

19.000.000,00 

κεηνλ  Απνγξαθή ιήμεο 9.000.000,00 

   

 

Κόζηνο α& Β πιώλ πνπ αλαιώζεθαλ   

ζηελ παξαγσγή  10.000.000,00 

   

   

β. 

ΓΑΠΑΝΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ( από θύιιν κεξηζκνύ ) 

 

   

 

Ακνηβέο & εμνδα πξνζσπηθνπ  1.000.000,00 

 

Γηάθνξα έμνδα 400.000,00 

 

Απνζβέζεηο παγησλ  200.000,00 

 

ύλνιν δαπαλσλ παξαγσγήο 1.600.000,00 

   

 

ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

Α.  

Κφζηνο α& Β πιψλ πνπ δηαηέζεηθαλ 

ζηελ παξαγσγή  10.000.000,00 

Β χλνιν δαπαλσλ παξαγσγήο 1.600.000,00 

 

ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΥΘΔΝΣΧΝ 

ΔΣΟΗΜΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 11.600.000,00 

   

   

2. 

ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ 

ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 

 

   

 

Απνγξαθή έλαξμεο εηνίκσλ  8.000.000,00 

 

Κφζηνο παξαρζέλησλ εηνηκσλ πξνηνλησλ 11.600.000,00 

ζχλνιν  

 

19.600.000,00 

κεηνλ  Απνγξαθή ιήμεο εηνίκσλ 7.000.000,00 

 

Κφζηνο πσιεζέλησλ πξνηνλησλ 12.600.000,00 
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ΜΗΚΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΑΠΌ 

ΠΧΛΖΔΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 

 

   

 

Πσιήζεηο πξνηφλησλ 20.000.000,00 

κεηνλ  Κφζηνο πσιεζέλησλ 12.600.000,00 

 

Μηθηφ απνηέιεζκα πξνηνλησλ 7.400.000,00 

   

3 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ 

ΔΚΜΔΣΑΛΔΤΖ 

 

   

 

Μηθηφ απνηέιεζκα 7.400.000,00 

πιενλ Δζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ ( ινγ 75) 530.000,00 

κεηνλ  Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο  420.000,00 

 

Δμνδα ιεηηνπξγηαο δηαζέζεσο 170.000,00 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθα εμνδα 700.000,00 

 

Απνηέιεζκα Δθκεηάιεπζεο 6.640.000,00 

   

 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ ΥΡΖΖ 

 

 

Απνηέιεζκα Δθκεηάιεπζεο 6.640.000,00 

κεηνλ  Δμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 20.000,00 

 

Φφξνο εηζνδήκαηνο ( έμνδν) 1.228.000,00 

 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο (έμνδν) 100.000,00 

 

Καζαξό απνηέιεζκα ρξήζεο  5.292.000,00 

9. Γηαλνκή ησλ θεξδώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηα Γ.Λ.Π.  

 

Σα ινγηζηηθά (πξαγκαηηθά) θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. αλέξρνληαη 

ζην πνζφ 5.292.000 επξψ. Σα θαζαξά θέξδε κε βάζε ηα θνξνινγηθά βηβιία 

αλέξρνληαη ζην πνζφ 6.120.000 επξψ θαη νη ινγηζηηθέο δηαθνξέο ζην πνζφ 20.000 

επξψ, δειαδή θέξδε πνπ θνξνινγνχληαη 6.140.000 επξψ (6.120.000 + 20.000 = 

6.140.000 επξψ). Γηα λα δηαλεκεζνχλ ηα θέξδε απηά αθνινπζείηαη ε εμήο ζεηξά απφ 

δηεξγαζίεο: 

Απνθαζίδεη ην Γ.. γηα ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ησλ Γ.Λ.Π. 
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο  απνθαζίδεη λα δηαλεκεζνχλ ηα θέξδε πνπ 

πξνθχπηνπλ κε βάζε ηα Γ.Λ.Π., φπσο νξίδεη ν λ. 2190/20 ( Γηα ηε δηαθνξά 1.180.000 

επξψ (6.140.000 – 5.292.000 = 848000 επξψ), πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ 

θνξνινγεηέσλ θαη ινγηζηηθψλ θεξδψλ, λα ζρεκαηηζηεί απνζεκαηηθφ πνπ λα 

παξαθνινπζείηαη ζε ηδηαίηεξν ινγαξηαζκφ ζην ινγαξηαζκφ 41 «Απνζεκαηηθά» ηεο 

επηρείξεζεο. )  

πληάζζεηαη πίλαθαο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ ζηηο 31.12. 11 κε βάζε ηα Γ.Λ.Π 

Με βάζε απηψλ πνπ απνθάζηζε ην Γ.. γηα ηα ινγηζηηθά θέξδε ησλ Γ.Λ.Π, 

ζπληάζζεηαη ακέζσο παξαθάησ ν «Πίλαθαο Γηάζεζεο Κεξδψλ» κε 31.12.11, σο εμήο: 

Α. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΦΟΡΟΤ 

 

   

 

Καζαξφ απνηέιεζκα ρξήζεο  6.120.000,00 

πιενλ Λνγηζηηθεο δηαθνξεο  20.000,00 

 

Φνξνινγεηέα θέξδε 6.140.000,00 

   

 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 20% 1.228.000,00 

   

Β.  

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΑΚΣΗΚΟΤ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟΤ 

 

   

 

Καζαξφ απνηέιεζκα ρξήζεο  6.120.000,00 

κεηνλ  Φφξνο εηζνδήκαηνο 1.228.000,00 

 

Τπνινηπν θεξδψλ Υ 5% 4.912.000,00 

 

Σαθηηθν απνζεκαηηθν 245.600,00 

   Γ  Α ΜΔΡΗΜΑ 1.633.240,00 

   

Γ 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΔΡΓΩΝ ( κεγαιχηεξα κε ηα 

ΓΛΠ) 828.000,00 

   Σ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΚΔΡΓΩΝ ΔΗ ΝΈΟ 1.357.160,00 

 

10. Λνγηζηηθέο εγγξαθέο γηα ηε δηάζεζε απνηειεζκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ κε 

βάζε ηα Γ.Λ.Π. 
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χκθσλα κε φζα είλαη γξακκέλα ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα δηαλνκήο θεξδψλ, νη 

ινγηζηηθέο εγγξαθέο γηα ηε δηαλνκή θεξδψλ ησλ Γ.Λ.Π. αθνινπζνχλ ηελ εμήο ζεηξά: 

α) Με ην πνζφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ είλαη 1.228.000επξψ θαη ζην 

«Ζκεξνιφγην Γηαθνξψλ κε ηα Γ.Λ.Π.» έρεη γίλεη ήδε ε ζρεηηθή ινγηζηηθή εγγξαθή, 

νπφηε δελ γίλεηαη άιιε ινγηζηηθή εγγξαθή γηα ην θφξν, αιιά θαη γηα ηελ 

πξνθαηαβνιή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. Γειαδή, γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο πνπ είλαη 

1.228.000 επξψ θαζψο θαη γηα ηελ πξνθαηαβνιή θφξνπ πνπ είλαη 982.400 επξψ, 

έρνπλ γίλεη ήδε νη ζρεηηθέο ινγηζηηθέο εγγξαθέο σο εγγξαθέο ηαθηνπνίεζεο ή 

πξνζαξκνγήο ζηε ινγηζηηθή κε βάζε ηα Γ.Λ.Π., νπφηε δελ μαλαγίλνληαη ηέηνηεο 

φκνηεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο. 

β) Σα ινγηζηηθά θέξδε κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. αλέξρνληαη ζην πνζφ 5.292.000 επξψ θαη 

απεηθνλίδνληαη ζηελ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 86.99. Γηα ηε κεηαθνξά πξνο δηάζεζε 

ησλ θεξδψλ απηψλ, γίλνληαη δχν παξαθάησ ινγηζηηθέο εγγξαθέο: 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΜΔ ΣΑ 

Γ.Λ.Π. ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 

  86.99.50.000 Καζαξά θέξδε κε ηα Γ.Λ.Π. 5.292.000,00 

 88 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΓΗΑΘΔΖ 

  88.70.00.000 Καζαξά θέξδε ρξήζεο κε ηα Γ.Λ.Π. 

 

5.292.000,00 

Καζαξά θέξδε ρξήζεο 

  88 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΓΗΑΘΔΖ 

  88.70.00.000 Καζαξά θέξδε ρξήζεο κε ηα Γ.Λ.Π. 5.292.000,00 

 88 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΓΗΑΘΔΖ 

  88.99.70.000 Κέξδε πξνο δηάζεζε κε ηα Γ.Λ.Π. 

 

5.292.000,00 

Κέξδε πξνο δηάζεζε 

   

γ) Σα θαζαξά θέξδε ηεο ρξήζεο 2011 κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. αλέξρνληαη ζην πνζφ 

5.292.000 επξψ. 

Με βάζε ινηπφλ ηα δεδνκέλα απηά, ζην «Ζκεξνιφγην Γηαθνξψλ κε ηα Γ.Λ.Π.» 

γίλεηαη ε εμήο ινγηζηηθή εγγξαθή δηαλνκήο ησλ θεξδψλ κε ηα Γ.Λ.Π: 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 31.12.11 ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΜΔ ΣΑ Γ.Λ.Π. ΥΡΔΩΖ ΠΗΣΩΖ 

88 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΓΗΑΘΔΖ 

  88.99.70.000 Κέξδε πξνο δηάζεζε 4.064..000,00 
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41 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ – ΓΗΑΦΟΡΔ 

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ 

  41.02.00.000 Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 

 

203.200,00 

   41.60.00.000 Γηαθνξά θεξδψλ – ιηγφηεξα κε ηα Γ.Λ.Π. 

 

828.000,00 

42 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗ ΝΔΟ 

  42.00.00.001 Τπφινηπν θεξδψλ ρξήζεο 2011 

 

1.681.520,00 

53 ΠΗΣΩΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ 

  53.01.00.000 Μεξίζκαηα πιεξσηέα θνηλψλ κεηνρψλ 

 

1.351.280,00 

   Δγγξαθή δηαλνκήο θεξδψλ 

   

Παξαηήξεζε – δηεπθξίληζε γηα ηηο εγγξαθέο πξνζδηνξηζκνύ θαη δηάζεζεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο 

 

Οη ινγηζηηθέο εγγξαθέο κέρξη θαη εθείλεο ηεο πξνζαξκνγήο ή ηαθηνπνίεζεο, πνπ 

έρνπλ γίλεη ζηε ινγηζηηθή κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, δειαδή φιεο εθείλεο νη 

ινγηζηηθέο εγγξαθέο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε θνξνινγηθή ινγηζηηθή κέρξη λα ζπληαρζεί 

θαη ην «πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην» ηεο θνξνινγηθήο ινγηζηηθήο κεηαθέξνληαη 

απηφκαηα ζηε ινγηζηηθή κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. (εθηφο απφ ηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο 

αλνίγκαηνο κε ηελ απνγξαθή έλαξμεο). 

Με άιια ιφγηα, ζηηο ινγηζηηθέο απηέο εγγξαθέο, πνπ κεηαθέξνληαη απηφκαηα απφ ηε 

θνξνινγηθή ινγηζηηθή κε βάζε ηα Γ.Λ.Π., δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νχηε νη 

ινγηζηηθέο εγγξαθέο πνπ γίλνληαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην απνηέιεζκα ρξήζεο ζηε 

θνξνινγηθή ινγηζηηθή, αιιά νχηε θαη εθείλεο νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο πνπ γίλνληαη γηα 

ηε δηάζεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζηε θνξνινγηθή ινγηζηηθή. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε δηάζεζε ηνπ απνηειέζκαηνο κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. γίλνληαη 

άιιεο μερσξηζηέο ινγηζηηθέο εγγξαθέο, ζηηο νπνίεο πνιιέο θνξέο ηα πνζά είλαη 

δηαθνξεηηθά κε εθείλα ηεο θνξνινγηθήο ινγηζηηθήο. 

Δλεκεξώλεηαη ην αλαιπηηθό θαζνιηθό θαη ζπληάζζεηαη ην νξηζηηθό ηζνδύγην 

1. ύληαμε απνγξαθήο κε βάζε ηα Γ.Λ.Π.  

Με βάζε ηνπο αλαιπηηθνχο ινγαξηαζκνχο, φπσο απηνί είραλ δηακνξθσζεί ζην 

νξηζηηθφ ηζνδχγην,  ζπληάζζεηαη ε απνγξαθή κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. 
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Δπεηδή φκσο, ε απνγξαθή απηή είλαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ινγαξηαζκνχο ίδηα κε 

εθείλε πνπ ζπληάζζεηαη κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, κπνξνχλ λα 

θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν απνγξαθψλ κφλν νη ινγαξηαζκνί εθείλνη πνπ είλαη 

πξφζζεηνη ή πνπ δηαθέξνπλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηεο θνξνινγηθήο 

απνγξαθήο. 

 

2.  ύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. 

Με βάζε ην πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην θαη έρνληαο ζπγρξφλσο ππφςε ηνλ πίλαθα 

δηαλνκήο θεξδψλ θαη φιεο ηηο εγγξαθέο εθείλεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηνπο θφξνπο θαη 

ηε δηάζεζε ησλ θεξδψλ, ζπληάζζνληαη ζηε ζπλέρεηα νη παξαθάησ νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα Γ.Λ.Π.:  Α) Ο ηζνινγηζκφο. Β) Ζ Καηάζηαζε κε ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο. Γ) Ζ Καηάζηαζε κε ηηο κεηαβνιέο ζηα ίδηα θεθάιαηα. Γ) Ζ 

Καηάζηαζε κε ηηο ηακεηαθέο ξνέο.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

Ζ  θαζηέξσζε <<ζχγρξνλσλ>>  πξνηχπσλ απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε , απηφ 

επηβάιιεηαη απφ ηνλ ξφιν ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο ε νπνία  είλαη ην θχηηαξν ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο πνπ εθπιεξψλεη θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζθνπφ, γηαηί παξάγεη 

αγαζά (πξντφληα θαη ππεξεζίεο) θαη πξνζθέξεη εξγαζία, ζπκβάιινληαο έηζη 

απνθαζηζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη θνηλσληθή πξφνδν. Σα ζχγρξνλα θξάηε 

ζα πξέπεη λα πηνζεηνχλ πνιηηηθέο νη νπνίεο λα απνβιέπνπλ ζηελ βησζηκφηεηα ηεο 

ηαπηφρξνλα κε ηα κέηξα επνπηείαο πνπ επηβάιιεη . 

 

Τπάξρεη ε άπνςε φηη ν ηξφπνο πνπ πηνζεηείηαη απφ ηα ΓΛΠ  γηα ηελ ζχληαμε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρεη σο επίθεληξν ηελ πιεξνθφξεζε  ησλ επελδπηψλ  θαη 

ηεο ιεηηνπξγηάο ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ αμηψλ θαη φρη ηελ βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο . 

Ζ παξαπάλσ άπνςε ζηεξίδεηαη ζηηο δηαθνξέο ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ Διιεληθψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ πξνηχπσλ ήηνη :    

α) ζηελ απνηίκεζε νξηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  (φπσο απνηίκεζε πάγησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ «εχινγε» αμία ηνπο κε βάζε «ηαθηηθέο  εθηηκήζεηο απφ 

επαγγεικαηίεο εθηηκεηέο»  Γ.Λ.Π. 16 § 31 , απνηίκεζε ηίηισλ ηνπ «εκπνξηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ» ζηελ ηηκή πσιήζεσο) Ζ παξαπάλσ πξνζέγγηζε   παξέρεη  πιήζνο 

επθαηξηψλ γηα ππνθεηκεληθνύο ρεηξηζκνύο.   

Οη ινγηζηηθέο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. θαη ζπλεπψο θαη ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, 

πηνζεηνχλ ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαη νξίδνπλ φηη (βι. άξζξα 31 θαη 32 

Οδεγίαο 78/660/ΔΟΚ πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζην άξζξν 43 § 1 θσδ. Ν. 2190/1920) 

«ηα πνζά ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απφ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απνηηκεζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ηηκήο θηήζεσο ή 

ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο...».Ζ  αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο (ηεο ηηκήο θηήζεσο ή ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο) έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο αληηθεηκεληθόηεηαο. Καη ηνχην γηαηί, 

εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ πξνβιέςεσλ θαη ζε κηθξφηεξε 

έθηαζε- ηεο δηελέξγεηαο ησλ απνζβέζεσλ, φπνπ είλαη δπλαηφλ λα επεκβαίλεη ε 

ππνθεηκεληθή εθηίκεζε, ε κέζνδνο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο ζηα άιια ζέκαηα 

ιεηηνπξγεί βάζεη αληηθεηκεληθψλ θαλφλσλ, νη νπνίνη αθήλνπλ ειάρηζηα πεξηζψξηα γηα 

ππνθεηκεληθνχο ρεηξηζκνχο θαη απηνζρεδηαζκνχο θαη έηζη, ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία θαη 
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νη ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη έρνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο, γηαηί είλαη επαιεζεχζηκεο.   

   β)  Ζ  <<νπζία πάλσ απφ ηνλ ηχπν»:  ηα ΓΛΠ ππεξέρεη ε νπζία θαη ε νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζπλαιιαγήο θαη όρη ν λνκηθόο ηύπν ηεο θπξηόηεηαο. Ο 

θαλφλαο απηφο πεξηιακβάλεηαη ζην «Πιαίζην θαηάξηηζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ» (ηνπ έηνπο 2001), ε § 35 ηνπ νπνίνπ ηηηινθνξείηαη 

«Οπζία πάλσ απφ ηνλ ηχπν» θαη είλαη εληαγκέλε θάησ απφ ην θεθάιαην 

«Θεκειηψδεηο παξαδνρέο», αλαθέξεη δε ηα εμήο: 

«Αλ νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ πηζηά ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηα άιια 

γεγνλφηα πνπ ππνηίζεηαη φηη παξνπζηάδνπλ, είλαη αλαγθαίν λα ινγηζηηθνπνηνχληαη θαη 

λα παξνπζηάδνληαη ζχκθσλα κε ηελ νπζία ηνπο θαη ηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα 

θαη φρη κφλν κε ην λνκηθφ ηνπο ηχπν. Ζ νπζία ησλ ζπλαιιαγψλ ή ησλ άιισλ 

γεγνλφησλ δελ ζπκπίπηεη πάληνηε κε εθείλε ε νπνία θαίλεηαη απφ ην λνκηθφ ή ηνλ 

επηλνεκέλν ηχπν ηνπο». Γηα παξάδεηγκα, ζηε ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

(leasing ) πνπ δελ κεηαβηβάδεηαη ε θπξηφηεηα ηνπ κηζζσκέλνπ πξάγκαηνο, επεηδή 

φκσο κεηαβηβάδνληαη ζην κηζζσηή φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο πνπ ζπλνδεχνπλ 

ηελ θπξηφηεηα, δηελεξγείηαη απφ ην κηζζσηή ινγηζηηθή εγγξαθή, κε ηελ νπνία 

θαηαρσξεί ην κίζζην ζηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία θαη ηζφπνζε ππνρξέσζε ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ. Γειαδή, ν κηζζσηήο δηελεξγεί ινγηζηηθή εγγξαθή παξφκνηα κε 

εθείλε πνπ ζα δηελεξγνχζε αλ αγφξαδε ην κίζζην κε πίζησζε ηνπ ηηκήκαηνο, νπφηε ζα 

ηνπ κεηαβηβαδφηαλ θαη ε θπξηφηεηα  

 

θνπφο ησλ παξαπάλσ επηζεκάλζεσλ είλαη φηη ελψ ε δηεζλνπνίεζε ηεο αγνξάο 

επηβάιιεη ηελ θαζηέξσζε πξνηχπσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε ζπγθξηζηκνηεηα 

, ε ζπλνρή θαη ε πιεξνθφξεζε κέζα απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππάξρνπλ 

ζεκεία ηα νπνία πξέπεη λα εμεηαζηνχλ κε αληηθεηκεληθφηεξν ηξφπν. Ζ θνξνινγνχζα 

βέβαηα αξρή επηβάιιεη ην θφξν εηζνδήκαηνο κε βάζε ηα πξφηππα πνπ ηζρχνπλ ζε 

θάζε θξάηνο.   
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