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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Εισαγωγικά 

 

∆εδοµένων των διαφορών των φορολογικών αρχών από χώρα σε χώρα, 

δηµιουργούνταν σοβαρές ανεπάρκειες ως προς τη συγκρισιµότητα των οικονοµικών 

καταστάσεων εταιρειών που ακολουθούν διαφορετικές φορολογικές αρχές. Έτσι, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθεια της να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η 

συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων που δηµοσιεύουν κυρίως οι εταιρείες 

που είναι εισηγµένες σε διάφορα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια, αποφάσισε τη θέσπιση 

των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και την υποχρεωτική υιοθέτηση αυτών από την 

1/1/2005. Η νέα κατάσταση που επέβαλε η υποχρεωτική εφαρµογή των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων από τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες, ανάγκασε 

την ελληνική πολιτεία να εναρµονιστεί µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε το 

ν. 2992/2002 και στη συνέχεια µε πλήθος άλλων νόµων.  

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η αναλυτική παρουσίαση 

του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12 – «Φόροι Εισοδήµατος» και της 

αναβαλλόµενης φορολογίας, καθώς και τις επιπτώσεις από την υιοθέτηση του 

Προτύπου αυτού στις οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης, εξετάζεται η επίδραση που 

έχει η εφαρµογή του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12 µε την εισαγωγή της 

αναβαλλόµενης φορολογίας στη φορολογία των εισηγµένων εταιρειών.  

 Μέσα από µια λεπτοµερή ανάλυση σχετικής βιβλιογραφίας, τίθεται το 

ερώτηµα εάν η υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. από τις ελληνικές επιχειρήσεις θα βοηθήσει 

ουσιαστικά στην ακριβέστερη πληροφόρηση των υποψηφίων επενδυτών. Ακόµη, 

επιχειρείται να προσδιοριστεί εάν η υιοθέτηση της αναβαλλόµενης φορολογίας από 
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τις εταιρείες αυτές έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση αποτελεσµάτων αναλόγων των 

αναγκών για υψηλή ή χαµηλή φορολόγηση.  

 Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται µια εισαγωγή στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

που περιλαµβάνει κάποιους βασικούς ορισµούς, ιστορική αναδροµή, τη σηµασία τους 

καθώς και το σκοπό αυτών. Στη συνέχεια του κεφαλαίου γίνεται και µια αναφορά 

στην έννοια της φορολογίας, στις αρχές της φορολογίας, στα είδη των φόρων και τις 

διακρίσεις αυτών. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια βιβλιογραφική επισκόπηση παλαιότερων 

ερευνών σχετικά µε τα ∆.Λ.Π. γενικά και ειδικότερα για το ∆.Λ.Π. 12 και για την 

επίδραση αυτών στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική παρουσίαση του ∆ιεθνούς Λογιστικού 

Προτύπου 12 – «Φόροι Εισοδήµατος» σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό των φόρων 

που ακολουθείται σύµφωνα µε το Πρότυπο για τη λογιστικοποίηση του φόρου 

εισοδήµατος. Συγκεκριµένα, αναφέρεται ο σκοπός και το πεδίο εφαρµογής του 

Προτύπου αυτού και δίνονται ορισµένοι βασικοί ορισµοί που αναφέρονται στο 

Πρότυπο. Στη συνέχεια, γίνεται ανάλυση σχετικά µε τους λογιστικούς χειρισµούς του 

λογαριασµού αυτού σε διάφορες ειδικές περιπτώσεις, όπως επίσης γίνεται αναφορά 

και στις γνωστοποιήσεις που απαιτεί το Πρότυπο. Ακόµη, γίνεται και µια σύγκριση  

σχετικά µε τον χειρισµό του φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τα ανανεωµένα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα κατά το ν.4308/14 και µε τα ∆ιεθνή. Τέλος, το τρίτο 

κεφάλαιο κλείνει παραθέτοντας παραδείγµατα για την καλύτερη κατανόηση του 

∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται µια αντιπαραβολή της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης παλαιότερων ερευνών µε τη θεωρία του ∆ιεθνούς Λογιστικού 

Προτύπου 12 και συγκεκριµένα στο βαθµό που επηρεάζονται οι χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις. 

Τέλος στο πέµπτο κεφάλαιο παρατίθενται οι σηµαντικότερες αλλαγές που 

εισήγαγαν τα ∆.Λ.Π. καθώς και τα συµπεράσµατα από την παραπάνω µελέτη. 
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1.2 ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 

Οι σηµαντικές εξελίξεις στο σύγχρονο οικονοµικό περιβάλλον έχουν οδηγήσει τα 

τελευταία χρόνια στην αύξηση της αναγκαιότητας για τη χρήση κάποιων ευρέως 

αποδεκτών λογιστικών προτύπων. Αυτή η ανάγκη προκύπτει από το γεγονός ότι η 

λογιστική πληροφορία αποκτά συνεχώς µεγαλύτερη σηµασία. Απαραίτητη για την 

ανάπτυξη και αποτελεσµατική λειτουργία της κεφαλαιαγοράς σε τοπικό και διεθνές 

επίπεδο αποτελεί η τυποποίηση της λογιστικής πληροφορίας. Στη σηµερινή εποχή, 

πολύ περισσότερο απ’ ότι στο παρελθόν, είναι επιτακτική η ανάγκη για εφαρµογή 

αποδεκτών, κατανοητών και εφαρµόσιµων σε διεθνές επίπεδο λογιστικών προτύπων. 

� Κύρια Όργανα Κατάρτισης των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

Τα κύρια όργανα κατάρτισης και δηµοσιοποίησης των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων είναι: 

� Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.C.), η οποία ιδρύθηκε το 

1973 από επαγγελµατικές οργανώσεις λογιστών και από το 2002 µετατράπηκε σε 

µη κερδοσκοπικό οργανισµό. 

� Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), το οποίο είναι µια 

ανεξάρτητη αρχή που φέρει την ευθύνη κατάρτισης και έκδοσης των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων. 

� Η Συµβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (S.A.C.) που έχει ως σκοπό την παροχή 

συµβουλών στο Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και την 

πληροφόρηση του για τις επιπτώσεις των προτεινόµενων προτύπων στους 

χρήστες αυτών. 

� Η Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (I.F.R.I.C.) µε αρµοδιότητα την ερµηνεία των Προτύπων και την 

έγκαιρη παροχή οδηγιών σχετικά µε την εφαρµογή αυτών. 

� Ανάγκη Λογιστικής Τυποποίησης 

Η σηµερινή εποχή ζητά από τις χρηµαταγορές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

αξιόπιστες και συµµορφωµένες µε υψηλής ποιότητας διεθνή λογιστικά πρότυπα, τα 

οποία εφαρµόζονται µε συνέπεια από όλες τις επιχειρήσεις. Η εναρµόνιση όλων των 

οικονοµικών καταστάσεων µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αυξάνει τη 
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χρησιµότητα και τη συγκρισιµότητα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων από 

όλους τους επενδυτές παγκοσµίως. 

Η έναρξη της τυποποίησης της λογιστικής πληροφορίας έγινε στις Ηνωµένες 

Πολιτείες της Αµερικής το 1934.  Συγκεκριµένα το 1934 δόθηκαν αρµοδιότητες στην 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την καθιέρωση αρχών και κανόνων λογιστικής, ώστε 

να εξασφαλίζονται η αξιοπιστία και η συγκρισιµότητα των οικονοµικών 

καταστάσεων. Έως και το 1972 οι αρµοδιότητες αυτές θα ανατεθούν στον ιδιωτικό 

τοµέα, ωστόσο στη συνέχεια ιδρύεται το FASB (Financial Accounting Standards 

Board), το οποίο παραµένει και σήµερα το κύριο όργανο λογιστικής τυποποίησης 

στις Η.Π.Α. 

 Ενώ στις Η.Π.Α. υπήρχαν σταθερά από το 1934 όργανα υπεύθυνα για τη 

λογιστική τυποποίηση, στον υπόλοιπο κόσµο ίσχυαν κυρίως τα τοπικά πρότυπα. 

Ωστόσο η παγκοσµιοποίηση κατέστησε επιτακτική την ανάγκη δηµιουργίας 

προτύπων που θα έκαναν δυνατή την εύκολη σύγκριση χρηµατοοικονοµικών 

πληροφοριών από όλους τους επενδυτές ανεξαρτήτου εθνικότητας. Έτσι φθάσαµε 

στην ίδρυση της Επιτροπής ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International 

Accounting Standards Committee – I.A.S.C.), η οποία το 2001 µετονοµάστηκε σε 

Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards 

Board – I.A.S.B.). 

� Σκοπός του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

Ο κύριος στόχος του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι να εργάζεται 

συνεχώς πάνω στη βελτίωση και την εναρµόνιση των Προτύπων που σχετίζονται µε 

την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. Ορισµένοι ακόµη στόχοι του 

Συµβουλίου µε βάση το καταστατικό του είναι: 

� Η δηµιουργία και η δηµοσίευση λογιστικών προτύπων µε τα βάση τα οποία θα 

συντάσσονται οι οικονοµικές καταστάσεις. 

� Η προώθηση, η τήρηση και η παγκόσµια αποδοχή των λογιστικών αυτών 

προτύπων. 

� Η βελτίωση και η εναρµόνιση όλων των κανόνων, διαδικασιών και προτύπων 

που σχετίζονται µε την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. 
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� ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και η Σηµασία Αυτών 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards – I.A.S.), 

αποτελούν ένα σύνολο λογιστικών αρχών, κανόνων και διαδικασιών, γενικά 

αποδεκτών, η καθιέρωση των οποίων οδηγεί σε οµοιοµορφία καταρτίσεως των 

οικονοµικών καταστάσεων και συνεπώς σε ακριβή, αληθή και οµοιόµορφη 

πληροφόρηση των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων.1 

 Η δηµιουργία των ∆.Λ.Π. αυξάνει τη συγκρισιµότητα µεταξύ επιχειρήσεων 

διαφορετικών χωρών, διευκολύνει την ενοποίηση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων των θυγατρικών επιχειρήσεων δίδοντας περισσότερες πληροφορίες, 

επίσης αποτελεί ουσιαστικά ένα έτοιµο πλαίσιο λογιστικών προτύπων και κανόνων 

για χώρες που δεν έχουν δηµιουργήσει το δικό τους και τέλος αυξάνει την αξιοπιστία 

και την εγκυρότητα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που συντάσσονται 

σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά διότι διευκολύνεται ο έλεγχος αυτών από τα αρµόδια 

όργανα διαφόρων χωρών. Η υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, στοχεύει 

σε ποιοτικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µε αξιόπιστες και κατανοητές για τους 

χρήστες αυτών πληροφορίες. Μερικά από τα οφέλη που έχουµε µε την υιοθέτηση των 

∆.Λ.Π. είναι η µείωση του επενδυτικού κινδύνου, η αποφυγή της σύγχυσης που 

προέρχεται από τους διαφορετικούς λογιστικούς και φορολογικούς χειρισµούς, η 

αύξηση των επενδύσεων παγκοσµίως όπως επίσης και η αποτελεσµατικότερη 

κατανοµή των κερδών. 

Οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων θεωρούν ότι µε την υιοθέτηση 

διεθνών λογιστικών προτύπων υψηλής ποιότητας, οδηγούµαστε σε µεγαλύτερη 

διαφάνεια, υψηλότερη λογιστική ποιότητα και σε αυξηµένη δυνατότητα σύγκρισης 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Όλα τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσµα 

την αυξηµένη εµπιστοσύνη των επενδυτών προς τις αγορές. 

 Τα ∆.Λ.Π. δεν αποτελούν απλά µια υποχρέωση, αλλά ανάγκη
2 για την 

αποτελεσµατικότερη διοικητική λειτουργία της επιχείρησης και ταυτόχρονα ένα 

εργαλείο που αν χρησιµοποιηθεί σωστά, µπορεί να αποτελέσει εκείνο το συγκριτικό 
                                                           
1 Πρωτοψάλτης Ν. και Βρουστούρης Π. (2002), «∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα & ∆ιερµηνείες», 

Εκδόσεις Σταµούλη, σελ.28 
2 Grant Thornton «∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης – I.F.R.S. », Τόµος Α’, 

Εκδόσεις Grant Thornton, Αθήνα 2006 
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πλεονέκτηµα που θα διαφοροποιήσει και θα καθιερώσει µια επιχείρηση στις 

συνθήκες ανταγωνισµού που επικρατούν στις διεθνείς αγορές.2 

� Εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στην Ελλάδα 

Βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δηµιουργία ενιαίας οικονοµικής 

αγοράς, στην οποία θα επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίου, εργατικού 

δυναµικού καθώς και δραστηριοτήτων ανάµεσα στα κράτη – µέλη. Για την επίτευξη 

του στόχου αυτού, απαραίτητη είναι η εναρµόνιση των αγορών των κρατών – µελών 

και µέση της υιοθέτησης των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

 Έχοντας αυτό το βασικό στόχο η Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγµατοποίησε την 

πρώτη της προσπάθεια για υιοθέτηση των λογιστικών προτύπων από τα κράτη – µέλη 

κατά τη δεκαετία του 1980 µε την έκδοση της 4ης και της 7ης  Κοινοτικής Οδηγίας 

σχετικά µε τις ετήσιες και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αντιστοίχως. 

Ωστόσο αυτές οι οδηγίες δεν βελτίωσαν ιδιαίτερα τη συγκρισιµότητα των 

οικονοµικών καταστάσεων των εισηγµένων στο χρηµατιστήριο εταιρειών και σε 

συνδυασµό µε την επιταχυνόµενη ανάγκη της αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 

για ολοκλήρωση, έγινε απαραίτητη η αντικατάσταση τους. 

Τον Ιούνιο του 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την καθιέρωση των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, και υιοθέτηση αυτών από όλες τις εισηγµένες στο 

χρηµατιστήριο εταιρείες και των 15 κρατών – µελών, την 1η Ιανουαρίου του 2005. 

Ωστόσο η πρόταση αυτή εγκρίθηκε εξ ολοκλήρου το 2003. 

Στην Ελλάδα, έγινε υποχρεωτική η υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. από τις εισηγµένες 

στο Χρηµατιστήριο Αξιών ανώνυµες εταιρείες από την  1η Ιανουαρίου του 2005 

σύµφωνα µε το Ν.2992/2002. Σύµφωνα µε το νόµο αυτό οι εταιρείες που υιοθετούν 

τα ∆.Λ.Π. πρέπει να δηµοσιεύουν τις παρακάτω οικονοµικές καταστάσεις: 

� Ισολογισµός 

� Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως 

� Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

� Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

� Προσάρτηµα (σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων). 
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 Προαιρετικά τα ∆.Λ.Π. µπορούν να υιοθετηθούν και από τις λοιπές 

επιχειρήσεις που έχουν τη µορφή των Ανωνύµων Εταιρειών και επιλέγουν τους 

τακτικούς κατά νόµο ελεγκτές του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών 

(Σ.Ο.Ε.Λ.). Με βάση τον παραπάνω νόµο οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να 

συντάσσουν ετήσιες και τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Επίσης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, οι µητρικές εταιρείες είναι υποχρεωµένες 

να συντάσσουν ετήσιες και τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα 

∆.Λ.Π. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την υποχρεωτική σύνταξη οικονοµικών 

καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. από τις συνδεδεµένες µε τη µητρική εταιρεία 

επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα ή εκτός Ελλάδας (εφόσον στη 

χώρα αυτή παρέχεται η δυνατότητα εφαρµογής των ∆.Λ.Π.). Αυτό συµβαίνει και 

στην περίπτωση της προαιρετικής υιοθέτησης των ∆.Λ.Π. από µητρική εταιρεία 

εγκατεστηµένη στην Ελλάδα, που έχει σαν αποτέλεσµα την υιοθέτηση των Προτύπων 

και από όλες τις συνδεδεµένες µε τη µητρική επιχειρήσεις.  

Η υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ελλάδα, έχει σαν 

αποτέλεσµα την παροχή πληρέστερης, εγκυρότερης και πιο αξιόπιστης λογιστικής 

πληροφόρησης η οποία είναι προσβάσιµη από κάθε πιθανό χρήστη των οικονοµικών 

καταστάσεων. 

 

1.3 Φορολογία 

 

� Η Έννοια του Φόρου 

Φόρος ονοµάζεται η υποχρεωτική εισφορά προς το κράτος ή προς νοµικό πρόσωπο 

δηµοσίου δικαίου προς πορισµό εσόδων και εκπλήρωση σκοπών οικονοµικής και 

κοινωνικής πολιτικής. Σύµφωνα µε άλλη διατύπωση, φόρος είναι το µονοµερές 

αναγκαστικό µέσο µετάθεσης φόρων από τον ιδιωτικό τοµέα προς το δηµόσιο, οι 

οποίοι είναι απαραίτητοι για την κάλυψη των δηµοσίων δαπανών.  

 Μια από τις πηγές των εσόδων του δηµοσίου οι οποίες καλύπτουν τις 

δηµόσιες δαπάνες, αποτελεί η φορολογία. Η πληρωµή των φόρων δεν αποσκοπεί σε 
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κάποιο υλικό ή άυλο αντάλλαγµα, αλλά σε ένα γενικό που είναι απαραίτητο για την 

ύπαρξη και την ευηµερία του πολίτη µέσα στο κοινωνικό σύνολο. 

� Σκοπός της Φορολογίας 

Ο βασικός σκοπός της φορολογίας είναι ταµειακός. Η φορολογία γενικά, επιδιώκει 

στην εξασφάλιση των απαραίτητων δηµοσίων εσόδων, ώστε να καλυφθούν οι 

δηµόσιες δαπάνες, όπως είναι η ∆ηµόσια Ασφάλιση, η ∆ηµόσια Υγεία , η Παιδεία 

και η ∆ικαιοσύνη. 

Εκτός του βασικού της σκοπού, που είναι ο ταµειακός, ανάλογα µε την 

εκάστοτε κυβέρνηση και τον κοινωνικό της χαρακτήρα, η φορολογία µπορεί να 

επιβάλλεται και για κοινωνικούς σκοπούς καθώς αποτελεί µέσο καταπολέµησης της 

οικονοµικής ανισότητας, που διαµορφώνεται ανάµεσα στις διάφορες κοινωνικές 

οµάδες. Σε αυτή την περίπτωση η φορολογία έχει χαρακτήρα αναδιανεµητικό, έστω 

και αν δεν γίνεται άµεση αναδιανοµή του εισοδήµατος, αλλά πραγµατοποιούνται 

φορολογικές µεταρρυθµίσεις µε απώτερο στόχο τη φοροελάφρυνση των 

ασθενέστερων οικονοµικά κοινωνικών οµάδων. 

Πολλές φορές, µέσω της φορολογίας επιτυγχάνονται και οικονοµικοί σκοποί. 

Αυτό συµβαίνει σε κυρίως σε περιπτώσεις οικονοµικών κρίσεων. Παραδείγµατος 

χάριν, σε περίπτωση πετρελαϊκής κρίσης, όπου συνήθως η τιµή του πετρελαίου 

αυξάνεται, η κυβέρνηση µπορεί να προβεί στη µείωση του φόρου που εµπεριέχεται 

στο πετρέλαιο και στα παράγωγα αυτού ώστε να αποφευχθεί µια αναπάντεχη αύξηση 

του πληθωρισµού. Ακόµη σε περιπτώσεις εθνικών κρίσεων, είναι δυνατόν να 

αυξηθούν οι φόροι για την ενίσχυση της εθνικής άµυνας. 

Τέλος, µε την επιβολή των φόρων και κυρίως των έµµεσων φόρων στα 

εισαγόµενα προϊόντα, τα κράτη αποβλέπουν στην προστασία των εγχώριων 

προϊόντων και την ανάπτυξη αυτών. 

� Γενικές Αρχές της Φορολογίας 

Η επιβολή των φόρων, διέπεται από ορισµένους βασικούς κανόνες, οι οποίοι έχουν 

υιοθετηθεί από τα περισσότερα σύγχρονα φορολογικά συστήµατα. Ορισµένοι από 

τους κανόνες αυτούς, τους οποίους έχει επικρατήσει να αποκαλούν Γενικές Αρχές της 

Φορολογίας, είναι οι εξής: 
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� Η αρχή της καθολικότητας του φόρου, µε λίγα λόγια ο φόρος πρέπει να 

επιβάλλεται σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις και χωρίς εξαιρέσεις. 

� Η αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης, κατά την οποία πρέπει κάθε 

φορολογούµενος να εισφέρει σύµφωνα µε τις οικονοµικές δυνατότητες και τα 

εισοδήµατα του. 

� Η  αρχή της παραγωγικότητας του φόρου, σύµφωνα µε την οποία ο φόρος πρέπει 

να επιβάλλεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή 

ταµιευτική απόδοση αλλά να µην προτρέπει τους φορολογούµενους να 

αναζητούν τρόπους που οδηγούν σε καταστρατήγηση του φορολογικού νόµου. 

� Η αρχή της απλότητας του φόρου, βάση της οποίας οι φορολογικές διατάξεις 

πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλούστερες και κατανοητές από τους 

φορολογουµένους και τους εφαρµοστές των φορολογικών νόµων. 

� Η αρχή της βεβαιότητας και της σταθερότητας του φόρου, η οποία εφαρµογή της 

είναι σηµαντική για τη σωστή εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων. 

�  Η αρχή του διαφορισµού των εισοδηµάτων, σύµφωνα µε την οποία επιβάλλεται 

να υπάρχει διαφορετική φορολογική επιβάρυνση ορισµένων εισοδηµάτων και 

αγαθών για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης. 

� Η αρχή της αποφυγής της διπλής φορολογίας, η οποία πρέπει να εφαρµόζεται 

τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

� ∆ιάκριση των Φόρων 

Οι φόροι επιβάλλονται µε βάση διάφορα χαρακτηριστικά των φορολογουµένων. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι το αντικείµενο του φόρου, το υποκείµενο του φόρου 

και ο φορολογικός συντελεστής. Το αντικείµενο του φόρου, είναι το µέγεθος στο 

οποίο υπολογίζεται το ποσό του φόρου που είναι υποχρεωµένος ο φορολογούµενος 

να καταβάλει. Το υποκείµενο του φόρου είναι το πρόσωπο του οποίου τα οικονοµικά 

στοιχεία λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του φόρου. Συνήθως το υποκείµενο 

του φόρου υποχρεούται και να καταβάλλει το φόρο αυτό. Τέλος, ο φορολογικός 

συντελεστής είναι το ποσοστό, σύµφωνα µε το οποίο υπολογίζεται το ποσό του 

φόρου σε σχέση µε το αντικείµενο του φόρου.  

Γενικά, οι φόροι διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, στους άµεσους 

φόρους και στους έµµεσους φόρους. 
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Οι άµεσοι φόροι είναι ονοµαστικοί, δηλαδή αναφέρονται σε ορισµένα 

πρόσωπα και επιβάλλονται στο παραγόµενο εισόδηµα ή την περιουσία του 

φορολογούµενου. Τέτοιοι φόροι είναι, ο φόρος εισοδήµατος, ο φόρος κληρονοµιάς, 

δωρεών και γονικών παροχών, ο φόρος µεταβίβασης ακινήτων, ο φόρος ακίνητης 

περιουσίας κλπ. 

Απ’ την άλλη, οι έµµεσοι φόροι είναι πραγµατικοί, δηλαδή επιβάλλονται στο 

δαπανώµενο εισόδηµα και εισπράττονται όχι ονοµαστικά, αλλά µε την ευκαιρία 

πραγµατοποίησης ορισµένων γεγονότων ή συναλλαγών. Τέτοιοι φόροι είναι ο Φ.Π.Α, 

τα τέλη χαρτοσήµου, οι δασµοί, οι φόροι κατανάλωσης κλπ. 

Οι παραπάνω φόροι εµφανίζουν, κατά την επιβολή τους και κατά την 

είσπραξη τους, ορισµένα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Ειδικότερα: 

� Οι άµεσοι φόροι πλεονεκτούν έναντι των έµµεσων φόρων διότι: 

i) Είναι δικαιότεροι, αφού πλήττουν περισσότερο τους πολίτες που έχουν 

µεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα, σε αντίθεση µε του έµµεσους φόρους 

που επιβάλλονται χωρίς καµία διάκριση σε όλους τους πολίτες.  

ii)  Είναι πιο σταθεροί και οι πολίτες γνωρίζουν εκ των προτέρων τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις, πράγµα που δε συµβαίνει µε τους έµµεσους 

φόρους.  

� Οι έµµεσοι φόροι, από την άλλη, πλεονεκτούν έναντι των άµεσων διότι:  

i) Είναι άµεσης και µεγάλης απόδοσης, αφού επιβάλλονται εύκολα σε όλους 

τους πολίτες, πράγµα που δεν συµβαίνει µε τους άµεσους φόρους. 

ii)  Έχουν µικρότερο κόστος βεβαίωσης και εισπράττονται ευκολότερα, σε 

αντίθεση µε τους άµεσους φόρους, που απαιτούν µεγάλες δαπάνες 

βεβαίωσης και η είσπραξη τους είναι δυσκολότερη. 3 

Ακόµη, οι φόροι διακρίνονται και µε άλλων ειδών κριτήρια, όπως είναι, τα 

δηµοσιονοµικά και οικονοµικά κριτήρια, ο τρόπος υπολογισµού του φόρου και ο 

τρόπος επιβολής των φόρων αυτών. Συγκεκριµένα: 

                                                           
3 Καραγιώργος Θ. και Γεωργίου Γ. (2003), «Λογιστική Εταιριών και Φορολογία Εισοδήµατος», 

Εκδόσεις Γερµανός.  
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� Με βάση τα δηµοσιονοµικά και τα οικονοµικά κριτήρια, οι φόροι µπορούν να 

διακριθούν ως εξής: 

i) Φόρος Εισοδήµατος. Είναι οι φόροι εισοδήµατος των φυσικών και νοµικών 

προσώπων. 

ii)  Φόρος Κεφαλαίου. Είναι φόροι δωρεών, κληρονοµιών, οι φόροι ακίνητης 

περιουσίας, τα τέλη χαρτοσήµου κλπ. 

iii)  Φόρος Κατανάλωσης. Είναι ο φόρος προστιθέµενης αξίας και διάφοροι 

άλλοι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, όπως είναι ο Ε.Φ.Κ.Ο.Π. (Ειδικός Φόρος 

Κατανάλωσης Οινοπνευµατωδών Ποτών).  

� Με βάση τον τρόπο υπολογισµού των φόρων, οι φόροι µπορούν να διακριθούν 

ως εξής: 

i) Αναλογικοί Φόροι. Είναι οι φόροι που υπολογίζονται µε ένα σταθερό 

συντελεστή φορολογίας στο φορολογητέο εισόδηµα. Χαρακτηριστικό αυτού 

του είδους των φόρων είναι ότι όταν αυξάνεται η φορολογητέα αξία, 

αυξάνεται και το ποσό του οφειλόµενου φόρου. Στην Ελλάδα, παράδειγµα 

αυτού του είδος φόρου είναι ο φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων. 

ii)  Προοδευτικοί Φόροι. Είναι οι φόροι που υπολογίζονται µε µεταβλητό 

συντελεστή φορολογίας στο φορολογητέο εισόδηµα. Χαρακτηριστικό αυτού 

του είδους των φόρων είναι ότι όταν αυξάνεται η φορολογητέα αξία, 

αυξάνεται και ο συντελεστής φορολογίας ανάλογα, µε αποτέλεσµα η αύξηση 

του φόρου να είναι πολύ µεγαλύτερη. Στην Ελλάδα παράδειγµα τέτοιου 

είδους φόρου είναι ο φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων. 

� Με βάση τον τρόπο επιβολής των φόρων, οι φόροι µπορούν να διακριθούν ως 

εξής: 

i) Πραγµατικοί Φόροι. Είναι οι φόροι που επιβάλλονται σε συγκεκριµένη 

πράξη, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η οικονοµική δυνατότητα του 

φορολογουµένου 

ii)  Προσωπικοί Φόροι. Σε αντίθεση µε τους πραγµατικούς φόρους, οι 

προσωπικοί φόροι λαµβάνουν υπόψη την οικονοµική δυνατότητα του 

φορολογουµένου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζεται η επισκόπηση της βιβλιογραφίας, η 

οποία στηρίζεται πάνω σε επιστηµονικά άρθρα, που περιλαµβάνει απόψεις από 

διάφορους επιστηµονικούς συγγραφείς στην προσπάθεια που πραγµατοποίησαν για 

τη µελέτη του ∆.Λ.Π. 12 και κατ’ επέκταση τον όρο της αναβαλλόµενης φορολογίας. 

Ορισµένες έρευνες οδηγούνται στα ίδια συµπεράσµατα, ωστόσο άλλες 

χρησιµοποιώντας µια δικιά τους καινοτόµα µέθοδο πάνω στην οποία στηρίζονται για 

την διεξαγωγή της έρευνας τους καθώς και για την εξαγωγή των συµπερασµάτων 

τους τα οποία συνήθως ποικίλουν. Τα περισσότερα άρθρα αναφέρονται στους φόρους 

εισοδήµατος και κυρίως στην αναβαλλόµενη φορολογία καθώς και τις επιπτώσεις 

αυτής στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών που έχουν υιοθετήσει τα 

∆.Λ.Π. 

 Στην αρχή γίνεται µια µικρή ανασκόπηση σχετικά µε τις επιπτώσεις γενικά 

των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και για το βαθµό δυσκολίας και 

προσαρµογής των επιχειρήσεων από την εφαρµογή τους. Στη συνέχεια γίνεται µια 

εκτενής αναφορά σε προγενέστερες έρευνες και αναλύονται απόψεις πάνω στο βαθµό 

επηρεασµού των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων από το ∆.Λ.Π. 12. 

 

2.2 Προγενέστερες Έρευνες σχετικά µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα 

 

Η ποιότητα και η ανάπτυξη των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων επηρεάστηκαν από 

µια σειρά παραγόντων. Οι κυριότεροι από αυτούς τους παράγοντες είναι η 
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οικονοµική πρόοδος, η ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών, το πολιτικό σύστηµα, οι 

πολιτισµικές µεταβολές και η γενικότερη θεώρηση σχετικά µε το σκοπό και τις 

επιδιώξεις του λογιστικού κλάδου σε κάθε χώρα. Όσον αφορά τις λογιστικές 

επιδιώξεις, σοβαρή επίδραση εξακολουθεί να έχει το γαλλογερµανικό µοντέλο, 

σύµφωνα µε το οποίο οι οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται από τις 

επιχειρήσεις γίνονται για τις τράπεζες και για την πληρωµή φόρων. Αντίθετα, 

σύµφωνα µε το αγγλοσαξονικό µοντέλο, οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται 

µε σκοπό την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, αυτού του κοινού που 

προσπαθεί µέσα σε ένα ρευστό και ανταγωνιστικό περιβάλλον να λάβει κρίσιµες 

αποφάσεις σχετικά µε αγορές και πωλήσεις µετοχών. 

 Η Μ. Βρετανία έχει επηρεαστεί από τα αµερικανικά λογιστικά πρότυπα και 

αυτή µε τη σειρά της έχει επηρεάσει πολλές άλλες χώρες στις οποίες ασκούσε 

επιρροή, όπως είναι η Κύπρος και η Αυστραλία. Αντίθετα, η λοιπή Ευρώπη 

συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας, έχει επηρεαστεί από το γαλλογερµανικό 

µοντέλο. Τα πρότυπα και οι διάφορες αποφάσεις σχετικά µε σηµαντικά ζητήµατα των 

επιχειρήσεων, έχουν επηρεαστεί και από τις δύο αυτές αντιλήψεις της λογιστικής. 

Ωστόσο, τη σηµερινή εποχή είναι ξεκάθαρο πως έχει επικρατήσει η αγγλοσαξονική 

προσέγγιση καθώς είναι αυτή που κατευθύνει τα πρότυπα ως προς την πορεία και το 

περιεχόµενο τους. 

 Στην Ελλάδα, το λογιστικό σύστηµα είναι προσανατολισµένο στους µετόχους 

και θεωρείται ως ένα λογιστικό µοντέλο ιστορικού κόστους που δίνει έµφαση στην 

εξοµάλυνση των κερδών. Στην αντίπερα όχθη, τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η 

δηµιουργία των οποίων όπως προαναφέραµε επηρεάστηκε από το αγγλοσαξονικό 

µοντέλο, είναι λογιστικές αρχές της εύλογης αξίας που είναι προσανατολισµένες σε 

όλους τους ενδιαφερόµενους που έχουν συµφέρον και οι οποίες δίνουν έµφαση στην 

αποτίµηση του Ισολογισµού. 

Με την υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, υπάρχουν τόσο 

έµµεσες επιπτώσεις (υψηλότερη ρευστότητα, χαµηλότερο κόστος κεφαλαίου), όσο 

και άµεσες επιπτώσεις (αλλαγές στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων 

και των συνοδευτικών επεξηγηµατικών σηµειώσεων). 
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Οι Papadatos και Bellas (2011)4 µε την έρευνα που πραγµατοποίησαν, είχαν 

ως σκοπό να συγκριθεί η συνάφεια των λογιστικών µεγεθών σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα και να διερευνηθεί αν τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε 

επιχείρησης επηρεάζουν τα αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα ειδικά 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης αποτελούν σηµαντικούς παραγοντες µε επακόλουθο 

οι επιπτώσεις από την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. να ποικίλουν από επιχείρηση σε 

επιχείρηση. 

Οι Pazarskis et al. (2011)5 µελέτησαν τα αποτελέσµατα που προέκυψαν όσον 

αφορά το έτος 2002 σε σύγκριση µε το 2005. Στην έρευνα αυτή, δε διακρίθηκε καµία 

ένδειξη για επιπτώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων του 

δείγµατος µετά την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. διότι οι διµές των χρηµατοοικονοµικών 

µεγεθών δεν άλλαξαν σηµαντικά. Αντιθέτως, µε την εξέταση των δεδοµένων τρία 

χρόνια πριν και τρία χρόνια µετά την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. φαίνεται ότι ο ∆είκτης 

Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους προ τόκων και Φόρων και ο ∆είκτης 

Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων προς Ίδια Κεφάλαια εµφάνισαν σηµαντική αλλαγή 

και θετική επίδραση λόγω της εφαρµογής των ∆.Λ.Π. 

Οι Karatzimas, Zounta και Kyriakidou (2011)6 στην έρευνα τους εξέτασαν τις 

αλλαγές που συνέβησαν στις λογιστικές αρχές των ελληνικών επιχειρήσεων, µετά την 

υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. Ειδικότερα, γίνεται ανάλυση και σύγκριση µεταξύ των 

επιχειρήσεων του βιοµηχανικού και του εµπορικού κλάδου. Στην έρευνα αυτή, 

αναλύθηκαν οι επιπτώσεις στα καθαρά έσοδα των εξεταζόµενων επιχειρήσεων µετά 

την υιοθέτηση των Προτύπων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η χρήση της 

εύλογης αξίας είναι η λογιστική πολιτική που επηρεάζει περισσότερο και τους δύο 

κλάδους. 

                                                           
4 Papadatos K. and Bellas A. (2011), “Value relevance of Accounting International under Greek and 

International Financial Reporting Standards: The influence of Firm – Specific characteristics”, 

International Research Journal of Finance and Economics, Vol.76, pp.6-23. 
5 Pazarskis M., Alexandrakis A., Notopoulos P., Kydros D. (2011), “IFRS Adoption Effects in Greece: 

Evidence from the IT Sector”, MIBES Transactions, Vol.5, No.2, pp.101-111. 

6 Karatzimas S., Zounta S. and Kyriakidou V. (2011), “Impacts and Changes in the Accounting 

Policies after the IAS Adoption: A Comparison between the Manufacturing and the Commercial Sector 

in Greece”, Journal of Accounting and Management Information Systems, Vol.10, No.3, pp.302-317. 
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Επίσης στην έρευνα των Iatridis και Dalla(2011)7 διερευνήθηκαν οι 

επιπτώσεις των ∆.Λ.Π. στις οικονοµικές καταστάσεις των ελληνικών εισηγµένων 

εταιρειών. Η έρευνα επικεντρώθηκε στο βιοµηχανικό κλάδο και τους 

χρηµατιστηριακούς δείκτες, και µελέτησε τις συνέπειες της υιοθέτησης των ∆.Λ.Π. 

σχετικά µε την οικονοµική θέση και την απόδοση των επιχειρήσεων κατά τα έτη 2004 

και 2005. Τα αποτελέσµατα της παραπάνω έρευνας έδειξαν ότι η υιοθέτηση των 

∆.Λ.Π. έχει επηράσει σηµαντικά (θετικά) την κερδοφορία των περισσότερων 

βιοµηχανικών επιχειρήσεων, ενώ αρνητική είναι η επίδραση στη ρευστότητα των 

επιχειρήσεων. Τέλος, από την έρευνα των δεικτών της αγοράς µετοχών καθώς και του 

βιοµηχανικού κλάδου προκύπτει υψηλός βαθµός µόχλευσης από την υιοθέτηση των 

∆.Λ.Π. 

Οι Aubert και Grudnitski (2011)8 στην έρευνα που πραγµατοποίησαν, 

αναφέρουν τα αποτελέσµατα της διεξαγωγής µιας ανάλυσης που αποτελείται από δύο 

στάδια ώστε να καθοριστούν οι οικονοµικές επιπτώσεις της υιοθέτησης των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων από τις επιχειρήσεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο 

πρώτο στάδιο της έρευνας προσδιορίστηκαν οι επιπτώσεις της υποχρεωτικής 

εφαρµογής των ∆.Λ.Π. σε ένα δείγµα 20 βιοµηχανικών επιχειρήσεων από 13 

διαφορετικές χώρες. Αυτό έγινε µε τον υπολογισµό της Αποδοτικότητας του 

Ενεργητικού των επιχειρήσεων προς εξέταση. Μέτα το πέρας αυτής της έρευνας 

διαπιστώθηκε ότι σε επιχειρήσεις οκτώ εκ των δεκατριών κρατών-µελών της ΕΕ 

ανιχνεύθηκαν σηµαντικές θετικές διαφορές. Στο δεύτερο στάδιο της έρευνας 

µελετήθηκαν και πάλι οι παραπάνω επιχειρήσεις µε σκοπό να προσδιορίσουν τα αίτια 

προκαλούν τις διαφορές αυτές. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπάρχει σηµαντική 

σχέση µεταξύ της λογιστική πληροφόρησης και της απόδοσης της αγοράς µετα την 

υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. από τις επιχειρήσεις. 

                                                           
7 Iatridis G. and Dalla K. (2011),” The impact of IFRS implementation on Greek listed companies: An 

industrial sector and stock market index analysis”, International Journal of Managerial Finance, Vol.7, 

No.3 pp.284-303. 
8 Aubert F., Grudnitski G. (2011), “The Impact of Importance of Mandatory Adoption of International 

Financial Reporting Standards in Europe”, Journal of International Financial Management and 

Accounting, Vol.22, No.1, pp.1-26. 
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Οι Tsalavoutas και Evans (2010)9 σε έρευνα που πραγµατοποίησαν µε σκοπό 

τη διερεύνηση από την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π., εστίασαν κυρίως στα κέρδη, στην 

καθαρή θέση, στην µόχλευση και στην ρευστότητα. Το δείγµα της έρευνας 

αντιπροσώπευε το 75% των εισηγµένων εταιρειών στο Χ.Α.Α. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας έδειξαν ότι η υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. είχε σηµαντική επίδραση στη 

χρηµατοοικονοµική θέση, στη µόχλευση καθώς και στους δείκτες ρευστότητας των  

επιχειρήσεων. Η επίδραση στο κεφάλαιο και στα καθαρά κέρδη ήταν κυρίως θετική, 

ενώ αρνητική ήταν στη µόχλευση και στη ρευστότητα των επιχειρήσεων. 

Οι O’Connell V. και Sullivan K. (2008)10, σε έρευνα που διενήργησαν σχετικά 

το πώς επηρέασε η υποχρεωτική υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. σε 80 εταιρείες οι οποίες 

ανήκουν στον FTSEurofirst, κατέληξαν στο ότι η υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. οδήγησε σε 

αύξηση των Καθαρών Εσόδων το 2004. Μάλιστα, στο 75% των εταιρειών αυτών 

υπήρξε αύξηση στα Καθαρά Κέρδη της τάξεως του 5%. 

 Ωστόσο, οι Spathis C. και  Georgakopoulou E. (2007)11 µε έρευνα που 

πραγµατοποίησαν κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η εφαρµογή των ∆.Λ.Π. στην 

Ελλάδα, έφερε σηµαντικές και άκρως θετικές αλλαγές στις επιχειρήσεις. Μια 

σηµαντική µεταβολή είναι το γεγονός ότι οι οικονοµικές καταστάσεις έπαψαν να 

είναι φορολογικές καταστάσεις (δηλαδή εργαλείο για τις φορολογικές αρχές) λόγω 

της εφαρµογής του ∆.Λ.Π.12 και συγκεκριµένα µε τη δηµιουργία της αναβαλλόµενης 

φορολογίας, µε την οποία αντικατοπτρίζονται οι διαφορές µεταξύ της λογιστικής 

αξίας των στοιχείων και της αντίστοιχης φορολογικής τους αξίας, µε την προϋπόθεση 

ότι αυτές οι διαφορές δηµιουργούν µελλοντικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις. 

Η Grant Thornton τον Ιούλιο 200712, δηµοσίευσε άλλη µια έρευνα σχετικά µε 

τις επιπτώσεις των ∆.Π.Χ.Π. στις εισηγµένες εταιρείες στο Χρηµατιστήριο Αξιών 

                                                           
9 Tsalavoutas I. and Evans L. (2010), “Transition to IFRS in Greece: Financial statement effects and 

auditor size”, Managerial Auditing, Vol.25, No.8, pp.814-842.  
10O’Connell V. and Sullivan K. (2008), “The Impact of Mandatory Conversion to IFRS on the Net 

Income of FTSEurofirst 80 Firms”, The Journal of Applied Research in Accounting and Finance, 

Vol.3, No.2, pp.17-26 
11 Spathis C. and Georgakopoulou E. (2007), “The adoption of I.F.R.S. in South Eastern Europe: the 

case of Greece”, International Journal of Financial Services Management, Vol.2, No.1-2, pp.50-63 
12 Grant Thornton (2007), «Επιπτώσεις εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Π. στις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών εταιρείες για τη χρήση 2006». 
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Αθηνών για τη χρήση 2006. Από την έρευνα προέκυψε ότι τα ∆.Π.Χ.Π. επέφεραν 

σηµαντικές αλλαγές στα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη των εισηγµένων εταιρειών, οι 

οποίες στην πλειονότητα τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις πληροφόρησης των 

∆.Π.Χ.Π. Ωστόσο, προβλήµατα εµφανίζονται στην επάρκεια γνωστοποιήσεων 

κάποιων προτύπων χωρίς όµως αυτά να αλλοιώνουν τη συνολική θετική εικόνα. 

Ακόµα, µόνο στις µισές εταιρείες (50,5% των εταιρειών) χορηγείται έκθεση ελέγχου 

µε τη σύµφωνη γνώµη του Ορκωτού Ελεγκτή, χωρίς θέµατα έµφασης ή εξαίρεσης. 

Το εύρηµα αυτό είναι ανησυχητικό διότι οι υπόλοιπες εταιρείες δεν ενσωµατώνουν 

στις οικονοµικές τους καταστάσεις τις παρατηρήσεις των ελεγκτών. Επίσης, 

ανησυχητική είναι και η διαπίστωση ότι τυχόν ελλείψεις γνωστοποιήσεων δεν 

θεωρούνται αρκετά σηµαντικές, µε αποτέλεσµα να οδηγούν σε έκθεση ελέγχου  µε 

εξαίρεση λόγω της µη εφαρµογής κάποιας απαίτησης ενός ∆.Π.Χ.Π. 

Από την παραπάνω έρευνα αλλά και από τη γενικότερη επισκόπηση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που χρησιµοποιήθηκαν, προέκυψαν ορισµένα 

χρήσιµα συµπεράσµατα εκ των οποίων ορισµένα παρατίθενται παρακάτω: 

� Η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών χρησιµοποιεί την έµµεση µέθοδο 

παρουσίασης των ταµειακών τους ροών. 

� Παρατηρούνται περιπτώσεις στον πίνακα µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, απ’ 

ευθείας µεταβολών στα ίδια κεφάλαια χωρίς να συνοδεύονται από απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. 

� Επισηµαίνεται ότι οι εταιρείες στην πλειονότητα τους δε γνωστοποιούν ποια 

από τα αποθεµατικά που περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια (ειδικότερα στα 

Αποτελέσµατα εις νέο) δεν είναι πραγµατοποιηµένα και σχετίζονται µε 

αποτιµήσεις σε εύλογες αξίες. 

� Στο σύνολο τους δε γνωστοποιούν επαρκώς σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π.2 τις 

παροχές που βασίζονται στην αξία των συµµετοχικών τους τίτλων. Η επίδραση 

στα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του προτύπου δε φαίνεται να είναι 

σηµαντική, ενώ ερωτήµατα υπάρχουν σχετικά µε τον τρόπο µέτρησης της 

δαπάνης. 

� ∆ιαµορφώνεται σταδιακά η τάση να αναγνωρίζονται άυλα περιουσιακά 

στοιχεία κατά τη διαδικασία κατανοµής του κόστους αγοράς θυγατρικών και 

συγγενών, εφαρµόζοντας το ∆.Π.Χ.Π.3. Με τον τρόπο αυτό, µειώνεται η 

αναγνωριζόµενη υπεραξία η οποία αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν αποσβένεται. 
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� Βελτιώνεται ο βαθµός επάρκειας των παρεχόµενων πληροφοριών που έχουν να 

κάνουν µε γνωστοποιήσεις σχετικές µε την υπεραξία που προκύπτει από 

εξαγορές επιχειρήσεων, χωρίς όµως να έχει φτάσει σε ικανοποιητικό βαθµό. 

� Προβλήµατα εµφανίζονται και στην παράθεση γνωστοποιήσεων σχετικά µε 

ελέγχους µείωσης της αξίας της υπεραξίας. Πολλές εταιρείες αναφέρουν ότι 

διενεργούν ελέγχους  χωρίς όµως να παρέχουν επαρκή πληροφόρηση. Ακόµη, 

λιγότερες είναι οι εταιρείες οι οποίες τελικά επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα µε 

ζηµίες µείωσης της αξίας της υπεραξίας. 

� Θετική διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι αρκετές εταιρείες προχώρησαν σε 

αναµορφώσεις και αναταξινοµήσεις σε κονδύλια προηγούµενων χρήσεων 

γνωστοποιώντας τις µεταβολές. 

� Ανεπάρκειες παρουσιάζονται στις γνωστοποιήσεις σχετικά µε τις προβλέψεις 

φόρων. Πολλές εταιρείες δε σχηµατίζουν προβλέψεις (κάτι που επισηµαίνεται 

και στις παρατηρήσεις των ελεγκτών), ενώ υπάρχουν και αρκετές εταιρείες που 

διενεργούν προβλέψεις που δεν τις γνωστοποιούν διακριτά (περιλαµβάνονται 

στις λοιπές προβλέψεις). Συγκεκριµένα, το 13% των εταιρειών γνωστοποιούν 

αναλυτικά ότι έχουν διενεργήσει προβλέψεις για πρόσθετους φόρους, 

αναφέροντας τα ποσά των προβλέψεων (∆.Λ.Π.12), ενώ η επιβάρυνση 

αποτελεσµάτων από φόρους εισοδήµατος το 2006 στην κατηγορία των 

εταιρειών καταναλωτικών προϊόντων στο Χ.Α.Α. αυξήθηκε κατά 1% σε σχέση 

µε την αντίστοιχη για το 2005. 

� Παρατηρούνται παραλείψεις στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις όπου πολλές φορές παρατηρείται το γεγονός να µην 

γνωστοποιούνται οι ακινητοποιήσεις και οι επενδύσεις σε ακίνητα που 

κατέχονται µέσω χρηµατοδοτικών µισθώσεων. 

� ∆ιαπιστώνεται ότι οι επιχειρήσεις διενεργούν προβλέψεις για διάφορους 

κινδύνους και απεικονίζουν βάσει αναλογιστικών µελετών τις υποχρεώσεις 

προς το προσωπικό τους. 

� Ακόµη, ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ένας αριθµός εταιρειών δεν αποτιµά 

τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογες αξίες λόγω 

αδυναµίας προσδιορισµού της εύλογης τους αξίας. 
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Ακόµη, τον Ιούνιο του 2006, η Grant Thornton13 δηµοσίευσε µια έρευνα για 

τις επιχειρήσεις που υιοθέτησαν τα ∆.Π.Χ.Π. και συγκεκριµένα για τις επιπτώσεις 

αυτών κατά την πρώτη εφαρµογή τους στις εισηγµένες εταιρείες στο Χρηµατιστήριο 

Αξιών Αθηνών. Τα κυριότερα συµπεράσµατα της παραπάνω έρευνας, είναι τα εξής: 

� Τα Ίδια Κεφάλαια των εισηγµένων εταιρειών στο Χ.Α.Α. ωφελήθηκαν  κατά 

€1.870 εκατ. από την υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Π. (€14.671 εκατ. ήταν οι θετικές 

επιδράσεις και €12.801 εκατ. ήταν οι αρνητικές). Συνολικά τα Ίδια Κεφάλαια 

αυξήθηκαν κατά 4,79%. 

� Τα Αποτελέσµατα Χρήσης, ωφελήθηκαν κατά €182 εκατ. (€2.536 εκατ. θετικές 

επιδράσεις και €2.353 εκατ. αρνητικές επιδράσεις). Συνολικά τα Αποτελέσµατα 

Χρήσης αυξήθηκαν κατά 4,15%. 

� Η κυριότερη ωφέλεια στα Ίδια Κεφάλαια προέκυψε από την προσαρµογή των 

ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε εύλογες αξίες, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 16. 

� Η µεγαλύτερη επιβάρυνση στα Ίδια Κεφάλαια προέκυψε από την υιοθέτηση 

των ∆.Λ.Π. 19, ∆.Λ.Π. 26 και από τη διενέργεια προβλέψεων επισφαλών 

απαιτήσεων. 

� Την υψηλότερη θετική επίδραση στα Αποτελέσµατα Χρήσης επέφερε η 

προσαρµογή των αποσβέσεων µε βάση την ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων. 

� Τη µεγαλύτερη επιβάρυνση στα Αποτελέσµατα Χρήσης επέφερε η αναγνώριση 

αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και προβλέψεων για ενδεχόµενους 

φόρους εισοδήµατος. 

Οι Burgstahler D., Hail. L. και Leuz C. (2006)14, σε έρευνα που 

πραγµατοποίησαν σχετικά µε τις πιέσεις της κεφαλαιαγοράς και το πώς οι θεσµικοί 

παράγοντες παρακινούν τις επιχειρήσεις να δηµοσιεύουν τα κέρδη τα οποία 

αντανακλούν σε οικονοµικές επιδόσεις, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι 

οικονοµικές καταστάσεις των µη εισηγµένων στο Χ.Α. επιχειρήσεων, οι οποίες δεν 

εφαρµόζουν τα ∆.Λ.Π., δεν χαρακτηρίζονται ως αξιόπιστες καθώς έχουν κίνητρα και 

                                                           
13 Grant Thornton (2006), «Οι επιπτώσεις των I.F.R.S. κατά την πρώτη εφαρµογή τους στις εισηγµένες 

στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείες». 
14 Burgstahler D., Hail. L. and Leuz C. (2006), “The importance of reporting incentives: earnings 

management in European private and public firms”, The Accounting Review, Vol.81, No.5, pp.983-

1016. 
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δυνατότητες φοροδιαφυγής. Αντίθετα, οι εισηγµένες εταιρείες, οι οποίες έχουν 

υιοθετήσει υποχρεωτικά τα ∆.Λ.Π., δεν επιλέγουν να εµφανίσουν ψευδή µεγέθη στις 

οικονοµικές τους καταστάσεις διότι αυτό δεν τις συµφέρει τόσο από επενδυτικής 

άποψης (ενδεχοµένως να υπάρξει µια ανεπιθύµητη µεταβολή στην τιµή της µετοχής 

της) όσο και από την άποψη της διαφάνειας (οι οικονοµικές καταστάσεις τους 

ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτό ελεγκτή). Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

δείχνουν ότι πιο πιθανό να παραποιηθούν τα κέρδη στις µη εισηγµένες από ότι στις 

εισηγµένες σε 12 από τις 13  χώρες που διεξήχθη η έρευνα. Η 13η χώρα είναι η 

Ελλάδα όπου οι µη εισηγµένες επιχειρήσεις εµφανίζουν λιγότερα παραποιηµένα 

κέρδη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι εισηγµένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

παρουσιάζουν υψηλότερο βαθµό παραποίησης κερδών σε σχέση µε τις αντίστοιχες 

επιχειρήσεις των άλλων χωρών του δείγµατος. 

Οι Barth E. M., Landsman R. W. και Lang H. M. (2005)15, µε την έρευνα που 

διενήργησαν σύγκριναν τα χαρακτηριστικά των λογιστικών ποσών των εταιρειών που 

έχουν υιοθετήσει τα ∆.Λ.Π., µε ένα µείγµα εταιρειών που δεν έχουν υιοθετήσει τα 

∆.Λ.Π., µε σκοπό να διερευνηθεί αν η χρηµατοοικονοµική έκθεση µε βάση τα ∆.Λ.Π. 

αφορά σε προβλέψιµες διαφορές στη λογιστική ποιότητα και στο κόστος κεφαλαίου. 

Πιο αναλυτικά, διερεύνησαν εάν η εφαρµογή των ∆.Λ.Π. σχετίζεται µε λιγότερη 

διαχείριση κερδών, πιο έγκαιρη αναγνώριση ζηµιών, πιο υψηλή σχετική αξία των 

λογιστικών ποσών και χαµηλότερο κόστος κεφαλαίου. Η έρευνα οδήγησε στο 

συµπέρασµα ότι η υιοθέτηση των ∆.Λ.Π., βελτιώνει τη λογιστική ποιότητα και 

µειώνει το κόστος κεφαλαίου. Οι παραπάνω συγγραφείς µε την έρευνα που 

διεξήγαγαν συµπέραναν ότι, οι εταιρείες που υιοθετούν τα ∆.Λ.Π. έχουν λιγότερες 

ενδείξεις εξοµάλυνσης των κερδών, λιγότερες ενδείξεις διαχείρισης των κερδών προς 

έναν στόχο, πιο έγκαιρη αναγνώριση των κερδών και υψηλότερη συσχέτιση µε τις 

αποδόσεις. 

Οι Hung M. και Subramanyam K. R. (2004)16, στην έρευνα τους εξέτασαν τις 

επιδράσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις από την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. στις 

ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν ένα λογιστικό σύστηµα προσανατολισµένο στους 
                                                           
15 Barth E. M., Landsman R. W. and Lang H. M.(2008), “International Accounting Standards and 

Accounting Quality”, Journal of Accounting Research, Vol.46, No.3, pp.467–498 
16 Hung M. and Subramanyam K. R., “Financial statement effects of adopting international accounting 

standards: the case of Germany”, Review of Accounting Studies, July 2007, Vol.12, pp. 623-657  
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µετόχους. Για τις ανάγκες της έρευνας, χρησιµοποιήθηκε ένα δείγµα 80 γερµανικών 

εταιρειών οι οποίες υιοθέτησαν τα ∆.Λ.Π. για πρώτη φορά κατά το χρονικό διαστηµα 

1998-2002. Κατά την έρευνα αυτή, έγινε σύγκριση των λογιστικών πληροφοριών που 

παρουσιάζονται σύµφωνα µε τους γερµανικούς λογιστικούς κανόνες, οι οποίοι είναι 

συντηρητικοί και προσαρµοσµένοι στην οµαλοποίηση των κερδών, µε τις 

πληροφορίες που παρουσιάζονται σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π., τα οποία είναι 

προσαρµοσµένα στον ισολογισµό και στην παρουσίαση της εύλογης αξίας, και 

κατέληξαν στο ότι από την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. σηµειώνονται εκτεταµένες και 

σηµαντικές αλλαγές στα πάγια ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία, στις αποσβέσεις 

αυτών, στην αποτίµηση των αποθεµάτων, στην αναβαλλόµενη φορολογία, στις 

συναλλαγµατικές διαφορές, καθώς και στο εµπορικό σήµα και την υπεραξία. 

Σύµφωνα µε έρευνα που διενεργήθηκε από την Grant Thornton σε συνεργασία 

µε το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (2003)17, φαίνεται η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων να παρουσιάζει θετική στάση στα νέα πρότυπα, συγκεκριµένα έξι στις 

δέκα επιχειρήσεις προτιµούν τα διεθνή από τα ισχύοντα πρότυπα, καθώς αναµένουν 

από την εφαρµογή τους την αναβάθµιση της επάρκειας και της ποιότητας των 

παρεχόµενων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και εκτιµούν ότι θα οδηγήσουν σε 

περισσότερο διαφανείς και αξιόπιστες οικονοµικές καταστάσεις. Όσον αφορά τις 

προσδοκίες που δηµιουργούνται από την υιοθέτηση των Προτύπων, µία στις δύο 

επιχειρήσεις αναµένει θετική επίδραση στην εικόνα τους, ενώ το σύνολο των 

επιχειρήσεων προσδοκά βελτίωση της θέσης τους στην αγορά και διευκόλυνση στην 

προσέλκυση ξένων επενδυτών. Ωστόσο, από την παραπάνω έρευνα προκύπτει ότι ο 

σχεδιασµός της διαδικασίας µετάβασης στα ∆.Λ.Π. βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο για 

την πλειοψηφία των επιχειρήσεων. 

Οι Mills L., Newberry K. και Trautman W. (2002)18, ανέφεραν ότι η 

εφαρµογή των ∆.Λ.Π. δίνει µεγάλη ελευθερία στα διοικητικά στελέχη για την 

αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Έτσι, αντί τα ∆.Λ.Π. να 

αποτελούν µια εγγύηση για παροχή αξιόπιστων οικονοµικών καταστάσεων στο 

επενδυτικό κοινό, καταλήγουν πολλές φορές να αποτελούν εργαλεία παραποίησης 
                                                           
17 Έρευνα της Grant Thornton και του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (2003), «Πόσο έτοιµες 

είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις να εφαρµόσουν τα ∆.Π.Χ.Π.». 
18 Mills L., Newberry K. and Trautman W. (2002), “Trends in Book - Tax Income and Balance Sheet 

Differences”, Proceedings of the I.F.R.S. Research Conference. 
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των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι των 

στελεχών των εταιρειών.  

Η παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων αναφέρεται στο σκόπιµο 

χειρισµό των στοιχείων τους, π.χ. υπερτίµηση στοιχειών ενεργητικού, υποτίµηση 

υποχρεώσεων κλπ. µε σκοπό να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα. Οι χειρισµοί 

αυτοί οδηγούν στην αλλοίωση της ορθής εικόνας των οικονοµικών καταστάσεων. Ως 

µέσα για την πραγµατοποίηση των παραποιήσεων χρησιµοποιούνται διάφοροι 

µέθοδοι που περιλαµβάνονται στον όρο «δηµιουργική λογιστική»19 ή «επινοητική 

λογιστική». Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εφαρµογή της δηµιουργικής λογιστικής 

δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη και παρανοµία ή απόκλιση από τα ∆.Λ.Π. Η δηµιουργική 

λογιστική επικεντρώνεται στην εκµετάλλευση της απουσίας κάποιου κανονισµού ή 

την επιλογή επιτρεπτών λογιστικών µεθόδων, που ίσως να µην είναι κατάλληλες στη 

συγκεκριµένη περίπτωση για να δείξουν µια επιθυµητή εικόνα των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης.20 

 

2.3 Προγενέστερες Έρευνες σχετικά µε το ∆.Λ.Π. 12  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επίδραση της αναβαλλόµενης φορολογίας, και κατ’ 

επέκταση και του ∆.Λ.Π. 12, στις οικονοµικές καταστάσεις έχουν δείξει τόσο διεθνής 

όσο και εγχώριες έρευνες. Παρακάτω θα παρατεθούν τα συµπεράσµατα ορισµένων 

σηµαντικών ερευνών πάνω στο ∆.Λ.Π. 12 και στο κατά πόσο επηρεάζει η υιοθέτηση 

του Προτύπου αυτού τις οικονοµικές καταστάσεις. 

                                                           
19 Η δηµιουργική λογιστική είναι ο χειρισµός των οικονοµικών µεγεθών, συνήθως µέσα στα όρια του 

νόµου και των κανόνων της λογιστικής επιστήµης, για ένα συγκεκριµένο σκοπό και όχι για να δείξουν 

την πραγµατική εικόνα της επιχείρησης. 
20 Βλάχος Χ. και Λουκά Λ. (2009), «∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα», Εκδόσεις Παπαζήση – 

Globaltraining, Αθήνα. 
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Η Grant Thornton τον Αύγουστο του 201021 παρουσίασε άλλη µια έρευνα 

σχετικά µε τις επιπτώσεις της υιοθέτησης του ∆.Λ.Π. 12 στο σύνολο των εισηγµένων 

στα Χ.Α.Α. εταιρειών, εκτός των τραπεζικών και των ασφαλιστικών, για τη χρήση 

του 2009. Η έρευνα αυτή οδήγησε στα παρακάτω συµπεράσµατα: 

� Οι µισές εταιρείες έχουν σχηµατίσει προβλέψεις φόρων. 

� Ο τρέχων φόρος αυξήθηκε κατά 30%. 

� Ο συνολικός φόρος αυξήθηκε κατά 83%. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά οι µεταβολές των φόρων 

εισοδήµατος. 

Φορολογία εισοδήµατος 
2009 (σε 

εκατ.) 

2008 (σε 

εκατ.) 
Μεταβολή(%) 

Αναβαλλόµενες Φορολογικές 

Απαιτήσεις 
€1.465 €1.614 -9 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις 
€3.250 €2.924 -11 

Προβλέψεις Φόρων €115 €128 -10 

Ποσοστό εταιρειών που σχηµάτισαν 

προβλέψεις φόρων 
50% 52% -  

Αναβαλλόµενο έξοδο φόρου €348 €136 156 

Αναβαλλόµενο έσοδο φόρου €157 €418 -62 

Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος -€1.757 €1.349 30 

Συνολικό Φόρος Εισοδήµατος -€1.948 -€1.067 83 

 

Από την ανάλυση του παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι: 

� Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις παραµένουν µεγαλύτερες από τις 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Μάλιστα, οι αναβαλλόµενες 

φορολογικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά €325 εκατ. ενώ οι αναβαλλόµενες 

φορολογικές απαιτήσεις µειώθηκαν κατά €150 εκατ. 

                                                           
21 Grant Thornton (2010), «Εισηγµένες Εταιρείες Χρήση 2009 – Συνοπτική Παρουσίαση 

Χρηµατοοικονοµικής Επίδοσης» 
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� Ο τρέχων φόρος για το 2009 ανήλθε στα €1.948 εκατ., που σηµαίνει αύξηση 30 

ποσοστιαίων µονάδων σε σχέση µε τον αντίστοιχο της χρήσης του 2008, λόγω 

της έκτακτης εισφοράς που επιβλήθηκε στα κέρδη των επιχειρήσεων. 

Με έρευνα που διενήργησαν οι Badertcher B.A., Philips J.D., Pincus M., και 

Rego S. (2009)22 κατέληξαν στο ότι, οι εταιρείες µε στόχο την παραποίηση των 

χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων χρησιµοποιούν τους αναβαλλόµενους 

φόρους. 

Οι Christensen E. T., Paik H.G. και Stice Κ.Ε. (2008)23, µελέτησαν την µέσω 

της αποµείωσης της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης παραποίηση των 

οικονοµικών καταστάσεων. Για να είναι εφικτό µια επιχείρηση να αναγνωρίσει ένα 

ποσό ως αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς 

αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις ή να αναµένεται εισροή µελλοντικών 

οφελών στην εταιρεία, τέτοιων ώστε να δηµιουργήσουν υποχρεώσεις οι οποίες θα 

συµψηφιστούν µε τις απαιτήσεις.  

Κατά τους Noor R., Mastuki N. και Aziz Z. (2007)24, µε την έρευνα την οποία 

πραγµατοποίησαν σε ένα δείγµα εταιρειών παρατήρησαν ότι οι εταιρείες εµφάνιζαν 

όλο και µεγαλύτερες διαφορές µεταξύ λογιστικού και φορολογητέου εισοδήµατος, 

ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να αναγνωρίζουν συνεχώς µεγαλύτερα ποσά 

αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων. Ωστόσο, από την παραπάνω έρευνα οι 

συγγραφείς κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η αναβαλλόµενη φορολογία έχει διπλή 

σηµασία καθώς από τη µια πλευρά αποτελεί ένα µέσο παραποίησης των 

αποτελεσµάτων ενώ από την άλλη αποτελεί ένα εργαλείο ένδειξης πιθανής 

χειραγώγησης αποτελεσµάτων. 

                                                           
22 Badertcher B.A., Philips J.D., Pincus M., and Rego S. (2009), “Earnings Management Strategies and 

the Trade - Off between Tax Benefits and Detection Risk: To Conform or Not to Conform?”, 

Accounting Review, Vol.84, No.1, pp.63-97 
23 Christensen E. T., Paik H.G. and Stice Κ.Ε. (2008), “Creating a Bigger Bath Using the Deferred Tax 

Valuation Allowance”, Journal of Business Finance & Accounting, Vol.35, No.5-6, pp.601-625 
24  Noor R., Mastuki N. and Aziz Z. (2007), Earnings management and deferred tax”, Malaysian 

Accounting Review, Vol.6, No.1, pp.1-17 
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Τον Ιούλιο του 2007 η Grant Thornton25 δηµοσίευσε άλλη µια έρευνα σχετικά 

µε τις επιπτώσεις των ∆.Π.Χ.Π. στις εισηγµένες εταιρείες στο Χρηµατιστήριο αξιών 

Αθηνών µε βάση τα δεδοµένα της χρήσης του 2006. Ένα από τα συµπεράσµατα της 

έρευνας αυτής ήταν ότι το 13% των εταιρειών γνωστοποιούν ότι διενεργούν 

προβλέψεις για πρόσθετους φόρους αναφέροντας τα ποσά αυτά, σύµφωνα µε το 

∆.Λ.Π. 12, ωστόσο σε πολλές άλλες περιπτώσεις δεν γνωστοποιούνται διακριτά 

αυτές οι προβλέψεις αλλά περιλαµβάνονται στις λοιπές προβλέψεις µε βάση το 

∆.Λ.Π. 37. 

Στη συνέχεια παρατίθενται πίνακες µε δεδοµένα που προέκυψαν από την 

ανάλυση εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 12 στο σύνολο των εισηγµένων εταιρειών, κατά την 

έρευνα. 

Φόρος Εισοδήµατος (σε εκατ. €) 

 2006 2005 Μεταβολή (%) 

Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση 3.097 2.773 12 

Αναβαλλόµενη Φορολογική Υποχρέωση 3.195 2.737 17 

 

Φόρος Εισοδήµατος και επιπρόσθετα στοιχεία (σε εκατ. €) 

 2006 2005 Μεταβολή (%) 

Φόρος εισοδήµατος χρήσης και 

προβλέψεις πρόσθετων φόρων 
-€1.950 -€1.822 7 

Αναβαλλόµενο φορολογικό έσοδο €327 €391 -17 

Αναβαλλόµενο φορολογικό έξοδο -€412 -€355 16 

Αναβαλλόµενο έσοδο φόρου/Κέρδη προ 

φόρων 
3% 5% - 

Αναβαλλόµενο έξοδο φόρου/Κέρδη προ 

φόρων 
4% 4% - 

Θεωρητικός συντελεστής φόρου 30% 31% - 

Αριθµ. Εταιρειών που γνωστοποιούν 

προβλέψεις φόρων 
37 34 - 

                                                           
25 Grant Thornton (2007), «Επιπτώσεις εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Π. στις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών εταιρείες για τη χρήση 2006». 



 

Όπως παρατηρούµε στους

απαιτήσεις και υποχρεώσεις

συµπεριλαµβανοµένου και των

7% σε σχέση µε το φόρου του

αποτέλεσµα από αναβαλλόµενους

εκατ. κέρδους το 2005. Επίσης

που γνωστοποίησαν αναλυτικά

αναφέροντας τα ποσά αυτά

 Παρακάτω απεικονίζονται

γραφήµατα, όπως αυτά παρουσιάζονται
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παρατηρούµε στους παραπάνω πίνακες, οι αναβαλλόµενες φορολογικές

υποχρεώσεις είναι στα ίδια επίπεδα περίπου. Ο φόρος

συµπεριλαµβανοµένου και των προβλέψεων για πρόσθετους φόρους αυξήθηκε

το φόρου του 2005 (€1.950 εκατ. έναντι €1.822 εκα

αναβαλλόµενους φόρους συµψηφιστικά ζηµία €85 εκατ

το 2005. Επίσης υπήρξε και µια αύξηση στον αριθµό των

γνωστοποίησαν αναλυτικά τις προβλέψεις για πρόσθετους φόρους

οσά αυτά. 

Παρακάτω απεικονίζονται τα συµπεράσµατα που µόλις αναφέραµε

όπως αυτά παρουσιάζονται στην έρευνα της Grant Thornton

αναβαλλόµενες φορολογικές 

περίπου Ο φόρος εισοδήµατος 

πρόσθετους φόρους αυξήθηκε κατά 

εκατ. το 2005). Το 

εκατ. έναντι €36 

στον αριθµό των εταιρειών 

πρόσθετους φόρους και 

µόλις αναφέραµε και σε 

Thornton, 
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Έρευνα της Grant Thornton το 200626 αναφέρει ότι οι αναγνωριζόµενες 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις (€1.520 εκατ.) ήταν µεγαλύτερες από τις 

αναγνωριζόµενες αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (€1.038 εκατ.), µε 

αποτέλεσµα η επίδραση του ∆.Λ.Π.12 να έχει θετική επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια 

των εισηγµένων επιχειρήσεων. Παρακάτω, µε βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας, 

φαίνονται οι επιδράσεις της αναβαλλόµενης φορολογίας και κατ’ επέκταση του 

∆.Λ.Π. 12 στις εισηγµένες επιχειρήσεις κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆.Λ.Π. 

Αναµορφώσεις ως προς τα Ίδια 

Κεφάλαια ανά Κλάδο 

Θετικές 

Αναµορφώσεις 

(%) 

Αρνητικές 

Αναµορφώσεις 

(%) 

Βασικά Υλικά - 24,58 

Καταναλωτικά Προϊόντα - 11,01 

Υπηρεσίες Καταναλωτικών αγαθών 5,35 8,26 

Βιοµηχανίες - 19,60 

Τηλεπικοινωνίες 32,28 - 

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 39,14 - 

Τεχνολογία 14,6 - 

Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες 22,17 - 

 

Ακόµη από την έρευνα προκύπτει ότι η συνολική επίδραση του ∆.Λ.Π. 12 σε 

απόλυτους αριθµούς είναι λίγο παραπάνω από €482 εκατ. και σε ποσοστό 1,236%. 

Αναλυτικά ανά κλάδο έχουµε: 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Grant Thornton (2006), «Οι επιπτώσεις των I.F.R.S. κατά την πρώτη εφαρµογή τους στις εισηγµένες 

στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείες». 
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Κλάδος 
Ίδια Κεφάλαια (σε €) Μεταβολή 

(%) Ε.Λ.Π. ∆.Λ.Π. 12 

Βασικά Υλικά 22.483.989.098 -219.519.314 -8,837 

Καταναλωτικά Προϊόντα 3.594.742.678 -94.847.645 -2,639 

Υπηρεσίες Καταναλωτικών 

αγαθών 
3.416.963.040 -1.597.984 -0,468 

Βιοµηχανίες 7.111.741.284 -402.276.159 -5,657 

Τηλεπικοινωνίες 4.319.555.529 245.700.000 5,688 

Πετρέλαιο 2.076.138.724 -31.059.136 -1,496 

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 1.141.483.819 38.038.126 3,332 

Τεχνολογία 1.451.957.675 41.100.112 2,831 

Υγεία 636.121.426 -8.588.266 -1,35 

Χρηµατοοικονοµικές 

Υπηρεσίες 
12.761.039.960 915.160.859 7,172 

ΣΥΝΟΛΟ 38.993.733.233 482.110.593 1,236 

 

Σύµφωνα µε τους Jung D. και Pulhiam D. (2006)27, οι αλλαγές στην εκτίµηση 

των αναβαλλόµενων φόρων και συγκεκριµένα των αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων περιέχουν χρήσιµη εσωτερική πληροφόρηση για τις µελλοντικές ροές 

της εταιρείας, στην περίπτωση που η διοίκηση εφαρµόζει τις διατάξεις της 

αναβαλλόµενης φορολογίας χωρίς µεροληψία. Η ερµηνευτική δύναµη των αλλαγών 

αυτών στις εκτιµήσεις, περιορίζεται στο χρονικό ορίζοντα του ενός ή των δύο ετών.  

Ακόµη, κατά µε τους Dunbar A., Philips J. D. και Rego S. (2004)28, µε τη 

δηµιουργία µόνιµων διαφορών, και όχι προσωρινών, µπορεί να γίνει χειραγώγηση 

αποτελεσµάτων, όπως συµβαίνει στην περίπτωση που µια επιχείρηση µεταβάλλει το 

ύψος των αποσβέσεών της ώστε να επηρεάσει τα αποτελέσµατα που θα εµφανίσει. 

                                                           
27 Jung D. and Pulliam D. (2006), “Predictive Ability of the Valuation Allowance for Deferred Tax 

Assets”, Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Vol.10, No. 2, pp.49-70 
28 Dunbar A., Philips J. D. and Rego S. (2004), “The impact of the bonus depreciation rules on the 

ability of deferred tax expense and accrual-based measures to detect earnings management activities”, 

Proceedings of the Annual Conference on Taxation, Vol.97, pp.358-365 
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Ακόµη, οι Geunther A. Sansing R. (2004)29 συµπέραναν ότι η αναβαλλόµενη 

φορολογική υποχρέωση αναστρέφεται µε πιο γρήγορους ρυθµούς, όταν το ποσοστό 

απόσβεσης, λογιστικό ή φορολογικό, αυξάνει. Συγκεκριµένα, όταν αυξάνει το 

ποσοστό της φορολογικής απόσβεσης, αυξάνει και η αξία της αναβαλλόµενης 

φορολογικής απόσβεσης, ενώ όταν αυξάνει το ποσοστό της λογιστικής απόσβεσης, η 

αξία της αναβαλλόµενης φορολογικής απόσβεσης, µειώνεται. Επίσης, κατέληξαν στο 

ότι µια αύξηση στο ποσοστό  προεξόφλησης οδηγεί στη µείωση της αξίας της 

αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης, ενώ η αύξηση αυτή δεν έχει καµία 

επίδραση στο ποσοστό αναστροφής. Τέλος, κατέληξαν στο ότι µια αύξηση στο 

ποσοστό αναστροφής, δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε ικανή να αυξήσει την αξία της 

αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. 

Ο Citron D. (2001)30 κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το σύνολο των 

αναβαλλόµενων φόρων δεν εµφανίζουν συνάφεια, δηλαδή δεν δείχνει την 

πραγµατική οικονοµική αξία µιας επιχείρησης, όπως αυτή φαίνεται στις τρέχουσες 

τιµές των µετοχών. Ωστόσο τονίζεται ότι, αν διαχωριστούν οι αναβαλλόµενοι φόροι 

στους αναγνωρισθέντες και µη αναγνωρισθέντες στις οικονοµικές καταστάσεις, 

σύµφωνα µε τα U.K. GAAP, τότε τα αποτελέσµατα διαφέρουν.  

Οι Amir E., Kirschenheiter M. και Willard K. (2001)31 σε έρευνα που 

πραγµατοποίησαν, ανέφεραν ότι το ποσοστό επανεπένδυσης δεν έχει καµιά επίδραση 

στην αξία της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης, ενώ το ποσοστό 

αναστροφής των αναβαλλόµενων φόρων παίζει σηµαντικό ρόλο στην αγοραία αξία 

τους.  

Οι Geunther A. και Sansing R. (2000)32, θέλοντας να επεκτείνουν τη θεωρία 

που ανέπτυξε ο Sansing R. Το 1998, χρησιµοποίησαν ένα µοντέλο το οποίο δείχνει 

                                                           
29 Geunther D. and Sansing R. (2004), “The Valuation Relevance of Reversing Deferred Tax 

Liabilities”, The Accounting Review Vol.79, No2, pp.437-451. 
30 Citron D. (2001), “The valuation of Deferred Taxiation: Evidence from the U.K. partial provision 

approach”, Journal of Business Finance & Accounting, Vol.28, No.7, pp.821-852 
31 Amir E., Kirschenheiter M. and Willard K. (2001), “The Aggregation and Valuation of Deferred 

Taxes”, Review of Accounting Studies, Vol. 6, No.2, pp.275-297 
32 Geunther D. and Sansing R. (2000), “Valuation of the firm in the presence of temporary book – tax 

differences: The role of deferred tax assets and liabilities”, The Accounting Review Vol.75, No1, pp.1-

12. 
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ότι οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις µετατρέπουν τη 

λογιστική αξία των υποκείµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε εκτιµήσεις των 

µετά φόρων ταµειακών ροών, στις οποίες βασίζεται η αξία που προσδίδει η αγορά 

στην εταιρεία.  Η ανάλυση του παραπάνω µοντέλου οδηγεί στα συµπεράσµατα ότι η 

αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων που σχετίζεται  µε τα κόστη, τα 

οποία λογίζονται για λογιστικούς και όχι φορολογικούς σκοπούς, εξισώνεται µε τη 

λογιστική τους αξία. Η τυχόν διαφορά που προκύπτει µεταξύ της λογιστικής και της 

αγοραίας αξίας των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αντανακλά και τη 

διαφορά ανάµεσα στη λογιστική και στη αγοραία αξία των αντίστοιχων 

υποχρεώσεων. Επίσης, η έρευνα τους έδειξε ότι η αξία  της εταιρείας δεν επηρεάζεται 

καθόλου από τον αναµενόµενο χρόνο αναστροφής των αναβαλλόµενων φορολογικών 

υποχρεώσεων και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος προεξόφλησης τους βάσει το χρόνου 

στο οποίο θα αντιστραφούν. 

Οι Schrand C. και Wong F. (2000)33, µέσω της έρευνας τους στον τραπεζικό 

κλάδο, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι µέσω της αναβαλλόµενης φορολογίας µπορεί 

να επιτευχθεί εξοµάλυνση κερδών. Απ’ την άλλη, οι Gordon E. και Joos O. (2004)34 

µε έρευνα σε εταιρείες της Μ. Βρετανίας, συµπέραναν ότι οι αναβαλλόµενοι φόροι 

υπολογίζονται ιδιοτελώς µε σκοπό να επηρεάσουν την εικόνα του Ισολογισµού αλλά 

όχι αυτήν της Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης. Έτσι επιβεβαιώνονται διάφορα 

προγενέστερα ευρήµατα, σύµφωνα µε τα οποία οι αναβαλλόµενοι φόροι επηρεάζουν 

τους διάφορους δείκτες χρέους. Επίσης σύµφωνα µε τους Frank M. και Rego S. 

(2006)35, η διοίκηση µπορεί να διαχειριστεί τα κέρδη µέσω εκτιµήσεων για 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις, ώστε τα αποτελέσµατα να πλησιάζουν τις 

προβλέψεις των αναλυτών. 

                                                           
33 Schrand C. and Wong F. (2000), “Earnings Management and Its Pricing Implications: Evidence from 

Banks’ Adjustments to the Valuation Allowance for Deferred Tax Assets under SFAS 109”, pp.1-35. 

34 Gordon E. and Joos P. (2004), “Unrecognized deferred taxes: Evidence from the U.K.”, The 

Accounting Review, Vol. 79, No.1, pp. 97-124 
35 Frank M. and Rego S. (2006), “Do managers use the evaluation allowance account to manage 

earning around certain earnings targets?”, The Journal of the American Taxation Association, Vol.28, 

No.1, pp.43-65 
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Οι Amir E. και Sougiannis T. (1999)36, εξέτασαν τη σχέση µεταξύ των τιµών 

των µετοχών και των αναβαλλόµενων φόρων που σχετίζονται µε τη µεταφορά των 

ζηµιών στις επόµενες χρήσεις. Από την οπτική της µέτρησης, οι αναβαλλόµενες 

φορολογικές απαιτήσεις αποτελούν µελλοντικά φορολογικά αποθέµατα και εποµένως 

πρέπει να αποτιµώνται θετικά ως περιουσιακά στοιχεία , τόσο από τους αναλυτές όσο 

και από τους επενδυτές. Από την οπτική της πληροφορίας, η µεταφορά φόρων στις 

επόµενες χρήσεις µπορεί να αποτελεί ένδειξη για υψηλότερες µελλοντικές ζηµίες, µε 

αποτέλεσµα να παρατηρείται µεγάλη διακύµανση στα αντιλαµβανόµενα κέρδη και 

εποµένως αρνητική επίδραση στην τιµή των µετοχών.  

Τέλος, σύµφωνα µε τον Sansing R. (1998)37  οι αναβαλλόµενοι φόροι είναι 

µια πραγµατική οικονοµική επιβάρυνση ακόµη και στην περίπτωση που οι 

δηλωθείσες αναβαλλόµενες υποχρεώσεις δεν αντιστρέφονται ποτέ και η αξία τους 

είναι ίση µε το ποσό που αναγνωρίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις  

πολλαπλασιαζόµενο µε ένα κλάσµα, του οποίου ο αριθµητής είναι το ποσοστό 

απόσβεσης του φόρου και παρονοµαστής το άθροισµα του ποσοστού απόσβεσης του 

φόρου και του κόστους κεφαλαίου. Ακόµα και στην περίπτωση που οι 

αναβαλλόµενες υποχρεώσεις δεν αντιστρέφονται ποτέ λόγω της στρατηγικής 

επανεπένδυσης που εφαρµόζει η επιχείρηση, η διαφορά µεταξύ φορολογικής και 

λογιστικής απόσβεσης µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου , καθώς η φορολογική 

βάση του στοιχείου σταδιακά αποκλίνει από το κόστος αντικατάστασής του. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Amir E. and Sougiannis T. (1999), “Analysts’ Interpretation and Investors’ Valuation of Tax 

Carryforwards”, Contemporary Accounting Research, Vol.16, pp.1-33 
37 Sansing R. (1998), “Valuing the deferred tax liability”, Journal of Accounting Research, Vol.36, 

No.2, pp. 357-363 



32 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 12 – ΦΟΡΟΙ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει µια ανάλυση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12 

«Φόροι Εισοδήµατος», καθώς επίσης στον τρόπο λογιστικού χειρισµού διαφόρων 

ειδικών περιπτώσεων σύµφωνα µε το Πρότυπο. Παράλληλα, παρατίθενται διάφορα 

αριθµητικά παραδείγµατα χειρισµού των φόρων εισοδήµατος µε βάση τα ∆.Λ.Π. για 

µεγαλύτερη εµβάθυνση στη θεωρία του Προτύπου.  

 

3.2 Σκοπός και Πεδίο Εφαρµογής38 

 

Σκοπός του Προτύπου αυτού είναι να καθοριστεί ο λογιστικός χειρισµός των φόρων 

εισοδήµατος, δηλαδή ο τρόπος µε τον οποίο θα πρέπει να λογιστικοποιηθούν οι 

φορολογικές συνέπειες για το παρόν και το µέλλον από: 

� Τη µελλοντική ανάκτηση (τακτοποίηση) της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων (υποχρεώσεων) που είναι καταχωρισµένα στον ισολογισµό µιας 

επιχείρησης. 

� Συναλλαγές και άλλα γεγονότα της τρέχουσας περιόδου που είναι 

καταχωρισµένα στις οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχειρήσεως. 

Όταν µια επιχείρηση καταχωρεί ένα περιουσιακό στοιχείο ή µια υποχρέωση, 

αναµένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του περιουσιακού αυτού στοιχείου ή να 

                                                           
38

 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 – «Φόροι Εισοδήματος», παρ.1-4 
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διακανονίσει τη λογιστική αξία της υποχρεώσεως. Για παράδειγµα, η επιχείρηση 

καταχωρεί ένα δάνειο µε σκοπό να διακανονίσει την αξία αυτή εφάπαξ ή τµηµατικά. 

Αν αναµένεται ότι η ανάκτηση αυτή θα καταστήσει τις µελλοντικές πληρωµές 

φόρων µεγαλύτερες ή µικρότερες απ’ ό,τι αυτές θα ήταν, αν η ανάκτηση δεν είχε 

φορολογικές συνέπειες, η επιχείρηση απαιτείται να καταχωρίζει µια αναβαλλόµενη 

φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση αντιστοίχως. 

Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12  επίσης ασχολείται µε την καταχώριση των 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων που προκύπτουν από αχρησιµοποίητες 

φορολογικές ζηµίες ή αχρησιµοποίητους πιστωτικούς φόρους, µε την παρουσίαση 

των φόρων εισοδήµατος στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Αυτό το Πρότυπο χρησιµοποιείται για τη λογιστικοποίηση των φόρων 

εισοδήµατος. Για τους σκοπούς του Προτύπου, οι φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν 

όλους τους φόρους που επιβάλλονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και 

βασίζονται στο φορολογητέο εισόδηµα. Οι φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν επίσης 

φόρους, όπως οι παρακρατούµενοι φόροι, οι οποίοι είναι πληρωτέοι από µια 

θυγατρική, συγγενή ή κοινοπραξία κατά τη διανοµή κερδών προς την επιχείρηση που 

συντάσσει τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 Το ∆.Λ.Π. 12 δεν ασχολείται µε τις µεθόδους της λογιστικής για τις κρατικές 

επιχορηγήσεις (∆.Λ.Π. 20) ή σε φορολογικά κίνητρα των επενδύσεων, αλλά καλύπτει 

τη λογιστική των προσωρινών διαφορών που πιθανόν να προκύπτουν από τέτοιες 

επιχορηγήσεις ή φορολογικά κίνητρα επενδύσεων. 

 

3.3 Βασικές αρχές του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12 

 

Το ∆.Λ.Π. 12 διέπεται από τις παρακάτω βασικές αρχές : 

� Με την αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή µιας υποχρέωσης η 

επιχείρηση αναµένει να ανακτήσει ή να διακανονίσει την λογιστική αξία του 

στοιχείου αυτού. Στην περίπτωση που η ανάκτηση ή ο διακανονισµός της 

λογιστικής αξίας του στοιχείου, είναι πιθανό να αυξήσει ή να µειώσει τις 
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µελλοντικές πληρωµές φόρου σε σχέση µε αυτές που θα υπήρχαν αν η ανάκτηση 

ή ο διακανονισµός δεν είχε καµιά φορολογική επίδραση, τότε η επιχείρηση, µε 

λίγες εξαιρέσεις, πρέπει να αναγνωρίσει αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 

ή απαίτηση. 

� Ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί έξοδο το οποίο καταχωρίζεται στην Κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσης, αν οι συναλλαγές και τα οικονοµικά γεγονότα που 

αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση καταχωρίζονται στην Κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσης. 

� Ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί έξοδο το οποίο αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια, αν οι συναλλαγές και τα οικονοµικά γεγονότα που αφορούν αυτή τη 

φορολογική επίδραση αναγνωρίζονται, επίσης, στα ίδια κεφάλαια. 

 

3.4 Βασικές Έννοιες του Προτύπου
39 

 

Στο Πρότυπο, θα δούµε τις παρακάτω βασικές έννοιες: 

� Λογιστικό αποτέλεσµα είναι το καθαρό κέρδος ή ζηµία µιας χρήσεως πριν την 

αφαίρεση της δαπάνης φόρου. 

� Φορολογητέο εισόδηµα είναι το ποσό του κέρδους µιας χρήσεως, που 

προσδιορίζεται σύµφωνα µε τους κανόνες που έχουν τεθεί από τις φορολογικές 

αρχές και επί του οποίου είναι πληρωτέοι οι φόροι εισοδήµατος. 

� Φορολογική ζηµία είναι το ποσό της ζηµίας που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τους 

φορολογικούς κανόνες και νόµους που έχουν τεθεί από τις αρχές και επί του 

οποίου είναι επιστρεπτέοι οι φόροι εισοδήµατος. 

� ∆απάνη φόρου (έσοδο φόρου), είναι το συγκεντρωτικό ποσό που περιλαµβάνεται 

στον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους ή ζηµίας της χρήσεως και αφορά τον 

τρέχοντα και αναβαλλόµενο φόρο. 

� Τρέχων φόρος, είναι το ποσό των πληρωτέων (επιστρεπτέων φόρων) 

εισοδήµατος, που αφορούν το φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζηµία) µιας 

χρήσεως. 

                                                           
39

 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 – «Φόροι Εισοδήματος», παρ.5 
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� Φορολογική βάση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης, είναι το ποσό που 

αποδίδεται σε αυτό το περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση για φορολογικούς 

σκοπούς. Συγκεκριµένα: 

� Η φορολογική βάση ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το φορολογικά 

εκπεστέο ποσό, από φορολογητέα οικονοµικά οφέλη που θα εισρεύσουν 

σε µια επιχείρηση, όταν αυτή ανακτά τη λογιστική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου. Αν αυτά τα οικονοµικά οφέλη δεν θα είναι φορολογητέα, η 

φορολογική βάση του περιουσιακού στοιχείου είναι ίση µε τη λογιστική 

του αξία. 

� Η φορολογική βάση µιας υποχρέωσης είναι η λογιστική της αξία µείον 

κάθε ποσό που θα είναι εκπεστέο φορολογικά σε σχέση µε αυτή την 

υποχρέωση σε µελλοντικές περιόδους. Στην περίπτωση εσόδου το οποίο 

εισπράττεται προκαταβολικά, η φορολογική βάση της προκύπτουσας 

υποχρεώσεως είναι η λογιστική αξία της, µείον κάθε ποσό του εσόδου 

που δε θα είναι φορολογητέο σε µελλοντικές περιόδους. 

Παρακάτω παρατίθενται ορισµένα παραδείγµατα για τον προσδιορισµό της 

φορολογικής βάσης: 

� ∆εδουλευµένα έξοδα αποζηµίωσης προσωπικού αξίας €9.000, τα οποία 

είναι εκπεστέα φορολογικά κατά την καταβολή τους (ταµειακή βάση). Η 

Φορολογική Βάση είναι µηδέν (0) διότι, από τη Λογιστική αξία (€9.000) 

αφαιρούµε το ποσό που θα είναι εκπεστέο φορολογικά στο µέλλον 

(€9.000). 

� Προεισπραχθέντα έσοδα αξίας €5.000 τα οποία φορολογούνται κατά την 

είσπραξη τους. Η Φορολογική Βάση είναι µηδέν (0) διότι, από τη 

Λογιστική αξία (€5.000) αφαιρούµε το ποσό του εσόδου που δε θα είναι 

φορολογητέο σε µελλοντικές χρήσεις (€5.000). 

� Μηχανολογικός εξοπλισµός µε αξία κτήσης €10.000 και αναπόσβεστη 

αξία €8.000. Έχουν εκπέσει φορολογικές αποσβέσεις €3.000. Η 

Φορολογική βάση είναι €7.000, δηλαδή το ποσό που θα εκπέσει από τα 

µελλοντικά φορολογητέα εισοδήµατα (συνολικό εκπεστέο ποσό µείον το 

ποσό που έχει ήδη εκπέσει). 

� Έξοδα Αναδιοργάνωσης αξίας €3.500, τα οποία έχουν βαρύνει τα 

αποτελέσµατα. Φορολογικά µπορούν να αποσβεστούν σε τέσσερα (4) 
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έτη. Έχουν αποσβεστεί κατά €1.400. Η Φορολογική βάση είναι €2.100, 

δηλαδή το ποσό που θα εκπέσει φορολογικά στις επόµενες χρήσεις. 

� Προσωρινές διαφορές, είναι οι διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεως και της φορολογικής βάσης του. Οι 

προσωρινές διαφορές διακρίνονται σε: 

� Φορολογητέες, δηλαδή οι προσωρινές διαφορές που θα καταλήξουν σε 

φορολογητέα ποσά κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους ή 

της φορολογικής ζηµίας των µελλοντικών περιόδων, όταν η λογιστική 

αξία του περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης ανακτάται ή 

τακτοποιείται αντιστοίχως.   

� Εκπεστέες, δηλαδή αυτές που θα καταλήξουν σε εκπεστέα ποσά κατά τον 

προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους ή της φορολογικής ζηµίας των 

µελλοντικών περιόδων, όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου ανακτάται και της υποχρέωσης διακανονίζεται. 

� Χρονικές διαφορές, είναι οι διαφορές µεταξύ του φορολογητέου αποτελέσµατος 

(κέρδους ή ζηµίας) και του λογιστικού αποτελέσµατος (κέρδους ή ζηµίας), που 

δηµιουργούνται σε µια χρήση και αντιστρέφονται σε µία ή περισσότερες 

επόµενες χρήσεις. 

� Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις, είναι τα ποσά των φόρων εισοδήµατος 

που θα καταβληθούν σε µελλοντικές περιόδους και αφορούν σε φορολογητέες 

προσωρινές διαφορές. 

� Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις, είναι τα ποσά των φόρων εισοδήµατος 

που είναι επιστρεπτέα σε µελλοντικές περιόδους και αφορούν σε: 

� Εκπεστέες προσωρινές διαφορές 

� Μεταφερόµενες αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες 

� Μεταφερόµενους αχρησιµοποίητους πιστωτικούς φόρους. 
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3.5 Απαιτήσεις και Απαγορεύσεις του ∆.Λ.Π.12 

 

Το ∆.Λ.Π.12 εισήγαγε µεγάλες και σηµαντικές αλλαγές , καθώς άλλαξε σχεδόν όλη 

τη λογιστική τακτική και µεθοδολογία. Παρακάτω παρατίθενται οι απαιτήσεις και οι 

απαγορεύσεις του Προτύπου εστιάζοντας σε ορισµένα σηµεία. 

Απαιτήσεις: 

� Καταχώριση µιας αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης ή απαίτησης για 

όλες τις προσωρινές διαφορές, µε κάποιες εξαιρέσεις. 

� Καταχώριση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων, όταν αναµένεται 

ότι θα υπάρξουν φορολογητέα κέρδη από τα οποία θα καταστεί δυνατή η 

αξιοποίηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. 

� Αναγνώριση της προκύπτουσας αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης ή 

απαίτησης, από τις προσαρµογές της εύλογης αξίας που γίνονται σε µια 

συνένωση επιχειρήσεων µε µια αντίστοιχη επίπτωση στον καθορισµό του ποσού 

της υπεραξίας ή οποιασδήποτε υπέρβασης της συµµετοχής του αποκτώντος στην 

καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων. 

� Καταχώριση µιας αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης όσων αφορά τις 

αναπροσαρµογές περιουσιακών στοιχείων. 

� Μη κατάταξη των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων ως 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

� Επεξήγηση των µεταβολών του ισχύοντα φορολογικού συντελεστή σε σύγκριση 

µε την προηγούµενη χρήση. 

� Γνωστοποίηση του συγκεντρωτικού ποσού των σχετικών προσωρινών διαφορών 

καθώς και τις αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών και πιστωτικών τόκων. 

Απαγορεύσεις: 

� Καταχώριση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων κατά την έκταση 

που (i) η µητρική εταιρία, ο επενδυτής ή ο κοινοπρακτών είναι σε θέση να 

ελέγξουν το χρονικό σηµείο της αναστροφής της προσωρινής διαφοράς και (ii) 

αναµένεται ότι η προσωρινή διαφορά δε θα αναστραφεί στο µέλλον. 
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� Καταχώριση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων που προκύπτουν από περιουσιακά 

στοιχεία ή υποχρεώσεις, η λογιστική αξία των οποίων διαφέρει κατά την αρχική 

καταχώριση από την αρχική φορολογική τους βάση. 

� Απαγορεύεται η χρήση της µεθόδου της αναβολής 

� Αναγνώριση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν 

από την διάκριση της υπεραξίας στην αρχή (∆.Π.Χ.Π.3). 

� Προεξόφληση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων 

που αναλήφθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων (∆.Π.Χ.Π.3). 

 

3.6 ∆ιερµηνείες Μ.Ε.∆.21 και Μ.Ε.∆.25 

 

Η ∆ιαρκής Επιτροπή ∆ιερµηνειών έχει εισάγει δύο διερµηνείες που σχετίζονται µε το 

∆.Λ.Π.12 και είναι οι παρακάτω: 

 

� ∆ιερµηνεία Μ.Ε.∆.21  «Φόροι Εισοδήµατος» - Ανάκτηση 

αναπροσαρµοσµένων µη αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων 

Γι αυτή τη διερµηνεία υπάρχουν σχετικές παραποµπές στο ∆.Λ.Π.8 (Λογιστικές 

πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη), στο ∆.Λ.Π.12 (Φόροι 

εισοδήµατος), στο ∆.Λ.Π.16 (Ενσώµατα πάγια) και στο ∆.Λ.Π. 40 (Επενδύσεις σε 

ακίνητα). Η αναπροσαρµογή ενός περιουσιακού στοιχείου δεν επηρεάζει πάντοτε το 

φορολογητέο κέρδος (ζηµία) στην περίοδο της αναπροσαρµογής και η φορολογική 

βάση του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να µην αναπροσαρµόζεται, ως αποτέλεσµα 

της αναπροσαρµογής σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π.12. Αν η µελλοντική ανάκτηση της 

λογιστικής αξίας είναι φορολογητέα, κάθε διαφορά της λογιστικής αξίας του 

αναπροσαρµοσµένου περιουσιακού στοιχείου και της φορολογικής βάσης του είναι 

µία προσωρινή διαφορά και καταλήγει σε µια αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 

ή περιουσιακό στοιχείο. 
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 Το θέµα που τίθεται όµως είναι η ερµηνεία του όρου «ανάκτηση» σε σχέση µε 

ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν αποσβένεται και αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε 

το ∆.Λ.Π.16. 

 Η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ή περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει 

από την αναπροσαρµογή ενός µη αποσβέσιµου περιουσιακού στοιχείου, επιµετράται 

µε βάση τις φορολογικές συνέπειες που θα επακολουθούσαν από την ανάκτηση της 

λογιστικής αξίας του συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου µέσω πώλησης, 

ανεξάρτητα από τη βάση επιµέτρησης της λογιστικής αξίας του. Συνεπώς, αν η 

φορολογική νοµοθεσία καθορίζει διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές 

εφαρµοστέους σε φορολογητέα ποσά που προέρχονται από την πώληση ενός 

περιουσιακού στοιχείου και από τη χρησιµοποίηση ενός περιουσιακού στοιχείου, 

αυτός που εφαρµόζεται στην επιµέτρηση της αναβαλλόµενης φορολογικής 

υποχρέωσης ή περιουσιακού στοιχείου που συνδέεται µε ένα µη αποσβέσιµο 

περιουσιακό στοιχείο είναι ο πρώτος. 

 Η παραπάνω διερµηνεία τέθηκες σε ισχύ την 15η Ιουλίου του 2000. Οι µεταβολές 

των λογιστικών πολιτικών λογιστικοποίουνται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π.8 - Λογιστικές 

πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη. 

 

� ∆ιερµηνεία Μ.Ε.∆.25 «Φόροι Εισοδήµατος» - Μεταβολές στο φορολογικό 

καθεστώς µιας οικονοµικής οντότητας ή των µετόχων της 

Γι αυτή τη διερµηνεία υπάρχουν σχετικές παραποµπές στο ∆.Λ.Π.8 (Λογιστικές 

πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη) και στο ∆.Λ.Π.12 (Φόροι 

εισοδήµατος). Μια µεταβολή στο φορολογικό µιας οικονοµικής οντότητας ή των 

µετόχων της µπορεί να έχει φορολογικές συνέπειες για µια οικονοµική οντότητα 

δηµιουργώντας υποχρεώσεις ή απαιτήσεις. Αυτό µπορεί, για παράδειγµα, να 

συµβαίνει κατά την εισαγωγή των µετοχών µιας οικονοµικής οντότητας στο 

χρηµατιστήριο ή κατά την ανασυγκρότηση της καθαρής θέσης µιας οικονοµικής 

οντότητας ή ακόµη και κατά τη µετακίνηση του ελέγχοντος µετόχου σε άλλη χώρα. 

Αποτέλεσµα τέτοιων γεγονότων θα µπορούσε να είναι η απόκτηση ή η απώλεια 

φορολογικών κινήτρων για την οικονοµική οντότητα ή ακόµη και η µελλοντική 

µεταβολή του φορολογικού συντελεστή. Οι µεταβολές αυτές µπορεί επίσης να 
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αυξήσουν ή να µειώσουν τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και 

περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται από την οικονοµική οντότητα, ανάλογα µε 

την επίπτωση που έχει η µεταβολή του φορολογικού καθεστώτος στις φορολογικές 

συνέπειες που θα προκύψουν από την ανάκτηση ή το διακανονισµό της λογιστικής 

αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της οικονοµικής οντότητας. 

 Ένα σηµαντικό ζήτηµα που τίθεται όµως είναι πώς θα πρέπει µια οικονοµική 

οντότητα να λογιστικοποιεί τις φορολογικές συνέπειες µεταβολών στο 

φορολογικό της καθεστώς ή στο φορολογικό καθεστώς των µετόχων της. 

 Μια µεταβολή στο φορολογικό καθεστώς µιας οικονοµικής οντότητας ή των 

µετόχων της δεν καταλήγει σε αύξηση ή µείωση των ποσών που αναγνωρίζονται 

απευθείας στην καθαρή θέση. Οι τρέχουσες και αναβαλλόµενες φορολογικές 

συνέπειες µιας µεταβολής στο φορολογικό καθεστώς θα περιλαµβάνονται στα 

αποτελέσµατα της περιόδου, εκτός αν αυτές οι συνέπειες σχετίζονται µε 

συναλλαγές και γεγονότα που καταλήγουν, στην ίδια ή σε διαφορετική περίοδο, σε 

πίστωση ή χρέωση απευθείας στο αναγνωρισµένο ποσό της καθαρής θέσης. Οι 

φορολογικές συνέπειες που σχετίζονται µε µεταβολές στο αναγνωρισµένο ποσό της 

καθαρής θέσης, στην ίδια ή σε διαφορετική περίοδο (που δεν 

συµπεριλαµβάνονται στα αποτελέσµατα), χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας 

στην καθαρή θέση. 

Η παραπάνω διερµηνεία έχει τεθεί σε ισχύ από την 15η Ιουλίου του 2000. 

Οι µεταβολές των λογιστικών πολιτικών λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8. 

 

 

3.7 Η Έννοια της Αναβαλλόµενης Φορολογίας 

 

Η αναβαλλόµενη φορολογία εφαρµόζεται όταν µια επιχείρηση καταχωρίσει ένα 

στοιχείο του ενεργητικού ή υποχρέωση και αναµένει να ανακτήσει ή να διακανονίσει 

τη λογιστική του αξία. Η ανάκτηση της αξίας του στοιχείου του ενεργητικού θα 

πραγµατοποιηθεί όταν η επιχείρηση χρησιµοποιήσει ή πωλήσει το στοιχείο αυτό του 

ενεργητικού. Αντίστοιχα µια υποχρέωση θα διακανονιστεί όταν αυτή η υποχρέωση 
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αποπληρωθεί. Αν το Πρότυπο εφαρµόζεται σε µια χώρα, η διαφορά µεταξύ 

λογιστικού και φορολογητέου αποτελέσµατος, µπορεί είτε να χειριστεί µε βάση τους 

κανονισµούς του ∆.Λ.Π.12, είτε να αγνοηθεί. Ουσιαστικά ο αναβαλλόµενος φόρος 

είναι µια οικονοµική επιβάρυνση ή ελάφρυνση που καταχωρείται είτε ως έξοδο είτε 

ως έσοδο και περιλαµβάνεται στο αποτέλεσµα της περιόδου. Ωστόσο το παραπάνω 

δεν ισχύει σε περίπτωση που η φορολογία προέρχεται από συναλλαγή, γεγονός που 

καταχωρείται άµεσα στα ίδια κεφάλαια ή εξαγορά σε συνένωση οντοτήτων. Ακόµη 

στο ∆.Λ.Π.12 αναλύονται η τρέχουσα και η αναβαλλόµενη φορολογία καθώς και οι 

τεχνικές υπολογισµού και καταχώρισης τους. 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 

Ο τρέχων φόρος είναι το ποσό του φόρου εισοδήµατος που καταβάλλεται στις 

φορολογικές αρχές και ο οποίος αφορά τα φορολογικά κέρδη της χρήσης, όπως 

υπολογίζονται µε βάση το εκάστοτε φορολογικό νόµο. Ο τρέχων φόρος συνήθως 

είναι µια βραχυπρόθεσµη υποχρέωση της επιχείρησης, καθώς στο ελληνικό 

φορολογικό σύστηµα ένα µέρος του φόρου εισοδήµατος προκαταβάλλεται, ενώ το 

υπόλοιπο µέρος του φόρου καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της επόµενης χρήσης. Το 

Πρότυπο όσων αφορά τον τρέχων φόρο, ορίζει ότι: 

� Ο φόρος εισοδήµατος πρέπει να καταχωρείται ως υποχρέωση για την τρέχουσα 

και τις προηγούµενες χρήσεις, ως προς το ποσό που δεν έχει καταβληθεί. Αν το 

ποσό που καταβλήθηκε υπερβαίνει τη φορολογική υποχρέωση, τότε το επιπλέον 

ποσό πρέπει να καταχωρείται ως απαίτηση. 

� Το όφελος που προέρχεται από µια φορολογική ζηµία, η οποία µπορεί να 

µεταφερθεί αναδροµικά για την ανάκτηση του φόρου της προηγούµενης χρήσης, 

πρέπει να καταχωρείται ως απαίτηση. 

� Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις για την τρέχουσα ή 

προηγούµενη χρήση, πρέπει να αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να 

καταβληθεί ή ανακτηθεί στις φορολογικές αρχές. Αυτό µπορεί να γίνει µόνο µε 

τη χρήση φορολογικών συντελεστών και της φορολογικής νοµοθεσίας που 

ισχύουν την χρονική περίοδο αυτή. 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

Στην ελληνική φορολογική νοµοθεσία, όπως και σε άλλα φορολογικά καθεστώτα, το 
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λογιστικό αποτέλεσµα διαφέρει από το φορολογητέο αποτέλεσµα. Αυτό συνεπάγεται 

από το γεγονός ότι οι λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται για τον προσδιορισµό 

του αποτελέσµατος (λογιστικό αποτέλεσµα), διαφέρουν από τους αντίστοιχους 

κανόνες που χρησιµοποιούνται από τις φορολογικές αρχές (φορολογικό αποτέλεσµα). 

Για τον παραπάνω λόγο, οι επιχειρήσεις πραγµατοποιούν τη λεγόµενη φορολογική 

αναµόρφωση. Οι διαφορές, όπως αναφέραµε και παραπάνω, µπορούν να είναι είτε 

χρονικές, είτε προσωρινές. 

 Εδώ αξίζει να τονιστεί το γεγονός ότι, οι επιχειρήσεις που υιοθετούν τα 

∆.Λ.Π. είθισται να συντάσσουν δύο διαφορετικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

Συγκεκριµένα, µια µε βάση τα ∆.Λ.Π. ώστε να απευθύνεται σε όλους τους χρήστες 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αυτών και µε µια µε βάση την φορολογική 

νοµοθεσία, η οποία θα απευθύνεται στις φορολογικές αρχές της χώρας. 

 Η διαφορά ανάµεσα στη λογιστική αξία και την φορολογική αξία που 

προσδίδεται στα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, δηµιουργεί την 

ανάγκη για καταχώρηση αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης ή υποχρέωσης 

αντιστοίχως. 

 

3.8 Καταχώριση Τρεχουσών Φορολογικών Υποχρεώσεων και 

Τρεχουσών Φορολογικών Απαιτήσεων40 

 

Ο τρέχων φόρος για την τρέχουσα και τις προηγούµενες χρήσεις πρέπει να 

καταχωρείται ως υποχρέωση, κατά την έκταση που δεν έχει καταβληθεί. Αν το ποσό 

που ήδη καταβλήθηκε για την τρέχουσα και τις προηγούµενες χρήσεις υπερβαίνει το 

οφειλόµενο ποσό για αυτές τις περιόδους, το επιπλέον πρέπει να καταχωρίζεται ως 

απαίτηση.  

Το όφελος που σχετίζεται µε µία φορολογική ζηµία η οποία µπορεί να 

µεταφερθεί αναδροµικά για ανάκτηση του τρέχοντος φόρου της προηγούµενης 

περιόδου πρέπει να καταχωρείται ως απαίτηση στην περίοδο στην οποία προκύπτει η 

                                                           
40

 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 – «Φόροι Εισοδήματος», παρ.12-14 
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φορολογική ζηµία, εφόσον αναµένεται ότι το όφελος θα εισρεύσει στην επιχείρηση 

και µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

Παράδειγµα 

Έστω ότι η επιχείρηση Ε τη χρήση Χ1 παρουσιάζει Κέρδη προ φόρων αξίας €10.000. 

Ακόµη αναγνωρίζονται Προβλέψεις για παροχές εργαζόµενων αξίας €1.200 καθώς 

και Έσοδο από χρήση πρόβλεψης για παροχές εργαζοµένων αξίας €400. Έστω ότι ο 

φορολογικός συντελεστής είναι 30%, ποιος ο τρέχων φόρος εισοδήµατος; 

Ο υπολογισµός του τρέχοντος φόρου γίνεται ακολούθως: 

Κέρδη προ φόρων (Λογιστικό αποτέλεσµα) 10.000 

+ Προβλέψεις για παροχές εργαζοµένων (φορολογικά αναγνωρίζονται 

όταν καταβάλλονται) 
1.200 

- Έσοδο από χρήση πρόβλεψης για παροχές εργαζοµένων ( δεν 

υπολογίζεται φόρος διότι όταν σχηµατίστηκε είχε δηλωθεί φορολογικά ως 

λογιστική διαφορά 

- 400 

Κέρδη προ φόρων (Φορολογικό αποτέλεσµα) 10.800 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος (= φορολογικό αποτέλεσµα * 30%) 3.240 

 

3.9  Καταχώριση Αναβαλλόµενων Φορολογικών Υποχρεώσεων και 

Αναβαλλόµενων Φορολογικών Απαιτήσεων41 

 

Για την καταχώριση των τρεχουσών και µελλοντικών φορολογικών επιπτώσεων και 

του φόρου, το αρχικό ∆.Λ.Π.12 του 1979, όριζε δύο µεθόδους: 

� Τη µέθοδο της αναβολής. 

� Τη µέθοδο της υποχρέωσης της κατάστασης αποτελεσµάτων. 

Ωστόσο, το αναθεωρηµένο Πρότυπο απαγορεύει τη µέθοδο της αναβολής και 

απαιτεί µια άλλη µέθοδο υποχρέωσης, η οποία είναι γνωστή ως η µέθοδος της 

υποχρέωσης του ισολογισµού. 

                                                           
41

 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 – «Φόροι Εισοδήματος», παρ.15-45 
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Η µέθοδος της υποχρέωσης της κατάστασης αποτελεσµάτων, εστιάζεται στις 

χρονικές διαφορές, ενώ αντίθετα η µέθοδος της υποχρέωσης του ισολογισµού 

επικεντρώνεται στις προσωρινές διαφορές. 

Όπως αναφέραµε παραπάνω, οι προσωρινές διαφορές είναι οι διαφορές µεταξύ 

της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεως και της 

φορολογικής βάσης του. Οι προσωρινές διαφορές διακρίνονται σε φορολογητέες και 

εκπεστέες. Προσωρινές διαφορές προκύπτουν όταν: 

� Το κόστος µιας ενοποίησης επιχειρήσεων που συνίσταται σε αγορά 

κατανέµεται στα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που 

αποκτήθηκαν, µε βάση την εύλογη αξία τους, αλλά καµιά ισοδύναµη 

αναµόρφωση δε γίνεται για φορολογικούς λόγους. 

� Περιουσιακά στοιχεία αναπροσαρµόζονται, χωρίς να γίνει ισοδύναµη 

αναπροσαρµογή για φορολογικούς σκοπούς. 

� Η φορολογική βάση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεως κατά την 

αρχική καταχώριση διαφέρει από την αρχική λογιστική αξία. 

� Η λογιστική αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές, υποκαταστήµατα και 

συγγενείς ή των δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες γίνεται διαφορετική από τη 

φορολογική βάση της επένδυσης ή του δικαιώµατος. 

� Κατά την ενοποίηση προκύπτει υπεραξία. 

Σε όλες τα παραπάνω παραδείγµατα δηµιουργίας προσωρινών διαφορών 

επιβάλλεται η καταχώριση µια αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης ή 

αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης, αναλόγως µε την περίπτωση, εκτός και από 

την περίπτωση της υπεραξίας που προκύπτει από µια τυχόν ενοποίηση, επειδή αυτή 

αποτιµάται ως ένα προκύπτον υπόλοιπο και η καταχώριση µιας αναβαλλόµενης 

φορολογικής υποχρέωσης ή αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης, θα µετέβαλλε 

τη λογιστική της αξίας. 

Παράδειγµα 

Με τα δεδοµένα του παραπάνω παραδείγµατος για τον υπολογισµό του τρέχοντος 

φόρου, ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται ως εξής: 
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Κέρδη προ φόρων (Λογιστικό αποτέλεσµα) 10.000 

- Κέρδη προ φόρων (Φορολογικό αποτέλεσµα) 10.800 

∆ιαφορά - 800 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος (πιστωτικός) = ∆ιαφορά *30% - 240 

 

� Φορολογητέες Προσωρινές ∆ιαφορές 

Για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές πρέπει να αναγνωρίζεται µία 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση, εκτός εάν η αναβαλλόµενη φορολογική 

υποχρέωση προκύπτει από: 

� Την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας. 

� Υπεραξία της οποίας η απόσβεση δεν είναι εκπεστέα φορολογικά. 

� Την αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε µία 

συναλλαγή που: 

i) δεν είναι συνένωση επιχειρήσεων και 

ii)  κατά το χρόνο της συναλλαγής, δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος 

ούτε το φορολογητέο κέρδος (τη φορολογική ζηµία). 

Όµως, για φορολογητέες προσωρινές διαφορές, που σχετίζονται µε επενδύσεις 

σε θυγατρικές, υποκαταστήµατα και συγγενείς επιχειρήσεις και µε δικαιώµατα σε 

κοινοπραξίες, πρέπει να καταχωρίζεται µία αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. 

Ενοποιήσεις επιχειρήσεων 

Σε µια ενοποίηση επιχειρήσεων, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, τα αποκτηθέντα 

περιουσιακά στοιχεία και οι αναληφθείσες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη 

τους αξία κατά την ηµεροµηνία απόκτησης του. Προσωρινές διαφορές µπορούν να 

προκύψουν όταν οι φορολογικές βάσεις των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων 

που αποκτήθηκαν και υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν δεν επηρεάζονται από τη 

συνένωση επιχειρήσεων ή επηρεάζονται µε διαφορετικό τρόπο. 

Περιουσιακά στοιχεία που επιµετρώνται στην εύλογη αξία 

Τα ∆ΠΧΑ επιτρέπουν ή απαιτούν ορισµένα περιουσιακά στοιχεία να τηρούνται 

λογιστικά στην εύλογη αξία ή να αναπροσαρµόζονται. Σε ορισµένες δικαιοδοσίες, η 
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αναπροσαρµογή ή άλλου είδους επαναδιατύπωση ενός περιουσιακού στοιχείου στην 

εύλογη αξία επηρεάζει το φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζηµία) για την τρέχουσα 

περίοδο. Ως αποτέλεσµα, η φορολογική βάση του περιουσιακού στοιχείου 

προσαρµόζεται και καµία προσωρινή διαφορά δεν προκύπτει. Σε άλλες δικαιοδοσίες, 

η αναπροσαρµογή η επαναδιατύπωση ενός περιουσιακού στοιχείου δεν επηρεάζει το 

φορολογητέο κέρδος στην περίοδο της αναπροσαρµογής ή επαναδιατύπωσης και, 

συνεπώς, η φορολογική βάση του περιουσιακού στοιχείου δεν προσαρµόζεται. 

Εντούτοις, η µελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα καταλήξει σε µια 

φορολογητέα ροή οικονοµικών ωφελειών προς την οικονοµική οντότητα και το ποσό 

που θα είναι εκπεστέο φορολογικά θα διαφέρει από το ποσό αυτών των οικονοµικών 

ωφελειών. Η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας ενός αναπροσαρµοσµένου 

περιουσιακού στοιχείου και της φορολογικής βάσης του είναι µία προσωρινή 

διαφορά και δηµιουργεί µία αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ή περιουσιακό 

στοιχείο. 

Υπεραξία 

Η υπεραξία που προκύπτει σε µια συνένωση επιχειρήσεων επιµετράται ως η 

υπέρβαση του κόστους της συνένωσης, πέραν της συµµετοχής του αποκτώντος στην 

καθαρή εύλογη αξία των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 

που αποκτήθηκαν. 

Πολλές φορολογικές αρχές δεν επιτρέπουν µειώσεις στη λογιστική αξία της 

υπεραξίας ως ενός εκπεστέου εξόδου, κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου 

κέρδους. Περαιτέρω, σε τέτοιες δικαιοδοσίες, το κόστος της υπεραξίας συχνά δεν 

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

τις δικαιοδοσίες, η υπεραξία έχει µηδενική φορολογική βάση. Οποιαδήποτε διαφορά 

µεταξύ της λογιστικής αξίας της υπεραξίας και της µηδενικής φορολογικής βάσης της 

είναι µία φορολογητέα προσωρινή διαφορά. Όµως, αυτό το Πρότυπο δεν επιτρέπει 

την αναγνώριση της προκύπτουσας αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης, επειδή 

η υπεραξία επιµετράται ως υπολειµµατική αξία και η αναγνώριση της 

αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης θα αύξανε τη λογιστική αξία της 

υπεραξίας. 
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Αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρέωσης 

Μία προσωρινή διαφορά µπορεί να προκύπτει κατά την αρχική αναγνώριση ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης, για παράδειγµα αν µέρος ή όλο το κόστος 

ενός περιουσιακού στοιχείου δεν θα είναι εκπεστέο φορολογικά. Η µέθοδος της 

λογιστικής παρακολούθησης µιας τέτοιας προσωρινής διαφοράς εξαρτάται από τη 

φύση της συναλλαγής που οδήγησε στην αρχική αναγνώριση του περιουσιακού 

στοιχείου ή της υποχρέωσης: 

i) Σε µια συνένωση επιχειρήσεων, µια οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει 

αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις ή περιουσιακά στοιχεία και αυτό 

επηρεάζει το ποσό της υπεραξίας ή του κέρδους αγοράς ευκαιρίας που 

αναγνωρίζει  

ii)  Αν η συναλλαγή επηρεάζει είτε το λογιστικό κέρδος είτε το φορολογητέο κέρδος, 

η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει κάθε προκύπτουσα φορολογική υποχρέωση 

ή περιουσιακό στοιχείο και αναγνωρίζει το προκύπτον αναβαλλόµενο έξοδο ή 

έσοδο φόρου στα αποτελέσµατα  

iii)  Αν η συναλλαγή δεν είναι µία συνένωση επιχειρήσεων και δεν επηρεάζει ούτε το 

λογιστικό ούτε το φορολογητέο κέρδος, η οικονοµική οντότητα θα αναγνώριζε 

την προκύπτουσα αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ή περιουσιακό στοιχείο 

και θα προσάρµοζε τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή της 

υποχρέωσης κατά το ίδιο ποσό. Τέτοιες προσαρµογές θα καθιστούσαν τις 

οικονοµικές καταστάσεις λιγότερο διαφανείς. Συνεπώς, αυτό το Πρότυπο δεν 

επιτρέπει στην οικονοµική οντότητα να αναγνωρίζει την προκύπτουσα 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ή περιουσιακό στοιχείο, είτε κατά την 

αρχική αναγνώριση είτε µεταγενέστερα. Περαιτέρω, η οικονοµική οντότητα δεν 

αναγνωρίζει µεταγενέστερες µεταβολές στη µη αναγνωρισµένη αναβαλλόµενη 

φορολογική υποχρέωση ή περιουσιακό στοιχείο, καθώς το περιουσιακό στοιχείο 

αποσβένεται. 

� Εκπεστέες Προσωρινές ∆ιαφορές 

Για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές πρέπει να καταχωρίζεται µια 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, στην έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει 

διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί, εκτός εάν η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 
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προκύπτει από την αρχική καταχώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης 

σε συναλλαγή που: 

i) δεν είναι συνένωση επιχειρήσεων και 

ii)  κατά το χρόνο της συναλλαγής, δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το 

φορολογητέο κέρδος (τη φορολογική ζηµία). 

Όµως, για εκπεστέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις σε 

θυγατρικές, υποκαταστήµατα και συγγενείς και µε δικαιώµατα σε κοινοπραξίες, 

πρέπει να καταχωρίζεται µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση πρέπει επίσης να καταχωρίζεται για τη 

µεταφορά αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών και πιστωτικών φόρων. 

Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 

καταχωρίζεται µόνο κατά την έκταση που αναµένεται ότι θα υπάρχει διαθέσιµο 

φορολογητέο εισόδηµα έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί. ∆ιαθέσιµο φορολογητέο εισόδηµα υπάρχει όταν υπάρχουν επαρκείς 

φορολογητέες προσωρινές διαφορές που έχουν σχέση µε την ίδια φορολογική αρχή 

και την ίδια φορολογητέα οικονοµική µονάδα. Σε αντίθετη περίπτωση δεν 

επιτρέπεται η καταχώριση αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. 

Τυχόν ακαταχώριστες  αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις πρέπει να 

επανεξετάζονται σε κάθε επόµενο ισολογισµό και εφόσον οι λόγοι που επέβαλαν την 

αρχική µη καταχώριση δεν υπάρχουν, πρέπει να καταχωρίζονται. 

Υπεραξία 

Αν η λογιστική αξία της υπεραξίας που προκύπτει σε µια συνένωση επιχειρήσεων 

είναι µικρότερη από τη φορολογική της βάση, η διαφορά δηµιουργεί ένα 

αναβαλλόµενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο. Το αναβαλλόµενο φορολογικό 

περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας θα 

αναγνωρίζεται ως µέρος της λογιστικοποίησης στην έκταση που είναι πιθανό ότι θα 

υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή 

διαφορά µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 
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Αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρέωσης 

Μια περίπτωση κατά την οποία δηµιουργείται αναβαλλόµενο φορολογικό 

περιουσιακό στοιχείο κατά την αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου, 

είναι όταν µία µη φορολογητέα κρατική επιχορήγηση που συνδέεται µε το 

περιουσιακό στοιχείο, εκπίπτεται κατά τον προσδιορισµό της λογιστικής αξίας του 

περιουσιακού στοιχείου, αλλά για φορολογικούς σκοπούς, δεν εκπίπτεται από το 

αποσβέσιµο ποσό του στοιχείου αυτού (µε άλλα λόγια από τη φορολογική βάση του). 

Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι µικρότερη από τη φορολογική 

βάση του και αυτό συνεπάγεται µία εκπεστέα προσωρινή διαφορά. Οι κρατικές 

επιχορηγήσεις µπορεί να παρουσιαστούν επίσης ως αναβαλλόµενο έσοδο, οπότε η 

διαφορά µεταξύ του αναβαλλόµενου εσόδου και της µηδενικής φορολογικής βάσεώς 

του είναι µία εκπεστέα προσωρινή διαφορά. Οποιαδήποτε µέθοδος παρουσίασης 

υιοθετείται από την οικονοµική οντότητα, η οικονοµική οντότητα δεν αναγνωρίζει το 

προκύπτον αναβαλλόµενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο. 

Αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες και αχρησιµοποίητοι πιστωτικοί φόροι 

Για τη µεταφορά αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών και πιστωτικών φόρων 

πρέπει να καταχωρίζεται ένα αναβαλλόµενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο, κατά 

την έκταση που αναµένεται ότι θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος έναντι 

του οποίου οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες και πιστωτικοί φόροι µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν. Ακολουθεί σχετικό αριθµητικό παράδειγµα: 

� Μια επιχείρηση πραγµατοποιεί στη χρήση 2010 φορολογική ζηµία ύψους 

20.000€ η οποία µπορεί να µεταφερθεί και να συµψηφιστεί µε τα 

φορολογητέα κέρδη της επόµενης πενταετίας. Για την επόµενη πενταετία έχει 

ήδη αναλάβει µακροπρόθεσµα συµβόλαια που θα της αποφέρουν φορολογικά 

κέρδη 15.000€. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 35%. Την 31/12/2010 

υπήρχαν φορολογητέες προσωρινές διαφορές 2.000€ οι οποίες αναµένονται 

να αναστραφούν την επόµενη τριετία. Πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση 

από λογιστικής απόψεως η επιχείρηση; 

Λύση 

Η επιχείρηση θα αναγνωρίσει την 31/12/2010 αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση κατά την έκταση που η φορολογική ζηµιά της χρήσης 2010 θα 
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συµψηφιστεί µε µελλοντικά φορολογητέα κέρδη και φορολογητέες 

προσωρινές διαφορές. Εποµένως θα αναγνωρίσει 5.950€ [35% * 

(15.000+2.000)] φορολογική απαίτηση και όχι 7.000€ (35% * 20.000).Στις 

επεξηγηµατικές σηµειώσεις, η επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιήσει το 

γεγονός ότι αναγνωρίζει φορολογική απαίτηση καθώς έχει ήδη αναλάβει 

µακροπρόθεσµα συµβόλαια από τα οποία αναµένει κέρδη. Αν στην χρήση 

2011, η επιχείρηση αναλάβει επιπλέον συµβόλαια ή βεβαιώσει την 

µελλοντική εισροή κερδών έτσι ώστε να καλύπτεται το υπόλοιπο της ζηµίας 

του 2010, τότε µπορεί να αναγνωρίσει το επιπλέον ποσό της µη 

αναγνωρισµένης αναβαλλόµενης απαίτησης, δηλαδή το ποσό των 1.050€ 

[35% * (20.000-17.000)]. 

Επανεκτίµηση των µη αναγνωρισµένων αναβαλλόµενων φορολογικών 

περιουσιακών στοιχείων 

Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς, η οικονοµική οντότητα επανεκτιµά τα µη 

αναγνωρισµένα αναβαλλόµενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία. Η οικονοµική 

οντότητα αναγνωρίζει ένα προηγουµένως µη αναγνωρισµένο αναβαλλόµενο 

φορολογικό περιουσιακό στοιχείο κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι µελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει την ανάκτηση του αναβαλλόµενου φορολογικού 

περιουσιακού στοιχείου. Για παράδειγµα, µία βελτίωση στις εµπορικές συνθήκες 

µπορεί να καταστήσει περισσότερο πιθανό για την οικονοµική οντότητα ότι θα είναι 

σε θέση να δηµιουργήσει επαρκές φορολογητέο κέρδος στο µέλλον, ώστε το 

αναβαλλόµενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο να ανταποκρίνεται στα κριτήρια 

αναγνώρισης. Ένα άλλο παράδειγµα είναι όταν µια οικονοµική οντότητα επανεκτιµά 

αναβαλλόµενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία µίας 

συνένωσης επιχειρήσεων ή µεταγενεστέρως. 

Επενδύσεις σε θυγατρικές, υποκαταστήµατα, συγγενείς και συµµετοχές σε κοινές 

ρυθµίσεις 

Προσωρινές διαφορές µπορούν να προκύψουν όταν η λογιστική αξία των επενδύσεων 

στις θυγατρικές, υποκαταστήµατα και συγγενείς επιχειρήσεις ή οι συµµετοχές σε 

κοινές ρυθµίσεις καθίσταται διαφορετική από τη φορολογική βάση (που είναι συχνά 



51 

 

το κόστος) της επένδυσης ή της συµµετοχής. Τέτοιες διαφορές µπορεί να προκύπτουν 

σε ένα αριθµό διαφορετικών περιπτώσεων, όπως: 

i) Η ύπαρξη αδιανέµητων κερδών των θυγατρικών, υποκαταστηµάτων, συγγενών 

επιχειρήσεων και κοινών ρυθµίσεων 

ii)  Μεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες όταν µία µητρική εταιρεία και η 

θυγατρική της είναι εγκατεστηµένες σε διαφορετικές χώρες και 

iii)  Μία µείωση της λογιστικής αξίας µιας συµµετοχής σε µια συγγενή, στο 

ανακτήσιµο ποσό της. 

Η οικονοµική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει µία αναβαλλόµενη φορολογική 

υποχρέωση για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε 

επενδύσεις σε θυγατρικές, υποκαταστήµατα, συγγενείς και µε συµµετοχές σε 

σχήµατα υπό κοινό έλεγχο εκτός εάν πληρούνται αµφότεροι οι ακόλουθοι όροι: 

i) Η µητρική εταιρεία, ο επενδυτής ή ο συµµετέχων σε κοινή επιχείρηση είναι σε 

θέση να ελέγξουν το χρονικό σηµείο της αναστροφής της προσωρινής διαφοράς· 

και 

ii)  Αναµένεται ότι η προσωρινή διαφορά δεν θα αναστραφεί στο ορατό µέλλον. 

Η οικονοµική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει ένα αναβαλλόµενο φορολογικό 

περιουσιακό στοιχείο για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές που ανακύπτουν 

από επενδύσεις σε θυγατρικές, υποκαταστήµατα, συγγενείς επιχειρήσεις και από 

συµµετοχές σε κοινές ρυθµίσεις, κατά την έκταση και µόνο κατά την έκταση, που 

αναµένεται ότι: 

i) Οι προσωρινές διαφορές θα αναστραφούν στο ορατό µέλλον, και 

ii)  Θα υπάρξει φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η προσωρινή διαφορά µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί. 

� Σχέσεις Λογιστικής Αξίας και Φορολογικής Βάσης 

Μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή µιας υποχρέωσης υπάρχουν οι παρακάτω σχέσεις: 

 



52 

 

Σχέσεις Λογιστικής Αξίας και Φορολογικής Βάσης 

Περιουσιακά Στοιχεία Υποχρεώσεις 

Λ.Α. > Φ.Β.  Φ.Π.∆.  Α.Φ.Υ. Λ.Α. > Φ.Β.  Φ.Π.∆.  Α.Φ.Α. 

Λ.Α. < Φ.Β.  Ε.Π.∆.  Α.Φ.Α. Λ.Α. < Φ.Β.  Ε.Π.∆.  Α.Φ.Υ. 

Λ.Α. = Λογιστική αξία 

Φ.Β. = Φορολογική βάση 

Φ.Π.∆. = Φορολογητέα προσωρινή διαφορά 

Ε.Π.∆. = Εκπεστέα προσωρινή διαφορά 

Α.Φ.Υ. = Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 

Α.Φ.Α. = Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 

 

3.10 Αποτίµηση Φορολογικών Υποχρεώσεων και Φορολογικών 
Απαιτήσεων

42 

 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις για την τρέχουσα και τις 

προηγούµενες περιόδους πρέπει να αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να 

πληρωθεί στις φορολογικές αρχές ή να ανακτηθεί από αυτές, µε τη χρήση 

φορολογικών συντελεστών και φορολογικών νόµων που έχουν θεσπιστεί ή 

ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις πρέπει να 

αποτιµώνται  µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένονται να εφαρµοστούν 

στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή θα διακανονιστεί η 

υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές και φορολογικούς 

                                                           
42

 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 – «Φόροι Εισοδήματος», παρ.46-56 
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νόµους που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού. 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις δεν πρέπει να προεξοφλούνται, 

διότι ο αξιόπιστος προσδιορισµός τους σε προεξοφλητική βάση απαιτεί λεπτοµερή 

προσδιορισµό του χρόνου της αναστροφής κάθε προσωρινής διαφοράς και σε πολλές 

περιπτώσεις τέτοιος προσδιορισµός είναι πρακτικά αδύνατος ή εξαιρετικά 

πολύπλοκος. 

Η λογιστική αξία µιας αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτηση πρέπει να 

επανεξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Η επιχείρηση πρέπει να µειώνει τη 

λογιστική αξία µιας αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης κατά την έκταση που 

δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο εισόδηµα θα είναι διαθέσιµο για να 

επιτρέψει την αξιοποίηση του οφέλους της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. 

Κάθε τέτοια µείωση πρέπει να αναστρέφεται κατά την έκταση που καθίσταται πιθανό 

ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα. 

Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγµα σχετικά µε την αποτίµηση των 

φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων: 

� Ένα ενσώµατο πάγιο στοιχείο έχει λογιστική αξία 100 και φορολογική βάση 

60. Εάν το περιουσιακό στοιχείο πωλείτο, στην πράξη αυτή θα εφαρµοζόταν 

φορολογικός συντελεστής 20 %, ενώ στα άλλα εισοδήµατα θα εφαρµοζόταν 

συντελεστής 30 %. 

Η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει µία αναβαλλόµενη φορολογική 

υποχρέωση 8 (40 µε 20 %) αν αναµένει να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο 

χωρίς περαιτέρω χρήση και µία αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 12 (40 

µε 30 %), αν αναµένει να διατηρήσει το περιουσιακό στοιχείο και να 

ανακτήσει τη λογιστική αξία του µέσω της χρήσης του. 
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3.11 Καταχώριση του Τρέχοντος και του Αναβαλλόµενου Φόρου
43 

 

Η λογιστικοποίηση των τρεχουσών και αναβαλλόµενων φορολογικών επιδράσεων 

µιας συναλλαγής ή άλλου γεγονότος, ακολουθεί τον τρόπο λογιστικοποίησης της 

ίδιας της συναλλαγής ή γεγονότος. 

� Καταχώριση στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων 

Ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος θα αναγνωρίζονται στα έσοδα ή στα έξοδα και 

θα περιλαµβάνονται στο κέρδος ή τη ζηµία της περιόδου, εκτός εάν ο φόρος 

προκύπτει από: 

� Συναλλαγή ή γεγονός αναγνωρισµένο εκτός των αποτελεσµάτων, είτε στα λοιπά 

συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια, κατά την ίδια ή σε 

διαφορετική περίοδο 

� Ενοποίηση επιχειρήσεων 

Οι περισσότερες αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και φορολογικές 

απαιτήσεις προκύπτουν όταν έσοδα ή έξοδα περιλαµβάνονται στο λογιστικό 

αποτέλεσµα µιας περιόδου, αλλά περιλαµβάνονται στο φορολογητέο εισόδηµα ή 

φορολογική ζηµία διαφορετικής περιόδου. Ο προκύπτων αναβαλλόµενος φόρος 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Ορισµένα τέτοια παραδείγµατα είναι: 

� Έσοδα από τόκους, δικαιώµατα εκµετάλλευσης ή µερίσµατα εισπράττονται µε 

καθυστέρηση και περιλαµβάνονται στο λογιστικό κέρδος µε βάση την περίοδο 

που αφορούν, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ18, αλλά περιλαµβάνονται στο 

φορολογητέο κέρδος ή φορολογική ζηµία σε ταµιακή βάση  

� Κόστη άυλων περιουσιακών στοιχείων έχουν κεφαλαιοποιηθεί σύµφωνα µε το 

∆ΛΠ38 και αποσβένονται στα αποτελέσµατα, αλλά είχαν εκπεσθεί για 

φορολογικούς σκοπούς, όταν πραγµατοποιήθηκαν. 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων µπορεί να µεταβληθεί και αν ακόµη δεν υπάρχει µεταβολή στο 

ποσό των σχετικών προσωρινών διαφορών. Αυτό µπορεί να προκύπτει, από: 

                                                           
43

 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 – «Φόροι Εισοδήματος», παρ.57-65
Α
  



55 

 

� Μεταβολή στους φορολογικούς συντελεστές ή φορολογικούς νόµους. 

� Επανεκτίµηση της ανακτησιµότητας των αναβαλλόµενων φορολογικών 

περιουσιακών στοιχείων. 

� Μεταβολή στον αναµενόµενο τρόπο της ανάκτησης ενός περιουσιακού 

στοιχείου. 

Ο προκύπτων αναβαλλόµενος φόρος αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, πλην 

κατά την έκταση που αφορά σε στοιχεία τα οποία προηγουµένως έχουν αναγνωριστεί 

εκτός των αποτελεσµάτων. 

� Καταχώριση απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 

Ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος αναγνωρίζονται εκτός των αποτελεσµάτων 

εφόσον ο φόρος σχετίζεται µε τα στοιχεία που αναγνωρίζονται εκτός των 

αποτελεσµάτων, είτε στην τρέχουσα είτε σε διαφορετική περίοδο.  

Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς απαιτούν ή επιτρέπουν 

ορισµένα στοιχεία να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα. Παραδείγµατα 

τέτοιων στοιχείων είναι: 

i) Μία µεταβολή στη λογιστική αξία που προκύπτει από την αναπροσαρµογή των 

ενσωµάτων παγίων (∆.Λ.Π.16). 

ii)  Μία προσαρµογή στο αρχικό υπόλοιπο των Αποτελεσµάτων εις Νέον που 

οφείλεται είτε σε µεταβολή λογιστικής αρχής µε αναδροµική εφαρµογή είτε σε 

διόρθωση λάθους (∆.Λ.Π.8). 

iii)  Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη µετατροπή των 

οικονοµικών καταστάσεων µιας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό (∆.Λ.Π.21). 

iv) Ποσά που προκύπτουν κατά την αρχική καταχώριση του συνθετικού στοιχείου 

που αφορά ίδια κεφάλαια ενός σύνθετου χρηµατοπιστωτικού µέσου (∆.Λ.Π.39). 

Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς απαιτούν ή επιτρέπουν 

ορισµένα στοιχεία να πιστώνονται ή να χρεώνονται απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

Παραδείγµατα τέτοιων στοιχείων είναι: 

i) Προσαρµογή στο υπόλοιπο έναρξης των κερδών εις νέον που προκύπτει είτε από 

µεταβολή λογιστικής πολιτικής που εφαρµόζεται αναδροµικά είτε από διόρθωση 
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λάθους (∆.Λ.Π.8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών 

Εκτιµήσεων και Λάθη»). 

ii)  Ποσά που προκύπτουν κατά την αρχική αναγνώριση του στοιχείου των ιδίων 

κεφαλαίων ενός σύνθετου χρηµατοοικονοµικού µέσου. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το 

ποσό του τρέχοντος και του αναβαλλόµενου φόρου που αφορά σε στοιχεία που έχουν 

καταχωριστεί στα ίδια κεφάλαια. Αυτό µπορεί να συµβαίνει όταν: 

i) Υπάρχουν κλιµακωτοί συντελεστές φόρου εισοδήµατος και είναι αδύνατο να 

προσδιοριστεί ο συντελεστής στον οποίο ένα συγκεκριµένο στοιχείο του 

φορολογητέου εισοδήµατος ή φορολογικής ζηµίας έχει φορολογηθεί. 

ii)  Μία µεταβολή του συντελεστή φόρου ή άλλων φορολογικών κανόνων επηρεάζει 

µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση που αφορά, στο σύνολο ή 

µερικώς, σε ένα στοιχείο το οποίο είχε προηγουµένως καταχωριστεί στα ίδια 

κεφάλαια. 

iii)  Μια οικονοµική οντότητα αποφασίζει να αναγνωρίσει µια αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση ή εφεξής να µην την καταχωρίσει στο σύνολο της και η 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αφορά, στο σύνολο ή µερικώς, σε στοιχείο 

που είχε προηγουµένως καταχωριστεί στα ίδια κεφάλαια. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος που σχετίζονται 

µε στοιχεία που καταχωρίζονται στα ίδια κεφάλαια βασίζεται σε µία εύλογη 

αναλογική κατανοµή του τρέχοντος και του αναβαλλόµενου φόρου της οικονοµικής 

οντότητας, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία που τη διέπει ή µε άλλη µέθοδο 

που επιτυγχάνει µία περισσότερο ορθή κατανοµή υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες. 

� Καταχώριση Τρέχοντος και Αναβαλλόµενου Φόρου που Προκύπτει από 

Συναλλαγές Πληρωµής Βασιζόµενες σε Μετοχές 

Σε ορισµένες φορολογικές νοµοθεσίες, µια οικονοµική οντότητα λαµβάνει 

φορολογική έκπτωση, δηλαδή ένα ποσό που αφαιρείται κατά τον προσδιορισµό του 

φορολογητέου κέρδους, που σχετίζεται µε απολαβές που καταβάλλονται µε τη µορφή 

µετοχών, µετοχικών δικαιωµάτων προαίρεσης ή άλλων συµµετοχικών τίτλων της 

οικονοµικής οντότητας.  
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Το ποσό εκείνης της φορολογικής µείωσης µπορεί να διαφέρει από τη 

σχετιζόµενη σωρευµένη δαπάνη αποζηµίωσης και µπορεί να ανακύψει σε 

µεταγενέστερη λογιστική περίοδο. Για παράδειγµα, σε ορισµένες νοµοθεσίες, µια 

οικονοµική οντότητα µπορεί να καταχωρίζει ένα έξοδο για την ανάλωση των 

υπηρεσιών των εργαζοµένων που ελήφθησαν ως αντάλλαγµα για παραχωρηθέντα 

µετοχικά δικαιώµατα προαίρεσης, σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π.2, παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των µετοχών, και να µη λάβει φορολογική έκπτωση έως 

ότου ασκηθούν τα µετοχικά δικαιώµατα προαίρεσης, ενώ η αποτίµηση της 

φορολογικής έκπτωσης θα βασίζεται στην τιµή της µετοχής της οικονοµική 

οντότητας κατά την ηµεροµηνία της άσκησης. 

Αν το ποσό που οι φορολογικές αρχές θα επιτρέπουν ως έκπτωση σε 

µελλοντικές περιόδους δεν είναι γνωστό κατά το τέλος της περιόδου, πρέπει 

εκτιµηθεί, βάσει των διαθέσιµων πληροφοριών κατά το τέλος της περιόδου. Για 

παράδειγµα, αν το ποσό που οι φορολογικές αρχές θα επιτρέπουν ως έκπτωση σε 

µελλοντικές περιόδους εξαρτάται από την τιµή της µετοχής της οικονοµικής 

οντότητας σε µία µελλοντική ηµεροµηνία, η αποτίµηση της προσωρινής εκπεστέας 

διαφοράς θα πρέπει να βασίζεται στην τιµή της µετοχής της οικονοµική οντότητας 

στο τέλος της περιόδου. 

Αν το ποσό της φορολογικής έκπτωσης ή της εκτιµώµενης µελλοντικής 

φορολογικής έκπτωσης υπερβαίνει το ποσό της σχετικής συσσωρευµένης δαπάνης 

αποζηµίωσης, αυτό υποδεικνύει ότι η φορολογική έκπτωση δεν σχετίζεται µόνο µε 

έξοδο απολαβών αλλά και µε στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή, 

το υπερβάλλον ποσό του σχετιζόµενου τρέχοντος ή αναβαλλόµενου φόρου θα πρέπει 

να καταχωρίζεται απευθείας στην καθαρή θέση. 

 

3.12 Παρουσίαση Φορολογικών Υποχρεώσεων και Φορολογικών 

Απαιτήσεων
44 

 

� Συµψηφισµός Τρεχουσών Φορολογικών Υποχρεώσεων και Τρεχουσών 

Φορολογικών Απαιτήσεων 
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Η επιχείρηση πρέπει να συµψηφίζει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και τις 

τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις όταν και µόνο όταν: 

i) Έχει νοµικά ισχυρό δικαίωµα να συµψηφίσει τα καταχωρισµένα ποσά. 

ii)  Προτίθεται είτε να εξοφλήσει το καθαρό υπόλοιπο, είτε να εισπράξει την 

απαίτηση και να εξοφλήσει την υποχρέωση συγχρόνως. 

Μια οικονοµική οντότητα έχει κανονικά ένα νοµικά ισχυρό δικαίωµα 

συµψηφισµού µιας τρέχουσας φορολογικής απαίτησης µε µια τρέχουσα φορολογική 

υποχρέωση, όταν αφορούν σε φόρους εισοδήµατος που επιβάλλονται από την ίδια 

φορολογική αρχή και η φορολογική αρχή επιτρέπει στην οικονοµική οντότητα να 

καταβάλει ή να εισπράξει το καθαρό ποσό. 

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, µια τρέχουσα φορολογική απαίτηση 

µιας οικονοµική οντότητας του οµίλου συµψηφίζεται έναντι µιας τρέχουσας 

φορολογικής υποχρέωσης µιας άλλης οικονοµική οντότητας του οµίλου όταν και 

µόνον όταν, οι οικονοµικές οντότητες αυτές έχουν ένα νοµικά ισχυρό δικαίωµα να 

καταβάλουν ή να εισπράξουν το καθαρό ποσό και προτίθενται να προβούν στην 

καταβολή ή είσπραξη αυτού του καθαρού ποσού ή να ανακτήσουν το περιουσιακό 

στοιχείο και να εξοφλήσουν την υποχρέωση συγχρόνως. 

� Συµψηφισµός Αναβαλλόµενων Φορολογικών Υποχρεώσεων και 

Αναβαλλόµενων Φορολογικών Απαιτήσεων 

Η οικονοµική οντότητα πρέπει να συµψηφίζει τις αναβαλλόµενες φορολογικές 

απαιτήσεις και τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις όταν και µόνο όταν: 

� Η οικονοµική οντότητα έχει ένα νοµικά ισχυρό δικαίωµα να συµψηφίσει 

τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι τρεχουσών φορολογικών 

υποχρεώσεων.  

� Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και οι αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις αφορούν σε φόρους εισοδήµατος που επιβάλλονται από την ίδια 

φορολογική αρχή: 

� Είτε στην ίδια φορολογητέα οικονοµική οντότητα.  

� Είτε σε διαφορετικές φορολογητέες οικονοµικές οντότητες, οι οποίες 

προτίθενται να συµψηφίσουν τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
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και περιουσιακά στοιχεία ή να ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά 

στοιχεία και να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις συγχρόνως, σε κάθε 

µελλοντική περίοδο στην οποία σηµαντικά ποσά αναβαλλόµενων 

φορολογικών υποχρεώσεων ή περιουσιακών στοιχείων αναµένονται 

να διακανονιστούν ή να ανακτηθούν. 

Για να αποφεύγεται η ανάγκη για λεπτοµερή προγραµµατισµό του χρόνου της 

αναστροφής κάθε προσωρινής διαφοράς, αυτό το Πρότυπο απαιτεί από την 

οικονοµική οντότητα να συµψηφίζει µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση έναντι 

µιας αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης της ίδιας φορολογητέας οικονοµικής 

οντότητας όταν και µόνο όταν, αφορούν σε φόρους εισοδήµατος που επιβάλλονται 

από την ίδια φορολογική αρχή και η οικονοµική οντότητα έχει ένα νοµικά ισχυρό 

δικαίωµα να συµψηφίσει τρέχοντα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία έναντι 

τρεχόντων φορολογικών υποχρεώσεων. 

� Έξοδο Φόρου – Έσοδο φόρου 

Το έξοδο ή έσοδο φόρου που αφορά σε κέρδος ή ζηµία από συνήθεις δραστηριότητες, 

πρέπει να εµφανίζεται ως τµήµα του κέρδους ή της ζηµίας στην Κατάσταση 

λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

� Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές Αναβαλλόµενων Φορολογικών Υποχρεώσεων και 

Αναβαλλόµενων Φορολογικών Απαιτήσεων Εξωτερικού 

Το ∆.Λ.Π.21 (Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος), απαιτεί 

ορισµένες συναλλαγµατικές διαφορές να αναγνωρίζονται ως έσοδα ή έξοδα, αλλά δεν 

ορίζει πού πρέπει να εµφανίζονται οι διαφορές αυτές στην Κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων. Κατόπιν τούτου, όταν στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων καταχωρίζονται συναλλαγµατικές διαφορές από αναβαλλόµενες 

φορολογικές υποχρεώσεις ή αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις εξωτερικού, οι 

διαφορές αυτές µπορεί να κατατάσσονται ως αναβαλλόµενο έξοδο ή έσοδο φόρου, αν 

αυτή η παρουσίαση θεωρείται ότι είναι η πλέον χρήσιµη για τους χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων. 
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3.13 Γνωστοποιήσεις45 

 

Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί ξεχωριστά: 

� Τα σηµαντικά ποσά από τα οποία αποτελείται το έξοδο φόρου ή έσοδο φόρου 

εισοδήµατος. Στο έξοδο ή έσοδο φόρου εισοδήµατος µπορεί να περιλαµβάνονται: 

i) Τρέχοντα έξοδα ή έσοδα φόρου. 

ii)  Κάθε προσαρµογή που καταχωρίζεται στην περίοδο για τρέχοντες φόρους 

προηγούµενων περιόδων. 

iii)  Το ποσό του αναβαλλόµενου εξόδου ή εσόδου φόρου εισοδήµατος που 

σχετίζεται µε τη δηµιουργία και αναστροφή των προσωρινών διαφορών. 

iv) Το ποσό του αναβαλλόµενου εξόδου ή εσόδου φόρου εισοδήµατος που 

σχετίζεται µε µεταβολές στους φορολογικούς συντελεστές ή την επιβολή 

νέων φόρων. 

v) Το ποσό της ωφέλειας που προκύπτει από φορολογική ζηµία που δεν είχε 

καταχωριστεί προηγουµένως, πιστωτικό φόρο ή προσωρινή διαφορά 

προηγούµενης περιόδου, που χρησιµοποιείται για τη µείωση του τρέχοντος 

εξόδου φόρου. 

vi) Το ποσό της ωφέλειας από φορολογική ζηµία που δεν είχε καταχωριστεί 

προηγουµένως, πιστωτικό φόρο ή προσωρινή διαφορά προηγούµενης 

περιόδου, που χρησιµοποιείται για τη µείωση του αναβαλλόµενου εξόδου 

φόρου εισοδήµατος. 

vii)  Αναβαλλόµενο έξοδο φόρου εισοδήµατος, που προκύπτει από την 

υποτίµηση ή αναστροφή προηγούµενης υποτίµησης, ενός αναβαλλόµενου 

φορολογικού περιουσιακού στοιχείου. 

viii)  Το ποσό του εξόδου ή εσόδου φόρου εισοδήµατος που σχετίζεται µε εκείνες 

τις αλλαγές των λογιστικών πολιτικών και τα λάθη που περιλαµβάνονται στο 

κέρδος ή τη ζηµία σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π.8 (Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές 

των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη) , επειδή δεν µπορούν να 

λογιστικοποιηθούν αναδροµικά. 
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� Το σύνολο του τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου που αφορά σε στοιχεία που 

χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, 

� Μια εξήγηση της σχέσης µεταξύ του εξόδου ή εσόδου φόρου και του λογιστικού 

αποτελέσµατος, µε έναν από ή και µε τους δύο ακόλουθους τρόπους: 

� Μία αριθµητική συµφωνία µεταξύ εξόδου ή εσόδου φόρου και του 

γινόµενου του λογιστικού αποτελέσµατος πολλαπλασιαζόµενου µε τον 

εφαρµοστέο φορολογικό συντελεστή ή συντελεστές, γνωστοποιώντας επίσης 

τη βάση στην οποία υπολογίζεται ο εφαρµοστέος φορολογικός συντελεστής 

ή συντελεστές, ή 

� Μία αριθµητική συµφωνία µεταξύ του µέσου πραγµατικού συντελεστή 

φόρου και του εφαρµοστέου συντελεστή φόρου, καθώς και γνωστοποίηση 

της βάσης επί της οποίας υπολογίζεται ο εφαρµοστέος συντελεστής φόρου. 

� Μία εξήγηση των µεταβολών στον εφαρµοστέο συντελεστή ή συντελεστές, σε 

σχέση µε την προηγούµενη λογιστική περίοδο. 

� Το ποσό και ηµεροµηνία λήξης, αν υπάρχει, των εκπεστέων προσωρινών 

διαφορών, αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών και αχρησιµοποίητων 

πιστωτικών φόρων, για τους οποίους καµία αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 

δεν αναγνωρίζεται στον Ισολογισµό. 

� Το συγκεντρωτικό ποσό των προσωρινών διαφορών που συνδέονται µε επενδύσεις 

σε θυγατρικές, υποκαταστήµατα, συγγενείς και µε δικαιώµατα σε κοινοπραξίες, 

για το οποίο δεν έχουν καταχωριστεί αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις. 

� Σε σχέση µε κάθε είδος προσωρινών διαφορών και σε σχέση µε κάθε είδος 

αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών και αχρησιµοποίητων πιστωτικών φόρων: 

� Το ποσό των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

που καταχωρίστηκε στον Ισολογισµό για κάθε παρουσιαζόµενη περίοδο. 

� Το ποσό του αναβαλλόµενου φορολογικού εσόδου ή εξόδου που 

καταχωρίστηκε στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, αν αυτό δεν 

είναι εµφανές από τις µεταβολές στα ποσά που καταχωρίστηκαν στον 

Ισολογισµό. 

� Σε σχέση µε διακοπείσες δραστηριότητες, το έξοδο φόρου που αφορά: 

� Στο κέρδος ή ζηµία από τη διακοπή. 

� Στο κέρδος ή ζηµία της περιόδου από συνήθεις εργασίες της διακοπείσας 

δραστηριότητας, µαζί µε τα αντίστοιχα ποσά για κάθε προηγούµενη περίοδο 

που παρουσιάζεται. 
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� Το ποσό των συνεπειών του φόρου εισοδήµατος των µερισµάτων προς τους 

µετόχους της οικονοµική οντότητας, που προτάθηκαν ή ανακοινώθηκαν πριν οι 

οικονοµικές καταστάσεις εγκριθούν για έκδοση, αλλά δεν καταχωρίστηκαν ως 

υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

� Εάν µια ενοποίηση επιχειρήσεων στην οποία η οικονοµική οντότητα είναι ο 

αποκτών προξενήσει µια µεταβολή στο ποσό που αναγνωρίζεται για την προ της 

απόκτησης αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, πρέπει να γνωστοποιηθεί το 

ποσό αυτής της αλλαγής. 

� Εάν τα οφέλη αναβαλλόµενου φόρου αποκτηθέντα σε συνένωση επιχειρήσεων δεν 

αναγνωριστούν κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης αλλά αναγνωριστούν µετά 

την ηµεροµηνία της απόκτησης, πρέπει να γίνει µια περιγραφή του συµβάντος ή 

της αλλαγής στις συνθήκες που ήταν αιτία να αναγνωριστούν τα οφέλη του 

αναβαλλόµενου φόρου. 

� Η οικονοµική οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί το ποσό µιας αναβαλλόµενης 

φορολογικής απαίτησης και τη φύση της απόδειξης που στηρίζει την αναγνώρισή 

του, όταν: 

� Η χρησιµοποίηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης εξαρτάται 

από µελλοντικά φορολογητέα κέρδη, επί πλέον των κερδών που ανακύπτουν 

από την αναστροφή υπαρχουσών φορολογητέων προσωρινών διαφορών. 

� Η οικονοµική οντότητα υπέστη ζηµία είτε στην τρέχουσα είτε σε 

προηγούµενη περίοδο, στην ίδια φορολογική δικαιοδοσία στην οποία 

προέκυψε η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

� Η οικονοµική οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί τη φύση των πιθανών συνεπειών 

του φόρου εισοδήµατος που θα προέρχονταν από την καταβολή µερισµάτων στους 

µετόχους της. Επιπρόσθετα, η οικονοµική οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί τα 

ποσά των πιθανών συνεπειών του φόρου εισοδήµατος που είναι εφικτά 

προσδιοριστέα καθώς και αν υπάρχουν κάποιες πιθανές συνέπειες φόρου 

εισοδήµατος µη εφικτά προσδιοριστέες. 
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 3.14 Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

 

Τον όρο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα τον χρησιµοποιούµε για να αναφερθούµε στο 

σύνολο της λογιστικής και φορολογικής νοµοθεσίας, στις αρχές και στους κανόνες 

που αναφέρονται στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων, τον τρόπο σύνταξης και στις 

πληροφορίες που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Από 

1/1/15 ισχύουν τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σύµφωνα µε το ν. 4308/14. Οι 

αλλαγές που επέφερε ο νόµος αυτός σε σχέση µε τα προηγούµενα Πρότυπα είναι 

πολλές. Στην συνέχεια θα αναφερθούν οι αλλαγές που έγιναν όσων αφορά το 

λογιστικό χειρισµό των φόρων. 

 Με βάση το ν. 4308/14 έχουµε τα παρακάτω: 

� Οι επιχειρήσεις δύναται να αναγνωρίζουν πλέον αναβαλλόµενο φόρο στις 

χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις. 

� Οι επιχειρήσεις που αναγνωρίζουν αναβαλλόµενο φόρο, πρέπει να αναγνωρίζουν 

όλες τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις σε αντίθεση µε τις 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται στο βαθµό που 

είναι σφοδρά πιθανό και τεκµηριωµένο ότι θα υπάρχουν φορολογητέα κέρδη 

έναντι των οποίων οι εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν. 

� Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των αναβαλλόµενων φόρων υπόκεινται σε 

συµψηφισµό και τα αντίστοιχα καθαρά ποσά παρουσιάζονται στον ισολογισµό και 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

� Ο αναβαλλόµενος φόρος αναγνωρίζεται αρχικά και στη συνέχεια επιµετράται στο 

ποσό που προκύπτει από την εφαρµογή του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή. 

� Οι µεταβολές στο ποσό της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης ή 

υποχρέωσης του ισολογισµού προκύπτουν από περίοδο σε περίοδο 

αναγνωρίζονται  σε µείωση ή αύξηση αναλόγως του φόρου εισοδήµατος της 

κατάστασης αποτελεσµάτων. 

� Οι διαφορές που προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις των 

οποίων οι µεταβολές αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση, αναγνωρίζονται οµοίως 

κατ’ ευθείαν στην καθαρή θέση, σε µείωση ή αύξηση αναλόγως του σχετικού 

κονδυλίου. 
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� Στα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων περιλαµβάνεται ο φόρος 

εισοδήµατος της περιόδου, τρέχων και αναβαλλόµενος. 

� Οι µεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών αναγνωρίζονται 

αναδροµικά µε τη διόρθωση: 

� των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και 

της καθαρής θέσης, για τη σωρευτική επίδραση της µεταβολής κατά την 

έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και 

� των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζηµιών, όσον αφορά την επίδραση επί των 

λογιστικών µεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 

� Στο Προσάρτηµα επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, σε περίπτωση 

αναγνώρισης αναβαλλόµενων  φόρων, αναφέρεται το υπόλοιπο ισολογισµού στην 

αρχή και στο τέλος της περιόδου, καθώς και ανάλυση της κίνησης του κατά τη 

διάρκεια της περιόδου, µε αναφορά των ποσών που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα 

της περιόδου και την καθαρή θέση. 

� Οι πολύ µικρές οντότητες, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόµου 

4308/14,δεν αναγνωρίζουν αναβαλλόµενο φόρο. 

� Επίσης, αναβαλλόµενοι φόροι αναγνωρίζονται στις ενοποιηµένες 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Κατ’ εξαίρεση δεν επιτρέπεται συµψηφισµός 

στον ισολογισµό αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων µε αναβαλλόµενες 

φορολογικές υποχρεώσεις, όταν τα σχετικά ποσά προέρχονται από οντότητες που 

λειτουργούν σε διαφορετικές φορολογικές δικαιοδοσίες. 

 

3.15 Σύγκριση Ανάµεσα στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 και στα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

 

Σχετικά µε το φόρο εισοδήµατος :  

Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται  

απ’ ευθείας στο λογαριασµό «αποτελέσµατα χρήσεως». Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα ο φόρος εισοδήµατος συνιστά δαπάνη και είναι το συνολικό 
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ποσό του φόρου που βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσεως (καταχωρείται ως 

δαπάνη στο λογαριασµό «αποτελέσµατα χρήσεως»). 

Σχετικά µε τη διάκριση του φόρου εισοδήµατος : 

Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ο φόρος εισοδήµατος διακρίνεται σε 

τρέχοντα και αναβαλλόµενο. Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ο φόρος 

εισοδήµατος διακρίνεται σε τρέχοντα και αναβαλλόµενο φόρο. 

Σχετικά µε τον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος :  

Σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. αναγνωρίζεται αναβαλλόµενος φόρος, αλλά προαιρετικά, 

όλες οι επιχειρήσεις εκτός των πολύ µικρών οντοτήτων που δεν αναγνωρίζουν 

αναβαλλόµενο φόρο. Ενώ σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. η ζηµιά χρήσεως, που µεταφέρεται 

σε επόµενη χρήση για συµψηφισµό µε τα φορολογητέα κέρδη µιας επόµενης 

χρήσεως, εγκλείει µια φορολογική απαίτηση ίση µε το φόρο του εισοδήµατος που θα 

καρπωθεί η επιχείρηση στην επόµενη χρήση που θα γίνει ο συµψηφισµός αυτός. Η 

απαίτηση αυτή καταχωρείται όταν είναι βέβαιο και εκτός πάσης αµφιβολίας ότι η 

επιχείρηση θα πραγµατοποιήσει στο µέλλον κέρδη που θα γίνει εφικτός ο 

συµψηφισµός της απαίτησης. 

Σχετικά µε την αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς της εταιρίας:  

Σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. σε περίπτωση µεταβολής των λογιστικών πολιτικών 

αναγνωρίζεται αναδροµικά µε τη διόρθωση των λογιστικών αξιών. Επίσης γίνεται 

αναφορά στο γεγονός και στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή αυτή. Ενώ 

σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. οι καταχωρηµένες στα βιβλία φορολογικές υποχρεώσεις και 

απαιτήσεις προσαρµόζονται ανάλογα. Οι διαφορές προσαρµογής καταχωρούνται στα 

αποτελέσµατα ή, κατά περίπτωση, στην καθαρή θέση.  

Σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις:  

Σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγνωρίσει αναβαλλόµενο 

φόρο, πρέπει να γνωστοποιεί στο Προσάρτηµα επί των οικονοµικών καταστάσεων 

της το υπόλοιπο ισολογισµού στην αρχή και στο τέλος της περιόδου, καθώς και 

ανάλυση της κίνησης του κατά τη διάρκεια της περιόδου. Ενώ σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. 

πρέπει να γίνεται ανάλυση στις σηµειώσεις για το πώς διαµορφώθηκε το υπόλοιπο 

του φόρου εισοδήµατος στα Αποτελέσµατα Χρήσης για τα σηµαντικά ποσά. 
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3.16 Παραδείγµατα 

 

� Παράδειγµα Αναβαλλόµενων Φόρων επί ∆ιαφοράς Αποσβέσεων46 

Ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο έχει κόστος €400, µε αναµενόµενη διάρκεια ζωής 5 

έτη, ενώ εκτιµάται ότι στο τέλος της ζωής του µπορεί να πωληθεί για €100. 

 Εφαρµόζεται η σταθερή µέθοδος απόσβεσης, δηλαδή ετήσια απόσβεση  (400-100) 

/5= 60.  

Φορολογικά η απόσβεση ανέρχεται σε 25% επί του υπολοίπου της λογιστικής 

αναπόσβεστης αξίας κάθε χρόνο (φθίνουσα µέθοδος), δηλαδή     400*0,25 = 100 για 

το πρώτο έτος, 300*0,25 = 75 για το δεύτερο έτος, 225*0,25 = 56 για το τρίτο έτος, 

169*0,25 = 42 για το τέταρτο έτος και τέλος, 127*0,25 = 32 για το πέµπτο έτος.  

Ακόµη, έχουµε συντελεστή φόρου εισοδήµατος 40%. 

Αν υποθέσουµε ότι το καθαρό κέρδος κάθε χρήσης είναι σταθερό, €500, µετά την 

αφαίρεση της σταθερής κατ’ έτος απόσβεσης από €60 έχουµε: 

Έτος 1 2 3 4 5 

Καθαρό Κέρδος προ αποσβέσεων 560 560 560 560 560 

Μείον: Φορολογική απόσβεση (100) (75) (56) (42) (32) 

Φορολογητέο Κέρδος 460 485 504 518 528 

Φόρος εισοδήµατος (40%) (184) (194) (202) (207) (211) 

Καθαρό Κέρδος 276 291 302 311 317 

 

Το συνολικό ποσό των φόρων εισοδήµατος στο τέλος της 5ετίας ανέρχεται σε: 

(184 + 194 + 202 + 207 + 211) = 998. 

                                                           
46 Ξένος Χ. (2011), «∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆.Λ.Π.) 12 – Φόροι Εισοδήµατος», Ινστιτούτο 

Εκπαιδεύσεως Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος 
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Παρατηρούµε όµως ότι, ενώ έχουµε σταθερό ποσό κερδών προ φορολογίας, 

προκύπτει ένα κέρδος διαφοροποιηµένο κάθε χρόνο παρότι ο συντελεστής φόρου 

εισοδήµατος είναι 40% για κάθε χρόνο. Μια ισοκατανοµή του φόρου (998/5= 199,6), 

θα µας έδινε το ακόλουθο κατ’ έτος αποτέλεσµα. 

Έτος 1 2 3 4 5 

Καθαρό Κέρδος προ φόρων 500 500 500 500 500 

Μείον: Φόρος εισοδήµατος (184) (194) (202) (207) (211) 

Μείον: Αναβαλλόµενος Φόρος (15,6) (5,6) 2,4 7,4 11,4 

Καθαρό Κέρδος 300,4 300,4 300,4 300,4 300,4 

Έτσι θα έχουµε αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση για τα 2 πρώτα έτη ίση µε 

€21,2 ενώ για τα υπόλοιπα έτη θα έχουµε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αξίας 

€21,2. 

� Παράδειγµα Αναβαλλόµενων Φόρων επί ∆ιαφοράς Αποσβέσεων Πάγιου 

Περιουσιακού Στοιχείου47 

Ας υποθέσουµε ότι: 

� Στα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η «ΕΡΜΗΣ Α.Ε.» περιλαµβάνονται και 

ενσώµατες ακινητοποιήσεις, συνολικού ποσού €500.000, οι οποίες αποκτήθηκαν 

στο σύνολο τους κατά την έναρξη της πρώτης εταιρικής χρήσης διάρκειας 

1.1.2001 – 31.12.2001. 

� Τα προ αποσβέσεων και φόρων εισοδήµατος κέρδη της πρώτης εταιρικής χρήσης, 

ανέρχονται στο ποσό των €240.000. 

� Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος ανέρχεται σε 40%. 

� Η υπολειµµατική αξία των στοιχείων αυτών είναι αµελητέα. 

� Η εταιρεία υπολόγισε την ωφέλιµη ζωή τους σε 12 έως 13 έτη. Εποµένως ο 

συντελεστής αποσβέσεων καθορίστηκε σε 8% µε την ευθεία µέθοδο και οι ετήσιες 

αποσβέσεις ανέρχονται στο ποσό των €40.000 (500.000*8%). 

� Ο φορολογικός συντελεστής αποσβέσεων ανέρχεται σε 10% και οι ετήσιες 

φορολογικές αποσβέσεις ανέρχονται στο ποσό των €50.000 (500.000*10%). 

                                                           
47

 Ξένος Χ. (2011), «∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆.Λ.Π.) 12 – Φόροι Εισοδήµατος», Ινστιτούτο 

Εκπαιδεύσεως Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος 
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Η εταιρεία προκειµένου να υποβάλει τη φορολογική της δήλωση και να υπολογίσει 

το ύψος του φόρου εισοδήµατος της χρήσης που λήγει την 31.12.2001, πρέπει να 

αναµορφώσει τα προκύπτοντα από τα βιβλία κέρδη µε βάση τη φορολογική 

νοµοθεσία. 

Η αναµόρφωση θα έχει ως εξής: 

Καθαρά Κέρδη (προ φόρων) βάσει βιβλίων 200.000 

Πλέον: Αποσβέσεις βάσει ωφέλιµης ζωής 40.000 

Καθαρά Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων 240.000 

Μείον: Αποσβέσεις βάσει φορολογικών διαστάσεων 50.000 

Κέρδη βάσει φορολογικών διατάξεων 190.000 

Φόρος που αντιστοιχεί στα βάσει βιβλίων αποτελέσµατα (200.000 * 0,4) 80.000 

Φόρος που αντιστοιχεί στα βάσει φορολογικών διατάξεων αποτελέσµατα 

(190.000 * 0,4) 76.000 

∆ιαφορά µεταξύ των δύο €4.000 

 

Με βάση τα παραπάνω: 

� Το ποσό των €200.000 που αφορά το καθαρό κέρδος (ή ζηµία) πριν από το φόρο 

εισοδήµατος είναι το λεγόµενο Λογιστικό Αποτέλεσµα. 

� Το ποσό των €190.000 που είναι το ποσό του κέρδους (ή ζηµίας) που 

προσδιορίστηκε σύµφωνα µε τους κανόνες που έχουν τεθεί από τις φορολογικές 

αρχές και επί του οποίου είναι πληρωτέοι (ή σε περίπτωση ζηµίας επιστρεπτέοι ή 

συµψηφιστέοι) οι φόροι εισοδήµατος είναι το λεγόµενο Φορολογητέο Εισόδηµα. 

� Το ποσό των €80.000, που αντιστοιχεί στο φόρο εισοδήµατος επί του Λογιστικού 

Αποτελέσµατος, ορίζεται ως το Έξοδο (ή Έσοδο, σε διαφορετική περίπτωση) 

Φόρου. 

� Το ποσό των €76.000 που αφορά τους πληρωτέους (ή σε περίπτωση ζηµίας, 

επιστρεπτέους ή συµψηφιστέους) φόρους και που αντιστοιχεί στο φορολογητέο 

εισόδηµα (ή φορολογική ζηµία) είναι ο Τρέχων Φόρος. 

� Η διαφορά µεταξύ των φόρων που αντιστοιχούν στο λογιστικό αποτέλεσµα και 

εκείνων που προσδιορίστηκαν βάσει των κανόνων της φορολογικής νοµοθεσίας 

οφείλεται στο ότι η ανάκτηση της αξίας των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων 
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γίνεται µε διαφορετικούς χρονικούς ρυθµούς κατά τον προσδιορισµό των 

αποτελεσµάτων, αφενός από την εταιρία µε βάση την ωφέλιµη ζωή των παγίων 

της και αφετέρου από τη φορολογική νοµοθεσία. Η διαφορά αυτή των €4.000 που 

αφορά πληρωτέους φόρους σε µελλοντικές περιόδους και θα καταβληθεί όταν 

λογιστικώς θα ανακτηθεί η αξία των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων ορίζεται 

ως Αναβαλλόµενος Φόρος. 

� Κατά την 31.12.2001, η λογιστική αξία των ανωτέρω ενσώµατων περιουσιακών 

στοιχείων ανέρχεται στο ποσό των €460.000, ενώ από φορολογικής άποψης, το 

ποσό που θα είναι εκπεστέο από µελλοντικά φορολογητέα εισοδήµατα (υπό τη 

µορφή των αποσβέσεων) ανέρχεται σε €450.000. Το τελευταίο αυτό ποσό των 

€450.000, ορίζεται ως η Φορολογική Βάση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. 

� Η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και της 

φορολογικής βάσης (€10.000), ορίζεται ως  η Προσωρινή ∆ιαφορά και στη 

συγκεκριµένη περίπτωση, ως Φορολογητέα Προσωρινή ∆ιαφορά. 

� Από τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν στο τέλος κάθε χρήσης 

προσδιορίζονται οι φορολογικές επιπτώσεις, βάσει των φορολογικών συντελεστών 

που ισχύουν κάθε φορά για το φόρο εισοδήµατος. Στη συγκεκριµένη περίπτωση 

φορολογητέα προσωρινή διαφορά €10.000 επί συντελεστή φόρου εισοδήµατος 

40%, έχουν ως αποτέλεσµα αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση €4.000. Με 

βάση τα παραπάνω, η εταιρεία κατά την 31.12.2001 θα διενεργήσει µια λογιστική 

εγγραφή για την απεικόνιση τόσο της επιβάρυνσης της χρήσης µε τον 

αναλογούντα σ’ αυτήν αναβαλλόµενο φόρο, όσο και της σχετικής αναβαλλόµενης 

φορολογικής υποχρέωσης. 

Η λογιστική εγγραφή θα είναι: 

31.12.2001 Χρέωση Πίστωση 

Αποτελέσµατα Χρήσεως (αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµ.) 4.000  

Αναβαλλόµενη Φορολογική Υποχρέωση  4.000 

 

Εάν διατηρηθούν επί µια δεκαετία ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος και ο 

συντελεστής φορολογικών αποσβέσεων, τότε: 
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Στο τέλος του 2002 

Η λογιστική αξία των παγίων θα ανέρχεται σε (500.000 – 80.000) 420.000 

Η Φορολογική βάση θα ανέρχεται σε (500.000 – 100.000) 400.000 

Φορολογητέα προσωρινή διαφορά 20.000 

Αναλογών επ’ αυτής φόρος (*40%) €8.000 

Συνεπώς πρέπει να προσαρµοστεί το από €4.000 πιστωτικό υπόλοιπο της 31.12.2001 

του λογαριασµού «Αναβαλλόµενη Φορολογική Υποχρέωση», πράγµα που θα γίνει µε 

λογιστική εγγραφή, αντίστοιχη µε εκείνη της χρήσης 2001. 

Στο τέλος του 2003 

Η λογιστική αξία των παγίων θα ανέρχεται σε (500.000 – 120.000) 380.000 

Η Φορολογική βάση θα ανέρχεται σε (500.000 – 150.000) 350.000 

Φορολογητέα προσωρινή διαφορά 30.000 

Αναλογών επ’ αυτής φόρος (*40%) €12.000 

 

Συνεπώς πρέπει να προσαρµοστεί το από €8.000 πιστωτικό υπόλοιπο της 31.12.2002 

του λογαριασµού «Αναβαλλόµενη Φορολογική  Υποχρέωση», όπως στις 

προηγούµενες χρήσεις και αυτό θα επαναλαµβάνεται για κάθε επόµενη χρήση. 

Στο τέλος του 2010 

Η λογιστική αξία των παγίων θα ανέρχεται σε (500.000 – 400.000) 100.000 

Η Φορολογική βάση θα ανέρχεται σε (500.000 – 500.000) 0 

Φορολογητέα προσωρινή διαφορά 100.000 

Αναλογών επ’ αυτής φόρος (*40%) €40.000 

 

Το ανωτέρω ποσό αντιπροσωπεύει το σωρευµένο υπόλοιπο της αναβαλλόµενης 

φορολογικής υποχρέωσης (4.000 * 10) και αντιστοιχεί στο φόρο εισοδήµατος των 

λογιστικών αποσβέσεων των ετών 2011, 2012 και 2013, οι οποίες ως δαπάνες θα 

αγνοούνται κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος. 
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Σ το τέλος του 2011 

Η λογιστική αξία των παγίων θα ανέρχεται σε (500.000 – 440.000) 60.000 

Η Φορολογική βάση θα ανέρχεται σε (500.000 – 500.000) 0 

Φορολογητέα προσωρινή διαφορά 60.000 

Αναλογών επ’ αυτής φόρος (*40%) €24.000 

 

Η εταιρεία θα προσαρµόσει το υπόλοιπο του λογαριασµού «Αναβαλλόµενη 

Φορολογική Υποχρέωση» στο ανωτέρω ποσό, µε τη διενέργεια της παρακάτω 

λογιστικής εγγραφής: 

31.12.2011 Χρέωση Πίστωση 

Αναβαλλόµενη Φορολογική Υποχρέωση 16.000  

Αποτελέσµατα Χρήσεως (αναβαλλόµενος 

φόρος εισοδήµ.)  16.000 

 

Στο τέλος του 2012 

Η λογιστική αξία των παγίων θα ανέρχεται σε (500.000 – 480.000) 20.000 

Η Φορολογική βάση θα ανέρχεται σε (500.000 – 500.000) 0 

Φορολογητέα προσωρινή διαφορά 20.000 

Αναλογών επ’ αυτής φόρος (*40%) €8.000 

Η εταιρεία θα προσαρµόσει το υπόλοιπο του λογαριασµού «Αναβαλλόµενη 

Φορολογική Υποχρέωση» στο παραπάνω ποσό, µε τη διενέργεια ίδιας µε την 

προηγούµενη λογιστική χρήση εγγραφής. 

Στο τέλος του 2013 

Η λογιστική αξία των παγίων θα ανέρχεται σε (500.000 – 500.000) 0 

Η Φορολογική βάση θα ανέρχεται σε (500.000 – 500.000) 0 

Φορολογητέα προσωρινή διαφορά 0 

Αναλογών επ’ αυτής φόρος (*40%) 0 

 

Η εταιρεία θα µηδενίσει το υπόλοιπο του λογαριασµού «Αναβαλλόµενη Φορολογική 

Υποχρέωση», µε τη διενέργεια της παρακάτω λογιστικής εγγραφής: 
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31.12.2013 Χρέωση Πίστωση 

Αναβαλλόµενη Φορολογική Υποχρέωση 8.000  

Αποτελέσµατα Χρήσεως (αναβαλλόµενος 

φόρος εισοδήµ.)  8.000 

 

Μετά τις προαναφερθείσες λογιστικές εγγραφές η εικόνα των λογαριασµών 
«Αποτελέσµατα Χρήσεως (φόρος εισοδήµατος)» και «Αναβαλλόµενη Φορολογική 
Υποχρέωση» θα έχει ως εξής: 

Έτη 
Αποτελέσµατα Χρήσεως 

(Φόρος Εισοδήµατος) 
Αναβαλλόµενη Φορολογική 

Υποχρέωση 
31.12.2001 4.000   4.000 
31.12.2002 4.000   4.000 
31.12.2003 4.000   4.000 
31.12.2004 4.000   4.000 
31.12.2005 4.000   4.000 
31.12.2006 4.000   4.000 
31.12.2007 4.000   4.000 
31.12.2008 4.000   4.000 
31.12.2009 4.000   4.000 
31.12.2010 4.000   4.000 
31.12.2011  16.000 16.000  
31.12.2012  16.000 16.000  
31.12.2013  8.000 8.000  

 40.000 40.000 40.000 40.000 
 

Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, των χρήσεων 2001 – 2010, όταν οι φορολογικές 

αποσβέσεις είχαν, χρονικά, ρυθµό ταχύτερο από εκείνων των λογιστικών 

αποσβέσεων, που βασίζονταν στην ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων περιουσιακών 

στοιχείων, και καταβάλλονταν, σε σχέση µε τα λογιστικά αποτελέσµατα, φόροι 

εισοδήµατος λιγότεροι (κατά το ποσό των €4.000 κατ’ έτος), η εταιρεία σχηµάτισε 

µια «πρόβλεψη» υπό τη µορφή της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης, ώστε 

αυτή να χρησιµοποιείται προς κάλυψη των φόρων εισοδήµατος των χρήσεων 2011, 

2012 και 2013 που αντιστοιχούν στις λογιστικές αποσβέσεις των παγίων που δε θα 

αναγνωρίζονται πλέον φορολογικά. 
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Κατά τον τρόπο αυτό, η κάθε χρήση επιβαρύνεται µε το φόρο εισοδήµατος που 

αναλογεί στα λογιστικά αποτελέσµατα της, πράγµα που είναι και ο βασικός στόχος 

της λογιστικής των αναβαλλόµενων φόρων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Η αναβαλλόµενη φορολογία επηρεάζει κατά πολύ τις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις καθώς επηρεάζονται τα αποτελέσµατα των επιχειρήσεων και οι 

τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.  Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει 

µια αντιπαραβολή της βιβλιογραφικής επισκόπησης µε τη θεωρία που παρατέθηκε 

παραπάνω µε σκοπό την βαθύτερη κατανόηση της θεωρίας του ∆ιεθνούς Λογιστικού 

Προτύπου 12 και της αναβαλλόµενης φορολογίας καθώς και των επιπτώσεων τους. 

 

4.2 Επιπτώσεις από την Υιοθέτηση του ∆.Λ.Π. 12 στις 

Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

 

Κατά την αρχική υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. και κατ’ επέκταση του ∆.Λ.Π. 12 από µια 

επιχείρηση, η αποτίµηση των αναβαλλόµενων φόρων είναι χαµηλότερη από αυτή των 

κερδών, ενώ η αποτίµηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων είναι 

χαµηλότερη από αυτή της καθαρής θέσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

αναβαλλόµενοι φόροι δεν προεξοφλούνται. Αυτό ήταν το συµπέρασµα της έρευνας 

των Amir E., Kirschenheiter M. και Willard K. (2001)48 που ανέφεραν ότι το ποσοστό 

επανεπένδυσης δεν έχει καµιά επίδραση στην αξία της αναβαλλόµενης φορολογικής 

υποχρέωσης, ενώ το ποσοστό αναστροφής των αναβαλλόµενων φόρων παίζει 

                                                           
48 Amir E., Kirschenheiter M. and Willard K. (2001), “The Aggregation and Valuation of Deferred 

Taxes”, Review of Accounting Studies, Vol. 6, No.2, pp.275-297 
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σηµαντικό ρόλο στην αγοραία αξία τους. Έτσι κατέληξαν στο ότι εφόσον µε τα U.K. 

GAAP οι µακροχρόνια ανακτήσιµες φορολογικές υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται 

στις οικονοµικές καταστάσεις αντιµετωπίζονται περισσότερο ως κεφάλαιο παρά ως 

χρέος. Αυτό ισχύει και στα ∆.Λ.Π. Σύµφωνα µε τα U.K. GAAP θα πρέπει να 

αναγνωρίζονται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις µόνο για 

τις προσωρινές διαφορές που αναµένεται να αναστραφούν στο προβλεπόµενο µέλλον 

(συνήθως έως 5 έτη). Αντίθετα, σύµφωνα µε τα U.S. GAAP θα πρέπει να 

αναγνωριστεί το σύνολο των χρονικών διαφορών ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον 

οποίο θα αναστραφούν. Τα U.K. GAAP δίνουν τη δυνατότητα και την ευχέρεια στη 

διοίκηση να έχει εσωτερική πληροφόρηση σχετικά µε την αναµενόµενη λειτουργική 

δραστηριότητα της επιχείρησης στους επενδυτές. Από την άλλη, η διοίκηση µπορεί 

να χρησιµοποιήσει αυτή την ευχέρεια προς όφελος της όσον αφορά την αξιολόγηση 

των µη αναγνωριζοµένων αναβαλλόµενων φόρων, µε σκοπό να διαµορφώσει τον 

Ισολογισµό και τα Αποτελέσµατα Χρήσης. 

Σύµφωνα µε τις έρευνες των Schrand C. και Wong F. (2000)49, των Gordon E. 

και Joos O. (2004)50 και των Frank M. και Rego S. (2006)51, η αναβαλλόµενη 

φορολογία επηρεάζει είτε τα κέρδη που εµφανίζει η επιχείρηση, είτε την εικόνα του 

Ισολογισµού ή ακόµη µπορεί και να επηρεάσει τα κέρδη µε σκοπό να πλησιάζουν 

στις προβλέψεις των αναλυτών. Μέσω της αναβαλλόµενης φορολογίας µπορεί να 

επιτευχθεί εξοµάλυνση κερδών είτε µε αύξηση τους είτε µε µείωση τους. Αυτό 

πράγµατι µπορεί να γίνει διότι επηρεάζονται οι φορολογικές υποχρεώσεις και οι 

φορολογικές απαιτήσεις µέσω της αναγνώρισης αναβαλλόµενους φορολογικής 

υποχρέωσης ή απαίτησης. Εποµένως φαίνεται ότι η αναβαλλόµενη φορολογία 

αποτελεί και ένα έµµεσο τρόπο χειραγώγησης των κερδών. Όµως κάτι τέτοιο δεν 

είναι ιδιαίτερα εύκολο να γίνει ηθεληµένα από την επιχείρηση διότι, µε τον πιθανό 

έλεγχο που θα πραγµατοποιήσει στους λογαριασµούς των αναβαλλόµενων φόρων ο 

ορκωτός ελεγκτής, µπορεί να φανερωθεί οποιαδήποτε παρατυπία 
                                                           
49 Schrand C. and Wong F. (2000), “Earnings Management and Its Pricing Implications: Evidence from 

Banks’ Adjustments to the Valuation Allowance for Deferred Tax Assets under SFAS 109” 

50 Gordon E. and Joos P. (2004), “Unrecognized deferred taxes: Evidence from the U.K.”, The 

Accounting Review, Vol. 79, No.1, pp. 97-124 
51Frank M. and Rego S. (2006), “Do managers use the evaluation allowance account to manage earning 

around certain earnings targets?”, The Journal of the American Taxation Association, Vol.28, No.1, 

pp.43-65 
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Οι Amir E. και Sougiannis T. (1999)52, που εξέτασαν τη σχέση µεταξύ των 

τιµών των µετοχών και των αναβαλλόµενων φόρων που σχετίζονται µε τη µεταφορά 

των ζηµιών στις επόµενες χρήσεις κατέληξαν στο ότι οι αναλυτές αξιολογούν ως 

λιγότερο συνεπείς τις εταιρείες που εµφανίζουν µεταφορά ζηµιών στις επόµενες 

χρήσεις, επειδή έχουν αυξηµένες πιθανότητες για ζηµίες στο µέλλον, ενώ οι 

επενδυτές αξιολογούν θετικά τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις, διότι τις 

θεωρούν περιουσιακό στοιχείο. Αυτό µε βάση τη θεωρία του ∆.Λ.Π. 12 για την 

αναβαλλόµενη φορολογία ισχύει διότι για τις αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις η επιχείρηση θα έχει µια υποχρέωση για το µέλλον, άρα και µια πιθανή 

ζηµία. Αντιθέτως, η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση θεωρείται περιουσιακό 

στοιχείο, διότι αυτή θα εκπέσει στο µέλλον. 

Κατά τον Citron D. (2001)53 το σύνολο των αναβαλλόµενων φόρων δεν 

δείχνει την πραγµατική οικονοµική αξία µιας επιχείρησης, όπως αυτή φαίνεται στις 

τρέχουσες τιµές των µετοχών. Η εκτίµηση αναβαλλόµενων φόρων τµηµατικά 

αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη υποχρέωσης ενώ οι µη αναγνωρισθέντες αναβαλλόµενοι 

φόροι µας πληροφορούν για την ανάπτυξη της εταιρείας. 

Οι αλλαγές στην εκτίµηση των αναβαλλόµενων φόρων και συγκεκριµένα των 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων περιέχουν χρήσιµη εσωτερική 

πληροφόρηση για τις µελλοντικές ροές της εταιρείας, στην περίπτωση που η διοίκηση 

εφαρµόζει τις διατάξεις της αναβαλλόµενης φορολογίας χωρίς µεροληψία. Αυτά ήταν 

τα συµπεράσµατα από την έρευνα που διενήργησαν οι Jung D. και Pulhiam D. 

(2006)54. Τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξαν ωστόσο, είναι διφορούµενα καθώς 

από τη µία οι οικονοµικές καταστάσεις µπορούν να γίνουν περισσότερο 

πληροφοριακές για τους επενδυτές ενσωµατώνοντας τις µελλοντικές εκτιµήσεις , από 

την άλλη όµως µπορεί να γίνουν και λιγότερο πληροφοριακές στην περίπτωση που οι 

διοικήσεις χρησιµοποιούν αυτές τις εκτιµήσεις για να διαµορφώσουν το αποτέλεσµα. 

                                                           
52 Amir E. and Sougiannis T. (1999), “Analysts’ Interpretation and Investors’ Valuation of Tax 

Carryforwards”, Contemporary Accounting Research, Vol.16, pp.1-33 
53 Citron D. (2001), “The valuation of Deferred Taxiation: Evidence from the U.K. partial provision 

approach”, Journal of Business Finance & Accounting, Vol.28, No.7, pp.821-852 
54 Jung D. and Pulliam D. (2006), “Predictive Ability of the Valuation Allowance for Deferred Tax 

Assets”, Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Vol.10, No. 2, pp.49-70 
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Στην έρευνα των Badertcher B.A., Philips J.D., Pincus M., και Rego S. 

(2009)55, φαίνεται ότι οι εταιρείες µε στόχο την παραποίηση των 

χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων χρησιµοποιούν την αναβαλλόµενη 

φορολογία. Οι εταιρείες εµφανίζουν υψηλή αναβαλλόµενη φορολογία , µε σκοπό να 

εµφανίζουν αυξηµένα λογιστικά κέρδη και εποµένως µειωµένο  φόρο εισοδήµατος. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, το επενδυτικό κοινό να µην έχει σαφή εικόνα για τα 

λογιστικά κέρδη των εταιρειών, διότι τα αποτελέσµατα που εµφανίζουν οι εταιρείες 

αυτές είναι παραποιηµένα. 

Επίσης, σύµφωνα µε τους Dunbar A., Philips J. D. και Rego S. (2004)56, από 

τη δηµιουργία µόνιµων διαφορών µπορεί να γίνει χειραγώγηση αποτελεσµάτων, όπως 

συµβαίνει στην περίπτωση που µια επιχείρηση µεταβάλλει το ύψος των αποσβέσεών 

της ώστε να επηρεάσει τα αποτελέσµατα που θα εµφανίσει. Έτσι, αν µια εταιρεία από 

λογιστική άποψη ακολουθεί τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης για να αποσβέσει το 

µηχανολογικό της εξοπλισµό, ενώ από άποψη φορολογίας τη συµφέρει να 

ακολουθήσει φθίνουσα µέθοδο, τότε προκύπτει µια διαφορά µεταξύ λογιστικού και 

φορολογητέου εισοδήµατος η οποία οδηγεί στην αναγνώριση αναβαλλόµενης 

φορολογικής υποχρέωσης, η οποία µε τη σειρά της επηρεάζει τα αποτελέσµατα 

χρήσης. 

Στη µελέτη τους για την παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων  µέσω 

της αποµείωσης της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης, οι Christensen E. T., 

Paik H.G. και Stice Κ.Ε. (2008)57, συµπέραναν ότι για να αναγνωρίσει η επιχείρηση 

ένα ποσό ως αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς 

αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις ή να αναµένεται εισροή µελλοντικών 

οφελών στην εταιρεία, τέτοιων ώστε να δηµιουργήσουν υποχρεώσεις οι οποίες θα 

                                                           
55 Badertcher B.A., Philips J.D., Pincus M., and Rego S. (2009), “Earnings Management Strategies and 

the Trade - Off between Tax Benefits and Detection Risk: To Conform or Not to Conform?”, 

Accounting Review, Vol.84, No.1, pp.63-97 
56 Dunbar A., Philips J. D. and Rego S. (2004), “The impact of the bonus depreciation rules on the 

ability of deferred tax expense and accrual-based measures to detect earnings management activities”, 

Proceedings of the Annual Conference on Taxation, Vol.97, pp.358-365 
57 Christensen E. T., Paik H.G. and Stice Κ.Ε. (2008), “Creating a Bigger Bath Using the Deferred Tax 

Valuation Allowance”, Journal of Business Finance & Accounting, Vol.35, No.5-6, pp.601-625 
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συµψηφιστούν µε τις απαιτήσεις (big bath and deferred taxes). Για να 

πραγµατοποιηθεί αυτό το ενδεχόµενο, η εταιρεία προβαίνει στη µέθοδο 

χειραγώγησης «big bath», σύµφωνα µε την οποία αναγνωρίζει ένα µεγαλύτερο ποσό 

εσόδων από ό,τι αναµένεται να εισρεύσει µελλοντικά στην επιχείρηση, µε σκοπό να 

έχει το περιθώριο να καλύψει ίσως και µεγαλύτερο ποσό αναβαλλόµενης 

φορολογικής απαίτησης από αυτό που µπορεί να καλυφθεί. Εποµένως, ο συνδυασµός 

αυτής της µεθόδου µε τη µέθοδο της αποµείωσης των αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων κατά τον έλεγχο πιθανής πραγµατοποίησής τους στο τέλος κάθε χρήσης 

κάνουν φανερή την ύπαρξη χειραγώγησης των αποτελεσµάτων. 

Τέλος, κατά τους Noor R., Mastuki N. και Aziz Z. (2007)58, µε την έρευνα την 

οποία πραγµατοποίησαν οι συγγραφείς κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η 

αναβαλλόµενη φορολογία έχει διπλή σηµασία καθώς από τη µια πλευρά αποτελεί ένα 

µέσο παραποίησης των αποτελεσµάτων ενώ από την άλλη αποτελεί ένα εργαλείο 

ένδειξης πιθανής χειραγώγησης αποτελεσµάτων. Αυτό µε βάση τη θεωρία ισχύει 

διότι, µε την αναβαλλόµενη φορολογία µπορούν να επηρεαστούν οι τυχόν ζηµίες ή τα 

τυχόν κέρδη. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο διότι µε τον λεπτοµερή 

έλεγχο που θα πραγµατοποιήσει ο νόµιµος ελεγκτής των οικονοµικών καταστάσεων 

της επιχείρησης, θα φανεί οποιαδήποτε προσπάθεια για χειραγώγηση των 

αποτελεσµάτων. 

 

 

  

                                                           
58 Noor R., Mastuki N. and Aziz Z. (2007), Earnings management and deferred tax”, Malaysian 

Accounting Review, Vol.6, No.1, pp.1-17 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

Σύµφωνα µε τα όσα παρατέθηκαν παραπάνω, µπορούµε να πούµε ότι τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα έχουν αλλάξει τα δεδοµένα στον τρόπο χειρισµού των 

οικονοµικών δεδοµένων καθώς επίσης υπερέχουν από άποψη ποιοτικών 

χαρακτηριστικών έναντι των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. ∆ηλαδή, τα ∆.Λ.Π. 

διαφέρουν από τα Ε.Λ.Π. ως προς την εύκολη κατανόηση, την αξιοπιστία, τη 

συγκρισιµότητα όπως και ως προς την διαχρονικότητα. 

Με την εισαγωγή των ∆.Λ.Π. έγινε αποσύνδεση των οικονοµικών 

καταστάσεων από τη φορολογία, αναίµακτα απόλυτα και νόµιµα, κάτι που αποτελεί 

τη µεγαλύτερη συµβολή στη λογιστική επιστήµη και πρακτική της χώρας µας, που 

διακρίνονται από ένα πλήθος  στρεβλώσεων και ιδιοτελών συµφερόντων, από την 

ένταξή µας στην Ευρωζώνη. 

 Η υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. και ειδικότερα του ∆.Λ.Π. 12, είχε θετικά 

αποτελέσµατα ως προς την ποιότητα της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και 

κυρίως σε ότι έχει να κάνει µε την πραγµατική αξία και την κερδοφορία µιας 

επιχείρησης. Συγκεκριµένα η υιοθέτηση του ∆.Λ.Π. 12 περιορίζει διάφορα φαινόµενα 

παραπλάνησης εκούσιας ή ακούσιας του επενδυτικού κοινού, εξασφαλίζεται 

διαφάνεια ως προς την εγκυρότητα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε 

αποτέλεσµα τη λήψη ορθών οικονοµικών αποφάσεων από όλους τους 

ενδιαφερόµενους φορείς. Επίσης, ένα σηµαντικό όφελος από την υιοθέτηση των 

∆.Λ.Π. είναι η διαχρονική δυνατότητα σύγκρισης των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων σε διεθνές επίπεδο, κάτι που είναι πολύ σηµαντικό στη σύγχρονη 

δι8εθνοποιηµένη αγορά. Θετικές επιπτώσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις τόσο στην 

ελληνική αγορά, όσο και στις διεθνής αγορές έχουν τα ∆.Λ.Π. και ως προς την 

πρόσβαση σε χρηµατοδοτικές πηγές και ως προς ευκολότερη παγκοσµιοποίησης 

τους. 
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 Από µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν προέκυψε ότι η εφαρµογή των ∆.Λ.Π., 

εκτός από τα προφανή οφέλη που προαναφέραµε της υιοθέτησης ενός σύγχρονου 

επιστηµονικά και διεθνώς αναγνωρισµένου πλαισίου κατάρτισης οικονοµικών 

καταστάσεων για τις εισηγµένες εταιρείες, έδωσε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

αποµακρυνθούν από τις ανορθόδοξες µεθόδους που εφάρµοζαν στο παρελθόν και να 

παρουσιάζουν πιο συναφείς και ακριβείς τις οικονοµικές τους καταστάσεις. 

Ειδικότερα, η υιοθέτηση του ∆.Λ.Π. 12 και η εισαγωγή της έννοιες της 

αναβαλλόµενης φορολογίας, επέφερε τον διαχωρισµό µεταξύ λογιστικών και 

φορολογικών καταστάσεων οι οποίες έχουν ως στόχο τον προσδιορισµό της 

φορολογητέας ύλης, καθώς εφαρµόζουν συχνά µεθόδους που στοχεύουν στο να 

µεγιστοποιηθεί το φορολογητέο αποτέλεσµα και συνεπώς και η διανοµή συχνά µη 

πραγµατοποιηµένων κερδών. 

Εν τούτοις, όπως εξακριβώθηκε από έλεγχο παλαιότερων ερευνών όσον 

αφορά την επιρροή της αναβαλλόµενης φορολογίας στα αποτελέσµατα, ανέκυψε το 

ότι η δηµιουργία αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων οδηγεί 

σε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι, προκειµένου 

τα αποτελέσµατα των ελληνικών επιχειρήσεων να µην εµφανίσουν µειωµένα κέρδη, 

χειραγωγούνται. Ειδικότερα,  για να αποφευχθούν τυχόν ζηµίες, γίνονται 

προσπάθειες χειραγώγησης των αποτελεσµάτων. Καταλήγουµε εποµένως στο 

συµπέρασµα ότι, η εµφάνιση των αναβαλλόµενων φόρων στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις δεν είναι σχετική, µε απόρροια την απόκρυψη της πραγµατικής 

οικονοµικής αξίας της επιχείρησης, όπως αυτή εµφανίζεται στις τρέχουσες τιµές των 

µετοχών της. Άλλωστε, έχει σηµειωθεί η ύπαρξη αρνητικής σχέσης ανάµεσα στη 

φορολογία και την τιµή των µετοχών. 

Επιπλέον, προκειµένου να επιτευχθεί η εµφάνιση αυξηµένων κερδών και εν 

τέλει µειωµένου φόρου εισοδήµατος,  πραγµατοποιείται η αξιολόγηση κάθε φορά της 

αναγνώρισης ή µη των αναβαλλόµενων φόρων για την ανάλογη διαµόρφωση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και δη για την εµφάνιση υψηλής αναβαλλόµενης 

φορολογίας, µε κύριο στόχο τη συνύπαρξη των αποτελεσµάτων χρήσης µε αυτά των 

προβλέψεων των αναλυτών. 
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Ως αποτέλεσµα αυτών των χειρισµών έχουµε τη µη σαφή εικόνα για τα 

λογιστικά κέρδη των εταιρειών, καθώς τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται είναι 

παραποιηµένα. 

Από τα παραπάνω φαίνεται ο διπλός ρόλος της αναβαλλόµενης φορολογίας 

σχετικά µε την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. Ειδικότερα, από τη µια 

πλευρά αποτελεί έναν τρόπο παραποίησης των αποτελεσµάτων, ωστόσο από την 

άλλη πλευρά χρησιµεύει ως εργαλείο για την αναγνώρισης τυχόν ενδείξεων 

χειραγώγησης. 

 Τέλος, όλα τα παραπάνω συµπεράσµατα µπορούν να γίνουν ακόµη πιο 

ξεκάθαρα σε πιθανές µελλοντικές µελέτες. Οι πιθανές µελλοντικές µελέτες θα 

µπορούσαν να αφορούν στις επιδράσεις από την υιοθέτηση του ∆.Λ.Π. 12, και κατ’ 

επέκταση των ∆.Λ.Π., στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ή σε ένα συγκεκριµένο 

λογαριασµό αυτών των επιχειρήσεων ενός συγκεκριµένου κλάδου επιχειρήσεων του 

Χρηµατιστηρίου Αξιών. Μια ακόµη πρόταση για µελλοντική µελέτη θα ήταν η 

σύγκριση του ∆.Λ.Π. 12 και των ανανεωµένων Ε.Λ.Π. ως προς τις διαφορές αυτών 

στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις σε ένα κλάδο επιχειρήσεων στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Συγκεκριµένα, θα µπορούσε να γίνει µια σύγκριση 

στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις πριν και µετά την µετάβαση στα ∆.Λ.Π. από 

τα Ε.Λ.Π. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα µπορούσε να γίνει µετά το πέρας 2-3 ετών ώστε να 

υπάρχει ένα αρκετά αξιόπιστο δείγµα, για ποιοτικότερα αποτελέσµατα και 

ασφαλέστερα συµπεράσµατα. 

Εν κατακλείδι, διαπιστώνουµε ότι, η ποιότητα της πληροφόρησης  που 

παρέχεται στις οικονοµικές καταστάσεις, βελτιώνεται όλο και πιο συχνά, λόγω του 

χρόνου και της συνεχώς και µεγαλύτερης εξοικείωσης των επιχειρήσεων και γενικά 

όλων των εµπλεκόµενων µε το περιεχόµενο και τη φιλοσοφία των ∆.Λ.Π. Εν τούτοις, 

θα λέγαµε ότι υπάρχουν ακόµη σοβαρά περιθώρια βελτίωσης. Πιο ειδικά, η 

προσπάθεια για αρτιότερη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, γίνεται όλο και πιο 

σηµαντική, λόγω της  κρίσιµης οικονοµικής συγκυρίας, δεδοµένου ότι οι οικονοµικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων, αποτελούν στην ουσία τον καθρέφτη της 

χρηµατοοικονοµικής  τους επίδοσης προς κάθε ενδιαφερόµενο. Η συνειδητοποίηση 

από την πλευρά των διοικήσεων των επιχειρήσεων ότι η παροχή υψηλής ποιότητας 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µπορεί να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτηµα 
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αναδεικνύοντας την ποιότητα των εργασιών τους, θα υποβαθµίσει την γενικότερη 

προσπάθεια για ανάπτυξη και εύρεση πόρων χρηµατοδότησης, ενώ µακροπρόθεσµα 

θα προάγει τη διαφάνεια και την αποτελεσµατικότητα των αγορών. 
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