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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα εισήχθησαν στην Ελλάδα το 2005, µε 

υποχρεωτική εφαρµογή αρχικά για τις εισηγµένες επιχειρήσεις. Η σηµασία και η 

επίδρασή τους είναι πολυσχιδής και καίρια σε όλο το φάσµα των εταιριών που τα 

εφάρµοσαν. Στην παρούσα διπλωµατική εξετάζεται η επίδραση του ∆ιεθνούς 

Λογιστικού Προτύπου 12, που αφορά την αναβαλλόµενη φορολογία, σε µια 

συγκεκριµένη κατηγορία εταιριών, αυτή των τραπεζών. Η επίδραση της 

αναβαλλόµενης φορολογίας στον τραπεζικό χώρο είναι θέµα που διαρκώς βρίσκεται 

στην επικαιρότητα τόσο σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα µετά την εφαρµογή της 

Βασιλείας ΙΙΙ, αλλά και στην ελληνική πραγµατικότητα λόγω των τακτικών stress 

tests και των αναγκών ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.  

Αρχικά, γίνεται µια θεωρητική προσέγγιση του θέµατος. Παρουσιάζονται µε 

όσο γίνεται πιο απλό και περιεκτικό τρόπο όλα τα πορίσµατα συναφών εργασιών και 

µελετών. Επίσης, εκτίθεται το θεσµικό πλαίσιο γύρω από την αναβαλλόµενη 

φορολογία αλλά και του σύγχρονου τραπεζικού περιβάλλοντος και της Επιτροπής της 

Βασιλείας, ώστε ο αναγνώστης να έχει µια όσο γίνεται πιο σφαιρική άποψη όλων των 

δεδοµένων πριν παρουσιαστεί το πρακτικό κοµµάτι της διπλωµατικής εργασίας. Σε 

αυτό µε τη χρήση του Υποδείγµατος του Ohlson (1991,1995) , που είναι από τα πλέον 

διαδεδοµένα µοντέλα, επιχειρείται να καταδειχθεί η επίδραση της αναγνώρισης 

Αναβαλλόµενων Φορολογικών Απαιτήσεων στην τιµή των τραπεζικών µετοχών. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας είναι τέτοια που µας επιτρέπουν να καταλήξουµε σε 

συµπεράσµατα, αλλά και να προτείνουµε θέµατα µελλοντικών ερευνών.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής είναι η διερεύνηση της επίδρασης των 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων στην τιµή των τραπεζικών µετοχών. 

Παράλληλα όµως, γίνεται προσπάθεια να παρατεθεί µε όσο πιο απλό αλλά και 

έγκριτο τρόπο, το πλαίσιο χειρισµού της αναβαλλόµενης φορολογίας καθώς και αυτό 

της λειτουργίας του σύγχρονου τραπεζικού συστήµατος. Αναφερόµενοι στο 

τραπεζικό σύστηµα, επισηµαίνεται ότι έχει γίνει ιδιαίτερη εστίαση στον ελληνικό 

τραπεζικό σύστηµα, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του. 

Τα ερευνητικά ερωτήµατα που τέθηκαν κατά την έναρξη του εγχειρήµατος 

ήταν τα εξής: 

 

1. Επιδρά η καταγραφή των αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών 

στοιχείων και σε ποιο βαθµό στην τιµή των τραπεζικών µετοχών. 

2. Ο παράγοντας «κρίση» που εµφανίστηκε από το 2010 και µετέπειτα 

επηρεάζει την όποια σχέση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων 

και τιµών των µετοχών των τραπεζών. 

3. Τι ερµηνεία µπορεί να δοθεί για τα αποτελέσµατα της έρευνας, βάσει 

των όσων παρατέθηκαν καθ’όλη την έκταση της διπλωµατικής 

εργασίας. 

 

Στην προσπάθεια αυτής της διερεύνησης στο πρακτικό µέρος της διπλωµατικής  

συγκεντρώθηκαν τα απαιτούµενα στοιχεία από τους Ελληνικούς Οµίλους Τραπεζών 

που δραστηριοποιήθηκαν µεταξύ των ετών 2005 και 2014. Αυτό έγινε διότι ήταν 

επιδίωξη της έρευνάς να ληφθεί υπόψη την κρίση που επήλθε µετά το 2010 και να 

δούµε πως επηρέασε τα αποτελέσµατά µας. Με τη χρήση ενός στατιστικού 

υποδείγµατος βασισµένο σε αυτό του Ohlson (1995), έγινε η επεξεργασία τους και 

οδηγήθηκε η έρευνά σε συµπεράσµατα- απαντήσεις στα ανωτέρω αναφερθέντα 

ερευνητικά ερωτήµατα. 

Πιο συγκεκριµένα, η διπλωµατική εργασία αποτελείται από πέντε µέρη: Το 

πρώτο κεφάλαιο είναι η Εισαγωγή της όλης εργασίας.  

Στο δεύτερο µέρος γίνεται επισκόπηση βιβλιογραφίας, όλων δηλαδή των 
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συναφών εργασιών και µελετών και των πορισµάτων που παρουσίασαν. Με βάση 

αυτές αντλήθηκαν χρήσιµα στοιχεία και για την παρούσα διπλωµατική εργασία.  

Στο τρίτο µέρος   επιχειρείται η παρουσίαση όλου του θεσµικού πλαισίου γύρω 

από την αναβαλλόµενη φορολογία και τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

αλλά και του σύγχρονου τραπεζικού περιβάλλοντος και της Επιτροπής της Βασιλείας. 

Στο τέταρτο µέρος,  το πρακτικό,  αναπτύσσεται η εµπειρική ανάλυση µέσω του 

Υποδείγµατος του Ohlson, ώστε να συµπεράνουµε αν και κατά πόσο οι 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις επιδρούν στη διαµόρφωση της τιµής των 

ελληνικών τραπεζικών µετοχών.  

Στο πέµπτο και τελευταίο µέρος βρίσκονται τα συµπεράσµατα που 

συνήχθησαν, οι περιορισµοί της έρευνάς µας καθώς και προτάσεις για µελλοντική 

έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
 
2.1 Έρευνες µε αποτελέσµατα εισαγωγής των ∆ΛΠ σε διάφορες 
χώρες. 
 
 

Την τελευταία δεκαετία έχουν διεξαχθεί πλήθος έγκριτων ερευνών για τα 

αποτελέσµατα εισαγωγής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων σε διάφορες χώρες µε 

αντικρουόµενα κάποιες φορές αποτελέσµατα. Ενδεικτικά αναφέρουµε ορισµένες 

βασικές από αυτές.  

Οι Ormrod and Taylor (2004) και Aisbitt (2006) µελέτησαν διάφορες πτυχές της 

εισαγωγής των ∆ΛΠ στη Μ.Βρετανία ενώ και οι δύο έρευνες συµφώνησαν ότι η 

επίδραση της εισαγωγής των ∆ΛΠ είναι βαρύνουσα στις παρεχόµενες 

χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των επιχειρήσεων και την οικονοµική ανάλυση. 

Αντίστοιχα καταδεικνύεται ο µεγάλος βαθµός επίδρασης στις οικονοµικές 

καταστάσεις των ισπανικών επιχειρήσεων στην έρυνα των Fitό, Gόmez and Moya 

(2012) που βασίστηκαν στις εταιρικές καταστάσεις του 2008. 

Οι  Delvaille et al. (2005) επέλεξαν για τη µελέτη τους τη Γαλλία, τη Γερµανία 

και την Ιταλία, τρεις χώρες µε διαφορετική προσέγγιση στη λογιστική επιστήµη από 

το Αγγλοσαξωνικό µοντέλο. Μελετώντας διάφορες πτυχές της εισαγωγής των ∆ΛΠ, 

κατέληξαν ότι τα µειονεκτήµατα της υιοθέτησής τους για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

και ιδίως τις µικροµεσαίες θα είναι περισσότερα από τα πλεονεκτήµατα. 

Ο Jermakowicz (2004) κατέδειξε ότι η εισαγωγή των ∆ΛΠ για τις εταιρίες του 

χρηµατιστηριακού δείκτη BEL-20 άλλαξε δραµατικά την εσωτερική τους λογιστική 

οργάνωση και τις εξωτερικές τους χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις και 

δραστηριότητες, ενώ τονίζεται ότι η υιοθέτηση των προτύπων  από όλες της Βελγικές 

επιχειρήσεις θα αύξανε τη συγκρισιµότητα και διαφάνεια των επιχειρήσεων. 

Οι Brown και Tarca (2005) ασχολήθηκαν µε τη Γερµανία, Γαλλία, Ολλανδία 

και Μ.Βρετανία και µεταξύ άλλων η έρευνά τους τόνισε τη διάθεση υποστήριξης της 

χρήσης των ∆ΛΠ µιας και έτσι θα διευκολύνονταν η ποιότητα και η διεθνής 

συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων. 

Επίσης, οι Soderstrom, N. S., & Sun, K. J. (2007) στην ανασκόπησή τους 

καταλήγουν ότι στη διεθνή λογιστική βιβλιογραφία καταγράφεται µια θετική 
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επίδραση της οικειοθελούς υιοθέτησης καλύτερων λογιστικών προτύπων, 

συµπεριλαµβανοµένων των ∆ΛΠ και παράλληλα καταδεικνύουν ότι η παρεχόµενη 

λογιστική ποιότητα εξαρτάται και από άλλους διόλου αµελητέους παράγοντες όπως 

το νοµικό και πολιτικό καθεστώς µιας χώρας και τα κίνητρα που υπάρχουν για τις 

χρηµατοοικονοµικές αναφορές. 

 
 
2.2 ∆.Λ.Π. και συνάφεια λογιστικών δεδοµένων µε την αξία 
της επιχείρησης (value relevance) 

 
 

H Ελλάδα υιοθέτησε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(∆.Π.Χ.Α.) από την 1η Ιανουαρίου 2005, όπως και οι άλλες χώρες της Ε.Ε. Η 

(υποχρεωτική) υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Α. από όλες τις ελληνικές εισηγµένες εταιρίες 

ήταν µια τεράστια αλλαγή στις οικονοµικές καταστάσεις στην Ελλάδα.  

Ιστορικά, η ανάπτυξη των λογιστικών προτύπων σε κάθε χώρα εµπίπτει σε µία 

από τις ακόλουθες δύο οµάδες: το µοντέλο των ενδιαφερόµενων µερών  («the 

stakeholder model» στη διεθνή βιβλιογραφία) και το µοντέλο των µετόχων-

επενδυτών («the shareholder model»).  

Στις χώρες που ακολουθούν το stakeholder µοντέλο, η ανάπτυξη των 

λογιστικών προτύπων είναι απλώς υπόθεση του κράτους. Σε αυτές τις χώρες, που 

συνήθως αναφέρονται ως «code-law» χώρες, το χρηµατιστήριο παίζει µικρό µόνο 

ρόλο στη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, το τραπεζικό 

σύστηµα είναι η κύρια πηγή εξωτερικής χρηµατοδότησης για τις επιχειρήσεις. Οι 

κυβερνήσεις επιβάλλουν τα εθνικά λογιστικά πρότυπα, µέσω της νοµοθεσίας, 

συνήθως µετά από διαβούλευση τους κοινωνικούς εταίρους (τράπεζες και άλλα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, επιχειρηµατικές ενώσεις, κλπ). Η δηµοσιοποίηση δεν 

έχει µεγάλη σηµασία και οι managers λειτουργούν µε µεγαλύτερη ευχέρεια ως προς 

τα στοιχεία που πρέπει να γνωστοποιούνται στους ετήσιους λογαριασµούς (µε ή 

χωρίς την υποστήριξη της κυβέρνησης) . 

Στις χώρες που υιοθετούν το shareholder µοντέλο, η ανάπτυξη των λογιστικών 

προτύπων απλώς γίνεται από τους επαγγελµατικούς φορείς. Σε αυτές τις χώρες, που 

συνήθως αναφέρονται ως common-law χώρες, το χρηµατιστήριο διαδραµατίζει 

ζωτικό ρόλο στη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και, ως εκ 
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τούτου, η δηµοσιοποίηση είναι υψίστης σηµασίας. Σε αυτές τις χώρες, οι managers 

θεωρείται ότι λειτουργούν µε λιγότερη ευχέρεια στα στοιχεία που πρέπει να 

γνωστοποιούνται στους ετήσιους λογαριασµούς. Τα ∆ΠΧΑ βασίζονται σε ένα 

εννοιολογικό πλαίσιο παρόµοιο µε το δεύτερο µοντέλο και απαντάται σε common-

law χώρες. 

Πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να συγκρίνουν τη συνάφεια των λογιστικών 

αριθµών µε την πραγµατική αξία της επιχείρησης µεταξύ των 2 µοντέλων, µε 

δεδοµένο ότι η µεγαλύτερη συνάφεια αποτελεί ένδειξη καλύτερης λογιστικής 

ποιότητας. Οι περισσότεροι από αυτούς που περιλαµβάναν στο δείγµα τους στο 

Ηνωµένο Βασίλειο και τη Γερµανία ως εκπροσώπους των δύο άκρων του φάσµατος 

των 2 µοντέλων. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις κάτωθι: Alford et al (1993), Joos and 

Lang (1994), Harris et al.(1994), King and Langli (1998), Ali and Hwang (2000) και 

Arce and Mora (2002).  

Η συνολική εντύπωση που προκαλεί το σύνολο των µελετών είναι ότι τα 

αποτελέσµατα είναι ανάµεικτα και ένα γενικό συµπέρασµα δεν µπορεί να συναχθεί, 

µε κύριο στοιχείο της κριτικής το αν µπορούσαν αυτές οι έρευνες να συµπεριλάβουν 

τα διάφορα ιδιαίτερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το περιβάλλον µιας χώρας. Η 

πρόσφατη υποχρεωτική υιοθέτηση των ∆ΛΠ και ∆ΠΧΑ θεωρείται ότι ήταν µια 

εξαιρετική ευκαιρία για τη σύγκριση εναλλακτικών λογιστικών προτύπων στο 

εσωτερικό της ίδιας της χώρας. 

 Η Ελλάδα θεωρούνταν διαχρονικά µια «code-law» χώρα (δηλ. µε ισχυρή 

κωδικοποίηση, διεξοδική, συνεχώς ανανεούµενη που συγκεκριµενοποιούσε κάθε 

λογιστικό γεγονός εν αντιθέση µε τις λεγόµενες «common-law») µε ισχυρή 

φορολογική συµµόρφωση, τραπεζικό προσανατολισµό και συντηρητικούς 

λογιστικούς κανόνες που έχουν αρνητική επίδραση στη συνάφεια των λογιστικών 

δεδοµένων επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Οι επενδύσεις 

αναγνωρίζονταν σύµφωνα µε την µέθοδο του ιστορικού κόστους, οι υποτιµήσεις 

περιουσιακών στοιχείων, οι αποσβέσεις και η εξάντληση των φυσικών πόρων των 

επιχειρήσεων υπολογίζονται µε χρήση των φορολογικών συντελεστών, χωρίς 

αναφορά στην ωφέλιµη ζωή των περιουσιακών στοιχείων. Οι επιχειρήσεις 

στηρίχθηκαν σε µεγάλο βαθµό στα τραπεζικά δάνεια για τη χρηµατοδότηση των 

δραστηριοτήτων τους. H πληροφόρηση των οικονοµικών καταστάσεων αποσκοπούσε 

στην προστασία των τρίτων (πιστωτών, κράτους κλπ) και είχε µια ισχυρή φορολογική 

επίδραση. Για τους λόγους αυτούς, υπήρξε µια έντονη παρέµβαση του κράτους στην 
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ανάπτυξη λογιστικών προτύπων. Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι επιβάλλονταν από 

την κυβέρνηση µέσω της νοµοθεσίας. Η παρουσίαση των στοιχείων του ενεργητικού 

στον ισολογισµό βασίστηκε αποκλειστικά σε ιστορικό κόστος και το κέρδος 

αναγνωρίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µόνο όταν αποτυπωθεί µέσω µιας 

συναλλαγής. Η αρχή της συντηρητικότητας ήταν η πιο σηµαντική βασική λογιστική 

αρχή και οι µετρήσεις της εύλογης αξίας απορρίφθηκαν στη βάση ότι δεν ήταν 

συνετές. Στη βιβλιογραφία καταγράφονται ως «κίνητρα» για παραποίηση των 

οικονοµικών καταστάσεων την περίοδο αυτή, η ισχυρή διασύνδεση µεταξύ 

λογιστικών και φορολογικών καταστάσεων και επίσης η σπανιότητα εξειδικευµένων 

χρηµατοοικονοµικών αναλυτών (Chang et al. 2000), η υπανάπτυξη της ελληνικής 

κεφαλαιαγοράς σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (La Porta et al. 1997), η 

έλλειψη αναφοράς τιµών-στόχων από τους αναλυτές, η συγκεντρωτική οικογενειακή 

ιδιοκτησία των ελληνικών επιχειρήσεων (La Porta et al, 1997), και το µικρό σε σχέση 

µε άλλες χώρες κόστος λάθους από τη µεριά των διοικούντων (“low reputation cost”). 

Επιπλέον, ο κακός φορολογικός µηχανισµός σε θεσµικό επίπεδο, η ασθενής επιβολή 

του νόµου και η χαµηλή ποιότητα προστασίας των µετόχων κυριαρχούν τα 

χαρακτηριστικά της ελληνικής ρύθµιση (Karampinis & Hevas, 2011). Στη µετα - 

∆ΠΧΑ περίοδο, αν και η οικονοµική πραγµατικότητα παρέµεινε η ίδια µε αυτή της 

προ - ∆ΠΧΑ περίοδο, δηλαδή, οι τράπεζες εξακολουθούσαν να είναι η κύρια πηγή 

εξωτερικής χρηµατοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ο στόχος της 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης άλλαξε και κατευθύνθηκε στο να συνδράµει 

τους επενδυτές στη λήψη καλά ενηµερωµένες αποφάσεις. Η υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 

από το 2005 έφερε πάρα πολλές αλλαγές, από την άποψη της χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης, σε µια αγορά που δεν ήταν εξοικειωµένη µε έννοιες όπως: εύλογη 

αξία, αξία λόγω χρήσης, αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, 

αποµείωση, την υποβολή εκθέσεων για τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα των 

εργαζοµένων  και ούτω καθεξής. Επιπλέον, η υιοθέτηση των ∆ΠΧΑ στην Ελλάδα δεν 

ήταν µια αναγκαιότητα που επιβλήθηκε από την αγορά στους φορείς τυποποίησης. 

Οι  Karampinis N. και Hevas D.  (2009) εξέτασαν την επίδραση της 

υποχρεωτικής υιοθέτησης των ∆ΠΧΑ στη συνάφεια των κερδών και των λογιστικών 

αξιών µε την πραγµατική αξία της επιχείρησης, χρησιµοποιώντας δεδοµένα από το 

Χρηµατιστήριο Αθηνών, που καλύπτει µια περίοδο δύο ετών πριν και δύο χρόνια 

µετά την υποχρεωτική υιοθέτηση των ∆ΠΧΑ. Καθώς η υιοθέτηση των ∆ΛΠ και  

∆ΠΧΑ προωθεί την αποτίµηση στην εύλογη αξία και αποδυναµώνει τη σχέση µεταξύ 
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φορολογίας και λογιστικών κανόνων, διαπιστώσανε ότι η υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 

ceteris paribus επηρέασε θετικά τη συνάφεια των λογιστικών δεδοµένων των 

ενοποιηµένων καθαρών κερδών και της λογιστικής αξίας, ενώ δεν είχε καµία 

επίδραση στις µη ενοποιηµένες καταστάσεις και ότι τα ενοποιηµένα λογιστικά 

νούµερα είναι κατά πολύ πιο συναφή µε την πραγµατική αξία µιας επιχείρησης σε 

σύγκριση µε τα µη ενοποιηµένα και στις δύο περιόδους και, απροσδόκητα, αυτή η 

υπεροχή είναι πιο έντονη µετά την υιοθέτηση των ∆ΠΧΑ και καταλήγουνε στο 

συµπέρασµα ότι η υποχρεωτική υιοθέτηση των ∆ΠΧΑ µπορεί να αποδειχθεί 

ευεργετική, ακόµη και σε ένα δυσµενές πλαίσιο.  

Όµως και γενικότερα η παγκόσµια σύγχρονη λογιστική βιβλιογραφία 

υποδεικνύει ότι η εφαρµογή των ∆ΠΧΑ ενισχύει τη λογιστική ποιότητα και οδηγεί σε 

λογιστικές αξίες πιο συναφείς µε τις πραγµατικές αξίες (Barth et al. 2008, Iatridis 

2008, 2010, Karamanou & Nishiotis, 2009, Iatridis & Rouvolis, 2010, Morais & 

Curto, 2009, Swartz & Negash, 2006, Hung and Subramanyam 2007, αλλά και κέρδη 

πιο συναφή ( Bartov et al. (2005) και  Agostino et al. (2011). 

Επιπρόσθετα, σε επίκαιρη έρευνα, Kousenidis et al. (2013), για εισηγµένες 

επιχειρήσεις χωρών µε έντονες δηµοσιονοµικές αδυναµίες και που πρακτικά τελούν 

υπό επιτήρηση από τις Αρχές της Ε.Ε. (Ισπανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία και 

Πορτογαλία), παρουσιάστηκε ότι η ποιότητα των δηµοσιευθέντων οικονοµικών 

αποτελεσµάτων έχει βελτιωθεί µέσα στην περίοδο της οικονοµικής κρίσης. Βέβαια, 

σε περιπτώσεις έντονων κινήτρων για χειραγώγηση κερδών, η ποιότητα των 

δηµοσιευθέντων οικονοµικών αποτελεσµάτων χειροτέρευσε. 

Εν τέλει, η έρευνα της Samara A. (2014) που αφορούσε εισηγµένες ελληνικές 

εταιρίες σε περίοδο µετά την υιοθέτηση των ∆ΠΧΑ κατέδειξε ότι η αναβαλλόµενη 

φορολογία κατέχει πληροφοριακό περιεχόµενο που οι επενδυτές θεωρούν χρήσιµο 

και σχετικό και εποµένως η τιµή της µετοχής επηρεάζεται ανάλογα.  Συγκεκριµένα, 

προέκυψε ότι ζηµιογόνες εταιρίες έχουν τέτοια φορολογικά στοιχεία που οι επενδυτές 

τα αξιολογούν ως σηµάδια µελλοντικής απόδοσης. Επιπλέον, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις σχετίζονταν αρνητικά µε 

την τιµή της µετοχής και αυτή η αρνητική επίδραση γίνονταν εντονότερη για τις 

ζηµιογόνες επιχειρήσεις κατά την περίοδο της οικονοµικής κρίσης. 
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2.3 Ο Νόµος 4308/14 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) 
 
 

Με το νόµο 4308/14, µε εφαρµογή από 01.01.2015, εισάγονται στην Ελλάδα 

πολλές από τις διατάξεις των ∆ΛΠ και των ∆ΠΧΑ, ανοίγοντας έτσι νέες δυνατότητες 

στις ελληνικές επιχειρήσεις. Μεταξύ των άλλων διατάξεων εισάγεται η εύλογη αξία 

για λογαριασµούς του ενεργητικού και του παθητικού, η δυνατότητα αποτίµησης των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων όπως στα ∆ΛΠ, οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση 

την ωφέλιµη ζωή του παγίου, έχουµε λογιστικό χειρισµό όπως στα ∆ΛΠ των 

«Επενδύσεων σε ακίνητα» και της «χρηµατοδοτικής µίσθωσης», προβλέπονται 

λογαριασµοί για Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία (ψάρια, φυτείες κλπ) και 

γενικότερα παρέχεται µεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση λογαριασµών λογιστικής, 

απλοποιείται ο τρόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων και προσεγγίζουµε ως χώρα 

πλέον τα ∆ΛΠ και τα ∆ΠΧΑ για όλο το φάσµα των επιχειρήσεων.  

Μια νέα δυνατότητα που υπάρχει µε τον νόµο 4308/14 είναι η προαιρετική 

δυνατότητα αναγνώρισης αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος (στα ∆ΛΠ βέβαια είναι 

υποχρεωτικό). Έτσι, στο άρθρο 23 παραγράφους 3 έως 5 προβλέπεται ότι: 

Οι οντότητες δύνανται να αναγνωρίζουν αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους. Οι οντότητες που αναγνωρίζουν 

αναβαλλόµενο φόρο, πρέπει να αναγνωρίζουν όλες τις αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις. Αντίθετα, οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται 

στο βαθµό που είναι σφόδρα 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, είτε περιουσιακό στοιχείο είτε υποχρέωση, 

αναγνωρίζεται αρχικά και επιµετράται µεταγενέστερα στο ποσό που προκύπτει από 

την εφαρµογή του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή σε κάθε προσωρινή διαφορά. 

 Οι µεταβολές στο ποσό της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης ή 

υποχρέωσης του ισολογισµού που προκύπτουν από περίοδο σε περίοδο 

αναγνωρίζονται σε µείωση ή αύξηση αναλόγως του φόρου εισοδήµατος της 

κατάστασης αποτελεσµάτων. Κατ΄ εξαίρεση, οι διαφορές που προκύπτουν από 

περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις των οποίων οι µεταβολές αναγνωρίζονται στην 
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καθαρή θέση, αναγνωρίζονται οµοίως κατ΄ ευθείαν στην καθαρή θέση, σε µείωση ή 

αύξηση αναλόγως του σχετικού κονδυλίου. 

Μάλιστα, στο άρθρο 3 παράγραφος 5 του νόµου, σύµφωνα και µε τη σχετική 

ΠΟΛ.1003/02-01-2015,µεταξύ άλλων προβλέπεται ότι: Το λογιστικό σύστηµα της 

οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τόσο τη λογιστική αξία όσο και τη 

φορολογική βάση, εφόσον διαφέρουν, των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, 

περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση. Η 

υποχρέωση αυτή είναι αυτονόητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση των φορολογικών 

υποχρεώσεων της οντότητας. Η παρακολούθηση δύναται να γίνεται µε οποιοδήποτε 

πρόσφορο και ασφαλή τρόπο, ώστε να µπορούν να εξαχθούν οι απαραίτητες 

πληροφορίες για τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, τη σύνταξη των 

φορολογικών δηλώσεων, και τη διασφάλιση της δυνατότητας διενέργειας ελέγχων. 

 
 

 

2.4 Η συνάφεια των ∆ΠΧΑ µε  τον κίνδυνο στον τραπεζικό 
τοµέα 
 

 
Σε πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη στον ελληνικό χώρο  Papadamou S., 

Tzivinikos T.(2012) στον τραπεζικό τοµέα για την περίοδο 2000-2009, δηλαδή 

περίοδο προ και µετά την εισαγωγή των ∆ΛΠ και ∆ΠΧΑ στις τράπεζες παρήχθη 

άλλο ένα χρήσιµο συµπέρασµα, το οποίο και παραθέτουµε. 

Ο κύριος σκοπός της µελέτης αυτής ήταν να ρίξει φως σχετικά µε τη συνάφεια 

κινδύνου των στοιχείων που δηµοσιεύονται µε τα ∆ΠΧΑ για το ελληνικό τραπεζικό 

τοµέα. Η υιοθέτηση των ∆ΠΧΑ επηρεάζει το πληροφοριακό περιεχόµενο των 

λογιστικών µεταβλητών και αυτό µπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στα συστηµατικά 

και µη συστηµατικά µέτρα κινδύνου. 

Συνολικά, η κύρια διαπίστωση των πορισµάτων είναι ότι η µετάβαση προς πιο 

διαφανή λογιστικά συστήµατα αυξάνει τη συνάφεια κινδύνου των λογιστικών 

µεταβλητών. Αυτό είναι ένα πολύ σηµαντικό αποτέλεσµα για τους διευθυντές των 

τραπεζών και τους επενδυτές κατά τη διεξαγωγή των επενδύσεων και των 

στρατηγικών της διαχείρισης κινδύνου. Με τα ∆ΠΧΑ, η λογιστική πληροφόρηση 

κατευθύνεται απευθείας προς τις ανάγκες των επενδυτών. Οι αξιόπιστες πληροφορίες 
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είναι ζωτικής σηµασίας για αποτελεσµατικές κεφαλαιαγορές, διότι αυξάνει το 

κίνητρο να επενδύσουν οι ενδιαφερόµενοι σε περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, 

όπως οι µετοχές και ευνοεί τη βέλτιστη κατανοµή των και ευνοεί τη βέλτιστη 

κατανοµή των αποταµιεύσεων σε επενδύσεις. 

Επιπλέον, ο τρίτος πυλώνας του νέου Συµφώνου της Βασιλείας όπως 

παρουσιάσαµε σε προηγούµενη ενότητα σφίγγει την πειθαρχία της αγοράς, 

επιβάλλοντας νέες απαιτήσεις πληροφόρησης και διαφάνειας. Η αποτελεσµατική 

πειθαρχία της αγοράς βασίζεται στο να είναι εφοδιασµένα τα ενδιαφερόµενα µέρη µε 

τις απαραίτητες πληροφορίες για να αξιολογήσουν τη χρηµατοοικονοµική θέση κάθε 

τράπεζας. Με τη σειρά της, η αξιολόγηση αυτή εξαρτάται από την ποιότητα των 

λογιστικών δεδοµένων. 

 

2.5. Η επίδραση της εισαγωγής των ∆.Π.Χ.Α. στον 
παραγωγικό και εµπορικό κλάδο των ελληνικών 
επιχειρήσεων. 
 

 
Επικουρικά στα ως τώρα συµπεράσµατα παραθέτουµε και τα πορίσµατα 

επίκαιρης έρευνας των Karatzimas S. et al.(2011) σχετικά µε την επίδραση των 

∆ΠΧΑ σε µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων του παραγωγικού και του εµπορικού τοµέα 

της ελληνικής οικονοµίας. Συγκεκριµένα η έρευνα διεξήχθη σε 59 µεγάλες εταιρίες 

του παραγωγικού και 54 του εµπορικού κλάδου. Από την ως άνω έρευνα, 

τεκµαίρονται τα εξής: 

Αποδεικνύεται ότι η πλειοψηφία των εταιρειών που ανήκουν σσε οποιοδήποτε 

από τους 2 τοµείς επηρεάστηκαν από τα ίδια ∆ΛΠ, συγκεκριµένα το ∆ΛΠ 16, ∆ΛΠ 

38, ∆ΛΠ 12, ∆ΛΠ 19 και ∆ΛΠ 37. Κατά συνέπεια, οι νέες πολιτικές που 

εφαρµόστηκαν και επηρέασαν την πλειοψηφία των εταιρειών και στους δύο τοµείς 

ήταν οι αναπροσαρµογές των παγίων στην εύλογη αξία, οι συντελεστές απόσβεσης µε 

βάση την ωφέλιµη ζωή του περιουσιακού στοιχείου, η µη αναγνώριση των εξόδων 

ίδρυσης ως άυλα περιουσιακά στοιχεία, η αναγνώριση των παροχών σε 

εργαζόµενους, η αναγνώριση της αναβαλλόµενης φορολογίας και το βάρος των 

φόρων εισοδήµατος της περιόδου, καθώς και η διάκριση των προβλέψεων από τις 

ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

Λίγα διαφορές προέκυψαν όµως, όταν εξετάστηκαν οι λογιστικές πολιτικές η 
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εφαρµογή των οποίων είχε την πιο σηµαντική επίδραση στα καθαρά κέρδη του 

συνόλου της παραγωγής και του εµπορίου. Για τον τοµέα της παραγωγής, βρήκαµε 

ότι η πιο σηµαντική επίπτωση στα κέρδη του συνόλου του τοµέα προκλήθηκαν από 

την εφαρµογή των ∆ΛΠ 17, ∆ΛΠ 16, ∆ΛΠ 38, ∆ΛΠ 12 και ∆ΛΠ 37. Όσον αφορά 

τον εµπορικό τοµέα τα αντίστοιχα ∆ΛΠ µε την πιο σηµαντική επίδραση ήταν τα ∆ΛΠ 

17, ∆ΛΠ 16, ∆ΛΠ 12, ∆ΛΠ 20 και ∆ΛΠ 37. 

Είναι πολύ σηµαντικό να σηµειωθεί ότι το ∆ΛΠ 17 είχε τον πιο σηµαντικό 

αντίκτυπο στο σύνολο των καθαρών κερδών των δύο τοµέων, αν και επηρεάζονται 

µόνο 25 από τους 59 κατασκευαστές και 23 από τις 54 εµπορικές επιχειρήσεις. 

Ειδικότερα, οι νέες πολιτικές που είχαν καθοριστεί από την εφαρµογή των ∆ΛΠ 17, 

ήταν η αναγνώριση των χρηµατοδοτικών µισθώσεων ως ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

και η µετέπειτα επεξεργασία τους όσον αφορά την αναπροσαρµογή και τις 

αποσβέσεις και την αναγνώριση του κέρδους που ανέκυψε από sales and leaseback 

(πώληση και επαναµίσθωση) απευθείας στα αποτελέσµατα µέσω µεταβατικών 

λογαριασµών υποχρεώσεων. Αυτός ο µεγάλος αντίκτυπος δείχνει ότι αυτές οι νέες 

πολιτικές επηρεάζουν τις επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη χρήση των µισθώσεων 

σε µεγάλο βαθµό. 

 
 
 

2.6  H Έννοια της Χειραγώγησης των Κερδών 
 
 

Η σηµαντικότερη εκδοχή της λεγόµενης «επινοητικής λογιστικής», είναι η 

χειραγώγηση των κερδών και αποτελεί έννοια αναφερόµενη στην διεθνή 

βιβλιογραφία ως  «earnings management». Κατά τη διαδικασία διαχείρισης των 

κερδών οι συντάκτες των οικονοµικών καταστάσεων επωφελούνται από 

ενδεχόµενες παραλείψεις και κενά των λογιστικών αρχών ή ακόµη προβαίνουν σε 

παραβίασή τους προκειµένου να χειραγωγήσουν διάφορα µεγέθη, δηλαδή να 

υπερτιµήσουν/υποτιµήσουν στοιχεία ενεργητικού, πωλήσεις, κέρδη και να 

υποτιµήσουν/υπερτιµήσουν υποχρεώσεις έξοδα και ζηµίες ανάλογα µε τον σκοπό τον 

οποίο επιθυµούν να εξυπηρετήσουν 

Συγκεκριµένα, η υποεκτίµηση περιουσιακών στοιχείων, κερδών και πωλήσεων 

και η υπερεκτίµηση υποχρεώσεων, εξόδων και ζηµιών πραγµατοποιείται για 

φορολογικούς σκοπούς, δηλαδή για φοροελάφρυνση και απαλλαγή φόρου (tax 
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avoidance). Αντίθετα, η υπερεκτίµηση περιουσιακών στοιχείων, κερδών και 

πωλήσεων και η υποεκτίµηση υποχρεώσεων, εξόδων και ζηµιών πραγµατοποιείται 

για επενδυτικούς σκοπούς, δηλαδή για τη δηµιουργία καλής εικόνας της επιχείρησης 

έτσι ώστε να διευκολυνθεί η άντληση κεφαλαίων είτε από επενδυτές είτε από 

δανεισµό από τράπεζες και διάφορους άλλους πιστωτές. 

∆εδοµένου του γεγονότος ότι το φορολογητέο εισόδηµα συνδέεται µε τα κέρδη 

της επιχείρησης, εύλογα δηµιουργείται η σκέψη ότι το κόστος της φορολογίας είναι 

κίνητρο για χειραγώγηση κερδών. Από την άλλη, η αναβαλλόµενη φορολογία δίνει 

την  «τελευταία ευκαιρία» (Dhaliwal et al., 2004) για πραγµατοποίηση διαχείρισης 

στα κέρδη παίζοντας σηµαντικό ρόλο στη δεύτερη κατηγοριοποίηση διαχείρισης 

των κερδών, καθώς ο φόρος-έξοδο είναι από τους τελευταίους λογαριασµούς που 

κλείνουν πριν την ανακοίνωση των κερδών. 

Πιο συγκεκριµένα, το σκεπτικό των συντακτών των οικονοµικών καταστάσεων 

είναι η επίτευξη αύξησης των λογιστικών κερδών χωρίς ταυτόχρονη αύξηση των 

φορολογικών κερδών. (Mills & Newberry, 2001,  Phillips et al. 2003; Ettredge et al., 

2008). Κατά αυτόν τον τρόπο δηµιουργούνται διαφορές µεταξύ λογιστικών και 

φορολογικών κερδών που αντανακλώνται σε αναβαλλόµενο φόρο – έξοδο, 

εµφανιζόµενο στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι αλλαγές στον αναβαλλόµενο φόρο 

επιδρούν στα λειτουργικά κέρδη και η λογιστική της αναβαλλόµενης φορολογίας 

εξετάζει την αποδοτικότητα της επιχείρησης συνολικά γεγονός που εµπεριέχει 

ιδιαιτέρως το στοιχείο της υποκειµενικότητας. (Noor & Aziz , 2007). 

 
 
 

2.7 Προηγούµενες Μελέτες που Αφορούν το Ρόλο της 
Αναβαλλόµενης Φορολογίας στη Χειραγώγηση των Κερδών. 
 

Η επιλογή µεταξύ της απόφασης εµφάνισης µεγαλύτερων λογιστικών κερδών 

και κατά συνέπεια της πληρωµής µεγαλύτερων κατ’ αναλογία φόρων και της 

απόφασης πληρωµής λιγότερων φόρων και εµφάνισης µικρότερων λογιστικών 

κερδών έχει απασχολήσει διάφορους ερευνητές, των οποίων οι σχετικές µελέτες θα 

παρουσιαστούν στο σηµείο αυτό. Μερικές από τις µελέτες εξετάζουν επίσης το 

φορολογικό κόστος της «ωραιοποίησης» της εικόνας του Ισολογισµού. 

Καταρχήν, υπάρχουν µελέτες που αφορούν στην αλλαγή των κερδών λόγω 

µεταβολής των φορολογικών συντελεστών ή των φορολογικών νόµων. Για 
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παράδειγµα, ο Guenther (1994) εξέτασε τη µεταβολή των κερδών επιχειρήσεων που 

βρέθηκαν υποκείµενες σε χαµηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Το συµπέρασµα 

που εξήχθη υποδείκνυε ότι επιχειρήσεις µε µεγαλύτερη µόχλευση δεν επιδιώκουν την 

εµφάνιση µικρότερων κερδών. Η έρευνα συνεχίστηκε από τους Lopez et al.(1998) 

υπονοώντας ότι επιχειρήσεις µε επιθετική φορολογική πολιτική µεταβάλλουν 

περισσότερο τα κέρδη λόγω της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή. 

Η µελέτη των Engel et al. (1999) υπέδειξε ότι κάποιες επιχειρήσεις είναι 

πρόθυµες να υποστούν πρόσθετους φόρους προκειµένου να βελτιωθεί η παρουσίαση 

του Ισολογισµού  τους. Η ποσοτικοποίηση των ανώτερων και κατώτερων ορίων των 

φορολογικών δαπανών που πραγµατοποιούνται για τη βελτίωση της εµφάνισης 

του Ισολογισµού γίνεται  εκτιµώντας τα πραγµατικά κόστη και τα απολεσθέντα 

οφέλη. Οι ίδιοι συνέχισαν την έρευνά τους το (2004) εξετάζοντας επιχειρήσεις 

που κατηγορήθηκαν για λογιστική απάτη και υπολόγισαν φόρους σε υπερβολικά 

κέρδη. Στη σύγκριση, λοιπόν, του φόρου-έξοδο (τρέχοντα και αναβαλλόµενο) µε τον 

υπολογισµένο από τα δηµοσιευµένα τους κέρδη φόρο-έξοδο προέκυψε εκ νέου το 

συµπέρασµα ότι οι επιχειρήσεις είναι διατεθειµένες να πληρώσουν έτσι ώστε να 

βελτιώσουν την εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων (Badertscher et al., 2009). Οι 

µελέτες που θα ακολουθήσουν προσέγγισαν ερευνητικά τα ακόλουθα πεδία : 

(1) Εάν και σε ποιο βαθµό οι διαφορές λογιστικής και φορολογικής 

βάσης παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε το φαινόµενο της 

διαχείρισης κερδών. 

(2) Εάν υπάρχει χειραγώγηση κερδών σε λογαριασµούς φόρων. 

(3) Εάν η αγορά φαίνεται να αντιλαµβάνεται πληροφορίες στις διαφορές 

λογιστικής και φορολογικής βάσης για χειραγώγηση κερδών σε 

άλλους λογαριασµούς. 

∆εδοµένου λοιπόν του γεγονότος ότι τα λογιστικά δεδουλευµένα παρουσιάζουν 

µεγαλύτερη διαφοροποίηση από ότι οι φορολογικοί νόµοι επιτρέπουν, οδήγησαν στη 

σκέψη διάφορους µελετητές ότι οι προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής 

βάσης ενδεχοµένως να «κρύβουν κάτι». Ιδιαίτερα, µάλιστα, µετά τα πολύκροτα 

σκάνδαλα της Enron και της World Com που ασκήθηκαν πιέσεις στην κατεύθυνση 

της πρόσθετης γνωστοποίησης στις περιπτώσεις µεγάλων τέτοιων διαφορών το 

ερευνητικό ενδιαφέρον κλιµακώθηκε. 

Έτσι, οι Mills και Newberry (2001), απέδειξαν τη θετική συσχέτιση των 
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προσωρινών διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης µε τον προϋπολογισµό 

των κερδών. Επιπλέον, επιχειρήσεις µε µικρή αύξηση κερδών παρουσίασαν 

αυξηµένο αναβαλλόµενο φόρο-έξοδο. (Phillips et al., 2003). Οι Lev και Nissim 

(2004) βρήκαν ότι ο λόγος των φορολογικών κερδών προς τα λογιστικά κέρδη 

προβλέπει µια επακόλουθη 5-ετή ανάπτυξη στα κέρδη και προσδιόρισαν τις πηγές 

των διαφορών στα λογιστικά και φορολογικά κέρδη που είναι οι ακόλουθες : 

(1) χειραγώγηση κερδών στα δεδουλευµένα (φορολογικά και µη) 

(2) εξοµάλυνση των φορολογητέων κερδών 

(3) διαφορές στη φορολογική νοµοθεσία και στις γενικά αποδεκτές 

λογιστικές αρχές.  

Η έρευνά τους συµπληρώθηκε από αυτήν της Hanlon (2005) και τους Blaylock 

et al. (2008) που συµπεραίνουν ότι οι διαφορές αυτές αποτελούν πλέον «κόκκινη 

σηµαία» για  τους επενδυτές, ενώ, τα ευρήµατα της µελέτης του Wilson (2009) 

αναφέρουν ότι επιχειρήσεις µε σηµαντικές διαφορές στα λογιστικά και φορολογικά 

κέρδη έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες ελέγχου από τις αρµόδιες αρχές. 

Το θέµα της πιθανής χρήσης του αναβαλλόµενου φόρου-έξοδο ως µέσω 

εντοπισµού διαχείρισης κερδών εξετάστηκε και από τους Phillips et al. (2004) και 

συγκεκριµένα ερευνήθηκε η σχέση µεταξύ των αλλαγών στα ετήσια κέρδη και των 

αλλαγών στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις από τις 

ετήσιες γνωστοποιήσεις. Το σκεπτικό της έρευνας αυτής ήταν η «διάσπαση» των 

αλλαγών σε αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και σε αναβαλλόµενες 

φορολογικές υποχρεώσεις έτσι ώστε να «αποµονωθούν» οι δραστηριότητες 

διαχείρισης των κερδών. Τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν τη δυνατότητα χρήσης του 

αναβαλλόµενου φόρου ως µέσο εντοπισµού ενεργειών χειραγώγησης κερδών. Η 

έρευνα επεκτείνεται από   τους Christensen et al. (2007) όπου τίθεται το ερώτηµα 

αν οι εταιρίες που χρησιµοποιούν µεγάλες διαγραφές ή αναδιαρθρωτικές δαπάνες 

χρησιµοποιούν τον αναβαλλόµενο φόρο για να πραγµατοποιήσουν ακόµη 

µεγαλύτερο «λουτρό κερδών» και αν οι εταιρίες που έχει εξακριβωθεί πως 

πραγµατοποιούν µεγάλο «λουτρό κερδών» χρησιµοποιούν τον αναβαλλόµενο φόρο 

στρατηγικά για να τον διαχειριστούν σε επόµενη λογιστική χρήση. Τα αποτελέσµατα 

που εξήχθησαν εντοπίζονται στα παρακάτω : 

(1) Ο αναβαλλόµενος φόρος δύναται να συνεισφέρει σε ένα µεγαλύτερο 

«λουτρό κερδών». 
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(2) Οι επιχειρήσεις κατά µέσο όρο δε χρησιµοποιούν αυτήν την 

σχετικά ορατή και αναγνωρίσιµη µέθοδο διαχείρισης κερδών ως το 

κατεξοχήν και κλασσικό εργαλείο για την πραγµατοποίηση τέτοιων 

δραστηριοτήτων . 

(3) Η διοικητική επιλογή του µεγέθους του αναβαλλόµενου φόρου 

παρέχει πληροφορίες για την µελλοντική λειτουργική απόδοση της 

επιχείρησης. 

(4) Κάποιες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν στρατηγική χρήση του 

αναβαλλόµενου φόρου για το επιδιωκόµενο επίπεδο κερδών. 

 

2.8 Προηγούµενες µελέτες που αφορούν τη χειραγώγηση 
κερδών στον τραπεζικό κλάδο. 
 
 

Το ερώτηµα που  γεννάται, λοιπόν, είναι το κατά πόσο οι νοµοθετικές ρυθµίσεις 

για θέµατα κεφαλαιακής επάρκειας από τη µια και οι προσδοκίες για συγκεκριµένες 

αποδόσεις και κέρδη από τους επενδυτές και τους αναλυτές από την άλλη, 

επιφορτίζουν τα διευθυντικά στελέχη µε κίνητρα για δραστηριότητες διαχείρισης 

κερδών. 

Έτσι, η βιβλιογραφία που διαπραγµατεύεται το θέµα της χειραγώγησης κερδών 

στον τραπεζικό κλάδο είναι πλούσια και εκτενής και µάλιστα, υπάρχουν στοιχεία 

ερευνών που εντοπίζουν ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να επιτευχθούν τέτοιες 

δραστηριότητες. Για παράδειγµα, οι Galai et al. (2005) αναφέρουν πως το γεγονός ότι 

οι τράπεζες «τιµωρούνται» για ανακοινώσεις που αποκλίνουν (αρνητικά) από τους 

στόχους και παράλληλα δεν επιβραβεύονται που δεν κατάφεραν να τους ξεπεράσουν 

µπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο   δηµιουργίας «κρυµµένων αποθεµάτων». 

Εύλογα, εδώ µπορεί να αναρωτηθεί τι ακριβώς είναι και πώς προκύπτουν τα 

κρυµµένα αποθέµατα. Σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές,  η αξία 

των περιουσιακών στοιχείων που αναγράφονται στον Ισολογισµό είναι υπολογισµένη 

στο ιστορικό κόστος, προκαλώντας µεγάλες διαφορές από την εύλογη αξία, δηλαδή 

την αξία της αγοράς. Όταν , λοιπόν, η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι 

σηµαντικά µεγαλύτερη από τη λογιστική του αξία τότε µπορούµε να πούµε ότι 

υπάρχει απόθεµα κρυµµένης αξίας που µπορεί να περάσει στην Κατάσταση 
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Αποτελεσµάτων Χρήσης όταν το περιουσιακό στοιχείο πωληθεί. 

Η έρευνα υποδεικνύει ότι οι τράπεζες που βρίσκονται κοντά στις κατώτατες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις φαίνεται να δραστηριοποιούνται ενεργά στη διαχείριση 

κερδών. (Moyer 1990, Scholes et al. 1990, Collins et al. 1995, Beatty et al. 1995 και 

Galai et al. 2005). Οι Ujah και Okafor (2011) θέτουν στην έρευνά τους και µια 

πρόσθετη ένδειξη ότι η δύναµη της αγοράς και η συγκέντρωσή της αυξάνει την 

πιθανότητα αύξησης διαχείρισης κερδών στις τράπεζες. 

Ένας ακόµη τοµέας αποτυχίας των τραπεζών, ιδιαίτερα σηµαντικός ,είναι η 

χαµηλή ποιότητα των δανείων και η αδύναµη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. 

(Basel Committee, 2006). Για να προστατευτούν, λοιπόν , οι τράπεζες από 

προβλήµατα δανείων, µπορούν να χρησιµοποιήσουν προβλέψεις για απώλειες και 

ζηµίες από δάνεια έτσι ώστε να αποφευχθούν µελλοντικές απώλειες από δανειστές 

που δεν εξοφλούν την τράπεζα σύµφωνα µε το συµφωνητικό του δανείου. Οι 

προβλέψεις ζηµιών από δάνεια µπορούν να οριστούν ως ένα µη ταµειακό έξοδο για 

ζηµίες από δάνεια που θα αντανακλαστεί στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 

ως µη ταµειακό έξοδο. Με τον τρόπο αυτό, αν τα δάνεια δεν αποδώσουν, 

τουλάχιστον δεν θα επιβαρύνουν το καθαρό τρέχων κέρδος. Η εγγραφή των 

προβλέψεων για ζηµίες από δάνεια, δηλαδή, µειώνει τα καθαρά κέρδη. Κατά 

συνέπεια, η εξέταση των προβλέψεων για ζηµίες από δάνεια είναι απαραίτητη καθώς 

µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά τα κέρδη της τράπεζας. Παρά ταύτα, τα διευθυντικά 

στελέχη των τραπεζών έχουν την δυνατότητα να χειραγωγήσουν τις προβλέψεις αυτές 

για να επηρεάσουν τα κέρδη καθώς η εσωτερική πληροφόρησή τους για την ποιότητα 

των δανείων είναι ασφαλώς µεγαλύτερη από την πληροφόρηση εξωτερικών. Στον 

τραπεζικό κλάδο, αυτό µπορεί να συµβεί όταν τα διευθυντικά στελέχη σηµειώνουν 

υψηλές προβλέψεις στις καλές περιόδους για να υπάρχει  «απόθεµα» στις ζηµιογόνες 

περιόδους. (Liu & Ryan 2006, Adzis et al. 2010). ∆ηλαδή, αν ο λογαριασµός των 

προβλέψεων για ζηµίες από δάνεια στην κατάσταση του Ισολογισµού υπερβεί τα 

αναµενόµενα επίπεδα µπορεί να απορροφήσει µη αναµενόµενες ζηµίες και η τράπεζα 

καταφέρνει να µην αποτύχει. Βέβαια, οι Cohen et al. (2014) υπονοούν ότι οι τράπεζες 

που πραγµατοποιούν επιθετική διαχείριση κερδών µπορούν να αποκρύψουν δεδοµένα 

και πληροφορίες για ορισµένο διάστηµα, αλλά σε καταστροφικές περιόδους όπου οι 

λογιστικές επιλογές δε θα αφήνουν περιθώριο για απόκρυψη, οι πληροφορίες θα 

έρχονται σε µεγαλύτερες ποσότητες δυσχεραίνοντας ακόµη περισσότερο την 

κατάσταση. Θετική συσχέτιση εντόπισαν και οι Bornemann et al. (2010) µεταξύ 
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κερδών και επιπέδου προβλέψεων ζηµιών από δάνεια. Ωστόσο, παρά τις σκληρές 

ρυθµίσεις που εφαρµόστηκαν για να αντιµετωπιστεί το γεγονός οι τράπεζες έχουν 

ακόµα τη δυνατότητα να χειραγωγήσουν τα κέρδη µέσω των προβλέψεων ζηµιών από 

δάνεια. Η έρευνα των Cornett et al. (2006) αναφορικά µε την χειραγώγηση κερδών 

στις τράπεζες σε σχέση µε τους µηχανισµούς   εταιρικής διακυβέρνησης έδειξε ότι 

ενώ τα διευθυντικά στελέχη χρησιµοποιούν τις προβλέψεις για ζηµίες από δάνεια για 

να αυξήσουν τα κέρδη, οι µηχανισµοί εταιρικής διακυβέρνησης µπορούν να 

συντελέσουν βασικό εµπόδιο στη δραστηριότητα αυτή. 

Από τη βιβλιογραφική αυτή επισκόπηση προκύπτει ότι για τη διαχείριση των 

κερδών στον τραπεζικό κλάδο ως εργαλεία φαίνεται να χρησιµοποιούνται 

περισσότερο τα προαναφερθέντα χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι ο αναβαλλόµενος φόρος  

δεν µπορεί να αποτελεί εργαλείο χειραγώγησης κερδών. Ο αναβαλλόµενος φόρος 

δηλαδή, βάσει βιβλιογραφίας, είναι ένας ασθενής τρόπος χειραγώγησης κερδών στον 

τραπεζικό κλάδο σε σύγκριση µε τις προβλέψεις για ζηµίες από δάνεια και τις 

πραγµατοποιηθείσες τιτλοποιήσεις. Τέλος να καταθέσουµε και πρόσφατη έρευνα 

(Σαλτσίδου 2011), που πραγµατεύτηκε το κατά πόσο οι διατάξεις του ∆.Λ.Π.12 

αφήνουν περιθώρια για παραποίηση των λογιστικών αποτελεσµάτων. Συγκεκριµένα, 

ερευνήθηκε αν οι τράπεζες (καθώς το δείγµα αφορούσε 13 εισηγµένες µόνο από τον 

τραπεζικό κλάδο) που κάνουν χρήση των ∆.Λ.Π (υποχρεωτικά από το 2005 καθώς το 

δείγµα αφορά τις εισηγµένες τράπεζες στο Χ.Α.Α.) υπάρχει περίπτωση να 

παρουσιάσουν υψηλότερη αναβαλλόµενη φορολογία για να αυξήσουν τα λογιστικά 

τους αποτελέσµατα. Παράλληλα, ελέγχθηκε στο ίδιο ζήτηµα, τόσο ο τρέχων φόρος 

όσο και το άθροισµα τρέχοντος και αναβαλλόµενου, έτσι ώστε να παρουσιαστεί µια 

πιο ολοκληρωµένη εικόνα που να υποδεικνύει αν µπορεί να υπάρξει γενικότερα 

φορολογική διαχείριση για λόγους διαχείρισης κερδών στον τραπεζικό κλάδο για τα 

ίδια έτη (2005-2010). Βάσει των ευρηµάτων, οι ελληνικές εισηγµένες τράπεζες, για 

τα έτη 2005-2010 δεν φαίνεται να πραγµατοποιούν χειραγώγηση κερδών µέσω του 

αναβαλλόµενου ή του τρέχοντος φόρου. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση µε 

το άθροισµα του τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου, γεγονός που δηµιουργεί µια 

ένδειξη ότι η φορολογική διαχείριση στις τράπεζες δύναται να υποβοηθά τη 

διαχείριση στα αποτελέσµατα στη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

3.1  ∆ΛΠ 12-Αναβαλλόµενη φορολογία. Εννοιολογική Προσέγγιση 

 
Κατά την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. (Νεγκάκης, 2015), ένα νοµικό πρόσωπο 

προσδιορίζει το λογιστικό αποτέλεσµα συντάσσοντας την οικονοµική κατάσταση 

των αποτελεσµάτων χρήσεως. Από το πλέγµα των νόµων που θεσπίζουν και τις 

εγκυκλίους που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές σε κάθε χώρα, έχουµε συχνά το 

φαινόµενο να υπάρχει απόκλιση µεταξύ του λογιστικού και του φορολογικού 

αποτελέσµατος. Γι’αυτό καταρτίζεται κατάσταση αναµόρφωσης του λογιστικού 

αποτελέσµατος στο φορολογητέο µε βάσει την εγχώρια φορολογική νοµοθεσία, 

όπου αναφέρονται όλες οι πιθανές διαφορές. Οι διαφορές αυτές διακρίνονται σε 

µόνιµες και προσωρινές. 

Μόνιµες ή οριστικές διαφορές (permanent differences) ονοµάζουµε αυτές που 

δεν πρόκειται να τακτοποιηθούν στο µέλλον. Οι µόνιµες διαφορές θα αγνοηθούν.  

Π.χ .Επιχείρηση πληρώνει εκπρόθεσµα τις οφειλές στο ΙΚΑ ή πληρώνει ένα 

πρόστιµο.Το πρόστιµο αυτό, αφού η εταιρία το πλήρωσε, είναι υποχρεωµένη και να 

το καταχωρήσει και στα λογιστικά της βιβλία. Αυτό σηµαίνει ότι το ποσό αυτό θα 

επηρεάσει και τα λογιστικά κέρδη της εταιρίας. Οι φορολογικές αρχές όµως έχουν 

άλλη άποψη. Θεωρούν ότι για σκοπούς προσδιορισµού του φορορογητέου 

εισοδήµατος, η δαπάνη αυτή δεν πρέπει να αφαιρεθεί από τα έσοδα και αυτό διότι, αν 

αφαιρούνταν, το συνολικό πρόστιµο στην ουσία θα µειώνονταν,καθώς θα 

αποτελούσε εκπεστέα από το εισόδηµα δαπάνη. Περιπτώσεις σαν αυτή ονοµάζονται 

από τις φορολογικές αρχές λογιστικές διαφορές. 

Από την άλλη, οι προσωρινές διαφορές θα διαµορφώσουν το φορολογικό 

αποτέλεσµα µιας επόµενης χρήσης. Πριν τις αναλύσουµε, να δώσουµε την έννοια της 

«φορολογικής βάσης» ενός στοιχείου Ενεργητικού και ενός στοιχείου Υποχρέωσης. 

Φορολογική βάση ενός στοιχείου Ενεργητικού ή ενός στοιχείου Υποχρέωσης 

είναι το ποσό που αποδίδεται στο στοιχείο αυτό για φορολογικούς σκοπούς (IAS 

12.5). Ειδικότερα, η φορολογική βάση ενός στοιχείου Ενεργητικού είναι το ποσό που 

θα εκπίπτει φορολογικά από µελλοντικά φορολογητέα οικονοµικά οφέλη που θα 

εισρεύσουν, όταν η εταιρία ανακτήσει τη λογιστική αξία του στοιχείου του 
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ενεργητικού. Αν τα οικονοµικά οφέλη δεν είναι φορολογητέα τότε: Φορολογική 

βάση=Λογιστική Αξία. 

Φορολογική βάση ενός στοιχείου Υποχρέωσης είναι η λογιστική αξία της 

υποχρέωσης, µείον κάθε ποσό που θα εκπίπτει φορολογικά σε σχέση µε αυτή την 

υποχρέωση σε µελλοντικές χρήσεις. Για τα προεισπραχθέντα έσοδα, Φορολογική 

βάση=Λογιστική Αξία- το ποσό που δε θα είναι φορολογητέο σε µελλοντικές 

χρήσεις. 

Παραδείγµατα για Ενεργητικό:   

� Μηχάνηµα αξίας 100 €. Για φορολογικούς σκοπούς έχει γίνει 

απόσβεση ίση µε 40 €, που έχει εκπεστεί στην τρέχουσα και στις 

προηγούµενες περιόδους. Η αναπόσβεστη αξία θα εκπέσει είτε µε τη χρήση 

του στην παραγωγική διαδικασία και µε την επιβάρυνση των 

αποτελεσµάτων µε τις αποσβέσεις του είτε µε την πώληση του. Από τα 

µελλοντικά φορολογητέα έσοδα που δηµιουργεί το µηχάνηµα, το ποσό που 

θα εκπίπτει φορολογικά, δηλ. Η φορολογική του βάση θα είναι 100-40=60€. 

� Απαιτήσεις από πελάτες 1500 €. Κατά την ανάκτηση της 

απαίτησης δε δηµιουργούνται µελλοντικά φορολογητέα  οικονοµικά οφέλη, 

άρα φορολογική βάση=1500 €. 

� Τόκοι-έσοδα εισπρακτέοι µε δεδοµένο έστω ότι η φορολογική 

αρχή φορολογεί το έσοδο ταµιακώς. Τότε από τα µελλοντικά φορολογητέα 

έσοδα που θα υπάρξουν (καθώς µε την είσπραξη θα φορολογηθούν και οι 

τόκοι), η αξία που θα εκπέσει φορολογικά θα είναι 0. Άρα φορολογική 

βάση=0. 

 

Παραδείγµατα για Υποχρεώσεις:  

� Πρόβλεψη έστω 1000€ για οποιοδήποτε ποσό εξόδων που 

έχουν ήδη εκπεστεί. Φορολογική άξία= 1000-0=1000€. 

� Προεισπραχθέντα έσοδα ενοικίων 2000€ που δε 

φορολογούνται ταµιακά: Φορολογική άξία= 2000-0=2000€. 

� Προεισπραχθέντα έσοδα ενοικίων 2000€ που φορολογούνται 

ταµιακά: Φορολογική άξία= 2000-2000=0€. 

Εποµένως, οι προσωρινές διαφορές µεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής 

βάσης θα διαµορφώσουν το φορολογικό αποτέλεσµα µιας επόµενης χρήσης. Οι 

προσωρινές διαφορές διακρίνονται σε φορολογητέες και εκπεστέες.  
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Φορολογητέες είναι αυτές οι οποίες θα οδηγήσουν σε φορολογητέα ποσά στον 

προσδιορισµό του φορολογητέου αποτελέσµατος των µελλοντικών χρήσεων, κατά 

την ανάκτηση (πώληση ή χρησιµοποίηση) της λογιστικής αξίας ενός στοιχείου του 

Ενεργητικού ή τον διακανονισµό µιας υποχρέωσης και µελλοντικά θα οδηγήσουν σε 

πληρωµή υψηλότερων φόρων. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 12 απαιτείται πρόβλεψη για 

αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης και καταχώρησή της στον 

Ισολογισµό στις προβλέψεις και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Παθητικού. Με 

την πρόβλεψη αυτή, πιστώνεται λογαριασµός «Αναβαλλόµενες υποχρεώσεις από 

φόρους » (λογ.45.50) και χρεώνεται ο λογαριασµός «Έξοδο από το φόρο » 

(λογ.86.60) 

Εκπεστέες είναι αυτές οι οποίες θα οδηγήσουν σε ποσά εκπεστέα στον 

προσδιορισµό του φορολογητέου αποτελέσµατος των µελλοντικών χρήσεων, κατά  

την ανάκτηση (πώληση ή χρησιµοποίηση) της λογιστικής αξίας ενός στοιχείου του 

Ενεργητικού ή τον διακανονισµό µιας υποχρέωσης και µελλοντικά θα οδηγήσουν σε 

χαµηλότερους φόρους ενώ στην τρέχουσα χρήση σε υψηλότερους. Σύµφωνα µε το 

∆.Λ.Π. 12 απαιτείται πρόβλεψη για αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής 

απαίτησης και καταχώρηση της στον Ισολογισµό στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία 

Ενεργητικού. Με την πρόβλεψη αυτή, χρεώνεται ο λογαριασµός «Αναβαλλόµενες 

απαιτήσεις από φόρους » (λογ.18.50 ) και  πιστώνεται λογαριασµός «Έσοδα από 

φόρους» (λογ.86.70). 
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Σχήµα 1: Κατηγοριοποίηση ∆ιαφορών Λογιστικών και Φορολογητέων Κερδών 
 
 
 
 
 

∆ιαφορές λογιστικών και 
φορολογητέων κερδών 

 
 
 
 

 
   Μόνιµες διαφορές      Προσωρινές διαφορές 

 
 
 
 
 
 

        Όταν κάποια έσοδα/έξοδα δε    
θα    φορολογηθούν/αφαιρεθούν 
από τα φορολογητέα κέρδη. 

 

Όταν κάποια έσοδα/έξοδα 
καταχωρίζονται στον υπολογισµό του 
λογιστικού και φορολογητέου 
κέρδους σε διαφορετικές περιόδους 

 
 
 
 
 
 

Αγνοούνται Φορολογητέες 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αναβαλλόµενες 
φορολογικές 
υποχρεώσεις 

 
 
 
 

 
Εκπεστέες 

 
 
 
 
 

 
Αναβαλλόµενες 

φορολογικές απαιτήσεις 
 

25 
Πηγή: www.globaltraining.gr 
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Σχήµα 2 :Αναµενόµενη Φορολογική Υποχρέωση-Αναµενόµενη Φορολογική 
Απαίτηση 

Για στοιχεία Ενεργητικού. 
 
 
 
 

 

 

Το αντίθετο ισχύει για στοιχεία Υποχρεώσεων. 

Πηγή: www.globaltraining.gr 
 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονίσουµε τα εξής: 

1. Αναβαλλόµενη φορολογία προκύπτει όταν η ανάκτηση ή ο 

διακανονισµός ενός στοιχείου ενεργητικού ή µιας υποχρέωσης 

αυξήσει ή µειώσει τα µελλοντικά ποσά του φόρου εισοδήµατος, που 

θα υπήρχαν αν δεν υπήρχαν φορολογικές υποχρεώσεις. 

2. Τρέχων είναι ο φόρος που οφείλεται µε βάση τη φορολογική δήλωση 

της επιχείρησης και πληρώνεται στις φορολογικές αρχές στις 

προθεσµίες που ορίζονται. Αναβαλλόµενος είναι ο φόρος που εκφράζει 

τη διαφορά µεταξύ του δεδουλευµένου και του τρέχοντα φόρου 

εισοδήµατος.  

3. Η συνολική δαπάνη για φόρο εισοδήµατος συνίσταται στον τρέχοντα 

και στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆ΛΠ 12. 

4. Για την αναγνώριση µιας αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης στον 

Ισολογισµό απαραίτητη προϋπόθεση είναι η βεβαιότητα ότι θα 

υπάρχουν φορολογητέα κέρδη για την επιχείρηση στο µέλλον. 

Αναγνώριση 

Λογιστική Αξία > Φορολογική Βάση Λογιστική Αξία < Φορολογική Βάση

Αναµενόµενη Φορολογική Υποχρέωση Αναµενόµενη Φορολογική Απαίτηση
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3.2 Βασικές Αρχές του ∆.Λ.Π.121-Σκοπός 
 
 

Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να καθορίσει τον λογιστικό χειρισµό των 

φόρων εισοδήµατος. Το προέχον θέµα στη λογιστική των φόρων εισοδήµατος είναι 

το πώς θα πρέπει να λογιστικοποιηθούν οι τρέχουσες και µελλοντικές φορολογικές 

συνέπειες από: 

α) τη µελλοντική ανάκτηση (τον µελλοντικό διακανονισµό) της λογιστικής 

αξίας περιουσιακών στοιχείων (υποχρεώσεων) που αναγνωρίζονται στον ισολογισµό 

µιας οικονοµικής οντότητας και 

β) συναλλαγές και άλλα γεγονότα της τρέχουσας περιόδου που αναγνωρίζονται 

στις οικονοµικές καταστάσεις µιας οικονοµική οντότητας. 

Κατά την αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης 

εξυπακούεται ότι η αναφέρουσα οικονοµική οντότητα αναµένει να ανακτήσει ή να 

τακτοποιήσει τη λογιστική αξία αυτού του περιουσιακού στοιχείου ή της 

υποχρέωσης. Αν αναµένεται ότι η ανάκτηση ή η τακτοποίηση αυτής της λογιστικής 

αξίας θα καταστήσει τις µελλοντικές πληρωµές φόρων µεγαλύτερες (µικρότερες) από 

ό,τι αυτές θα ήταν αν η ανάκτηση ή ο διακανονισµός αυτός δεν είχε φορολογικές 

συνέπειες, αυτό το Πρότυπο απαιτεί από την οικονοµική οντότητα να αναγνωρίζει 

µία αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση (αναβαλλόµενο φορολογικό περιουσιακό 

στοιχείο), µε ορισµένες περιορισµένες εξαιρέσεις. 

Το παρόν Πρότυπο απαιτεί από µια οικονοµική οντότητα να λογιστικοποιεί τις 

φορολογικές συνέπειες των συναλλαγών και άλλων γεγονότων µε τον ίδιο τρόπο που 

λογιστικοποιεί τις ίδιες τις συναλλαγές και άλλα γεγονότα. Έτσι, για συναλλαγές και 

άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται στο κέρδος ή στη ζηµιά, οποιεσδήποτε σχετικές 

φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης στο κέρδος ή στη ζηµία. Για 

συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, 

οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης κατευθείαν 

στα ίδια κεφάλαια. Οµοίως, σε µία συνένωση επιχειρήσεων η αναγνώριση, πέραν του 

                                                           
1
 ∆ΛΠ12 -31/03/2014 (ενηµερωµένο µέχρι και τον Κανονισµό 1255/2012 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων) ( συµπεριλαµβάνονται οι τροποποιήσεις των κανονισµών της Επιτροπής 

ΕυρωπαϊκώνΚοινοτήτων 1725/2003,2086/2004 , 2236/2004, 2238/2004, 211/2005 ,1126/2008, 1255/2

012 ). 
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κόστους της συνένωσης, αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων επηρεάζει το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει από τη συνένωση 

επιχειρήσεων ή το ποσό οποιασδήποτε υπέρβασης της συµµετοχής του αποκτώντος 

στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων, των 

υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων του αποκτώµενου. 

Το παρόν Πρότυπο ασχολείται επίσης µε την αναγνώριση των αναβαλλόµενων 

φορολογικών περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από αχρησιµοποίητες 

φορολογικές ζηµίες ή αχρησιµοποίητους πιστωτικούς φόρους, µε την παρουσίαση 

των φόρων εισοδήµατος στις οικονοµικές καταστάσεις και µε τη γνωστοποίηση των 

πληροφοριών που αφορούν τους φόρους εισοδήµατος. 

 
 

3.3 Βασικές Αρχές του ∆.Λ.Π.12-Πεδίο Εφαρµογής  

  
 

Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται για τη λογιστική παρακολούθηση των 

φόρων εισοδήµατος. Για τους σκοπούς αυτού του Προτύπου, οι Φόροι εισοδήµατος 

περιλαµβάνουν όλους τους φόρους που επιβάλλονται στο εσωτερικό και στο 

εξωτερικό και βασίζονται στα φορολογητέα κέρδη. Οι Φόροι εισοδήµατος 

περιλαµβάνουν επίσης φόρους, όπως οι παρακρατούµενοι φόροι, οι οποίοι είναι 

πληρωτέοι από µία θυγατρική, συγγενή ή κοινοπραξία κατά τη διανοµή κερδών προς 

την αναφέρουσα οικονοµική οντότητα. Αυτό το Πρότυπο δεν ασχολείται µε τις 

µεθόδους της λογιστικής καταχώρισης για τις Κρατικές επιχορηγήσεις (βλ. ∆ΛΠ 

20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής 

υποστήριξης) ή για τις φορολογικές πιστώσεις λόγω επένδυσης. Όµως, αυτό το 

Πρότυπο καλύπτει τη λογιστική των προσωρινών διαφορών που µπορεί να 

προκύψουν από τέτοιες επιχορηγήσεις ή από φορολογικές πιστώσεις λόγω επένδυσης. 
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3.4 Βασικές Αρχές του ∆.Λ.Π.12-Αναγνώριση 
αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων  και 
αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων από 
φορολογητέες και εκπεστέες προσωρινές διαφορές. 
 

Φορολογητέες προσωρινές διαφορές 
 
 

 Για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές θα αναγνωρίζεται µία 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση, εκτός εάν και στην έκταση που η 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει από: 

α) την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ή 

β) 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 συµµετοχές σε 

κοινοπραξίες, θα αναγνωρίζεται µία αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση σύµφωνα 

µε την παράγραφο 39 του προτύπου. 

Προσωρινές διαφορές επίσης προκύπτουν όταν: 

α) Μέσω της αναγνώρισης των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν και 

των υποχρεώσεων που δηµιουργήθηκαν, το κόστος µιας συνένωσης επιχειρήσεων 

κατανέµεται στην εύλογη αξία τους, αλλά καµία ισοδύναµη προσαρµογή δεν γίνεται 

για φορολογικούς σκοπούς (βλ. παράγραφο 19 του προτύπου) 

β) περιουσιακά στοιχεία αναπροσαρµόζονται, δίχως όµως  να γίνει παράλληλα 

ισοδύναµη προσαρµογή για φορολογικούς σκοπούς (βλ. παράγραφο 20 του 

προτύπου) 

γ) προκύπτει υπεραξία σε µία συνένωση επιχειρήσεων (βλ. παράγραφο 21 του 

προτύπου) 

δ) η φορολογική βάση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης κατά την αρχική 

αναγνώριση διαφέρει από την αρχική λογιστική αξία τους, για παράδειγµα όταν µια 
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οικονοµική οντότητα ωφελείται από µη φορολογητέες κρατικές επιχορηγήσεις που 

αφορούν σε περιουσιακά στοιχεία ή 

ε) η λογιστική αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές, υποκαταστήµατα και 

συγγενείς επιχειρήσεις ή των συµµετοχών σε κοινοπραξίες είναι διαφορετική από τη 

φορολογική βάση της επένδυσης ή της συµµετοχής . 

 

Για τις συνενώσεις επιχειρήσεων, βάσει του άρθρου 19, ισχύει ότι το κόστος 

µιας συνένωσης επιχειρήσεων κατανέµεται µέσω της αναγνώρισης των περιουσιακών 

στοιχείων που αποκτήθηκαν και των υποχρεώσεων που δηµιουργήθηκαν στις εύλογες 

αξίες τους κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης. Προσωρινές διαφορές προκύπτουν 

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. π.χ., όταν η λογιστική 

αξία ενός περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται στην εύλογη αξία, αλλά η φορολογική 

βάση του περιουσιακού στοιχείου παραµένει στο κόστος για τον προηγούµενο 

ιδιοκτήτη, προκύπτει µια φορολογητέα προσωρινή διαφορά η οποία καταλήγει σε µία 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. Η προκύπτουσα αναβαλλόµενη φορολογική 

υποχρέωση επηρεάζει την υπεραξία (βλ. παράγραφο 66). 

 

Τα ∆ΠΧΑ επιτρέπουν ή απαιτούν ορισµένα περιουσιακά στοιχεία να τηρούνται 

λογιστικά στην εύλογη αξία ή να αναπροσαρµόζονται (βλ. ∆ΛΠ 16 Ενσώµατα 

πάγια, ∆ΛΠ38 Αυλα περιουσιακά στοιχεία,∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: 

Αναγνώριση και επιµέτρηση και ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα), βάσει του άρθρου 

20 του προτύπου. Έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις, η αναπροσαρµογή ή άλλου είδους 

επαναδιατύπωση ενός περιουσιακού στοιχείου στην εύλογη αξία επιδρά στο 

φορολογητέο κέρδος (ή  ζηµία) για την τρέχουσα περίοδο. Ως εκ τούτου, η 

φορολογική βάση του περιουσιακού στοιχείου προσαρµόζεται και δε δηµιουργείται 

καµία προσωρινή διαφορά. Αντίθετα, σε άλλες πάλι περιπτώσεις, η αναπροσαρµογή 

ή επαναδιατύπωση ενός περιουσιακού στοιχείου δεν επηρεάζει το φορολογητέο 

κέρδος στην περίοδο της αναπροσαρµογής ή επαναδιατύπωσης και, συνεπώς, η 

φορολογική βάση του περιουσιακού στοιχείου δε µεταβάλλεται. 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 
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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. Το ως 

άνω ισχύει ακόµα και αν: 

Α) η οικονοµική µονάδα δεν προτίθεται να εκποιήσει το περιουσιακό στοιχείο. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αναπροσαρµοσµένη λογιστική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου θα ανακτηθεί µέσω της χρησιµοποιήσεώς του και αυτό θα δηµιουργήσει 

φορολογητέο εισόδηµα, το οποίο υπερβαίνει την απόσβεση που θα είναι εκπεστέα για 

φορολογικούς σκοπούς σε µελλοντικές περιόδους ή 

Β) ο φόρος επί του κεφαλαιουχικού κέρδους αναβάλλεται, αν το προϊόν της 

πώλησης του περιουσιακού στοιχείου επενδύεται σε παρόµοια περιουσιακά στοιχεία. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο φόρος θα καταστεί τελικά πληρωτέος κατά την πώληση ή 

χρήση των παρόµοιων περιουσιακών στοιχείων. 

Για την υπεραξία διευκρινίζονται τα εξής: Όταν έχουµε µια συνένωση 

επιχειρήσεων, η υπεραξία που προκύπτει επιµετράται ως το επιπλέον κόστος της 

συνένωσης πέραν της συµµετοχής του αποκτώντος στην καθαρή εύλογη αξία των 

αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων 

υποχρεώσεων του αποκτώµενου. Υπάρχουν  φορολογικές αρχές κρατών που δεν 

επιτρέπουν µειώσεις στη λογιστική αξία της υπεραξίας ως ενός εκπεστέου εξόδου, 

όταν προσδιορίζονται τα φορολογητέα κέρδη. Επιπλέον, στις περιπτώσεις αυτές, το 

κόστος υπεραξίας συχνά δεν είναι εκπεστέο, όταν µία θυγατρική πωλεί την 

υποκείµενη επιχείρησή της. Τότε, 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 (παράγραφος 21 του προτύπου). 

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι µεταγενέστερες µειώσεις µιας αναβαλλόµενης 

φορολογικής υποχρέωσης που δεν έχει αναγνωριστεί επειδή προκύπτει από την 

αρχική αναγνώριση της υπεραξίας θεωρούνται επίσης ως προκύπτουσες από την 

αρχική αναγνώριση της υπεραξίας και συνεπώς δεν αναγνωρίζονται, όπως έχει 
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οριστεί βάσει της παραγράφου 15α του προτύπου. Έτσι, π.χ., αν η υπεραξία που 

δηµιουργείται σε µία συνένωση επιχειρήσεων έχει κόστος 1000, αλλά µηδενική 

φορολογική βάση, η παράγραφος 15α απαγορεύει στην οικονοµική οντότητα να 

αναγνωρίσει την προκύπτουσα αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. Αν η 

οικονοµική οντότητα αναγνωρίσει µεταγενέστερα µία ζηµία αποµείωσης 200 για 

εκείνη την υπεραξία, το ποσό της φορολογητέας προσωρινής διαφοράς που 

σχετίζεται µε την υπεραξία µειώνεται από 1000 σε 800, µε αποτέλεσµα να υπάρχει 

µείωση στην αξία της µη αναγνωρισµένης αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης. 

Εκείνη η µείωση της αξίας της µη αναγνωρισµένης αναβαλλόµενης φορολογικής 

υποχρέωσης θεωρείται επίσης ότι σχετίζεται µε την αρχική αναγνώριση της 

υπεραξίας και συνεπώς απαγορεύεται να αναγνωριστεί σύµφωνα µε την παράγραφο 

15α. 

Όµως, οι  αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις για φορολογητέες 

προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε υπεραξία αναγνωρίζονται, εφόσον δεν 

προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας. Έτσι, π.χ., αν η αποκτηθείσα 

σε συνένωση επιχειρήσεων υπεραξία είχε κόστος 1000 που εκπίπτεται για 

φορολογικούς σκοπούς µε ετήσιο συντελεστή 20 τοις εκατό, αρχίζοντας από το έτος 

της απόκτησης, η φορολογική βάση της υπεραξίας είναι 1000 στην αρχική 

αναγνώριση και 800 στο τέλος του πρώτου έτους της απόκτησης. Αν η λογιστική αξία 

της υπεραξίας στο τέλος του έτους της απόκτησης παραµένει αµετάβλητη στο 1000, 

µία φορολογητέα προσωρινή διαφορά 200 προκύπτει στο τέλος εκείνου του έτους. 

Επειδή εκείνη η φορολογητέα προσωρινή διαφορά δεν σχετίζεται µε την αρχική 

αναγνώριση της υπεραξίας, η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση που προκύπτει 

θα αναγνωριστεί κανονικά. 

 
 

Εκπεστέες προσωρινές διαφορές. 
 

Για κάθε εκπεστέα προσωρινή διαφορά αναγνωρίζεται µια αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση (αναβαλλόµενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο), στο βαθµό 

που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η 

εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί να χρησιµοποιηθεί, εκτός αν το αναβαλλόµενο 

φορολογικό περιουσιακό στοιχείο προκύπτει από την αρχική αναγνώριση 

περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε συναλλαγή που: 
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α) δεν είναι συνένωση επιχειρήσεων και 

β) 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 επιχειρήσεις και µε συµµετοχές σε 

κοινοπραξίες, το αναβαλλόµενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο θα αναγνωρίζεται 

σύµφωνα µε την παράγραφο 44 του Προτύπου. 

Όπως τονίζεται  στην παράγραφο 25 του Προτύπου, όταν προκύπτει ένα 

αναβαλλόµενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο, πρέπει να καταχωρείται µόνο κατά 

την έκταση που αναµένεται να υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο εισόδηµα έναντι του 

οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η καταχώριση αναβαλλόµενου φορολογικού περιουσιακού στοιχείου δεν 

είναι επιτρεπτή. 

 

3.5 Βασικές Αρχές του ∆.Λ.Π.12- Αναγνώριση 
αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων από 
αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες και αχρησιµοποίητους 
πιστωτικούς φόρους. 
 

Εκτός από την περίπτωση που παρουσιάσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, όπου 

γίνεται αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων λόγω 

εκπεστέων προσωρινών διαφορών, έχουµε και την περίπτωση που αναγνωρίζονται 

αναβαλλόµενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία εξαιτίας αχρησιµοποίητων 

φορολογικών ζηµιών και πιστωτικών φόρων. 

Για τη µεταφορά αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών και πιστωτικών 

φόρων θα αναγνωρίζεται ένα αναβαλλόµενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο, στο 

βαθµό που αναµένεται ότι θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος έναντι του 

οποίου οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες και πιστωτικοί φόροι µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν. 

Τα κριτήρια για την αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών 

στοιχείων που προκύπτουν από τη µεταφορά εις νέον των αχρησιµοποίητων 

φορολογικών ζηµιών και πιστωτικών φόρων, βάσει της παραγράφου 34, είναι τα ίδια 

όπως τα κριτήρια για την αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών 
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στοιχείων που προκύπτουν από εκπεστέες προσωρινές διαφορές. Η ύπαρξη 

αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών αυτή καθ’αυτή όµως αποτελεί ισχυρή 

απόδειξη ότι πιθανότατα να µην υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος. Ως εκ 

τούτου, όταν η οικονοµική µονάδα έχει ιστορικό πρόσφατων ζηµιών, αυτή θα 

αναγνωρίζει ένα αναβαλλόµενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει από 

αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες ή πιστωτικούς φόρους, µόνον κατά την έκταση 

που θα έχει επαρκείς φορολογητέες προσωρινές διαφορές ή υπάρχει άλλη πειστική 

απόδειξη ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου οι 

αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες ή πιστωτικοί φόροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν 

από την οικονοµική οντότητα. Όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση, η παράγραφος 82 

απαιτεί γνωστοποίηση του ποσού του αναβαλλόµενου φορολογικού περιουσιακού 

στοιχείου και της φύσης της απόδειξης που στηρίζει την αναγνώρισή της. 

Συµπληρωµατικά στα ως άνω βάσει της παραγράφου 36, η οικονοµική µονάδα 

εξετάζει τα ακόλουθα κριτήρια κατά την εκτίµηση της πιθανότητας ότι θα υπάρξει 

φορολογητέο κέρδος: 

α) αν η οικονοµική οντότητα έχει επαρκείς φορολογητέες προσωρινές 

διαφορές, που αφορούν την ίδια φορολογική αρχή και την ίδια φορολογητέα 

οικονοµική οντότητα, οι οποίες θα καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά έναντι των 

οποίων οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες ή αχρησιµοποίητοι πιστωτικοί φόροι 

µπορεί να χρησιµοποιηθούν πριν από την εκπνοή τους 

β) αν αναµένεται ότι η οικονοµική οντότητα θα έχει φορολογητέα κέρδη πριν 

από την εκπνοή των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών ή αχρησιµοποίητων 

πιστωτικών φόρων 

γ) αν οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες προέρχονται από συγκεκριµένες 

αιτίες, που είναι απίθανο να συµβούν ξανά και 

δ) αν υπάρχει στην οικονοµική οντότητα φορολογικός προγραµµατισµός (βλ. 

παράγραφο 30) που θα δηµιουργήσει φορολογητέο κέρδος στην περίοδο στην οποία 

οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες ή αχρησιµοποίητοι πιστωτικοί φόροι µπορεί 

να χρησιµοποιηθούν. 

Στο βαθµό που δεν αναµένεται ότι θα υπάρξει φορολογητέο κέρδος έναντι του 

οποίου οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες ή αχρησιµοποίητοι πιστωτικοί φόροι 

µπορεί να χρησιµοποιηθούν, δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενο φορολογικό 

περιουσιακό στοιχείο. 
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3.6 Βασικές Αρχές του ∆.Λ.Π.12- Επιµέτρηση 
 

 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (περιουσιακά στοιχεία) για την 

τρέχουσα και τις προηγούµενες περιόδους θα επιµετρώνται 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. 

Τα αναβαλλόµενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις θα 

επιµετρώνται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένονται να εφαρµοστούν 

στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο ή η 

υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς 

νόµους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού. 

 
 

3.7 Βασικές Αρχές του ∆.Λ.Π.12- Αναγνώριση του τρέχοντος 
και αναβαλλόµενου φόρου 

 
 

Στις παραγράφους 58 ως 62 του Προτύπου επισηµαίνεται ότι ο τρέχων και ο 

αναβαλλόµενος φόρος θα αναγνωρίζεται στα έσοδα ή στα έξοδα και θα 

περιλαµβάνεται στο κέρδος ή τη ζηµία της περιόδου, εκτός εάν ο φόρος προκύπτει 

από: 

α) συναλλαγή ή γεγονός αναγνωρισµένο κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια κατά 

την ίδια ή διαφορετική περίοδο ή 

β) µία συνένωση επιχειρήσεων 

Οι περισσότερες αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά 

στοιχεία προκύπτουν όταν έσοδα ή έξοδα περιλαµβάνονται στο λογιστικό κέρδος 

µιας περιόδου, αλλά περιλαµβάνονται στο φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζηµία) 

διαφορετικής περιόδου. Ο προκύπτων αναβαλλόµενος φόρος αναγνωρίζεται στην 

κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων 
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και υποχρεώσεων µπορεί να µεταβληθεί και αν ακόµη δεν υπάρχει µεταβολή στο 

ποσό των σχετικών προσωρινών διαφορών. Αυτό µπορεί να προκύπτει, για 

παράδειγµα, από: 

α) µεταβολή στους φορολογικούς συντελεστές ή φορολογικούς νόµους 

β) επανεκτίµηση της ανακτησιµότητας των αναβαλλόµενων φορολογικών 

περιουσιακών στοιχείων ή 

γ) µεταβολή στον αναµενόµενο τρόπο της ανάκτησης ενός περιουσιακού 

στοιχείου. 

Όµως, τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτούν ή επιτρέπουν ορισµένα στοιχεία να πιστώνονται ή 

να χρεώνονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια. Τέτοια στοιχεία µπορεί να είναι: 

α) µία µεταβολή στη λογιστική αξία που προκύπτει από την αναπροσαρµογή 

των ενσωµάτων παγίων (βλ. ∆ΛΠ 16) 

β) προσαρµογή στο υπόλοιπο έναρξης των κερδών εις νέον που προκύπτει είτε 

από µεταβολή λογιστικής πολιτικής που εφαρµόζεται αναδροµικά είτε από διόρθωση 

λάθους (βλ. ∆ΛΠ 8  Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και 

λάθη) 

γ) συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη µετατροπή των 

οικονοµικών καταστάσεων µιας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό (βλ. ∆ΛΠ 21 Οι 

επιδράσεις µεταβολών των τιµών συναλλάγµατος) και 

δ) ποσά που προκύπτουν κατά την αρχική αναγνώριση του στοιχείου των ιδίων 

κεφαλαίων ενός σύνθετου χρηµατοοικονοµικού µέσου (∆ΛΠ 39). 

 
 

3.8 Βασικές Αρχές του ∆.Λ.Π.12- Γνωστοποιήσεις 
 
 

Τα σηµαντικά ποσά από τα οποία αποτελείται το έξοδο φόρου (έσοδο) θα 

γνωστοποιούνται ξεχωριστά (παράγραφοι 79-82 του προτύπου) 

Στο έξοδο φόρου (έσοδο) µπορεί να περιλαµβάνονται: 

α) τρέχοντα έξοδα (έσοδα) φόρου, β) κάθε προσαρµογή που αναγνωρίζεται 

στην περίοδο για τρέχοντες φόρους προηγούµενων περιόδων, γ) το ποσό του 

αναβαλλόµενου εξόδου (εσόδου) φόρου που σχετίζεται µε τη δηµιουργία και 

αναστροφή των προσωρινών διαφορών,δ) το ποσό του αναβαλλόµενου εξόδου 

(εσόδου) φόρου που σχετίζεται µε µεταβολές στους φορολογικούς συντελεστές ή την 
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επιβολή νέων φόρων, ε) το ποσό της ωφέλειας που προκύπτει από φορολογική ζηµία 

που δεν είχε αναγνωριστεί προηγουµένως, πιστωτικό φόρο ή προσωρινή διαφορά 

προηγούµενης περιόδου, που χρησιµοποιείται για τη µείωση του τρέχοντος εξόδου 

φόρου, στ) το ποσό της ωφέλειας από φορολογική ζηµία που δεν είχε αναγνωριστεί 

προηγουµένως, πιστωτικό φόρο ή προσωρινή διαφορά προηγούµενης περιόδου, που 

χρησιµοποιείται για τη µείωση του αναβαλλόµενου εξόδου φόρου, ζ) αναβαλλόµενο 

έξοδο φόρου, που προκύπτει από την υποτίµηση ή αναστροφή προηγούµενης 

υποτίµησης, ενός αναβαλλόµενου φορολογικού περιουσιακού στοιχείου σύµφωνα µε 

την παράγραφο 56 και η) το ποσό του εξόδου (εσόδου) φόρου που σχετίζεται µε 

εκείνες τις αλλαγές των λογιστικών πολιτικών και τα λάθη που περιλαµβάνονται στο 

κέρδος ή τη ζηµία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 , επειδή δεν µπορούν να λογιστικοποιηθούν 

αναδροµικά. 

 

Τα ακόλουθα θα γνωστοποιούνται ξεχωριστά επίσης: 

α) το σύνολο του τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου που αφορά σε στοιχεία 

που χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν στα ίδια κεφάλαια, β) µια εξήγηση της σχέσης µεταξύ 

του εξόδου (εσόδου) φόρου και του λογιστικού κέρδους, µε αµφότερους τους 

ακόλουθους τρόπους ή µε έναν από αυτούς: 

i) µία αριθµητική συµφωνία µεταξύ εξόδου (εσόδου) φόρου και του γινόµενου 

του λογιστικού κέρδους πολλαπλασιαζόµενου µε τον εφαρµοστέο φορολογικό 

συντελεστή, (ή συντελεστές), γνωστοποιώντας επίσης τη βάση στην οποία 

υπολογίζεται ο εφαρµοστέος φορολογικός συντελεστής (ή συντελεστές) ή 

ii) 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, γ) µία εξήγηση των 

µεταβολών στον εφαρµοστέο συντελεστή ή συντελεστές, σε σχέση µε την 

προηγούµενη λογιστική περίοδο, δ) το ποσό (και ηµεροµηνία λήξης, αν υπάρχει) των 

εκπεστέων προσωρινών διαφορών, αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών και 

αχρησιµοποίητων πιστωτικών φόρων, για τους οποίους κανένα αναβαλλόµενο 

φορολογικό περιουσιακό στοιχείο δεν αναγνωρίζεται στον ισολογισµό, ε) το 

συγκεντρωτικό ποσό των προσωρινών διαφορών που συνδέονται µε επενδύσεις σε 

θυγατρικές, υποκαταστήµατα, συγγενείς και µε συµµετοχές σε κοινοπραξίες, για το 

οποίο δεν έχουν αναγνωρισθεί αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις, στ) σε 
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σχέση µε κάθε είδος προσωρινών διαφορών και σε σχέση µε κάθε είδος 

αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών και αχρησιµοποίητων πιστωτικών φόρων:  

i) το ποσό των αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων που αναγνωρίσθηκε στον ισολογισµό για κάθε παρουσιαζόµενη 

περίοδο, 

ii) το ποσό του αναβαλλόµενου φορολογικού εσόδου ή εξόδου που 

αναγνωρίσθηκε στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, αν αυτό δεν είναι 

εµφανές από τις µεταβολές στα ποσά που αναγνωρίστηκαν στον ισολογισµό, 

ζ) σε σχέση µε διακοπείσες δραστηριότητες, το έξοδο φόρου που αφορά: 

i) στο κέρδος ή ζηµία από τη διακοπή και 

ii) στο κέρδος ή ζηµία από συνήθεις εργασίες της διακοπείσας δραστηριότητας, 

µαζί µε τα αντίστοιχα ποσά για κάθε προηγούµενη περίοδο που παρουσιάζεται και 

η) 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 αναγνωρίσθηκαν ως 

υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Η οικονοµική οντότητα θα γνωστοποιεί το ποσό ενός αναβαλλόµενου 

φορολογικού περιουσιακού στοιχείου και τη φύση της απόδειξης που στηρίζει την 

αναγνώρισή του, όταν: 

α) η χρησιµοποίηση του αναβαλλόµενου φορολογικού περιουσιακού στοιχείου 

εξαρτάται από µελλοντικά φορολογητέα κέρδη, επί πλέον των κερδών που 

ανακύπτουν από την αναστροφή υπαρχουσών φορολογητέων προσωρινών διαφορών 

και 

β) η οικονοµική οντότητα υπέστη ζηµία είτε στην τρέχουσα είτε σε 

προηγούµενη περίοδο, στην ίδια φορολογική δικαιοδοσία στην οποία προέκυψε το 

αναβαλλόµενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο. 

Για την καλύτερη κατανόηση όλων των ως άνω αναφερθέντων ακολουθούν 

πρακτικά παραδείγµατα. 

 

3.9 Λογιστικός  Χειρισµός Αναβαλλόµενης Φορολογίας-
Πρακτικό παράδειγµα 
 

Η επιχείρηση «Chalki» Α.Ε. αγόρασε πάγιο την 01/01/2008, αξίας 100.000 € 
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και άρχισε αµέσως να το χρησιµοποιεί. Φορολογικός συντελεστής απόσβεσης 15% (ή 

100/15 = 6,666 έτη) και τα φορολογητέα κέρδη για τη χρήση 2008 είναι 305.000 €. Η 

∆ιοίκηση έκρινε ότι ο ωφέλιµος χρόνος ζωής είναι τα 5 έτη. Άρα ο λογιστικός 

συντελεστής απόσβεσης είναι 20% (100/5 έτη). Τέλος, ο φορολογικός συντελεστής 

θεωρούµε ότι µένει σταθερός σε 25% για όλα τα χρόνια και τα λογιστικά κέρδη είναι 

300.000 €. Με αυτά τα δεδοµένα: 

 
Για να προσδιορίσουµε τον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος χρησιµοποιούµε 

τη µέθοδο που γίνεται αποδεκτή από το ∆ΛΠ 12 και είναι γνωστή ως µέθοδος µε 

βάση τα υπόλοιπα των λογαριασµών ισολογισµού (σε αντίθεση µε τη µέθοδο µε βάση 

την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης). Αυτή έχει ως αφετηρία τους λογαριασµούς 

ενεργητικού και υποχρεώσεων από τους οποίους εκπορεύονται οι διαφορές µεταξύ 

λογιστικών και φορολογικών αποτελεσµάτων. 

Έτσι έχουµε: 

 
Χρήση 2008 
Αποσβέσεις µε βάση των ωφέλιµο χρόνο ζωής: 100.000 *20% = 20.000 
Αποσβέσεις µε βάση το νόµιµο συντελεστή:      100.000 *15% = 15.000 
 

Σύµφωνα µε όσα παρατέθηκαν στο θεσµικό πλαίσιο γνωρίζουµε ότι στο τέλος 

του 2008 έχουµε: 

Λογιστική βάση του Παγίου:                            80.000 (100.000-20.000) 
Φορολογική βάση του Παγίου:                         85.000 (100.000-15.000) 
 
∆ιαφορά λογιστικής µε φορολογική βάση:       -5.000 
 
Αφού Λογιστική < Φορολογική Βάση => προσωρινή εκπεστέα διαφορά. Άρα και 
αναγνώριση Αναβαλλόµενης Φορολογικής Απαίτησης (Α.Φ.Α.)=  5000 *25% = 
1.250 €.  

Τονίζουµε ότι οι διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης των 

λογαριασµών του ισολογισµού θα επηρεάσουν τον υπολογισµό του φόρου 

εισοδήµατος για µελλοντικές περιόδους. Αντίθετα για τον υπολογισµό του φόρου 

εισοδήµατος της χρήσης µας, λαµβάνονται υπόψη µόνο οι διαφορές λογιστικής και 

φορολογικής βάσης της κατάστασης αποτελεσµάτων. 

Έτσι: 
                        Χ  18.13  Α.Φ.Α.  1.250 
                                            Π   86.70       Α/Χ-Έσοδο από φόρο εισοδήµατος 1.250 €             
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Για να κατανοήσουµε την παραπάνω λογιστική εγγραφή θα δείξουµε και τα 

κάτωθι: 

31.12.2008 Λογιστικά κέρδη 300.000  

Στον Πίνακα Φορολογικής Αναµόρφωσης όπου προσδιορίζουµε τα 

φορολογητέα κέρδη θα έχουµε: 

 
I) Λογιστικά Κέρδη ισολογισµού (προ φόρων)                                300.000 

 
II)  Προσωρινές διαφορές          

 

                                                           Λογιστικές      Φορολογικές                      

 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων           (20.000)    (15.000)         +5000        
   
   ΙΙΙ)    Μόνιµες διαφορές                                                                            0 

 
Φορολογητέα Κέρδη                                                                                   305.000 
 
Φόρος Εισοδήµατος                                                        (305.000*25%)= 76.250 

 
 
Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης θα εµφανίζει: 
 
            Λογιστικά κέρδη                        300.000 

- Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος       76.250 
+    Αναβαλλόµενος Φ.Εις/τος            1.250 
 
 
 
Οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές θα είναι: 
Χ    86.60   A/X Έξοδο από Φόρο Εισοδήµατος   76.250 
                           Π  54.07 Υποχρεώσεις από Φόρο Εισοδήµατος   76.250    και 
 
Χ   18.13  Α.Φ.Α.  1.250 
                          Π Α/Χ-Έσοδο από φόρο εισοδήµατος 1.250 €             
 
Ο λογαριασµός 18.13 θα εµφανίζεται παραστατικά ενηµερωµένος ως εξής: 
                                                                 18.13Αναβαλλόµενος φόρος από ΠάγιοΧ 

                             1.250                                     Ι  
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Για τα πρώτα λοιπόν 5 φορολογικά έτη (χρήσεις) από 2008 έως και 2012 ο ως 
άνω λογαριασµός θα χρεώνεται συνέχεια µε ποσό 2.000 µε την ίδια διαδικασία 
που περιγράψαµε διεξοδικά. Έτσι 31.12.2012 θα εµφανίζεται: 
 
                                                                18.13Αναβαλλόµενος φόρος από Πάγιο Χ 

                             6.250                                     Ι  
 
 
Το 6ο φορολογικό έτος, το 2013 θα έχουµε: 
 

Χρήση 2013 
Αποσβέσεις µε βάση των ωφέλιµο χρόνο ζωής:     0 
Αποσβέσεις µε βάση το νόµιµο συντελεστή:      100.000 *15% = 15.000 
 
Σύµφωνα µε όσα παρατέθηκαν στο θεσµικό πλαίσιο γνωρίζουµε ότι στο τέλος του 
2013 έχουµε: 
Λογιστική βάση του Παγίου   :                            0          (100.000-100.000) 
Φορολογική βάση του Παγίου:                        10.000  (100.000-90.000) 
 
∆ιαφορά λογιστικής µε φορολογική βάση:       -10.000 
 
Αφού Λογιστική < Φορολογική Βάση => προσωρινή εκπεστέα διαφορά. Άρα 
υπάρχει Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση (Α.Φ.Α.)=  10.000 *25% = 2.500 € 
στο τέλος του 2013, που όπως τονίσαµε προηγουµένως θα επηρεάσει τον 
υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος για µελλοντικές περιόδους. 
Έτσι η εταιρία θα προσαρµόσει το υπόλοιπο του  18.13 Αναβαλλόµενος φόρος από 
Πάγιο Χ που είναι 6.250 στο ποσό των 2.500 € µε την κάτωθι εγγραφή: 
                        Χ  86.70      Α/Χ-Έξοδο από φόρο εισοδήµατος 3.750 €             
                                            Π   18.13  Α.Φ.Α.   3.750 € 
 

Για να κατανοήσουµε την παραπάνω λογιστική εγγραφή θα δείξουµε και τα 

κάτωθι: 

31.12.2013 Λογιστικά κέρδη 300.000  

Στον Πίνακα Φορολογικής Αναµόρφωσης όπου προσδιορίζουµε τα 

φορολογητέα κέρδη θα έχουµε: 

 
III)  Λογιστικά Κέρδη ισολογισµού (προ φόρων)                                300.000 

  
IV)  Προσωρινές διαφορές          

 

                                                           Λογιστικές    Φορολογικές                      
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Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων           (0)          (15.000)         -15.000        
   
 
   ΙΙΙ)    Μόνιµες διαφορές                                                                                0 

 
Φορολογητέα Κέρδη                                                                                   285.000 
 
Φόρος Εισοδήµατος                                                        (285.000*25%)= 71.250 

 
 
Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης θα εµφανίζει: 
 
            Λογιστικά κέρδη                        300.000 

- Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος       71.250 
-    Αναβαλλόµενος Φ.Εις/τος            3.750 (Αναβ/νη Φ.Υποχρέωση 
:15.000*25%) 
 
 
 

Οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές θα είναι: 

Χ    86.60   A/X Έξοδο από Φόρο Εισοδήµατος   71.250 
                           Π  54.07 Υποχρεώσεις από Φόρο Εισοδήµατος   71.250    και 
 

       Χ   86.70   Α/Χ-Έξοδο από φόρο εισοδήµατος 3.750 €             
                                            Π   18.13  Α.Φ.Α.   3.750 € 
Ο λογαριασµός 18.13 θα εµφανίζεται παραστατικά ενηµερωµένος στις 
31.12.2013 ως εξής: 
                                                                 18.13Αναβαλλόµενος φόρος από ΠάγιοΧ 

                             6.250                                     Ι                         3.750 
 

∆ηλ. 2500 € χρεωστικό υπόλοιπο, όσο δηλαδή είχαµε προσδιορίσει εξαρχής 

από τη ∆ιαφορά λογιστικής µε φορολογική βάση:  -10.000, από το υπόλοιπο του 

λογαριασµού του παγίου στον ισολογισµό 31.12.2013. 

 
Τέλος τη χρήση 2014, 
Αποσβέσεις µε βάση των ωφέλιµο χρόνο ζωής:     0 
Αποσβέσεις µε βάση το νόµιµο συντελεστή:      100.000 *15%*2/3 = 10.000 
 
Σύµφωνα µε όσα παρατέθηκαν στο θεσµικό πλαίσιο γνωρίζουµε ότι στο τέλος του 
2014 έχουµε: 
Λογιστική βάση του Παγίου:                            0          (100.000-100.000) 
Φορολογική βάση του Παγίου:                         0          (100.000-100.000) 
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∆ιαφορά λογιστικής µε φορολογική βάση:       0. Λογικό, καθώς πλέον 

τακτοποιούν όλοι οι αναβαλλόµενοι φόροι και δεν  µένει κάτι να επηρεάσει τον 

υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος για µελλοντικές περιόδους. 

Έτσι, µε την ίδια λογική που δείξαµε παραπάνω, η εταιρία θα προσαρµόσει το 

υπόλοιπο του  18.13 Αναβαλλόµενος φόρος από Πάγιο Χ που είναι 2.500 στο ποσό 

των 0 € µε την κάτωθι εγγραφή: 

                        Χ  86.70      Α/Χ-Έξοδο από φόρο εισοδήµατος 2.500 €             
                                            Π   18.13  Α.Φ.Α.   2.500 €. 

 

3.10 Λογιστικός Χειρισµός σε Ειδικές Περιπτώσεις 
Αναβαλλοµένης Φορολογίας: Επανεκτίµηση-
Αναπροσαρµογή Στοιχείων Ενεργητικού 

 

Όπως είδαµε στο άρθρο 20 του ∆ΛΠ12, τα ∆ΠΧΑ επιτρέπουν ή απαιτούν 

ορισµένα περιουσιακά στοιχεία να τηρούνται λογιστικά στην εύλογη αξία ή να 

αναπροσαρµόζονται (βλ. για παράδειγµα, ∆ΛΠ 16 Ενσώµατα πάγια, ∆ΛΠ38 Αυλα 

περιουσιακά στοιχεία, ∆ΛΠ39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και 

επιµέτρηση και ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα). Σε ορισµένες περιπτώσεις, η 

αναπροσαρµογή ή άλλου είδους επαναδιατύπωση ενός περιουσιακού στοιχείου στην 

εύλογη αξία επηρεάζει το φορολογητέο κέρδος (ή ζηµία) για την τρέχουσα περίοδο. 

Εποµένως, η φορολογική βάση του περιουσιακού στοιχείου προσαρµόζεται και καµία 

προσωρινή διαφορά δεν προκύπτει. Αντίθετα, σε άλλες περιπτώσεις, 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. Κάτι τέτοιο ισχύει και όταν: 
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α) η οικονοµική οντότητα δεν προτίθεται να εκποιήσει το περιουσιακό στοιχείο. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αναπροσαρµοσµένη λογιστική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου θα ανακτηθεί µέσω της χρησιµοποιήσεώς του και αυτό θα δηµιουργήσει 

φορολογητέο εισόδηµα, το οποίο υπερβαίνει την απόσβεση που θα είναι εκπεστέα για 

φορολογικούς σκοπούς σε µελλοντικές περιόδους ή 

β) ο φόρος επί του κεφαλαιουχικού κέρδους αναβάλλεται, αν το προϊόν της 

πώλησης του περιουσιακού στοιχείου επενδύεται σε παρόµοια περιουσιακά στοιχεία. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο φόρος θα καταστεί τελικά πληρωτέος κατά την πώληση ή 

χρήση των παρόµοιων περιουσιακών στοιχείων. 

Σχήµα 3 : Λογιστικός χειρισµός επανεκτίµησης 

Πηγή: www.globaltraining.gr 
Προς καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω θα ακολουθήσει ένα πρακτικό 

παράδειγµα: 

Παράδειγµα 

Η Επιχείρηση «ΑΡΚΤΩΝ Α.Ε.» την 31/12/2011 αναπροσαρµόζει οικόπεδο 

µε αξία κτήσης 400.000€ στην εύλογη αξία του στις 550.000€. Ο φορολογικός 

συντελεστής για τα κέρδη από  πώληση στοιχείων του ενεργητικού  είναι 29%. 

Επανεκτίµηση

Λογιστική Αξία > 
Φορολογική Βάση

Λογιστική Αξία < 
Φορολογική Βάση

Αναβαλλόµενη 
Φορολογική Υποχρέωση

Μελλοντικό Φορολογικό

Στοιχείο Ενεργητικού 

Κέρδος επανεκτίµησης * 
Φορολογικός συντελεστής

Χρέωση 
Φορολογικό στοιχείο 

Ενεργητικού 

Χρέωση 
Αποθεµατικό επανεκτίµησης

Πίστωση 
Στη ζηµία επανεκτίµησης

Πίστωση 
Φορολογική Υποχρέωση
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Αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ποσού (150.000 * 29%)= 

43.500 σε χρέωση του λογαριασµού των ιδίων κεφαλαίων Αποθεµατικό 

Αναπροσαρµογής Παγίων. Οι λογιστικές εγγραφές που θα ακολουθήσουν έχουν ως 

εξής: 

 

Εγγραφή 1 Χρέωση Πίστωση 

 

 
 
 

Εγγραφή 2 Χρέωση Πίστωση 
 

Αποθεµατικό Αναπροσαρµογής 
Παγίων 

 
43.500 

 

 
Αναβαλλόµενη Φορολογική 
Υποχρέωση 

  
43.500 

Οικόπεδο 150.000

Αποθεµατικό Αναπροσαρµογής

Παγίων 150.000
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3.11 Λογιστικός Χειρισµός σε Ειδικές Περιπτώσεις 
Αναβαλλοµένης Φορολογίας: Υπεραξία και Επενδύσεις σε 
Θυγατρικές, Συγγενείς και Κοινοπραξίες 

 
Το ∆.Λ.Π. 12 όπως εκθέσαµε δεν επιτρέπει την αναγνώριση αναβαλλόµενης 

φορολογικής υποχρέωσης σε σχέση µε την υπεραξία καθώς αυτό θα είχε ως 

αποτέλεσµα την αύξηση της υπεραξίας ως υπολειµµατικού ποσού και περαιτέρω 

αύξηση της αναβαλλόµενης φορολογίας και νέα µεταβολή της υπεραξίας. Η 

απαγόρευση ισχύει κατά την έκταση που η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 

σχετίζεται µε την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας. Με  τη βοήθεια των  παρακάτω 

παραδειγµάτων  θα  κατανοηθούν  καλύτερα  οι  δύο  περιπτώσεις που διακρίνονται 

στο σηµείο αυτό.Ακολουθούν αριθµητικά παραδείγµατα: 

 
• Το φορολογικό έτος 2011 η εταιρία Α εξαγοράζει τη Β. 

Προκύπτει υπεραξία 5.000 €. Οι φορολογικές αρχές δεν αναγνωρίζουν την 

υπεραξία και εποµένως για τη διαφορά 5.000€ µεταξύ λογιστικής αξίας και 

φορολογικής βάσης δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογία καθώς 

υπάρχει αρχική αναγνώριση της υπεραξίας. Αν στο τέλος του 2012, η 

επιχείρηση αναγνωρίζει ζηµία από µείωση της υπεραξίας ύψους 8.000€ 

και πάλι δε θα αναγνωριστεί αναβαλλόµενη φορολογία. Ο λόγος που 

συµβαίνει αυτό είναι ότι η µεταγενέστερη µείωση της λογιστικής αξίας της 

υπεραξίας προκύπτει από αρχική αναγνώριση. 

• Τέλος του φορολογικού έτους 2011 η εταιρία Ε εξαγοράζει τη 

Ζ.  Προκύπτει υπεραξία 100.000 € που δεν αποσβένεται (∆.Π.Χ.Π. 3). 

Όµως, η φορολογική νοµοθεσία επιτρέπει αποσβέσεις υπεραξίας 20% το 

χρόνο. Ως εκ τούτου, το 2012 θα προκύψει αναβαλλόµενη φορολογική 

υποχρέωση από φορολογητέα προσωρινή διαφορά ποσού 20.000€. (Το 2011 

η φορολογική βάση της υπεραξίας είναι 100.000€, ενώ το 2012 είναι 

100.000-20.000 =80.000). 
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3.12. Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα- Εισαγωγικά 
 

 
Σκοπός κάθε οικονοµίας είναι η οικονοµική ανάπτυξη και η οικονοµική και 

κοινωνική ευηµερία. Βάση για την οργάνωση της οικονοµίας και ταυτόχρονα 

αφετηρία για την οικονοµική ανάπτυξη αποτελούν οι δύο κύριοι τοµείς οικονοµικής 

δραστηριότητας, ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας. Εποµένως οι οικονοµικές µονάδες 

σε κάθε οικονοµία κατατάσσονται σε έναν από τους δύο τοµείς, δηµόσιο ή 

ιδιωτικό. Οι οικονοµικές αυτές µονάδες στο τέλος κάθε οικονοµικής χρήσης 

εµφανίζουν θετικό ή αρνητικό υπόλοιπο  (πλεόνασµα ή έλλειµµα) ή µηδενικό 

(ισοσκελισµένες ροές) (Αγγελόπουλος, 2010). 

Στο σηµείο αυτό παρεµβαίνει το χρηµατοπιστωτικό ή χρηµατοοικονοµικό 

σύστηµα (financial system), βασική λειτουργία του οποίου είναι η συγκέντρωση των 

πλεοναζόντων κεφαλαίων της οικονοµίας από τις πλεονασµατικές µονάδες και η 

αποτελεσµατική διοχέτευσή τους σε όσες οικονοµικές µονάδες χρειάζονται αυτά τα 

κεφάλαια για επενδυτικούς ή καταναλωτικούς λόγους, δηλαδή στις ελλειµµατικές 

µονάδες .Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, λοιπόν, υποστηρίζει διάφορες µορφές 

άµεσης και έµµεσης χρηµατοδότησης.2 Η αποτελεσµατική κατανοµή των κεφαλαίων 

αυτών πραγµατοποιείται µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ή προϊόντα (financial 

instruments)3, τα οποία έχουν δηµιουργηθεί για να καλύψουν τις ανάγκες και τις 

εξελίξεις στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και διοχετεύονται  στο χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα µέσω των χρηµατοπιστωτικών αγορών (financial markets). Παράλληλα, η 

ανάπτυξη των αγορών οδηγεί στη βελτίωση των χαρακτηριστικών των 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, αλλά και στη δηµιουργία νέων προϊόντων. 

Η δηµιουργία και η ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, καθώς 

και των µέσων που το αποτελούν δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχαν «προβλήµατα» 

µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών. Η άµεση επικοινωνία αποταµιευτών και 
                                                           
2
 Άµεση χρηµατοδότηση εννοούµε την έκδοση και προσφορά αξιόγραφων από τις ελλειµµατικές 

µονάδες της οικονοµίας προς τις πλεονασµατικές µονάδες, ενώ έµµεση χρηµατοδότηση εννοούµε τη 

διαµεσολάβηση των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών ανάµεσα στις πλεονασµατικές και ελλειµµατικές 

µονάδες (Σαπουντζόγλου και Πεντότης, 2009). 

 
3 Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα αποτελούν τα οχήµατα που µεταφέρονταιτα κεφάλαια εντός του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.  
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δανειζοµένων δεν είναι εύκολη, αφού συνήθως τα δύο µέρη δε διαθέτουν τις 

απαιτούµενες γνώσεις, τις κατάλληλες πληροφορίες και τον απαιτούµενο χρόνο, 

ώστε να καταλήξουν σε µια αποτελεσµατική προσέγγιση. Ακόµη, όµως, και αν 

επιτύχουν την προσέγγιση δεν είναι σίγουρο ότι θα καταλήξουν σε συµφωνία, αφού 

στις περισσότερες περιπτώσεις τόσο οι ποσοτικές όσο και οι χρονικές τους ανάγκες 

διαφέρουν. Πρόσθετα, ακόµη και αν υπάρξει πιθανή συµφωνία δε διασφαλίζεται η 

ολοκλήρωση της συναλλαγής, αφού η φερεγγυότητα των αντισυµβαλλοµένων δεν 

είναι εξασφαλισµένη. Τα προβλήµατα αυτά αποτέλεσαν τη βασική αιτία εµφάνισης 

και ανάπτυξης των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, που αποτελούν το βασικό µέσο 

λειτουργίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος (Αγγελόπουλος, 2010). 

 

3.13. Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα- Τραπεζικοί κίνδυνοι 
 

Η λειτουργία και τα οικονοµικά µεγέθη των τραπεζών και των άλλων 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων διατρέχονται από πλήθος κινδύνων, κατά συνέπεια, 

οφείλουν να εκτιµούν την πιθανότητα πρόκλησης οικονοµικών ζηµιών, να µετρούν 

το µέγεθος αυτών, να λαµβάνουν µέτρα για την αποφυγή τους, να τους 

αντισταθµίζουν και να διενεργούν προβλέψεις επί των καθαρών περιουσιακών 

στοιχείων του ιδρύµατος. Κάθε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα έχει εξειδικευµένο τοµέα 

διαχείρισης κινδύνων (risk management) που ασχολείται µε τη διάγνωση της µορφής 

κάθε κινδύνου, την εκτίµηση του µεγέθους της κάθε πιθανολογούµενης οικονοµικής 

ζηµιάς που θα προκύψει και την ανάπτυξη µηχανισµών εξουδετέρωσης ή 

αντιστάθµισής τους (Σαπουντζόγλου και Πεντότης, 2009). Οι κίνδυνοι συνοψίζονται: 

 

� Πιστωτικός Κίνδυνος: ως πιστωτικός (credit risk) ορίζεται ο κίνδυνος 

που αντιµετωπίζει µια τράπεζα να αθετήσουν οι πιστούχοι της τις 

υποχρεώσεις τους απέναντί της. Ο κίνδυνος αυτός προέρχεται από τη 

βασική λειτουργία των τραπεζών, δηλαδή τη χορήγηση δανείων και ως εκ 

τούτου ο έλεγχος της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων αποτελεί 

υψηλή προτεραιότητα για τα τραπεζικά ιδρύµατα (Χριστόπουλος και 

Ντόκας, 2012). Ο κίνδυνος αυτός αφορά τα στοιχεία του ενεργητικού µια 

τράπεζας και συγκεκριµένα τις απαιτήσεις κατά πελατών. Η καταγραφή του 

«υπονοµεύει» το δείκτη φερεγγυότητας της τράπεζας, µειώνει την παρούσα 
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αξία του χορηγητικού χαρτοφυλακίου της, ενώ η πραγµατοποίηση των 

σχετικών ζηµιών αποµειώνει την καθαρή περιουσιακή της θέση. 

� Κίνδυνος Επιτοκίου: ο κίνδυνος επιτοκίου (interest rate risk) 

οφείλεται στην επίδραση που ασκούν ενδεχόµενες µεταβολές των 

επιτοκίων σε στοιχεία και µεγέθη του ενεργητικού και του παθητικού µια 

τράπεζας που είναι ευαίσθητα σε αυτές και ανάλογα µε το βαθµό 

ευαισθησίας κάθε στοιχείου, οι µεταβολές των επιτοκίων επιδρούν 

σηµαντικά ή όχι, τόσο στην απόδοση του ενεργητικού,  όσο και στα κόστη 

του παθητικού (Σαπουντζόγλου και Πεντότης, 2009). 

� Κίνδυνος Ρευστότητας: ο κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk) 

ορίζεται ως η αναµενόµενη ζηµιά και συνεπώς η µείωση της καθαρής 

θέσης της τράπεζας, προκύπτουσα από ενδεχόµενη αδυναµία της προς: α) 

έγκαιρη και πλήρη κάλυψη τρεχουσών και µελλοντικών 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, β) άντληση κεφαλαίων για κάλυψη 

αυξηµένης ζήτησης δανείων ή επενδυτικών επικερδών τοποθετήσεων, γ) 

διατήρηση επικερδών τοποθετήσεων, δ) έγκαιρη και αποδοτική τοποθέτηση 

µη αναµενόµενων ή έκτακτων εισροών (Αγγελόπουλος, 2010) 

� Κίνδυνος Αγοράς: ο κίνδυνος αγοράς (market risk) οφείλεται στη 

µεταβλητότητα της αξίας ενός χαρτοφυλακίου, η οποία προκαλείται από τη 

µεταβολή των αγοραίων τιµών των στοιχείων που το απαρτίζουν. Αυτός ο 

τύπος κινδύνου εµφανίζεται κυρίως στις αγοροπωλησίες τίτλων στη 

δευτερογενή αγορά ή στις ανοικτές θέσεις σε ξένο νόµισµα (συνάλλαγµα) 

(Σαπουντζόγλου και Πεντότης, 2009). 

� Λειτουργικός Κίνδυνος: ο λειτουργικός κίνδυνος (operational risk) 

αναφέρεται στις απώλειες που µπορεί να προκύψουν λόγω ανεπάρκειας των 

συστηµάτων εταιρικής διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου. Οφείλεται 

σε λανθασµένες αποφάσεις της διοίκησης, σε ανθρώπινα σφάλµατα και 

ενδεχόµενες δυσχέρειες µεταξύ των βασικών παραγόντων της εταιρικής 

διοίκησης (µετόχων, διευθυντικών στελεχών ή εκπροσώπων εργαζοµένων). 

Τέτοια προβλήµατα  µπορεί να προκύψουν από την αδυναµία ανάληψης 

προληπτικής δράσης (Χριστόπουλος και Ντόκας, 2012) 

� Κίνδυνος Συναλλάγµατος, ο κίνδυνος συναλλάγµατος
 (foreign 

exchange risk) αφορά την πιθανότητα να επέλθει µείωση των 
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εισοδηµάτων ή και της αξίας του κεφαλαίου µια τράπεζας λόγω 

απρόβλεπτης δυσµενούς µεταβολής στη συναλλαγµατική ισοτιµία ξένων 

νοµισµάτων (σε σχέση µε το νόµισµα στο οποίο η τράπεζα τηρεί τις 

οικονοµικές της καταστάσεις και υποβάλλει στοιχεία) στα οποία είναι 

εκφρασµένα τόσο στοιχεία του ισολογισµού της, όσο και στοιχεία 

εκτός ισολογισµού (Γκόρτσος, 2011). Ο κίνδυνος συναλλάγµατος συνιστά 

µορφή κινδύνου αγοράς. 

� Κίνδυνος Χώρας, ο κίνδυνος χώρας («sovereign risk») αναφέρεται 

πάντα στη χώρα εγκατάστασης και δραστηριότητας του δανειζοµένου και 

αφορά το οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον αυτής. Ο 

κίνδυνος χώρας συνδέεται τόσο µε τον πιστωτικό, όσο και µε το 

συναλλαγµατικό κίνδυνο. Βασικό κριτήριο για την εκτίµηση του κινδύνου 

χώρας είναι ο συντελεστής αποπληρωµής του εξωτερικού χρέους (δηµόσιου 

και ιδιωτικού) αυτής, ο βαθµός αξιολόγησης της πιστοληπτικής της 

ικανότητα από διεθνείς εξειδικευµένους οργανισµούς αξιολόγησης, ο 

βαθµός ολοκλήρωσης των αγορών χρήµατος και κεφαλαίου που έχουν 

διαµορφωθεί σε αυτήν, οι µακροοικονοµικές επιδόσεις της και τέλος το 

πλαίσιο άσκησης νοµισµατικής και συναλλαγµατικής πολιτικής 

(Σαπουντζόγλου και Πεντότης, 2009). 

� Συστηµικός Κίνδυνος, ο συστηµικός κίνδυνος οφείλεται στην 

αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση των διάφορων αγορών µεταξύ τους, 

γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα, ενδεχόµενα προβλήµατα σε µία από 

αυτές να µεταδίδονται και στις υπόλοιπες. Είναι ο κίνδυνος που αφορά το 

σύνολο, όχι µιας µεµονωµένης αγοράς, αλλά όλων των 

χρηµατοπιστωτικών αγορών και, κατ’ επέκταση ολόκληρου του 

οικονοµικού συστήµατος. 
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3.14. Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα- Ρυθµιστική 
παρέµβαση και εποπτεία στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 
 
 

Ως κεφαλαιακή επάρκεια κατά κινδύνων θεωρείται η ύπαρξη και διατήρηση 

ιδίων κεφαλαίων ενός πιστωτικού ιδρύµατος, σε ύψος, το οποίο µε βάση 

οικονοµοτεχνικά κριτήρια αρκεί για την αντιµετώπιση πιθανών ζηµιών από τη 

διέλευση πάσης φύσεως κινδύνων που ενέχουν οι δραστηριότητες του πιστωτικού 

ιδρύµατος. Στην ουσία πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία του πιστωτικού 

ιδρύµατος, τα οποία µπορούν να διατεθούν για κάλυψη ζηµιών, που ενδεχοµένως θα 

προκύψουν από κάποιες περισσότερο ή λιγότερο επισφαλείς απαιτήσεις του έναντι 

πελατών, µε τρόπο όµως που δε θα διακινδυνεύεται η ετοιµότητα εκπλήρωσης 

των υποχρεώσεών του, η φερεγγυότητά και η αξιοπιστία του (Ψυχοµάνης, 2009). 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα ίδια κεφάλαια αποτελούν πηγή εσόδων για 

τους µετόχους καθώς και πηγή χρηµατοδότησης των επενδυτικών σχεδίων του 

πιστωτικού οργανισµού. ∆ηλαδή, τα ίδια κεφάλαια αποτελούν ισχυρή βάση επιπλέον 

ανάπτυξης και παρέχουν ισχυρό κίνητρο στους µετόχους να µεριµνούν για την 

αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα της διοίκησης του πιστωτικού 

οργανισµού (Σαπουντζόγλου και Πεντότης, 2009). 

Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα από την έναρξη της λειτουργίας τους 

διατηρούν, σε όλη τη διάρκειά τους, ελάχιστα «ίδια κεφάλαια» στο απαιτούµενο ύψος 

για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας τους. Αν τα κεφάλαια αυτά µειωθούν κάτω 

από το ισχύον όριο, οι αρµόδιες αρχές απαιτούν την εντός συντόµου χρονικού 

διαστήµατος επαναφορά τους στο προβλεπόµενο όριο, καθώς σε διαφορετική 

περίπτωση το εν λόγω ίδρυµα θα παύσει τη δραστηριότητά του. 

Η επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων αποτελεί διαρκές αντικείµενο ελέγχων 

των εποπτικών αρχών των τραπεζών, λόγω της φύσης και της έντασης των 

κινδύνων που διατρέχουν αυτές. Το ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων καθώς και  η 

κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων αποτελούν ιδιαίτερο ρυθµιστικό 

και εποπτικό µέληµα των διατάξεων και εργασιών της επιτροπής της Βασιλείας, 

σύµφωνα µε την οποία τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να  διατηρούν µονίµως 

το λεγόµενο «δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας». 
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Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα ανήκει στους τοµείς της οικονοµίας που 

υπόκεινται ανά την υφήλιο σε σηµαντικές ρυθµιστικές παρεµβάσεις. Βάση αυτής της 

ρυθµιστικής παρέµβασης αποτελεί η διασφάλιση της σταθερότητας του 

χρηµατοπιστωτικού  συστήµατος  και  ιδιαίτερα  το  αίτηµα  της  διασφάλισης των 

πιστωτικών ιδρυµάτων, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα αλυσιδωτών τραπεζικών 

πτωχεύσεων. 

Η ιδιαιτερότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων έγκειται, πρώτον, στο ρόλο τους  

ως «διαχειριστές» των αποταµιεύσεων του κοινού. Η εµπιστοσύνη  του 

αποταµιευτικού κοινού σε αυτά αντανακλά την εµπιστοσύνη σε ολόκληρο το 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα µιας χώρας και µιας οικονοµίας εν γένει. ∆εύτερον, τα 

πιστωτικά ιδρύµατα έχουν το ρόλο του παρόχου ρευστότητας στην αγορά, που είναι 

σηµαντικό για την επιβίωση όλων των συµµετεχόντων  στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα. 

Τρίτο και σηµαντικότερο, τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι από τη φύση τους πολύ πιο 

ευάλωτα έναντι ορισµένων κινδύνων και ιδίως έναντι του συστηµικού κινδύνου. Η 

κύρια δραστηριότητα µιας  εµπορικής τράπεζας είναι να δανείζεται βραχυπρόθεσµα 

από τους καταθέτες της ή τις διατραπεζικές αγορές ώστε να βρει το κεφάλαιο για 

να δανείσει µε τη σειρά της ή να επενδύσει, αποκοµίζοντας τον τόκο ή την απόδοση 

της επένδυσης ως κέρδος. 

Αν όµως για οποιοδήποτε λόγο το πιστωτικό ίδρυµα βρεθεί σε οικονοµική 

δυσχέρεια και, έστω και προσωρινά, δεν µπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις του, 

υπάρχει ο κίνδυνος οι καταθέτες του να χάσουν την εµπιστοσύνη τους σε αυτό και να 

προβούν  σε µαζικές αναλήψεις των καταθέσεων τους σε κατάσταση πανικού  (bank 

run).4 Όταν χαθεί η εµπιστοσύνη των καταθετών συγκεκριµένου πιστωτικού  

ιδρύµατος οι συνέπειες είναι δύσκολα αναστρέψιµες και δεδοµένου ότι η βάση των 

περιουσιακών στοιχείων του δεν είναι άµεσα ρευστοποιήσιµη, το  πιστωτικό ίδρυµα 

οδηγείται µε µαθηµατική ακρίβεια στην πτώχευση, µε αποτέλεσµα την απώλεια των 

αποταµιεύσεων των καταθετών του και τη µη ικανοποίηση των δανειστών του. 

Η πτώχευση ενός µεµονωµένου πιστωτικού ιδρύµατος δεν περιορίζεται µόνο 

στους καταθέτες του και στους δανειστές του, αλλά οι συνέπειες µπορούν να 

επεκταθούν σε ολόκληρη την αγορά και να οδηγήσουν σε γενικευµένη απώλεια 

                                                           
4
 Κατά τον Γκόρτσο (2011), τραπεζικός πανικός, είναι το περιστατικό όπου οι καταθέτες ζητούν τη 

ρευστοποίηση των απαιτήσεών τους σε τέτοια έκταση, ώστε το τραπεζικό σύστηµα να µην είναι σε 

θέση να ανταποκριθεί. 
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της εµπιστοσύνης του κοινού στη λειτουργία της. Οι καταθέτες άλλων πιστωτικών 

ιδρυµάτων υπό το κράτος πανικού και λόγω του προβλήµατος της ασυµµετρίας 

πληροφόρησης, αδυνατούν να ξεχωρίσουν τα υγιή από τα  προβληµατικά πιστωτικά 

ιδρύµατα και προβαίνουν αδιάκριτα σε µαζικές αναλήψεις χρηµάτων. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα ένα µεµονωµένο περιστατικό να οδηγήσει σε αλυσιδωτές αντιδράσεις 

και σειρά πτωχεύσεων (domino effect). Η συµµετοχή των πιστωτικών ιδρυµάτων 

στα συστήµατα πληρωµών και στη διατραπεζική αγορά καθώς και οι στενοί 

δεσµοί αλληλεξάρτησής τους αποτελούν επιπρόσθετο παράγοντα µεγέθυνσης του 

φαινοµένου, ώστε να είναι πολύ εύκολο ακόµα και ένα απλό πρόβληµα ρευστότητας 

µίας µεµονωµένης τράπεζας να εξελιχθεί σε γενικευµένη κρίση. 

Η οικονοµική αστάθεια του τραπεζικού κλάδου έχει ως συνέπεια τον 

επηρεασµό της οικονοµίας µίας χώρας και µπορεί να οδηγήσει στην πραγµάτωση 

συστηµικών κινδύνων ή στη µετάδοση κρίσεων. Τέτοιες κρίσεις µπορούν να 

µεταδοθούν και πέρα από τα εθνικά σύνορα, σε αγορές άλλων χωρών, εφόσον το 

πιστωτικό ίδρυµα δραστηριοποιείται διεθνώς ή απλά και µόνο λόγω της έντονης 

αλληλεξάρτησης των αγορών. Οι δυσβάστακτες συνέπειες που συνεπάγονται τα 

προβλήµατα των πιστωτικών ιδρυµάτων για την οικονοµία και την κοινωνική 

ευηµερία, κυρίως λόγω του αυξηµένου συστηµικού κινδύνου µετάδοσης 

κρίσεων,δικαιολογούν την προτεραιότητα που έχει δοθεί στις απόπειρες ρύθµισής 

τους και στην εποπτεία τους, ως µέσο ανάσχεσης των κινδύνων αυτών. Η 

διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος, µε την αποτροπή της 

επέλευσης των προαναφερθέντων αρνητικών αλυσιδωτών αντιδράσεων µεταξύ  

τραπεζών, καθιστά αναγκαία την υιοθέτηση διαφόρων προληπτικών µέτρων, καθώς 

και παρεµβατικών και προστατευτικών πολιτικών. 
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3.15  Η Επιτροπή της Βασιλείας 
 

Κινητήρια δύναµη για τον εκσυγχρονισµό, τη διαµόρφωση και τη σταδιακή 

σύγκλιση των εποπτικών συστηµάτων που διέπουν το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα σε 

παγκόσµιο και εθνικό επίπεδο αποτέλεσε η διεθνής δράση της Επιτροπής της 

Βασιλείας για την εποπτεία του τραπεζικού συστήµατος (Basel Committee of 

Banking Supervision). Κύρια αποστολή της Επιτροπής είναι η διαµόρφωση κανόνων, 

σε διεθνές επίπεδο, µέσω των οποίων να καταστεί δυνατή η διασφάλιση της 

σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος. Η επιτροπή της Βασιλείας, η οποία 

εδρεύει στην ελβετική πόλη της Βασιλείας, δεν είναι διεθνής κυβερνητικός 

οργανισµός, αλλά µία de facto5 οργάνωση χωρίς νοµική προσωπικότητα που 

λειτουργεί υπό τη διοικητική αιγίδα της Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών. 

Συστάθηκε στις 8 Οκτωβρίου 1974 µε απόφαση των ∆ιοικητών των κεντρικών 

τραπεζών των κρατών µελών του G-10 και του ∆ιοικητή της κεντρικής τράπεζας της 

Ελβετίας. Η οργανωτική και λειτουργική της δοµή είναι ηµιεπίσηµη
6 

και τα 

κείµενα που παράγει ανήκουν στο χώρο του «ήπιου διεθνούς δικαίου».7 Οι λόγοι 

συµµόρφωσης των εθνικών κρατών µε τις προτάσεις της επιτροπής είναι η άσκηση 

πιέσεων και πολιτικών επιρροών από τα µέλη της. 

Κατά τον Γκόρτσο (2011) οι σκοποί της Επιτροπής της Βασιλείας µπορούν να 

διακριθούν σε κύριο και επικουρικούς: 

Ο κύριος σκοπός συνίσταται στη συµβολή και διασφάλιση της σταθερότητας 

του διεθνούς τραπεζικού συστήµατος. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας επιδιώκει παράλληλα τρεις επικουρικούς σκοπούς: 

1. Τη διασφάλιση συνθηκών ανταγωνιστικής ισότητας (σε ότι αφορά το 

εποπτικό καθεστώς) µεταξύ των διεθνών τραπεζών που εδρεύουν στα 

κράτη µέλη που εκπροσωπούνται στην επιτροπή, 

2. Τη διασφάλιση συνθηκών ανταγωνιστικής ισότητας (και πάλι σε ότι 

                                                           
5 De facto, στη νοµοθεσία σηµαίνει αυτό που εφαρµόζεται πρακτικά  αλλά δεν επιβάλλεται από το 

νόµο 
6 Η λειτουργία της δε βασίζεται σε νοµικούς κανόνες, παρά µόνο στην αρχική εντολή που της δόθηκε 

από τις κυβερνήσεις των G-10 κατά τη σύστασή της. 
7 Οι αποφάσεις που λαµβάνονται δεν έχουν νοµική δεσµευτικότητα για τους τρίτους αποδέκτες τους 

και διατυπώνονται συνήθως ως γενικές αρχές ή ελάχιστα προτεινόµενα στάνταρ συµπεριφοράς  

(Walker, 2001). 
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αφορά το εποπτικό καθεστώς) µεταξύ των διεθνών τραπεζών αφενός 

και των διεθνών επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών  υπηρεσιών 

αφετέρου, και 

3. Τη διατύπωση θέσεων για διάφορα θέµατα που αφορούν τη λειτουργία 

του τραπεζικού συστήµατος, αλλά δεν άπτονται άµεσα της διασφάλισης 

της σταθερότητάς του». 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, µε σειρά οδηγιών για την εποπτεία του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα, υιοθετεί µεγάλο µέρος των προτάσεων της Επιτροπής της 

Βασιλείας διαµορφώνοντας σταδιακά ένα δίχτυ ασφαλείας,8 αποτελούµενο από: 

1. Τη θεµελίωση ελάχιστων κοινών κανόνων αδειοδότησης και 

προληπτικής εποπτείας της λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυµάτων, 

2. Την πρόνοια για την έγκαιρη εξυγίανση ή εκκαθάριση πιστωτικών 

ιδρυµάτων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα, 

3. Τη δηµιουργία συστηµάτων εγγύησης καταθέσεων, ώστε να διατηρείται 

η εµπιστοσύνη στην αγορά 

4. Την πρόβλεψη και διαχείριση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι 

τράπεζες, και 

5. Την υποβολή στοιχείων από τις τράπεζες στις εποπτικές αρχές. 

 

Απώτερος στόχος της υιοθέτησης των προτάσεων της επιτροπής από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η σταθερότητα και η διαφάνεια του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος, καθώς και η αποφυγή µελλοντικών κρίσεων.

                                                           
8
Τα κράτη καθιερώνουν κανόνες που αφορούν την αδειοδότηση και µικρό-προληπτική και µακρό-

προληπτική παρέµβαση στη λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος, την εξυγίανση και εκκαθάριση 

των αφερέγγυων τραπεζών και την εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων. Το σύνολο των µέσων και 

µηχανισµών που καθιερώνονται για την ικανοποίηση του εν λόγω αιτήµατος συνθέτουν το καλούµενο 

‹‹προστατευτικό δίχτυ του τραπεζικού συστήµατος›› (Γκόρτσος, 2011). 
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3.16 Οι 3 πυλώνες της Επιτροπής της Βασιλείας 
 
 

 Πρώτος Πυλώνας: Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις. 
 

Στον πρώτο πυλώνα η επιτροπή καθορίζει τις ελάχιστες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς, του 

κινδύνου αντισυµβαλλοµένου και του λειτουργικού κινδύνου. 

 

∆εύτερος Πυλώνας: Επίβλεψη της κεφαλαιακής Επάρκειας και των 
εσωτερικών συστηµάτων αξιολόγησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

 
Στο δεύτερο πυλώνα η επιτροπή επισηµαίνει ότι η επίβλεψη της 

κεφαλαιακής επάρκειας από τις εποπτικές αρχές αποτελεί βασικό συµπλήρωµα στις 

ελάχιστες κύριες απαιτήσεις και την πειθαρχία αγοράς. Ο δεύτερος πυλώνας της 

Βασιλεία ΙΙ προορίζεται να διασφαλίζει ότι η κάθε τράπεζα έχει τις υγιείς εσωτερικές 

διαδικασίες για να αξιολογεί την επάρκεια των κεφαλαίων της βασισµένη σε µια 

λεπτοµερή καταγραφή των κινδύνων της.  

Συγκεκριµένα ο δεύτερος πυλώνας έχει προσδιορίσει τέσσερεις βασικές αρχές: 

• Οι τράπεζες σε σχέση µε το είδος και την ποσότητα κινδύνου που έχουν, 

θα πρέπει να έχουν µια διαδικασία υπολογισµού της κεφαλαιακής τους 

επάρκειας, καθώς και µια στρατηγική διατήρησης του επιπέδου των 

κεφαλαίων τους. 

• Οι εποπτικές αρχές πρέπει να εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση των 

τραπεζών µε τις απαιτούµενες ρυθµίσεις, εξετάζοντας και αξιολογώντας 

τις στρατηγικές της κεφαλαιακής επάρκειάς τους καθώς και τα εσωτερικά 

τους συστήµατα αξιολόγησης. 

• Όπου οι εποπτικές αρχές κρίνουν σκόπιµο, θα πρέπει να απαιτούν από 

τις τράπεζες να λειτουργούν πάνω από τις ελάχιστες κύριες ρυθµίσεις  και 

κυρίως να κρατούν το κεφάλαιο τους πάνω από το ελάχιστο επίπεδο που 

απαιτείται. 

• Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να παρεµβαίνουν σε ένα πρώτο στάδιο και 

να απαιτούν άµεσα διαρθρωτικά µέτρα από τα πιστωτικά ιδρύµατα, 

ώστε να εµποδίζουν το κεφάλαιο να πέσει κάτω από τα κατώτατα 
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απαιτούµενα επίπεδα σε συνάρτηση µε τους αναλαµβανόµενους 

κινδύνους. 

 

 Τρίτος Πυλώνας: Πειθαρχία της αγοράς 

 
Το τρίτο σηµαντικό στοιχείο της συνθήκης είναι η πειθαρχία της αγοράς ως 

µηχανισµός ενδυνάµωσης της φερεγγυότητας των τραπεζών. Αυτό θα επιτυγχάνεται 

από τα πιστωτικά ιδρύµατα, µέσω της δηµοσιοποίησης συγκεκριµένων ποιοτικών και 

ποσοτικών στοιχείων που συνδέονται µε την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους 

που αναλαµβάνουν και τους τρόπους που τους διαχειρίζονται. Συνοπτικά τα 

στοιχεία που πρέπει να δηµοσιοποιούν αφορούν κυρίως πληροφορίες 

(Αγγελόπουλος, 2010) για: 

• τις επιχειρήσεις του οµίλου του πιστωτικού ιδρύµατος, 

• τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων και τον τρόπο υπολογισµού της 

κεφαλαιακής τους επάρκειας και 

• την κάθε κατηγορία κινδύνου που εκτίθεται το πιστωτικό ίδρυµα καθώς 

και των µεθόδων αξιολόγησης και των τεχνικών µείωσης των κινδύνων 

αυτών. 

 
 

3.17 Αλλαγές µε τη Βασιλεία ΙΙΙ- Εισαγωγικά 
 

Η επιτροπή της Βασιλείας στις 16 ∆εκεµβρίου 2010 δηµοσίευσε δύο 

σηµαντικές εκθέσεις µε τίτλο: 

� Basel III: a global regulatory framework for more resilient banks and 

banking systems9, 

� Basel III: International framework for Liquidity risk measurement, 

standards and monitoring10. 

Οι παραπάνω εκθέσεις που σήµερα είναι γνωστές ως Βασιλεία ΙΙΙ, 

                                                           
9 BCBS (2010), όπως δηµοσιεύτηκε ανανεωµένη στις 1.06.2011 http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf 
10 BCBS (2010), http://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf , η οποία αναθεωρήθηκε στις 6.1.2013 και 

δηµοσιεύθηκε σ το, Basel III: the liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tool, 

http://www.bis.org/publ/bcbs238.pdf 
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αποτελούν την πιο ουσιαστική απάντηση της επιτροπής στην πρόσφατη παγκόσµια 

χρηµατοοικονοµική κρίση. Το νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας αποτελεί βελτίωση 

και συµπλήρωση του υφιστάµενου και όχι µια καινούργια συµφωνία, και ως σκοπό 

έχει την ενδυνάµωση της σταθερότητας του παγκόσµιου τραπεζικού  συστήµατος 

κινούµενο προληπτικά  σε δύο επίπεδα: µικροοικονοµικό και µακροοικονοµικό. 

Οι αλλαγές του νέου πλαισίου µπορούν να καταταγούν από συστηµική άποψη 

σε δύο κατηγορίες: 

• ∆ιατάξεις του υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου Βασιλεία ΙΙ στις 

οποίες επέρχονται τροποποιήσεις και προσθήκες: 

 

� ίδια κεφάλαια και 

� κάλυψη των τραπεζών έναντι της έκθεσης τους στον πιστωτικό κίνδυνο. 

 

• ∆ιατάξεις που αποτελούν καινοτόµα στοιχεία του νέου πλαισίου: 

 

� συντελεστής µόχλευσης, 

� συντελεστής κάλυψης ρευστότητας, 

� συντελεστής καθαρής σταθερής χρηµατοδότησης, 

� εργαλεία παρακολούθησης του κινδύνου ρευστότητας 

� κεφαλαιακό απόθεµα για λόγους συντήρησης και 

� αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα. 

 

Ως εναρκτήρια ηµεροµηνία σταδιακής εφαρµογής των νέων διατάξεων είχε 

οριστεί η 1 Ιανουαρίου 2013 µε στόχο η προσαρµογή των τραπεζών να είναι 

σταδιακή µέχρι την 1 Ιανουαρίου 2019. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει την 

οδηγία 2013/36/ΕΕ
 
και τον κανονισµό 575/2013  µε  τα οποία ενσωµατώνονται  στο  

ευρωπαϊκό  δίκαιο  οι  κανόνες της. Για τις ανάγκες της µελέτης µας θα εκθέσουµε 

στις διατάξεις του νέου εποπτικού πλαισίου για τα Ίδια Κεφάλαια. 
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ύισολογισµο εκτός στοιχεία&ενεργ. στοιχεία αΣταθµισµέν

  II)Tier I(Tier  Κεφάλαια Ίδια Εποπτικά +

3.18 Αλλαγές µε τη Βασιλεία ΙΙΙ- Ελάχιστα Ίδια κεφάλαια 
 

Στη Βασιλεία ΙΙΙ, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην κεφαλαιακή επάρκεια των 

τραπεζών. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω ενός αυστηρότερου ορισµού και κανόνων 

διαφάνειας των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, µε ιδιαίτερη έµφαση σε υψηλότερης 

ποιότητας µορφών κεφαλαίων (καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο, εµφανή 

αποθεµατικά) που θα επιτρέπει τις τράπεζες να απορροφούν, ενδεχόµενες ζηµιές 

από τους κινδύνους στους οποίους εκτέθηκαν. 

O δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα συνεχίσει να ανέρχεται σε ποσοστό 

τουλάχιστον 8% και θα συνεχίσει να ισούται µε το λόγο των εποπτικών ιδίων 

κεφαλαίων (Tier 1 capital + Tier 2 capital) προς το σύνολο των σταθµισµένων 

στοιχείων του ενεργητικού τους και των στοιχείων εκτός ισολογισµού.  

 

∆είκτης 

Κεφαλαιακής =                                                                                                     ≥8% 

Επάρκειας                                                                                                        

                                                                                                                                  
 

Τα βασικά ίδια κεφάλαια (Tier 1 Capital) θα αποτελούνται από δύο κατηγορίες 

στοιχείων
11: 

Α)  Τα κύρια στοιχεία ‹‹common equity Tier 1 capital›› που αποτελούνται 

από το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο σε επίπεδο κοινών µετοχών, τα 

αποτελέσµατα εις νέον, τα εµφανή αποθεµατικά, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις 

οι κοινές µετοχές οι οποίες έχουν εκδοθεί από θυγατρικές επιχειρήσεις των 

τραπεζών που υπάγονται στην ενοποιηµένη εποπτεία τους και κατέχονται από 

τρίτους, η διαφορά από την έκδοση των ανωτέρω κατηγοριών κοινών µετοχών 

υπέρ το άρτιο. 

Β)  Τα πρόσθετα στοιχεία ‹‹additional Tier 1 capital›› που αποτελούνται 

από προνοµιούχες µετοχές και οµολογιακούς τίτλους που πληρούν κυρίως τους 

ακόλουθους όρους (είναι µη καθορισµένης διάρκειας, έχουν εκδοθεί και το ποσό 

της έκδοσης έχει καταβληθεί πλήρως, είναι µειωµένης εξασφάλισης έναντι των 

                                                           
11 BCBS (2011), Basel III: a global regulatory framework for more resilient banks and 
banking systems, παρ. 52-56 
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καταθετών και όλων εν γένει πιστωτών, µπορούν να ανακληθούν από τον εκδότη 

τους µόνο µετά την παρέλευση πενταετίας και εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες 

προϋποθέσεις, δεν περιέχουν ειδικές ρήτρες), υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις 

τίτλοι µε τα ως άνω χαρακτηριστικά οι οποίοι έχουν εκδοθεί από θυγατρικές 

επιχειρήσεις των τραπεζών που υπάγονται στην ενοποιηµένη εποπτεία τους και 

δεν περιλαµβάνονται  στα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων, η 

διαφορά από την έκδοση προνοµιούχων µετοχών που εντάσσονται στην εν λόγω 

κατηγορία υπέρ το άρτιο. 

Η διάκριση των βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier 1 Capital) έχει σηµασία ως 

προς τα σχετικά καθιερούµενα ποσοτικά όρια καθώς σε συνεχή βάση θα πρέπει να 

τηρούνται τα ακόλουθα: 

 
• τα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων πρέπει να ανέρχονται 

σε ποσοστό τουλάχιστον 4,5% των σταθµισµένων στοιχείων του 

ενεργητικού των τραπεζών και των στοιχείων εκτός ισολογισµού, 

• το σύνολο των βασικών ιδίων κεφαλαίων πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 

τουλάχιστον 6% των σταθµισµένων στοιχείων του ενεργητικού τους και 

των στοιχείων εκτός ισολογισµού (στη Βασιλεία ΙΙ το % αυτό ανερχόταν 

σε 4%). 

 
Τα συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια (Tier 2 Capital), για τα οποία 

επαγωγικά προκύπτει ότι το ύψος τους δεν θα επιτρέπεται να υπερβαίνει το 2% των 

σταθµισµένων στοιχείων του ενεργητικού τους και των στοιχείων εκτός 

ισολογισµού, αποτελούνται κυρίως
12: από τις προνοµιούχες µετοχές και τους 

οµολογιακούς   τίτλους  που  είναι  όµως ορισµένης   διάρκειας,τουλάχιστον 5ετίας, 

υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις τίτλοι µε τα ως άνω χαρακτηριστικά οι οποίοι 

έχουν εκδοθεί από θυγατρικές επιχειρήσεις των τραπεζών που υπάγονται στην 

ενοποιηµένη εποπτεία τους και δεν περιλαµβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαια, η 

διαφορά από την έκδοση προνοµιούχων µετοχών που εντάσσονται στην εν λόγω 

κατηγορία υπέρ το άρτιο, κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους µε την 

προϋπόθεση ότι κατά τον υπολογισµό της κεφαλαιακής απαίτησης για κάλυψη έναντι 

του πιστωτικού κινδύνου ακολουθείται η τυποποιηµένη προσέγγιση και 

                                                           
12 BCBS (2011), Basel III: a global regulatory framework for more resilient banks and banking 
systems, παρ. 57-61 
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συγκεκριµένες προϋποθέσεις, τα οποία δεν επιτρέπετε να υπερβαίνουν του 1,25% των 

σταθµισµένων στοιχείων του ενεργητικού τους και των στοιχείων εκτός ισολογισµού. 

Τονίζεται πως µε την εφαρµογή από 1.1.2014, του νέου εποπτικού 

πλαισίου(«Βασιλεία III») και του αντίστοιχου Κανονισµού περί Κεφαλαιακών 

Απαιτήσεων (Capital Requirements Regulation ή CRR) εισάγονται σηµαντικοί 

περιορισµοί στην εποπτική αξία των Αναβαλλόµενων Φορολογικών Απαιτήσεων 

(ΑΦΑ), στο βαθµό που αυτές εξαρτώνται από τη µελλοντική κερδοφορία των 

εποπτευόµενων νοµικών προσώπων.Συνεπώς, όλες οι ΑΦΑ, είτε αφαιρούνται πλήρως 

από τα Βασικά Εποπτικά Κεφάλαια (ΒΕΚ) του εποπτευόµενου νοµικού προσώπου 

(π.χ. ΑΦΑ από µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες), είτε υπόκεινται σε αυστηρά όρια 

αναγνώρισης (έως 10% των ΒΕΚ), π.χ. ΑΦΑ από χρεωστική διαφορά ανταλλαγής 

οµολόγων στο πλαίσιο της αναδιάταξης του χρέους «PSI» και από προβλέψεις για 

επισφάλειες. Η µείωση της εποπτικής αξίας των ΑΦΑ θα πραγµατοποιείται σταδιακά 

κατά τα επόµενα δέκα (10) έτη, βάσει των σχετικών µεταβατικών διατάξεων του νέου 

πλαισίου. 

 

3.19 Σύντοµη Αξιολόγηση Βασιλείας ΙΙΙ 
 

 
Το νέο εποπτικό πλαίσιο γνωστό ως Βασιλεία ΙΙΙ, γίνεται αυστηρότερο, 

τροποποιεί κάποιες από τις υφιστάµενες διατάξεις, κυρίως στον ορισµό των 

κεφαλαιακών διατάξεων των τραπεζών, προσθέτει όµως και καινοτόµα στοιχεία, 

δίνοντας έµφαση στο περιορισµό του συστηµικού κινδύνου και τον έλεγχο της 

ρευστότητας. Στόχος του νέου πλαισίου είναι να ενισχύσει τη σταθερότητα και τη 

διαφάνεια των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, ώστε να µειωθούν οι πιθανότητες 

επέλευσης µελλοντικών κρίσεων αλλά και αν αυτές επέλθουν να είναι µικρότερης 

έντασης. Στη γραµµή αυτή ο Wellink (2011), επισηµαίνει ότι µε τη Βασιλεία ΙΙΙ: 

Αυξάνεται σηµαντικά η ποιότητα και η ποσότητα των τραπεζικών κεφαλαίων, 

µε µεγαλύτερη έµφαση στα ίδια κεφάλαια, η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας 

και τα πρότυπα ρευστότητας θα διασφαλίζουν ότι οι τράπεζες θα διαχειρίζονται πιο 

αποτελεσµατικά τον παραπάνω κίνδυνο, εισάγεται ένας απλός δείκτης µόχλευσης 

που θα λειτουργήσει ως ασπίδα προστασίας ενάντια στην υπερβολική µόχλευση και 

τέλος ότι µε τη Βασιλεία ΙΙΙ γίνεται χρήση κεφαλαιακών δεικτών, µε το κεφαλαιακό 
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απόθεµα για λόγους συντήρησης να παρέχει στις τράπεζες ένα ισχυρό κίνητρο να 

δηµιουργούν ένα επιπλέον κεφάλαιο στις ανοδικές περιόδους. Επιπλέον, ο Ingves 

(2012) υποστηρίζει ότι το νέο εποπτικό πλαίσιο είναι απλούστερο και ισχυρότερο. 

Σύµφωνα µε το συγγραφέα η Βασιλεία  ΙΙΙ επιτυγχάνει µία λογική σταθερότητα µε 

την ενίσχυση των συνολικών  τραπεζικών κεφαλαίων. Αναγνωρίζει όµως ταυτόχρονα 

την ύπαρξη ενός ευρέως φάσµατος κινδύνων εντός και εκτός των τραπεζικών 

επιχειρήσεων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.  

Στον αντίποδα, η κριτική που ασκείται στο νέο αυστηρότερο εποπτικό πλαίσιο 

έχει να κάνει µε την υποστήριξη πως το νέο πλαίσιο θα έχει αρνητικό αντίκτυπο 

στον πραγµατικό τοµέα της οικονοµίας και στην ανάπτυξη. Πιθανολογείται η µείωση 

των αποδόσεων των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών που θα τις φέρει σε µειονεκτική 

ανταγωνιστική θέση προς τις επιχειρήσεις άλλων κλάδων της οικονοµίας. 

Ακόµη, ο Caruana (2011) υποστηρίζει πως δεν αρκεί µόνο η πλήρης και 

έγκαιρη εφαρµογή της Βασιλεία ΙΙΙ για να «προστατευτεί» το παγκόσµιο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, αλλά απαιτούνται δράσεις και µεταρρυθµίσεις από 

όλους τους τοµείς της δηµόσιας πολιτικής, αλλά και από όλους όσους συµµετέχουν 

στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. 

Ο Thomas M. Hoenig (2013) ασκεί κριτική στο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 

που υιοθετεί η Βασιλεία III και τονίζει την ανωτερότητα του T.C.E. 

(tangible common equity ratio), δηλαδή της αναλογίας tangible equity προς 

tangible assets, δείκτης που αφαιρεί τα ασώµατα πάγια, την υπεραξία και τις 

προνοµιούχες µετοχές. 

Παράλληλα, ο Byres (2012) αναφέρει σχετικά µε το νέο εποπτικό πλαίσιο ότι οι 

τιτλοποιήσεις, που αποτέλεσαν βασική αιτία της πρόσφατης χρηµατοπιστωτικής,  

συνεχίζουν να διαδραµατίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στη παροχή χρηµατοδοτήσεων 

των τραπεζών, χωρίς καθόλου να εµποδίζεται η λογική που χρησιµοποιούνται. 

 Τέλος, οι Fratianni M. και Pattison J. (2015) µε αφορµή τα πρόσφατα stress 

tests που διεξήγαγε το 2014 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε 130 Ευρωπαϊκές 

τράπεζες και τις αποκλίσεις που σηµειώθηκαν στα αποτελέσµατα σε σχέση µε αυτά 

των εγχώριων εποπτικών µηχανισµών, επισηµαίνουν ότι το γεγονός αυτό µαζί µε την 

πολυπλοκότητα της Βασιλείας III καταδεικνύουν ότι δηµιουργείται µια σηµαντική 

εποπτική διαφορετικότητα µεταξύ των χωρών, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την 

αξιοπιστία των τραπεζών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

4.1 Εισαγωγικά 

 
Σκοπός της εµπειρικής έρευνας είναι να εξεταστεί η επίδραση της 

αναβαλλόµενης φορολογίας στις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών. Για το 

σκοπό αυτό συλέχθηκε δείγµα ελληνικών τραπεζών για την περίοδο µετά την 

εφαρµογή των ∆ΠΧΑ (2005-2014) και χρησιµοποιήθηκε ανάλυση παλινδρόµησης.  

Οι ερευνητικές υποθέσεις που τέθηκαν ήταν:  

i) Αν τα αναβαλλόµενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία έχουν 

πληροφοριακό περιεχόµενο για την τιµή των τραπεζικών µετοχών. 

ii) Ο παράγοντας «κρίση» που εµφανίστηκε από το 2010 και µετέπειτα, 

επηρεάζει την όποια σχέση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και τιµών 

των µετοχών των τραπεζών. 

Πριν προχωρήσουµε στην παρουσίαση του δείγµατος των παρατηρήσεών 

µας, του υποδείγµατος που χρησιµοποιήσαµε και των συµπερασµάτων της 

έρευνας, παραθέτουµε στις δύο επόµενες ενότητες την επίκαιρη κατάσταση των 

ελληνικών τραπεζών, όπως αποτυπώθηκε στα stress tests που διεξήχθησαν σε 

αυτές το 2013, 2014 και 2015. 

 

4.2 Stress test Ελληνικών τραπεζών 2013 
 

Η Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των στοιχείων της 

για τις κεφαλαιακές ανάγκες των Ελληνικών τραπεζών και ενεργώντας ως προποµπός 

για το επερχόµενο σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο “stress test” που έγινε από την 

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
 
µέσα στο 2014, διεξήγαγε νέα άσκηση προσοµοίωσης 

ακραίων καταστάσεων “stress test” τα αποτελέσµατα της οποίας δηµοσιεύθηκαν το 

Μάρτιο του 2014. Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν ήταν αυτά που είχαν 

δηµοσιευθεί το Β΄ τρίµηνο του 2013 από τις Ελληνικές Τράπεζες. Η µελέτη 

εκπονήθηκε µε την καθοδήγηση της «Συµβουλευτικής Επιτροπής», µέλη της οποίας 

ήταν εκπρόσωποι της Τράπεζας της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του ∆ιεθνούς 
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Νοµισµατικού Ταµείου. Για την υλοποίηση της µελέτης η Τράπεζα της Ελλάδος 

συνεργάστηκε µε κορυφαίες συµβουλευτικές εταιρίες, όπως η BlackRock και η 

Rothschild. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δύο στοιχεία συντέλεσαν στις νέες 

εκτιµήσεις των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών σε ενοποιηµένη βάση από το 

νέο «stress test»: 

•     Η διαγνωστική µελέτη που διεξήγαγε ανεξάρτητα η BlackRock για 

τα δανειακά χαρτοφυλάκια των Ελληνικών τραπεζών
13, 

• Μια συντηρητική προσαρµογή της εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίου 

που προέβλεπαν τα σχέδια αναδιάρθρωσης των τραπεζών
14. 

Το πρώτο µεγάλο όφελος για τις ελληνικές συστηµικές τράπεζες µετά από τις 

επιτυχηµένες αυξήσεις µετοχικών κεφαλαίων της περιόδου Μαρτίου-Μαΐου 2014 

ήταν να αρχίσουν οι Ελληνικές τράπεζες να επανέρχονται σε ιδιώτες και να 

απεµπλέκονται από το ταµείο χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Το ταµείο 

χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας µε δελτίο τύπου επισήµανε:«µε την κοµβικής 

σηµασίας ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου ανακεφαλαιοποιήσεων οι Ελληνικές 

τράπεζες άντλησαν από τον ιδιωτικό τοµέα συνολικά κεφάλαια €8,3 δισ., 

υπερκαλύπτοντας τις κεφαλαιακές ανάγκες όπως αυτές εκτιµήθηκαν από την 

Τράπεζα της Ελλάδος». Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg σε άρθρο του είχε 

επισηµάνει: «οι ελληνικές τράπεζες ανακάµπτουν γρήγορα µετά την κρίση χρέους 

που ξέσπασε στην Ελλάδα το 2009 και τις είχε οδηγήσει σε αποµόνωση από τις 

διεθνείς αγορές χρήµατος, µε απόδειξη αυτού του µηνύµατος την επιτυχηµένη 

ολοκλήρωση της αύξησης των µετοχικών κεφαλαίων ύψους €2,95 δισ. των τραπεζών 

Πειραιώς και Alpha»15. 

Το δεύτερο µεγάλο όφελος των αυξήσεων µετοχικών κεφαλαίων είναι πως 

οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες θωράκισαν τα κεφαλαία τους. Σύµφωνα µε τις 
                                                           
13

 Βλέπετε σχετικά Stress test of the Greek bank sector, Τράπεζα της Ελλάδος, (2014) κεφάλαια ΙΙκαι 

ΙΙΙ, http://www.bankofgreece.gr/BoGAttachments/2013%20Stress%20test%20of%20the%20 

Greek%20banking%20sector.pdf 
14 Βλέπετε σχετικά Stress test of the Greek bank sector, Τράπεζα της Ελλάδος, (2014) κεφάλαιο IV, 

http://www.bankofgreece.gr/BoGAttachments/2013%20Stress%20test%20of%20the%20 

Greek%20banking%20sector.pdf 

 

15 Bloomberg  (2014),  Greek  Banks’   Capital  Increases   Signal   End  to     Isolation, 

http://www.bloomberg.com/news/2014-03-26/greek-banks-capital-increases-signal-end- 
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τελευταίες δηµοσιεύσεις τους, µετά τις αυξήσεις των µετοχικών τους κεφαλαίων και 

όπως φαίνεται και στο πίνακα 1.1 ο ∆είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 

“Common Equity Tier 1” βάση της πλήρους εφαρµογής της Βασιλεία ΙΙΙ και µε 

στοιχεία 31/12/2013 διαµορφώνεται για τις συστηµικές τράπεζες σε ένα µέσο όρο 

11,6% και ο δείκτης Βασικών κεφαλαίων “CoreTier 1” όπως ίσχυε µε τη Βασιλεία 

ΙΙ διαµορφώνεται σε ένα µέσο όρο 17,7%. Το αποτελέσµατα αυτά υπερκαλύπτουν 

τα ελάχιστα κεφαλαιακά όρια που έχει θέση η επιτροπή της Βασιλεία ΙΙΙ για τον 

δείκτη “Common Equity Tier 1”, όπως παρουσιάστηκαν σε προηγούµενη ενότητα. 

 

 

Πίνακας -1.1-  ∆είκτες κεφαλαιακής επάρκειας ελληνικών τραπεζών 

ΤΡΑΠΕΖΑ ∆είκτης Βασικών 
Κεφαλαίων 

“Core Tier 1”  

∆είκτης Κύριων Βασικών 
Ιδίων Κεφαλαίων 

“Common Equity Tier 1”  

Τράπεζα Πειραιώς 16,80% 12% 
Eurobank 19,00% 10,6% 
Alpha Bank 16,90% 12,10% 
Εθνική Τράπεζα 18,20% 11,7% 
Πηγή: δηµοσιευθέντα ενηµερωτικά δελτία τραπεζών για τις αυξήσεις µετοχικών 
κεφαλαίου 2014 και δελτία τύπου τραπεζών. 

 
 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή τραπεζών στις 6/3/2014 δηµοσίευσε έκθεσή
16 

της σχετικά 

µε την αξιολόγηση των επιπτώσεων της εφαρµογής της Βασιλεία ΙΙΙ στα κεφάλαια 

των Ευρωπαϊκών τραπεζών. Στην έρευνα συµµετείχαν εθελοντικά  174 Ευρωπαϊκές 

τράπεζες χωρισµένες σε δύο οµάδες
17. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης για τους 

δείκτες “Common Equity Tier 1” και “Tier 1”   µε   στοιχεία που έδωσαν οι τράπεζες 

στις 30/06/2013 παρουσιάζονται στον πίνακα 1.2. 

 
 
Πίνακας -1.2-∆είκτες Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων και Κύριων 

                                                           
16 Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (2014), Basel III monitoring exercise, 
http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/quantitative-impact-study/basel-iii- monitoring-
exercise 
 
17 Στην οµάδα 1 συµµετείχαν 43 τράπεζες µε κεφάλαια Tier 1 άνω των €3 δισ. και µε διεθνή 

δραστηριότητα. Όλες οι άλλες τράπεζες κατηγοριοποιήθηκαν στην οµάδα 2, από αυτές οι 21 τράπεζες 

είχαν κεφάλαια Tier1 άνω των €3 δις., αλλά δεν είχαν διεθνή δραστηριότητα.  Στο δείγµα δεν 

συµµετείχε καµία ελληνική τράπεζα. 
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Κεφαλαίων βάση της έρευνα της Ευρωπαϊκής Αρχής τραπεζών 
 

 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ∆είκτης Κύριων Βασικών 
Ιδίων Κεφαλαίων “Common 

Equity  Tier  1”  

∆είκτης Κύριων 
Κεφαλαίων “Tier 
1”  

Μ.Ο. οµάδας 1 9,1% 9,2% 
Μ.Ο. οµάδας 2 8,8% 9,3% 

Μ.Ο 174 τραπεζών 8,95% 9,25% 
Μ.Ο Ελληνικών 

συστηµικών τραπεζών 
11,6% 11,6% 

 
 
 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα των δεικτών µε τα αντίστοιχα των 

ελληνικών συστηµικών τραπεζών γινόταν αντιληπτό
 

ότι οι ελληνικές τράπεζες 

εµφανίζουν κατά µέσο όρο υψηλότερους δείκτες της τάξεως του 2,65% σε σχέση µε 

το δείκτη “ Common Equity Tier 1” και 2,35% σε σχέση µε το δείκτη “Tier 1”. 

Εποµένως, από όλα τα παραπάνω στοιχεία σχετικά µε την κεφαλαιακή 

επάρκεια των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων στο µέσα του 2014 φαίνονταν πώς οι 

ελληνικές τράπεζες έχουν κάνει ένα αποφασιστικό βήµα για να ανταπεξέλθουν  στους 

κανόνες του νέου εποπτικού πλαισίου ενισχύοντας τα ίδια κεφάλαια τους. Επίσης, οι 

ελληνικές τράπεζες εµφανίζονταν πλέον πολύ κοντά προς την πλήρη  ιδιωτικοποίησή 

τους και την πλήρη απεµπλοκή από το ταµείο χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. 

4.3 Επίσηµα ευρωπαϊκά stress tests 2014 
 
 

Στις 26 Οκτωβρίου 2014 ανακοινώνονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα τα αποτελέσµατα των ευρείας κλίµακας stress tests18. Αυτά αφορούσαν µια 

ενδελεχή επισκόπηση 130 τραπεζών σε όλη την Ευρώπη. Όσον αφορά στις τέσσερις 

ελληνικές συστηµικές τράπεζες, θεωρήθηκε από όλους τους θεσµικούς εγχώριους και 

ευρωπαϊκούς παράγοντες ότι ήταν επιτυχηµένα. Με βάση την υπόθεση στατικού 

ισολογισµού, η Alpha Bank A.E. δεν παρουσιάζει υστέρηση κεφαλαίων, ενώ η 

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., παρουσιάζει υστέρηση κεφαλαίων, η οποία όµως 

υπερκαλύπτεται από την καθαρή αύξηση µετοχικού κεφαλαίου που πραγµατοποίησε 

το 2014 µετά και την αφαίρεση του ποσού εξαγοράς προνοµιούχων µετοχών. Με 

                                                           
18 Η πλήρης έκθεση διαθέσιµη στο:  

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/aggregatereportonthecomprehensiveassessment201410.en.pdf

?d2f05d43d177c25c57e065ebdbf80fe7 
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βάση την υπόθεση στατικού ισολογισµού, η Εθνική Τράπεζα Α.Ε. και η Eurobank 

Ergasias A.E. παρουσιάζουν υστέρηση κεφαλαίων, λαµβάνοντας υπόψη τις αυξήσεις 

µετοχικού κεφαλαίου τις οποίες πραγµατοποίησαν το 2014. Ωστόσο, όπως αναφέρει 

η συγκεντρωτική έκθεση της Συνολικής Αξιολόγησης: «για [αυτές] τις τράπεζες που 

περιλαµβάνονται στον κατάλογο και οι οποίες εµφανίζουν κεφαλαιακή υστέρηση 

βάσει του στατικού ισολογισµού, οι προβολές βάσει του δυναµικού ισολογισµού (οι 

οποίες εκπονήθηκαν παράλληλα µε την αξιολόγηση βάσει του στατικού ισολογισµού, 

καθώς τα σχέδια αναδιάρθρωσης συµφωνήθηκαν µε την Γ∆ Ανταγωνισµού µετά την 

1η Ιανουαρίου 2014) θα ληφθούν υπόψη από τις Μικτές Εποπτικές Οµάδες για τον 

προσδιορισµό των τελικών κεφαλαιακών απαιτήσεων. Βάσει του δυναµικού 

ισολογισµού, µία τράπεζα (Εθνική Τράπεζα Α.Ε.) δεν παρουσιάζει υστέρηση 

κεφαλαίων και ακόµη µία (Eurobank Ergasias A.E.) στην ουσία δεν παρουσιάζει 

κεφαλαιακή υστέρηση». 

          Τα αποτελέσµατα της άσκησης που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα έδειξε ότι «οι αυξήσεις κεφαλαίων και τα σχέδια αναδιάρθρωσης 

που υλοποιούνται από τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες έχουν ενισχύσει σηµαντικά 

την κεφαλαιακή τους θέση». Η επίπτωση από την µεταχείριση του αναβαλλόµενου 

φόρου δεν συµπεριλήφθηκε στο τεστ αντοχής, οπότε αποτελεί περαιτέρω κεφαλαιακό 

«µαξιλάρι» για τις ελληνικές τράπεζες. 

Σε αυτό συντέλεσε και η ψήφιση από το ελληνικό κοινοβούλιο τροπολογίας 

που κατατέθηκε -πριν την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών stress tests- στις 25/09/2014 

και ισχύει από 09/10/2014. Με την τροπολογία αυτή δεν αλλάζει κάτι στη 

φορολογική µεταχείριση των τραπεζών και την αναγνώριση των αναβαλλόµενων 

φορολογικών απαιτήσεων όπως θεσπίστηκαν το 2012 µετά το PSI, αλλά το δηµόσιο 

εγγυάται ότι θα καταβάλλει τον αναβαλλόµενο φόρο στην περίπτωση που οι τράπεζες 

δεν παρουσιάσουν κέρδη τα επόµενα 30 χρόνια ώστε να συµψηφιστεί µε τον φόρο. Η 

εγγύηση του δηµοσίου ήταν απαραίτητη προκειµένου η ΕΚΤ να αναγνωρίσει 

εποπτικά το ποσό αυτό ενισχύοντας αντίστοιχα την κεφαλαιακή βάση των τραπεζών 

ενόψει του stress test. Στην πράξη η αναγνώριση του αναβαλλόµενου φόρου δεν θα 

επιβαρύνει το δηµόσιο χρέος. Αυτό θα συµβεί µόνο στην περίπτωση που οι τράπεζες 

δεν εµφανίσουν κέρδη και τελικά απαιτηθεί το δηµόσιο να καταβάλλει το ποσό που 

έχει αναγνωριστεί ως φορολογική υποχρέωση. 

Σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση: «Στην ακραία περίπτωση που δεν 

καταστεί εφικτός ο πλήρης συµψηφισµός της παραπάνω απαίτησης µε τρέχοντα ή 
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µελλοντικό φόρο εισοδήµατος, µε συνέπεια να προκύψει υποχρέωση χορήγησης 

οµολόγου από το Ελληνικό ∆ηµόσιο στο τέλος των τριάντα χρόνων, προβλέπεται η 

έκδοση ισόποσης αξίας κοινών µετοχών του νοµικού προσώπου σε όφελος του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου». «Εξάλλου», τονίζεται, µε δεδοµένο ότι, βάσει των 

εγκεκριµένων από την Ε.Ε. και την Τράπεζα της Ελλάδος σχεδίων αναδιάρθρωσης, 

το τραπεζικό σύστηµα (και ειδικά οι συστηµικές τράπεζες) αναµένεται να 

παρουσιάζει κέρδη από το 2015 και µετά, ο κίνδυνος της οποιασδήποτε µετατροπής 

εκτιµάται ότι θα είναι τελικά περιορισµένος. Επιπρόσθετα, ειδικά για δικαιούχους 

τράπεζες, η προτεινόµενη ρύθµιση αποτελεί ένα µέτρο διευκόλυνσης στην 

κατεύθυνση της ρύθµισης των προβληµατικών δανειακών χαρτοφυλακίων τους και, 

συνεπώς, αντιµετώπισης των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης». 

Στην Αιτιολογική σηµειώνεται: «Με την προτεινόµενη ρύθµιση, επί της ουσίας δεν 

προκύπτει καµία αλλαγή στην αντιµετώπιση των αναβαλλόµενων φορολογικών 

υποχρεώσεων στο βαθµό που τα εποπτευόµενα νοµικά πρόσωπα παρουσιάζουν κέρδη 

στις οικονοµικές τους καταστάσεις». «Η ανάγκη εισαγωγής της προτεινόµενης 

ρύθµισης καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι ανάλογες ή πανοµοιότυπες διατάξεις 

έχουν ήδη νοµοθετηθεί και ψηφιστεί από µια σειρά χωρών της Ευρωζώνης και 

µάλιστα από χώρες του Νότου, για την στήριξη των δικών τους τραπεζικών 

συστηµάτων και την κατοχύρωση της σταθερότητάς τους, ήτοι αντίστοιχη νοµοθεσία 

ισχύει ήδη στην Ιταλία και στην Ισπανία, ενώ πολύ πρόσφατα υιοθετήθηκε και στην 

Πορτογαλία- δηλαδή αποτελεί κοινή πρακτική η οποία ήδη αξιοποιείται». 

Επισηµαίνεται ότι στην προκείµενη περίπτωση, στις Τράπεζες, το στοιχείο 

ενεργητικού είναι η επένδυση που είχε γίνει σε οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου και 

σε αυτό υπάρχει µια σηµαντική διαφορά που προκύπτει από το «κούρεµα» της αξίας 

των οµολόγων αυτών, από το περίφηµο PSI και το πρόγραµµα επαναγοράς από το 

PSI λίγο αργότερα. Σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ οι εταιρίες που κρατούν οµόλογα στο 

χαρτοφυλάκιο τους ως περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να τα αποτιµούν στην εύλογη 

(fair) αξία τους (value), ως εκ τούτου το κούρεµα περίπου 53% των οµολόγων το 

2012, έριξε την αξία αυτή στο 47% της ονοµαστικής αξίας (φορολογική βάση) των 

οµολόγων αυτών. Ως εκ τούτου, στο µέλλον, κατά την τακτοποίηση, ουσιαστικά λήξη 

της επένδυσης, η Τράπεζα θα πάρει το 47% της ονοµαστικής αξίας του οµολόγου. Το 

53% της αξίας που κουρεύτηκε είναι µια ζηµιά για την Τράπεζα σε µελλοντικό χρόνο 

και θεσµοθετεί µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση έναντι του δηµοσίου.  
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Τι άλλαξε ως εκ τούτου µε την τροπολογία αυτή που ψηφίστηκε στο ελληνικό 

κοινοβούλιο και προστέθηκε στο άρθρο 27 (ως 27Α) του νέου ΚΦΕ Ν.4172/14; 

Αυτό που άλλαξε είναι ότι η ΕΚΤ, σύµφωνα µε τους κανόνες της, για να µπορούσε 

να αναγνωρίσει εποπτικά µέρος της ΑΦΑ ως «κεφάλαιο», και να το λάβει υπόψη 

στα stress test που έκανε (η αναγνώριση του αναβαλλόµενου φόρου για τις τράπεζες, 

κάτι που οδηγεί στην ενίσχυση των κεφαλαίων τους προσδιορίζονταν τότε της τάξης 

των 2,5 δισ. Ευρώ), ζήτησε από το ∆ηµόσιο να δεσµευτεί ότι θα καταβάλει αυτό το 

ποσό ακόµα και αν οι τράπεζες δεν εµφανίσουν κέρδη για 30 χρόνια. Σηµειώνεται 

ότι η αναγνώριση του αναβαλλόµενου φόρου δεν θα επιβαρύνει το δηµόσιο χρέος. 

Αυτό θα συµβεί µόνο στην περίπτωση που οι τράπεζες δεν εµφανίσουν κέρδη και 

τελικά απαιτηθεί το ∆ηµόσιο να καταβάλει το ποσό που έχει αναγνωριστεί ως ΑΦΑ. 

Στην πράξη υπάρχει µόνο ένας κίνδυνος: αν µια τράπεζα οδηγηθεί σε εκκαθάριση 

τότε το ∆ηµόσιο θα πρέπει να καταβάλει το µέρος του αναβαλλόµενου που της 

αναλογεί. 

 Το ∆ηµόσιο λοιπόν, θα εισπράξει 2,5 δισ. ευρώ λιγότερους φόρους από τις 

τράπεζες; Στην πραγµατικότητα το ∆ηµόσιο ούτε χάνει ούτε κερδίζει από την 

αναγνώριση της ΑΦΑ. Για τα δηµόσια οικονοµικά η επίδραση είναι ουδέτερη. Το 

ελληνικό ∆ηµόσιο είναι ο µεγαλύτερος µέτοχος των τραπεζών. Τα 2,5 δισ. που το 

∆ηµόσιο χονδρικά «χάνει» ως πιθανό µελλοντικό φορολογικό έσοδο από τις 

τράπεζες το «κερδίζει» ως µέτοχος καθώς δεν χρειάζεται να το καταβάλει για να 

ενισχύσει τα κεφάλαια των τραπεζών ενόψει των stress test. Αν οι κεφαλαιακές 

ανάγκες των τραπεζών είναι κατά 2,5 δισ. ευρώ υψηλότερες τότε το ∆ηµόσιο είτε θα 

πρέπει άµεσα µέσω του ΤΧΣ να ενισχύσει τα κεφάλαια των τραπεζών είτε να 

αποδεχθεί νέες αυξήσεις κεφαλαίου που θα καλύψουν ιδιώτες επενδυτές. Ωστόσο οι 

αυξήσεις θα πραγµατοποιηθούν σε τιµές σηµαντικά χαµηλότερες των τρεχουσών 

χρηµατιστηριακών, κάτι που θα οδηγήσει σε σηµαντική µείωση των ποσοστών 

συµµετοχής του στις τράπεζες. 

Εκτός της Ελλάδας, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία προχώρησαν, τα 

τελευταία χρόνια, σε ρυθµίσεις που επιτρέπουν στις τράπεζές τους να αναγνωρίζουν 

µέρος της ζηµίας από προβλέψεις και διαγραφές δανείων (σ.σ.: στην Ελλάδα 

αναγνωρίστηκε και η ζηµία από το PSI) ως προσωρινή αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση. 

Αυτές οι χώρες θεσµοθέτησαν και τη µετατροπή των προσωρινών 

φορολογικών απαιτήσεων σε οριστικές (DTC), θεσπίζοντας την υποχρέωση του 
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∆ηµοσίου να καταβάλει είτε µε οµόλογα (Ισπανία, Ιταλία) είτε µέσω αύξησης 

κεφαλαίου (Πορτογαλία, Ελλάδα), το µέρος του φόρου που δεν µπορεί να 

συµψηφισθεί µε κέρδη.Με τον τρόπο αυτό παρείχαν πρόσθετη κεφαλαιακή βοήθεια 

στις τράπεζές τους. 

Με βάση τις οικονοµικές καταστάσεις του 201419 προκύπτει το εξής κατ’ 

αρχήν παράδοξο: Παρά τις αυξήσεις κεφαλαίου, αθροιστικού ύψους 8,3 δισ. 

ευρώ που διενήργησαν Alpha, Eurobank, Πειραιώς και Εθνική, η συµµετοχή των 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων (ΑΦΑ) στον δείκτη Core Tier I των 

τραπεζών αυξήθηκε, αντί να µειωθεί, φθάνοντας σε µέσο όρο στο 55% (48% µε 

66% στις τέσσερις τράπεζες). 

Τα στοιχεία επιδεινώνονται αν οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

συσχετισθούν µε την καθαρή ενσώµατη θέση των τραπεζών. Στις 31.12.2014 ο 

αναβαλλόµενος φόρος αντιστοιχεί στο 62% της ενσώµατης καθαρής θέσης, ενώ ένα 

χρόνο πριν ήταν στο 52%. 

Η επιδείνωση στην ποιότητα της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, 

οφείλεται αφενός στις υψηλές λειτουργικές ζηµιές της περσινής χρήσης και 

αφετέρου στην αναγνώριση πρόσθετων αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. 

Ειδικότερα, οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες εµφάνισαν πέρσι αθροιστικά 

λειτουργικές ζηµιές ύψους 8 δισ. ευρώ, οι οποίες περιορίστηκαν σε επίπεδο 

αποτελεσµάτων στα 3,5 δισ. ευρώ. 

Η διαφορά (4,5 δισ. ευρώ) εξηγείται από το γεγονός ότι αναγνώρισαν κατά την 

απελθούσα χρήση ισόποσες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις, µε βάση τις 

εκτιµήσεις των πλάνων αναδιάρθρωσης ότι από φέτος θα επιστρέψουν όλες (σ.σ η 

Εθνική το έχει ήδη κάνει χάρη στη Finansbank) σε κερδοφορία. Εκτιµήσεις που είτε 

έχουν αναιρεθεί, είτε τίθενται επ αµφιβόλω λόγω της παρατεταµένης αβεβαιότητας. 

Αποτέλεσµα ήταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις να εκτιναχθούν 

από τα 11,1 δισ. ευρώ στο τέλος του 2013 σε 15,6 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014, την 

ώρα που οι λειτουργικές ζηµιές αντιστάθµιζαν τα φρέσκα κεφάλαια από τις αυξήσεις 

κεφαλαίου που διενεργήθηκαν στο α΄ εξάµηνο της περσινής χρονιάς. 

Απόρροια όλων των πιο πάνω ήταν να υπάρχει διάχυτη η εντύπωση στα µέσα 

του 2015 ότι ο Ενιαίος Μηχανισµός Εποπτείας (SSM) και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική 

                                                           
19 http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1322223/trapezes-spaei-konter-o-anavallomenos-

foros.html 
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Αρχή  (European Banking Authority) θα επιβάλλουν ανώτατο ποσοστό για τη 

συµµετοχή των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων στα εποπτικά κεφάλαια 

των τραπεζών
20, στα πλαίσια πάντα και της Βασιλείας III, που προέβλεπε όπως 

είδαµε τέτοιες δικλείδες. 

Μέχρι την παρούσα στιγµή της σύνταξης, οι τελευταίες πληροφορίες
21 κάνουν 

λόγο ότι θα παραµείνει το καθεστώς αναγνώρισης στα εποπτικά κεφάλαια των ΑΦΑ 

µε πιθανή την επιβολή ενός πλαφόν, αλλά µε µεγάλη περίοδο προσαρµογής. Θα 

οριστεί δηλ. µια κλιµακωτή µείωση του ποσοστού συµµετοχής σε βάθος 5-10 ετών, 

γεγονός που θα επιτρέψει στις χώρες του Νότου να διενεργήσουν οµαλά τη 

µετάβαση και φυσικά µετά το νέο πανευρωπαϊκό stress test των τραπεζών που θα λάβει 

χώρα το 2016. 

Παράλληλα, διεξήχθησαν stress tests των ελληνικών τραπεζών ενόψει της 

κεφαλαιακής στήριξής τους από τον ESM22 τον Οκτώβριο του 2015 και κατά τη 

σύνταξη της διπλωµατικής κατατέθηκε και ψηφίστηκε στις 31/10/2015 και το 

νοµοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών. Σχετικά µε τον 

αναβαλλόµενο φόρο προβλέπεται ότι οι συσσωρευµένες προβλέψεις και λοιπές εν 

γένει ζηµίες λόγω πιστωτικού κινδύνου για τις οποίες έχει ή θα λογιστεί ΑΦΑ πρέπει 

να έχουν λογιστεί έως τις 30/6/2015 (αντί να ήταν υφιστάµενες µέχρι την 31/12/14). 

Έτσι ρυθµίζεται και το θέµα του αναβαλλόµενου φόρου ώστε να µπορούν οι τράπεζες 

να σχηµατίζουν οριστικές αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για ζηµίες 

πιστωτικού κινδύνου έως την 30ή Ιουνίου 2015. 

 

 

 

 

 

                                                           
20 http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1322223/trapezes-spaei-konter-o-anavallomenos-

foros.html και http://www.capital.gr/story/2273769 
21 http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1336736/trapezes-menei-to-status-quo-gia-

anavallomeno.html και http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/trapezes/item/234461-

ametablitos-o-anaballomenos-foros-ton-trapezon-tin-epomeni-dietia 
22 http://www.cnn.gr/money/story/2643/ti-provlepei-to-nomosxedio-gia-tin-anakefalaiopoiisi-ton-
trapezon 
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4.4  ∆είγµα παρατηρήσεων. 
 

Ως δείγµα για τις παρατηρήσεις µας χρησιµοποιήθηκαν οικονοµικά στοιχεία 

από τους οχτώ (8) Ελληνικούς Οµίλους Τραπεζών, που δραστηριοποιήθηκαν 

µεταξύ των ετών 2005 και 2014, µε το 2005 να αποτελεί το έτος βάσης µας. Αυτό 

έγινε διότι ήταν επιδίωξη της έρευνάς µας να λάβουµε υπόψη την κρίση που 

επήλθε µετά το 2010 και να δούµε πως επηρέασε τα αποτελέσµατά µας. 

Τα δεδοµένα των Τιµών των µετοχών, των Ιδίων Κεφαλαίων και των 

Κερδών των τραπεζών αντλήθηκαν από τη βάση COMPUSTAT, ενώ οι αξίες  των 

Αναβαλλόµενων Φορολογικών Απαιτήσεων αντλήθηκαν από τους επίσηµους 

ισολογισµούς των τραπεζικών οµίλων, όπως είναι αποτυπωµένοι στο επίσηµο site 

του ελληνικού χρηµατιστηρίου www.helex.gr και το παλαιότερο www.ase.gr . 

Παρατίθενται στη συνέχεια οι Πίνακες των δεδοµένων της έρευνας: 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται στατιστικές πληροφορίες για κάθε µεταβλητή 

του δείγµατός µας ( µέσος, διάµεσος µέγιστες τιµές, ελάχιστες τιµές, τυπική 

απόκλιση, συντελεστές ασυµµετρίας, συντελεστές κυρτότητας κλπ). Είναι 

χαρακτηριστική η σχέση µέσου-διάµεσου στο δείγµα µας, η οποία δεν έχει µεγάλες 

αποκλίσεις, κάτι που σηµαίνει ότι δεν έχουµε ακραίες τιµές. Κατά τη στατιστική 

επεξεργασία απορρίψαµε έτη όπου µια τράπεζα είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια, γι’αυτό 

και έχουµε σύνολο παρατηρήσεων 55. 

Με βάση τα αποτελέσµατα από τη µήτρα συσχετίσεων, δεν προκύπτει ένδειξη 

πολυσυγγραµικότητας καθώς δεν εµφανίζονται συντελεστές συσχέτισης των 

προβλεπτικών µεταβλητών >0,80.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

PRICE BV EAR DTA CRISIS 

 Mean 1,58 0,79 -0,36 0,27 0,42 

 Median 0,79 0,82 0,01 0,15 0,00 

 Maximum 6,03 3,74 0,38 1,27 1,00 

 Minimum 0,08 -1,45 -6,02 0,03 0,00 

 Std. Dev. 1,53 0,78 1,00 0,29 0,50 
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Στον Πίνακα 2 υπάρχουν οι πληροφορίες σχετικά µε τη µήτρα συσχετίσεων του 

δείγµατός µας. Η ερµηνεία ενός προβλήµατος µε τη χρησιµοποίηση της µεθόδου 

αναλύσεως της πολλαπλής παλινδρόµησης επιτυγχάνεται καλύτερα όταν οι 

ανεξάρτητες µεταβλητές που αποτελούν το µοντέλο δεν παρουσιάζουν 

πολυσυγγραµικότητα.  Όταν υφίστανται έντονες συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών 

είναι δύσκολο,  αν όχι αδύνατο, να αξιολογηθεί η ουσιαστική προσφορά µιας 

συγκεκριµένης ανεξάρτητης µεταβλητής επί της εξαρτηµένης µεταβλητής που 

οφείλεται αποκλειστικά στη συγκεκριµένη ανεξάρτητη µεταβλητή. Η κατάσταση η 

οποία δηµιουργείται όταν υπάρχουν ισχυρές συσχετίσεις µεταξύ των ανεξάρτητων 

µεταβλητών στην πολλαπλή παλινδρόµηση ονοµάζεται πολυσυγγραµικότητα 

(multicollinearity). Στις περιπτώσεις που το πρόβληµα αυτό υφίσταται θα πρέπει 

κανείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στην ερµηνεία όλων των εκτιµητριών που 

προκύπτουν από το µοντέλο αυτό.  Υπάρχουν µια σειρά από προειδοποιητικές 

ενδείξεις που αν ο ερευνητής τις προσέξει είναι δυνατόν να αντιληφθεί ότι υπάρχει 

πολυσυγγραµµικότητα.  Η πιο σηµαντική από αυτές είναι ο πίνακας των συντελεστών 

συσχετίσεως (Correlation Matrix) των ανεξάρτητων µεταβλητών.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

   

Μήτρα συσχετίσεων 

  

      Correlation 

    

Probability PRICE BV EAR DTA CRISIS 

PRICE 1 

    

      BV 0,63 1 

   EAR 0,046 0,1726 1 

  

DTA -0,075 -0,1 

-

0,3493 1 

 

CRISIS -0,553 -0,496 

-

0,3842 0,3159 1 
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4.5 Υπόδειγµα 
 
 

Κατά την επεξεργασία των δεδοµένων µας και προκειµένου να εξαχθούν 

ασφαλή συµπεράσµατα χρησιµοποιήθηκε το πολυµεταβλητό Υπόδειγµα του Ohlson 

(1991,1995). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µέθοδος του Ohlson,  όπως θα φανεί και στα 

αποτελέσµατα της εµπειρικής µελέτης,  θεωρείται από τις πιο αξιόπιστες και ακριβείς 

µεθόδους. 

Στο παραπάνω υπόδειγµα, οι παράµετροι προσδιορισµού της τιµής µιας 

µετοχής εταιρίας είναι η  λογιστική αξία των Ιδίων Κεφαλαίων της (BV i,t), τα Κέρδη 

της εταιρίας (EARi,t), και η µεταβλητή για τις λογιστικές πληροφορίες – στην 

προκειµένη περίπτωση η DTAi,t (Deferred Tax Assets). Όλες οι µεταβλητές έχουν 

αποπληθωριστεί µε τα ίδια κεφάλαια στην αρχή του προηγούµενου έτους. 

Εποµένως έχουµε την παρακάτω σχέση: 

 

PRICE i,t = αο + α1 (BV i,t – DTA i,t) + α2 EAR i,t + α3DTA i,t + E i,t      (1) 

 

 

Μάλιστα, οι τιµές του έτους t όλων των ως άνω µεταβλητών διαιρούνταν µε τα 

Ίδια Κεφάλαια του προηγούµενου έτους t-1, µε σκοπό να αποφευχθούν προβλήµατα 

ετεροσκεδαστικότητας. 

 

Από το έτος 2010, λόγω της οικονοµικής κρίσης οι µεταβλητές µας 

επηρεάστηκαν σηµαντικά και εποµένως ο παράγοντας αυτός πρέπει να ληφθεί υπόψη. 

Γι’αυτό τρέχουµε τον µαθηµατικό τύπο µας, που βασίζεται στο Υπόδειγµα του 

Ohlson, εισάγοντας και µια ακόµα µεταβλητή την CRISIS i,t, ώστε να µπορέσουµε να 

µετρήσουµε τις επιπτώσεις της κρίσης στη σχέση της τιµής µε τις υπόλοιπες 

µεταβλητές και ειδικά µε τη µεταβλητή της DTA i,t (Deferred Tax Assets). Η 

µεταβλητή αυτή παίρνει την τιµή 1 για τα χρόνια της κρίσης, ήτοι 2010-2014, και την 

τιµή 0 για τα προηγούµενα έτη 2005-2009. 

Έτσι, για την περίοδο της κρίσης έχουµε: 

       PRICE i,t = βο +β1(BV i,t – DTA i,t) +β2EAR i,t +β3DTA i,t + β4 crisisi,t +    

β5 crisis i,t *(BV i,t – DTA i,t) +β6 crisisi,t*EAR i,t +β7 crisisi,t*DTA  i,t +Wi,t    (2)   
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4.6 Αποτελέσµατα 
 
 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας συνοψίζονται στους 2 παρακάτω πίνακες. 

Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της έρευνας, αν δε ληφθεί υπόψη ο 

παράγοντας ΚΡΙΣΗ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
   

    Cross-sections included: 8 

  Total panel (unbalanced) observations: 55 

    Variable Coefficient t-Statistic Prob.   

    
C (αο) 0,6 2,05 0,05 

BVBV-DTABV 1,25 5,81 0 

EARBV -0,12 -0,67 0,51 

DTABV -0,21 -0,34 0,74 

    Adjusted R-squared 0,37 

  
 

Αντίστοιχα ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της εξίσωσης (2), όπου 

λαµβάνεται υπόψη η επίδραση της κρίσης.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
    

    Cross-sections included: 8 

  Total panel (unbalanced) observations: 55 

     Variable Coefficient t-Statistic Prob.   

 

     
C (βο) -0,40 -0,84 0,41 

 BV-DTA 1,52 5,11 0,00 

 EAR 2,97 3,51 0,00 

 DTA 5,69 3,05 0,00 

 CRISIS 0,44 0,69 0,49 

 CRISIS*(BV-DTA) -0,95 -2,16 0,04 

 CRISIS*EAR -3,33 -3,87 0,00 

 CRISIS*DTA -5,50 -2,77 0,01 

 Adjusted R-squared 0,59 
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Όπως παρατηρεί κανείς στον Πίνακα 4, εµφανίζεται έντονα αρνητική 

συσχέτιση µεταξύ ΤΙΜΗΣ µετοχής των τραπεζών και Αναβαλλόµενων Φορολογικών 

Απαιτήσεων,  όταν λάβουµε υπόψη τον παράγοντα ΚΡΙΣΗ, καθώς στη στήλη 

Coefficient  του Πίνακα 4 η µεταβλητή CRISIS*DTA έχει τιµή -5,50 , µε probability 

<0,10 , που σηµαίνει στατιστικά σηµαντική παρατήρηση. 

Εξετάζοντας τώρα τα ερευνητικά ερωτήµατα που τέθηκαν στην αρχή της 

έρευνας, καταλήγουµε εποµένως ότι τα αναβαλλόµενα φορολογικά περιουσιακά 

στοιχεία έχουν πληροφοριακό περιεχόµενο για την τιµή των τραπεζικών µετοχών. 

Επίσης, είναι χαρακτηριστικό αν συγκρίνουµε τα στοιχεία του Πίνακα 3 και του 4, 

πως ο παράγοντας «κρίση» που εµφανίστηκε από το 2010 και µετέπειτα, επηρεάζει 

σηµαντικά τη σχέση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και τιµών των 

µετοχών των τραπεζών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. 
 
 
Στην έρευνα όπως παρατέθηκε στο κεφάλαιο 4, προκύπτει κατ’αρχάς ότι οι 

επενδυτές λαµβάνουν υπόψη τα Αναβαλλόµενα Φορολογικά Περιουσιακά Στοιχεία 

κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Σε δεύτερο επίπεδο, φαίνεται να αποτιµούνε 

την εγγραφή Αναβαλλόµενων Φορολογικών Απαιτήσεων στους ισολογισµούς 

αρνητικά µέσα στην κρίση, σε αντίθεση µε την περίοδο προ κρίσης, που αποτελούσαν 

για αυτούς ένα ακόµα Περιουσιακό Στοιχείο των Οµίλων των Τραπεζών. Μάλιστα 

αυτή η αρνητική συσχέτιση γίνεται σε σηµαντικό βαθµό όπως προέκυψε στα 

αποτελέσµατα της έρευνας. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός τέτοιου 

συµπεράσµατος µπορούν να γίνουν η αφορµή για τη διεξοδική ενασχόληση µιας 

άλλης µελέτης-έρευνας. 

Πάντως, στα πλαίσια της παρούσας, εκτέθηκαν  κατά την παρουσίαση του όλου 

πλαισίου γύρω από τις Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις (ΑΦΑ) κάποια 

στοιχεία που θεωρήθηκε ότι εξηγούν σηµαντικά τη στάση αυτή. Βάσει της Βασιλείας 

ΙΙΙ και στα πλαίσια του ελέγχου της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών όλες οι 

ΑΦΑ, είτε αφαιρούνται πλήρως από τα Βασικά Εποπτικά Κεφάλαια (ΒΕΚ) του 

εποπτευόµενου νοµικού προσώπου (π.χ. ΑΦΑ από µεταφερόµενες φορολογικές 

ζηµίες), είτε υπόκεινται σε αυστηρά όρια αναγνώρισης (έως 10% των ΒΕΚ π.χ. ΑΦΑ 

από χρεωστική διαφορά ανταλλαγής οµολόγων στο πλαίσιο της αναδιάταξης του 

χρέους «PSI» και από προβλέψεις για επισφάλειες). Το γεγονός αυτό σε σχέση µε τη 

σηµαντική έκθεση των ελληνικών τραπεζών σε ΑΦΑ που ανέρχεται σε 15,6 δισ. 

ευρώ στο τέλος του 2014, δηµιουργεί προβληµατισµό, χωρίς βέβαια αυτό από µόνο 

του µε βάση τις ως τώρα διεξαχθείσες έρευνες που παρουσιάσαµε, να αποτελεί 

εργαλείο χειραγώγησης κερδών ή «δηµιουργικής λογιστικής». Περαιτέρω, η 

ανασφάλεια για τα αποτελέσµατα από τα τακτικά stress tests των τραπεζών την εποχή 

της κρίσης όπως τα παρουσιάσαµε στο κεφάλαιο 4 για την αξιολόγηση της αντοχής ή 

και για την ανακεφαλαιοποίησή τους, η συνεχώς διογκούµενη εσωτερική οικονοµική 

και πολιτική κρίση αποτελούν αναµφίβολα σηµαντικούς παράγοντες που εξηγούν το 

πόρισµα της έρευνάς µας. 

Περιορισµός στην έρευνά µας πρέπει να σηµειωθεί ότι αποτελεί ο µικρός 

αριθµός παρατηρήσεων καθώς χρησιµοποιήθηκαν οικονοµικά στοιχεία από τους 
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οχτώ (8) Ελληνικούς Οµίλους Τραπεζών, που δραστηριοποιήθηκαν µεταξύ των ετών 

2005 και 2014.  

Εποµένως, προτείνεται η µελλοντική επανεξέταση του θέµατός µας για δείγµα 

µεγαλύτερο στο οποίο θα συµπεριλαµβάνονται και νέα έτη αναφοράς, αλλά και 

ενδεχοµένως ενδελεχέστερη ποιοτική ανάλυση των  συµπερασµάτων που θα 

προκύψουν. 
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