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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

   Η εξγαζία απηή εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο θνίηεζεο κνπ ζην Μεηαπηπρηαθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ ηξαηεγηθήο Γηνηθεηηθήο Λνγηζηηθήο  θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

   Οθείισ λα επραξηζηήζσ ηνπο θαζεγεηέο κνπ γηα ηελ κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ηνπο 

θαη ηελ πξφθιεζε λέσλ εξεζηζκάησλ γηα κειέηε πνπ αθνξνχλ ην  νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ ζήκεξα. 

   Ιδηαίηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο δηπισκαηηθήο 

κνπ εξγαζίαο θ. Νεγθάθε Υξήζην, γηα ηελ ζπλδξνκή ηνπ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

εξγαζίαο κνπ θαζψο θαη ηνλ θ Λαδά Αλέζηε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

     Η παξνχζα δηπισκαηηθήο εξγαζία,  εμεηάδεη  ηελ  εθαξκνγή ηνπ Γηεζλνχο 

Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 12, ζεσξεηηθά κέζα απφ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη 

παξνπζίαζε  ησλ απφςεσλ δηαθφξσλ ζπγγξαθέσλ. 

    Γηαξζξψλεηαη ζε 4 θεθάιαηα :  Σν πξψην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή 

ησλ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, ζην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη  

ζπλνπηηθή επηζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο ηνπ Γ.Λ.Π. 12, ην ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη 

ζην ζεζκηθφ πιαίζην, θαη αθνινπζεί ην ηέηαξην θεθάιαην φπνπ αλαιχεηαη  ε 

εθαξκνγή ηνπ Γ.ΛΠ. 12, ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο, ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαη 

πεξηγξάθεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ. ην πέκπην θεθάιαην,  αλαθέξνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα-πεξηνξηζκνί  ηεο έξεπλαο  βάζεη ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ Γ.Λ.Π. 12 θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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                              ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1  ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 

      Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ) είλαη έλα ζχλνιν Λνγηζηηθψλ Αξρψλ, 

Καλφλσλ, κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ, γεληθά απνδεθηψλ, ε θαζηέξσζε ησλ νπνίσλ 

νδεγεί ζε νκνηνκνξθία ησλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπλεπψο ζε αθξηβή, 

αιεζή θαη νκνηφκνξθε πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ. Απφ ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ηα ΓΛΠ έρνπλ 

ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ ηδησηηθή θαη δεκφζηα νηθνλνκία θάζε ρψξαο, πνπ πξέπεη 

λα αλαιχζνπκε. Πξέπεη σζηφζν λα επηζεκάλνπκε φηη θάζε ρψξα κπνξεί λα έρεη ηα 

δηθά ηεο Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηα Λνγηζηηθά ζψκαηα θαη 

ηηο Ννκνζεηηθέο αξρέο ηεο θάζε ρψξαο ηα νπνία φκσο απαηηνχλ θαηάιιειε 

πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα πνπ επηηάζζεη ε Δπξσπατθή Κνηλνηηθή Ννκνζεζία. Η 

Δπξσπατθή Έλσζε έρεη εθδψζεη Λνγηζηηθέο Οδεγίεο, νη νπνίεο έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία θαη ζην Διιεληθφ Λνγηζηηθφ θαη 

Κιαδηθφ ρέδην. Καηά ζπλέπεηα, ηα ΓΛΠ δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην γηα ηελ ρψξα 

καο. Σαπηφρξνλα φκσο ζε θάζε Κξάηνο-Μέινο έρνπλ ζεζπηζηεί θαλφλεο 

ελαξκφληζεο ησλ Λνγηζηηθψλ Αξρψλ θαη Καλφλσλ. Η Διιάδα είλαη ππνρξεσκέλε 

λα εθαξκφδεη ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία, φπσο ηελ έρεη ελζσκαηψζεη ζηελ δηθή 

ηεο έλλνκε ηάμε. ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη ηα ΓΛΠ δελ 

ππεξηζρχνπλ ησλ ηνπηθψλ θαλφλσλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάπνηα ρψξα. Η εθαξκνγή 

ησλ  Γ.Λ.Π,  δελ κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ζα ιχζεη θαηεπζείαλ θαη ηα 

πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκίαο θάζε ρψξαο  κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φκσο κε 

βεβαηφηεηα φηη ζα επηθέξεη ζεκαληηθή βειηίσζε θαη ζα έρνπκε θαη έλα θνηλφ 

πιαίζην αλαθνξάο. Πξέπεη επίζεο λα ηνλίζνπκε φηη ηα ΓΛΠ δελ αλαθέξνληαη κφλν 

ζηηο Υψξεο ηεο  Κνηλφηεηαο αιιά παξνπζηάδνπλ επξχηεξν ελδηαθέξνλ θαη πεδίν 

αλαθνξάο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ελψ νη ΗΠΑ δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ ΓΛΠ κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, φπνπ ζπκκεηέρνπλ απφ ηελ ίδξπζή ηεο, γηα ηε δηθή ηνπο 

ρψξα έρνπλ δηακνξθψζεη άιια Λνγηζηηθά Πξφηππα, θάπσο δηαθνξνπνηεκέλα.       
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   Αλεμάξηεηα απφ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, απηφ πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία 

θαη επηβάιιεηαη λα γίλεη ζην κέιινλ είλαη ε πιήξεο εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ γεγνλφο 

ην νπνίν ζα επηθέξεη αμηνπηζηία, αθξίβεηα θαη νκνηνκνξθία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζε Γηεζλέο επίπεδν θαη παξάιιεια ζα ζπκβάιιεη  ζηελ εδξαίσζε 

ηεο  εκπηζηνζχλεο ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.  

1.2 ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

 

       Η επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα παξνπζηάδεη κηα ηάζε δηεζλνπνίεζεο θαη 

ζηξνθή πξνο ηηο μέλεο θεθαιαηαγνξέο θαη ρξεκαηαγνξέο γηα ιήςε δαλείσλ.Έηζη νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα έρνπλ έλα θνηλφ πιαίζην αλαθνξάο θαη 

απνηίκεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ. Σα Λνγηζηηθά Πξφηππα ,απφ ηηο 

ίδηεο ηηο εμειίμεηο, επηηάζζεηαη λα έρνπλ δηεζλή εθαξκνγή. H δηεζλνπνίεζε ησλ 

θεθαιαηαγνξψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα νδήγεζε ζε κηα απμεκέλε δήηεζε γηα 

ζπγθξηηηθέο αλαιχζεηο ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε μέλεο 

ρψξεο (Cox , 2004).  Η Διιάδα δελ κπνξεί λα κείλεη έμσ απφ απηέο ηηο εμειίμεηο θαη 

ρξεηάδεηαη έληνλε θαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο 

Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα πιήξε ελαξκφληζε κε ηα ΓΛΠ (Draghi,2012). 

Απαηηείηαη ινηπφλ κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ θαη κηα πξνεηνηκαζία ελφςεη ηεο ελαξκφληζεο ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ 

ζε δηεζλέο επίπεδν, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ινγηζηηθή, απνηειεί ην θπξηφηεξν 

εξγαιείν γηα ηελ νξζνινγηθή αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο απνηεινχλ κε 

ηε ζεηξά ηνπο ηελ θηλεηήξηα δχλακε αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο 

(Accounting Branch, 2004).  

      Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ρσξίδνληαη ζε ΓΛΠ γηα ηηο Ιδησηηθέο 

Δπηρεηξήζεηο αιιά θαη γηα ηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο. Σα ΓΛΠ γηα ηνλ Γεκφζην 

Σνκέα  ζπληάζζνληαη απφ ην πκβνχιην γηα ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 

Γεκφζηνπ Σνκέα ή αιιηψο  International Public Sector Accounting Standards Board 

(IPSASB)  κε ηελ παιαηφηεξε νλνκαζία Δπηηξνπή Γεκφζηνπ Σνκέα- Public Sector 

Committee (PSC)θαη  ζηφρν έρνπλ  ηνλ νξηζκφ ησλ ζεκάησλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλαθνξάο θαη ινγηζηηθήο ζην δεκφζην ηνκέα (Accounting Branch, 2004).  Αξρηθά 

ζα ιέγακε φηη ηα IPSAS ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ  

(ΓΛΠ) θαη ησλ  Γηεζλψλ Πξφηππσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ). 
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Αληίζεηα θάπνηα απφ απηά δελ έρνπλ αληίζηνηρν ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, θαζψο αλαθέξνληαη 

απνθιεηζηηθά ζηνλ δεκφζην ηνκέα.  Σν IPSASB εθδίδεη IPSAS ζηεξηδφκελν ηφζν 

ζηε ινγηζηηθή ηεο ηακεηαθήο βάζεο φζν θαη ζηε ινγηζηηθή ηεο δεδνπιεπκέλεο 

βάζεο (COHEN , 2008).  

1.3   ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ 

 

       Σν 1973 έγηλε ε πξψηε πξνζπάζεηα θνηλήο ζχγθιηζεο ησλ νξγαληζµψλ 

ινγηζηηθήο ηεο Απζηξαιίαο, ηεο Ακεξηθήο, ηνπ Ηλσµέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο 

Ιξιαλδίαο, ησλ Κάησ Υσξψλ, ηεο Γαιιίαο, ηνπ Καλαδά, ηεο Ιαπσλίαο, ηεο 

Γεξµαλίαο θαη ηνπ Μεμηθφ θαη είρε ζαλ απνηέιεζµα ηελ ίδξπζε ηεο ∆ηεζλνχο 

Δπηηξνπήο Πξνηχπσλ Λνγηζηηθήο (International Accounting Standards Committee). 

Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ήηαλ ε εθπφλεζε πξνηχπσλ γηα ηηο ρψξεο πνπ δελ δηέζεηαλ. 

Σν 1975 έρνπµε ηελ έθδνζε ηνπ πξψηνπ ∆ηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ. Σν 1977, 

νη δηεζλείο επαγγειµαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νξγαληζµψλ ινγηζηηθήο, 

νξγαλψζεθαλ θάησ απφ ηε ∆ηεζλή Οµνζπνλδία ησλ Λνγηζηψλ (International 

Financial Accounting Committee).  

       To 1981, ε ∆ηεζλήο Δπηηξνπή Πξνηχπσλ Λνγηζηηθήο (IASC) θαη ε ∆ηεζλήο 

Οµνζπνλδία ησλ Λνγηζηψλ (IFAC) ζπµθψλεζαλ φηη ε πξψηε ζα είρε ηνλ πιήξε 

έιεγρν φζνλ αθνξά ζηνλ θαζνξηζµφ ησλ ∆ηεζλψλ Πξνηχπσλ Λνγηζηηθήο θαη ζηελ 

έθδνζε ησλ εγγξάθσλ ζπδεηήζεσλ. Παξάιιεια, ηα µέιε ηεο δεχηεξεο εηζρψξεζαλ 

ζηνπο θφιπνπο ηεο IASC. Απφ ην 1995 µέρξη ην 1998, ε IASC νινθιήξσζε ην 

ζπµθσλεµέλν αξηζµφ πξνηχπσλ ζχµθσλα µε ην πιάλν. ηελ δηαθήξπμε ηεο 30εο 

Οθησβξίνπ 1998 νη ππνπξγνί νηθνλνµηθψλ θαη νη δηνηθεηέο ησλ θεληξηθψλ 

ηξαπεδψλ ηνπ G7 δήηεζαλ απφ ην IOSCO (international organization of securities 

commissions), ηελ IAIS (international association of insurance supervisors) θαη ηελ 

Basel committee λα θαηαξηίζνπλ µηα αλαζθφπεζε ησλ πξνηχπσλ πνπ έζεζε ε ΙΑSC 

(National Audit Office, 2007).  

        Σν Δπξσπατθφ πµβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο (23-24/3/2000) έθαλε ιφγν γηα ηελ 

αλάγθε επηηάρπλζεο ηεο νινθιήξσζεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ρξεµαηνπηζησηηθψλ 

ππεξεζηψλ. Δπίζεο, ζηηο 13/6/2000 εθδφζεθε αλαθνίλσζε ηεο επηηξνπήο µε ηίηιν 

«ηξαηεγηθή Υξεµαηννηθνλνµηθήο πιεξνθφξεζεο ηεο ΔΔ: Μειινληηθή Πνξεία», 

µε ηελ νπνία δήηεζε λα γίλεη ππνρξεσηηθφ γηα φιεο ηηο θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο 
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εηζεγµέλεο ζε ρξεµαηηζηήξην ηεο ΔΔ λα θαηαξηίδνπλ ππνρξεσηηθά ελνπνηεµέλεο 

θαηαζηάζεηο ζχµθσλα µε ηα ∆ηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα απφ ην 2005. Καηφπηλ, 

ζηηο 17/7/2000 ην πµβνχιην Ecofin επηθξνηεί θαη ππνζηεξίδεη ηελ παξαπάλσ 

απφθαζε ελψ ηνλίδεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπγθξηζηµφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο 

ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

     Σν  2001 αλαθνηλψλεηαη ε απφθαζε φηη ηα πξφηππα πνπ ζα εθδίδνληαη απφ ην 

ψµα ∆ηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΙΑSΒ) ζα νλνµάδνληαη ∆ηεζλή Πξφηππα 

Υξεµαηννηθνλνµηθήο Πιεξνθφξεζεο, ελψ ηα Πξφηππα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ 

Δπηηξνπή ∆ηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΙΑSC) θαηά ηελ πεξίνδν 1973-2001 ζα 

νλνµάδνληαη ∆ηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. ηηο 19/7/2002, εθδίδεηαη ν Καλνληζµφο 

1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πµβνπιίνπ γηα ηα ∆ηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα. Πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ ζεµαληηθφ θαλνληζµφ, ν νπνίνο δηαζαθελίδεη 

πνιιά δεηήµαηα γχξσ απφ ηε θχζε ησλ ∆ΛΠ. Κάπνηεο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζµνχ 

µηινχλ γηα ρξνληθέο δεζµεχζεηο. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη νη εμήο: Θεσξήζεθε 

επηηαθηηθή ε αλάγθε λα εθαξµνζζνχλ, ην αξγφηεξν µέρξη ην 2007, ηα ∆ΛΠ σο 

εληαία δέζµε ∆ηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ παγθνζµίσο γηα φιεο ηηο θνηλνηηθέο 

εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγµέλεο ζην ρξεµαηηζηήξην ζε νξγαλσµέλε αγνξά ηεο 

θνηλφηεηαο.»  

    Σν 2003 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεµνζίεπζε ηνλ θαλνληζµφ 1725/2003 γηα ηελ 

πηνζέηεζε νξηζµέλσλ ∆ηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζχµθσλα µε ηνλ Καλνληζµφ 

1606/2002. Ο Καλνληζµφο απηφο πηνζεηεί ηηο ∆ηεξµελείεο πνπ ελέθξηλε ε Μφληµε 

Δπηηξνπή ∆ηεξµελεηψλ (ΜΔ∆). Ιδηαίηεξε µλεία πξέπεη λα γίλεη ζηε ∆ηεξµελεία 8, ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζηελ «Πξψηε Δθαξµνγή ησλ ∆ηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ σο 

Βαζηθφ Λνγηζηηθφ Πιαίζην». Η ΜΔ∆ 8 αλαθέξεη. φηη φηαλ ηα ∆ΛΠ εθαξµφδνληαη 

πιήξσο γηα πξψηε θνξά σο βαζηθφ ινγηζηηθφ πιαίζην, ελψ ε επηρείξεζε πξέπεη λα 

θαηαξηίδεη θαη λα παξνπζηάδεη ηηο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο ηεο σο εάλ απηέο είραλ 

πάληνηε θαηαξηηζηεί ζχµθσλα µε ηα πξφηππα θαη ηηο ∆ηεξµελείεο πνπ ηζρχνπλ θαηά 

ην ρξφλν ηεο πξψηεο εθαξµνγήο. Η αλαδξνµηθή εθαξµνγή ηνπο απαηηείηαη ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ηνµείο ινγηζηηθήο. χµθσλα µε ηελ ΜΔ∆ 8, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

πηνζεηνχληαη γηα πξψηε θνξά ηα ∆ηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ε εηαηξεία πξέπεη λα 

ζπληάζζεη ηηο ρξεµαηννηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο θαη δηεξµελείεο ηε ρξνληθή ζηηγµή ηεο πξψηεο εθαξµνγήο θαη απαηηεί 

αλαδξνµηθή ηζρχ ησλ θείµελσλ δηαηάμεσλ.  
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       ηηο 19/6/2003 ην πµβνχιην ησλ ∆ΛΠ απνθάζηζε λα αληηθαηαζηήζεη ηελ ΜΔ∆ 

8 µε ην λέν ∆ΠΥΠ 1 «Πξψηε Δθαξµνγή ησλ Πξνηχπσλ ∆ηεζλνχο 

Υξεµαηννηθνλνµηθήο Πιεξνθφξεζεο». χµθσλα µε ην ∆ΠΥΠ 1, θάζε επηρείξεζε 

πνπ εθαξµφδεη γηα πξψηε θνξά ηα ∆ΛΠ πξέπεη λα ζπµµνξθψλεηαη µε θαζέλα απφ 

ηα ∆ΛΠ θαη µε θάζε µία απφ ηηο ∆ηεξµελείεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ηεο 

πξψηεο εθαξµνγήο, µε ηε δπλαηφηεηα λα µπνξεί µε επειημία λα επηιέγεη θάζε θνξά 

µία ή πεξηζζφηεξεο εμαηξέζεηο ζηελ αλαδξνµηθή εθαξµνγή ησλ ∆ΠΥΠ.  

      Σν 2006, ην ψµα ∆ηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ππέγξαςε Μλεµφλην 

πλελλφεζεο µε ην αληίζηνηρν πµβνχιην Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ησλ ΗΠΑ 

(FASB) µε απψηεξν ζθνπφ ηε ζχγθιηζε ησλ δχν Πιαηζίσλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

ζε θαίξηα δεηήµαηα. ηε ζπλέρεηα, ζηηο 24 Ινπιίνπ 2006, αλαθνηλψζεθε ε απφθαζε 

ηνπ ψµαηνο ∆ηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (∆ΛΠ) λα µελ απαηηήζεη ηελ 

εθαξµνγή ησλ ππφ αλάπηπμε λέσλ ∆ΠΥΠ ή ζεµαληηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηα 

πθηζηάµελα πξφηππα πξηλ απφ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2009. Η ζεµαληηθφηεηα απηήο 

ηεο απφθαζεο θξίλεηαη εθ ηνπ απνηειέζµαηνο, εθφζνλ δίλεηαη ρξφλνο απφ ζην 

ψµα ∆ηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ζηελ Δπηηξνπή ∆ηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ λα εξγαζηνχλ µε ρξνληθή άλεζε θαη ζπλέπεηα γηα ηελ ζχγθιηζε, θαη 

παξάιιεια  µε ηνλ ηξφπν απηφ, εμαζθαιίδνληαη ηέζζεξα ρξφληα ζηαζεξφηεηαο γηα 

ηηο εηαηξείεο πνπ πηνζέηεζαλ ηα ∆ΠΥΠ ην 2005 (Cohen , 2003).  

     ηηο 6 Ινπιίνπ 2007, έγηλε ε πξψηε έθζεζε πξνο ηελ επξσπατθή επηηξνπή 

θηλεηψλ αμηψλ θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζρεηηθά µε ηε ζχγθιηζε µεηαμχ ησλ 

δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεµαηννηθνλνµηθήο πιεξνθφξεζεο (∆ΠΥΠ) θαη ησλ γεληθά 

απνδεθηψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηξίησλ ρσξψλ. Δπίζεο ην 2007, δεµηνπξγήζεθε ν 

θαλνληζµφο (ΔΚ) αξηζ.1358/2007 ηεο Δπηηξνπήο ηεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαλνληζµνχ (ΔΚ) αξηζ.1725/2003 πεξί ηεο πηνζέηεζεο νξηζµέλσλ δηεζλψλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ζχµθσλα µε ηνλ θαλνληζµφ (ΔΚ) αξηζ.1606/2002 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ φζνλ αθνξά ην ∆ηεζλέο Πξφηππν 

Υξεµαηννηθνλνµηθήο Πιεξνθφξεζεο (∆ΠΥΠ).  

     Σν  2009 δεµηνπξγήζεθε ν θαλνληζµφο (ΔΚ) αξηζ. 1164/2009 ηεο Δπηηξνπήο γηα 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζµνχ (ΔΚ) αξηζ. 1126/2008 πεξί ηεο πηνζέηεζεο 

νξηζµέλσλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ζχµθσλα µε ηνλ θαλνληζµφ (ΔΚ) αξηζ. 

1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηε 

∆ηεξµελεία 18 ηεο Δπηηξνπήο ∆ηεξµελεηψλ ησλ ∆ηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεµαηννηθνλνµηθήο Πιεξνθφξεζεο (Δ∆∆ΠΥΠ).  
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     Σν 2010 ε Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (Δ.Λ.Σ.Δ.) 

αλαθνηλψλεη ηα εμήο: α) Η Δ.Λ.Σ.Δ. είλαη αξµφδηα λα εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνµηθψλ ζέµαηα Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο, θαζψο θαη ηελ ελαξµφληζε ησλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ µε ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηα δηεζλή 

πξφηππα.  β) Η Δ.Λ.Σ.Δ., γλσξίδνληαο φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα πηνζεηήζεη 

εηδηθά ινγηζηηθά πξφηππα γηα ηηο Μηθξνµεζαίεο Δπηρεηξήζεηο θαη ηα νπνία ζα πξέπεη 

αθνινχζσο λα ελζσµαησζνχλ ζην εζληθφ δίθαην, ελεµέξσζε ηηο ειεγθηηθέο 

εηαηξείεο φηη ην πµβνχιην Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο (ΛΟΣ) ηεο Δ.Λ.Σ.Δ. 

πξνηίζεηαη λα μεθηλήζεη δεµφζηα ζπδήηεζε πξνθεηµέλνπ λα θαηαγξαθνχλ νη 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Διιάδαο θαη λα δηαµνξθσζνχλ εληαίεο ζέζεηο ηεο ρψξαο µαο ζηε 

δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηνπ πξνηχπνπ πνπ ζα πξνηαζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή. γ) Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή έζεζε ζε δεµφζηα δηαβνχιεπζε ζρέδην 

πξνηχπνπ µε ηελ επσλπµία “International Financial Reporting Standard for Small 

and Medium-sized Entities” θαη ην νπνίν βαζίδεηαη ζην πξφηππν “International 

Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Enterprises” ηνπ 

Οξγαληζµνχ “International Accounting Standards Board ” (IASB) (National Audit 

Office, 2007).  

 

1.4    ΚΟΠΟ ΣΧΝ Γ.Λ.Π. 

 

        Ο ιφγνο αλάπηπμεο  ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ αθνξά  ζηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ πξνο ην θνηλφ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ζε θνηλή βάζε ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο. Σα Γ.Λ.Π.  έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ θαηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ γεληθνχ ελδηαθέξνληνο, έρνπλ ζεζπίζεη ζέκαηα ζρεηηθά κε θαίξηα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ  ηελ αλαγλψξηζε, ηελ επηκέηξεζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηε 

γλσζηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ θαη ζπλαιιαγψλ αλαθνξηθά 

κε ηελ παγθφζκηα ζχγθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ, 

επηδηψθνληαο ηε ζπλερή βειηίσζε θαη ελεκέξσζε ησλ θαλφλσλ, αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο πιεξνθφξεζεο. Αλαθνξηθά κε ηα Γ.Λ.Γ. ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, 

ζεκεηψλεηαη φηη δελ έρνπλ θαλνληζηηθφ ραξαθηήξα θαη είλαη θαηάιιεια γηα ρψξεο 

πνπ δελ έρνπλ νξίζεη δηθά ηνπο πξφηππα ζην δεκφζην ηνκέα. Σν πκβνχιην γηα ηα 

ΓΛΠ, έρεη αλαπηχμεη ζεζκνχο  γηα  ηελ ελαξκφληζε ησλ εγρψξησλ  πξνηχπσλ κε ηα 
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Γ.Λ.Π. εθφζνλ ε πηνζέηεζε απηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα 

θαη ζα δηεπθνιχλεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα  ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο νληφηεηεο. Σν βαζηθφ θείκελν ησλ Γ.Λ.Π. 

δεκνζηεχεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ελψ ην βηβιίν ησλ Γ.Λ.Π. έρεη κεηαθξαζηεί 

απφ ηα αγγιηθά ζε πνιιέο γιψζζεο (National Audit Office, 2007).   

 

1.5 1.5   ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ Γ.Λ.Π. 

 

       Η πξσηαξρηθή πηπρή ηεο νξηνζέηεζεο ησλ πξνηχπσλ  αθνξά ηελ  αλάγθε 

ζέζπηζεο ησλ παξακέηξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηνλ νξηζκφ ησλ δηαθνξψλ 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο πεξηπηψζεηο απηψλ ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Η ππνρξέσζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Γ.Λ.Π. γηα 

ηελ νκαδνπνίεζε ησλ θαλφλσλ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αξρή γηα 

νπνηαζδήπνηε πξφηππν ζεσξείηαη ε ππφζεζε φηη ε αλάγθε γηα ζπγθεθξηκέλεο 

παξεθθιίζεηο ζηελ πεξίπησζε ησλ επηρεηξήζεσλ επέβαιε ηελ αλάπηπμε ελφο θνηλνχ 

πιαηζίνπ.  

         ρεηηθά κε ηα Γ.Λ.Π. Γεκνζίνπ Σνκέα, ε δνκή ηνπο βαζίδεηαη ζε απηή ησλ 

IFRS, ελψ ην θείκελν ησλ Γ.Λ.Π. δηαηεξείηαη, ή αλ ππάξρεη αλάγθε 

δηαθνξνπνίεζεο, εληάζζνληαη πξφζζεηα παξαδείγκαηα γηα λα επεμεγήζνπλ απηά ηα 

ζηνηρεία πνπ παξεθθιίλνπλ  απφ ην πιαίζην ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (International 

Accounting Education Standards Board, 2009).  

        Καηά ηελ αλάιπζε ελφο Πξνηχπνπ, ζα έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη 

απνθιίζεηο γηα ην δεκφζην ηνκέα, φκσο ζηελ πξάμε ε δηαδηθαζία δελ είλαη ηφζν 

απιή. Δπηπιένλ ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ έρεη επηηεπρζεί ε ζχγθιηζε ησλ Γ.Λ.Π. 

κε Γ.Λ.Π. γηα ηνλ Γεκφζην Σνκέα, αιιά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρνπλ παξαηεξεζεί 

αξθεηέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πξνηχπσλ θαη ηφηε γίλεηαη ε αλάινγε πξνζαξκνγή 

(Νηδαλάηνο , 2009).   

     Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζχγθιηζεο ησλ Γ.Λ.Π. έρνπλ αλαπηπρζεί θάπνηα θξηηήξηα 

γηα ηελ θαζηέξσζε ησλ  απνθιίζεσλ  κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Σα θξηηήξηα απηά ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνηχπσλ έηζη ψζηε λα βειηησζνχλ νη ηνκείο φπνπ 

ηα πξφηππα πάζρνπλ, κέζσ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί. Η 

δηαδηθαζία φπνπ ην πκβνχιην αλαπηχζζεηαη θαη εθδίδεηαη έλα ζρέδην έθζεζεο 
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παξέρεη κηα αζθάιεηα ζην πεξηερφκελν ηνπ, θαη απνηξέπεη πξνβιήκαηα 

παξεξκελείαο ησλ πξνηχπσλ. ε πεξηπηψζεηο φπνπ  δελ πθίζηαηαη θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαθνξά ζην ηξφπν ιεηηνπξγία ησλ Πξνηχπσλ ζε ζρέζε κε ηηο 

εθάζηνηε επηρεηξήζεηο αλά ρψξα, δεκηνπξγείηαη έλα ζρέδην έθζεζεο, γηα λα 

εμαζθαιηζηεί φηη παξέρεηαη ε απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε ζηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο.  

       θνπφο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε  εμέηαζε  γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 12,  θαη ε επίδξαζε ηνπ ζηε ινγηζηηθή δηαδηθαζία.  

      ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ΓΛΠ 12 κε ηελ εηζαγσγή ζηελ έλλνηα 

ηνπ, αλαθνξά ζην ζεζκηθφ πιαίζην, εληνπίδνληαη νη δηαθνξέο απφ ηα Διιεληθά 

Λνγηζηηθά Πξφηππα ,ηελ ειιεληθή λνκνζεζία  θαη αθνινπζεί αλαθνξά ζηελ 

Αλαζεψξεζε Πξνηχπνπ. 

     ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά επηζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο γηα ην 

Γ.Λ.Π. 12. 

     ην ηέηαξην θεθάιαην  επηρεηξείηαη εθηελήο ζεσξεηηθή αλάιπζε  ηνπ Γ.ΛΠ. 12  

ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο. ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαη πεξηγξάθεηαη ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ 

      ην πέκπην θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο  βάζεη ηεο 

ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Γ.Λ.Π. 12. 
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                                   ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

                   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

 

      ην θεθάιαην απηφ επηρεηξείηαη ζπλνπηηθά κηα επηζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο  κε 

αλαθνξά ζην  Γ.Λ.Π. 12. Αλαθέξνληαη απφςεηο δηαθφξσλ ζπγγξαθέσλ πνπ 

κειέηεζαλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ απηνχ θαη ηελ ινγηζηηθή απφδνζε ηνπ. 

      Καηά ηνλ Sansing (1998), νη αλαβαιιφκελνη θφξνη είλαη κηα πξαγκαηηθή 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε αθφκε θαη ζηε πεξίπησζε πνπ νη δεισζείζεο αλαβαιιφκελεο 

ππνρξεψζεηο δελ αληηζηξέθνληαη πνηέ θαη ε αμία ηνπο είλαη ίζε κε ην πνζφ πνπ 

αλαγλσξίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνιιαπιαζηαδφκελν κε έλα θιάζκα 

ηνπ νπνίνπ ν αξηζκεηήο είλαη ην πνζνζηφ απφζβεζεο ηνπ θφξνπ θαη ν παξνλνκαζηήο 

ην άζξνηζκα ηνπ πνζνζηνχ απφζβεζεο ηνπ θφξνπ θαη ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ.  

Αθφκε θαη  ηεο ζηξαηεγηθήο επαλεπέλδπζεο πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε ε δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο  θαη ινγηζηηθήο απφζβεζεο κεηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, θαζψο ε θνξνινγηθή βάζε ηνπ ζηνηρείνπ  ζηαδηαθά  απνθιίλεη απφ ην 

θφζηνο.  

     ηελ δηεζλή αξζξνγξαθία έρνπλ εληνπηζηεί πεξηπηψζεηο φπνπ ε ρεηξαγψγεζε ησλ 

θεξδψλ έρεη επηηεπρζεί κέζσ πνιιψλ ζηξαηεγηθψλ αθφκα θαη κε απνκεηψζεηο 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαηά ηελ εηήζηα επαλεμέηαζε ηνπο 

(Healy, 1999). 

    Ωο έμνδν θφξνπ είηε αληίζηνηρα έζνδν θφξνπ λνείηαη ην ηξέρνλ έμνδν θφξνπ είηε 

ηξέρνλ έζνδν θφξνπ θαζψο  θαη ην αλαβαιιφκελν έμνδν θφξνπ είηε αλαβαιιφκελν 

έζνδν θφξνπ (Bardy, 2009). 

     χκθσλα κε ηνπο Dhaliwal et al. (2004)  ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία δίλεη ηελ 

«ηειεπηαία επθαηξία» γηα πξαγκαηνπνίεζε δηαρείξηζεο ζηα θέξδε, θαζψο ν θφξνο – 

έμνδν είλαη απφ ηνπο ηειεπηαίνπο ινγαξηαζκνχο πνπ θιείλνπλ πξηλ ηελ αλαθνίλσζε 

ησλ θεξδψλ αληηθαηάζηαζεο ηνπ. 

     Iζρχεη θαη αλαγλψξηζε πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ 

επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο, ππνθαηαζηήκαηα θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ή ησλ 
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ζπκκεηνρψλ ζε θνηλνπξαμίεο γίλεηαη δηαθνξεηηθή απφ ηε θνξνινγηθή βάζε ηεο 

επέλδπζεο ή ηεο ζπκκεηνρήο (Damodaran, 2006) 

     Οη Christensen et al. (2007) εμέηαζαλ κε ηελ έξεπλα ηνπο αλ νη εηαηξείεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ κεγάιεο δηαγξαθέο ε δηαξζξσηηθέο δαπάλεο  ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 

αλαβαιιφκελν θφξν γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αθφκε κεγαιχηεξν ινπηξφ θεξδψλ  

θαη αλ  νη εηαηξείεο πνπ  έρεη εμαθξηβσζεί φηη  πξαγκαηνπνηνχλ ινπηξφ θεξδψλ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν ζηξαηεγηθά γηα λα ηνλ δηαρεηξηζηνχλ ζε 

επφκελε ρξήζε. χκθσλα  κε ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο έξεπλαο ηνπο,  ν αλαβαιιφκελνο 

θφξνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο  «ινπηξφ θεξδψλ», νη επηρεηξήζεηο θαηά κέζν 

φξν, γηα ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο, δελ ρξεζηκνπνηνχλ δελ ρξεζηκνπνηνχλ απηή 

ηελ αλαγλσξίζηκε κέζνδν γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ ηνπο. Η δηνηθεηηθή επηινγή  

γηα ην χςνο ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ κειινληηθή 

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο Κάπνηεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθή ρξήζε ηνπ 

αλαβαιιφκελνπ θφξνπ γηα λα επηηεπρζεί ην επηδησθφκελν επίπεδν θεξδψλ. 

     Aπφ ηελ έξεπλα ησλ Chnang et al.(2009) δηαπηζηψζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηεο αμίαο  ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ αλαγλσξηζκέλσλ  θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ.  Οη  

αλαβαιιφκελεο  θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζπληζηνχλ κειινληηθέο πιεξσκέο  θαη  ην 

ππφινηπν ησλ κε αλαγλσξηζκέλσλ αλαβαιιφκελσλ  θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ 

ζηέιλεη  αξλεηηθφ ζήκα ζηελ αγνξά γηα ηελ κειινληηθή απνδνηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

     χκθσλα κε ηνλ Νννr (2007) νη αιιαγέο ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν επηδξνχλ ζηα 

ιεηηνπξγηθά θέξδε θαη ε ινγηζηηθή ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο εμεηάδεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζπλνιηθά γεγνλφο πνπ πεξηέρεη ηδηαηηέξσο ην  

ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο. 

     ηε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, ε αλαγλψξηζε πέξαλ ηνπ θφζηνπο ηεο ζπλέλσζεο 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ επεξεάδεη 

ην πνζφ ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ ή ην πνζφ 

νπνηαζδήπνηε ππέξβαζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ απνθηψληνο ζηελ θαζαξή εχινγε αμία 

ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ 

ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ απνθηψκελνπ. (Νηδαλάηνο 2008). 
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     H δηνίθεζε είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο εθηίκεζεο 

ην πνζφ ησλ πξφζζεησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ κειινληηθνχο 

ειέγρνπο επί ησλ «αλνηθηψλ» θνξνινγηθά ρξήζεσλ, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ην 

πνζφ απηφ σο ππνρξέσζε γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο θαη ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο ρξήζεο. Η ππνρξέσζε απηή, ζα ππφθεηηαη ζε κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ζην 

ηέινο ηεο θάζε ρξήζεο θαη ε κεηαβνιή ηεο ζα αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ πξνέθπςε. (Bair, 2011). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο 

                                       ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

3.1  Διζαγωγή 

 

     Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν πξνβιέπεη φηη ν θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο ηξέρνπζαο θαη 

ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ απνηειεί έμνδν θαη σο εθ ηνχηνπ επηβαξχλεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο θαη θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο, ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Καη’ εμαίξεζε, ν αλαβαιιφκελνο 

θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ αθνξά γεγνλφηα, νη ζπλέπεηεο ησλ νπνίσλ αλαγλσξίδνληαη 

ζηα ίδηα θεθάιαηα, αλαγλσξίδεηαη θαη’ επζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα, κέζσ επίζεο ηεο 

θαηάζηαζεο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. Σν έμνδν πνπ αλαγλσξίδεηαη σο θφξνο 

εηζνδήκαηνο θαη βαξχλεη ηελ θιεηφκελε ρξήζε απνηειείηαη απφ: 

1. Σνλ θφξν εηζνδήκαηνο ηεο ηξερνχζεο ρξήζεο, ν νπνίνο πξνθχπηεη βάζεη ηνπ 

θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο θαη είλαη απηφο πνπ 

αλαγξάθεηαη  ζηελ εηήζηα θνξνινγηθή δήισζε θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο 

εθάζηνηε δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. 

2. Σνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ 

κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ, θαη πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ππνινγίδεηαη κε ηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν 

αλάθηεζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ 

δηαθαλνληζκνχ ησλ ππνρξεψζεσλ. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ αλακέλεηαη φηη ζα ππάξμεη κειινληηθφ 

θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ πνπ 

ηηο δεκηνπξγνχλ. 

3.  Σνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνζαπμήζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο επί ησλ ρξήζεσλ πνπ 

δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο κέρξη θαη ην ηέινο ηεο 
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θιεηφκελεο ρξήζεο. εκεηψλεηαη φηη ε ππνρξέσζε απηή αλαγλσξίδεηαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ κνξθή πξφβιεςεο (ινγηζηηθή εθηίκεζε), θαη 

νη θφξνη εηζνδήκαηνο δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γηεζλνχο 

Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ (ΓΛΠ) 37, «Πξνβιέςεηο, ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη 

ελδερφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία». πλεπψο, ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

θφξνπο εηζνδήκαηνο δελ ππφθεηληαη ζηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο κε βάζε ηελ 

πηζαλφηεηα επέιεπζήο ηνπο.    Η πηνζέηεζε ησλ αξρψλ πνπ δηακνξθψλνληαη 

ζρεηηθά κε ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο απφ ηα ΓΠΥΑ, ζα έρνπλ σο άκεζν 

ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε ηεο ζπλέπεηαο ηνπ ινγηζηηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηηο 

Αλψλπκεο Δηαηξείεο (θαη Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο) ζηελ Διιάδα, 

είηε είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ είηε φρη. Δπηπιένλ, ε 

ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ, ζα ππνζηεξίδεη νπζηαζηηθά ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ 

εηαηξεηψλ απηψλ είηε εθηειείηαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, είηε εθηειείηαη 

απφ ηνπο Νφκηκνπο Διεγθηέο, αθνχ νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο ζα 

απνθαιχπηνληαη πιήξσο θαη ζα αλαιχνληαη ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα είλαη 

απνιχησο θαηαλνεηφ απφ νπνηνδήπνηε ηξίην ην πψο πξνέθπςαλ, αιιά θαη ην 

πψο ηηο δηαρεηξίδεηαη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο (IFAC, 2011). 

3.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

3.2.1  Ελληνική Νομοθεςία 

 

      Με βάζε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ν θφξνο δελ δηακνξθψλεη ην εηήζην ινγηζηηθφ 

απνηέιεζκα, αιιά δηαηίζεηαη απφ ηα ήδε δηακνξθσκέλα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

Πξνθεηκέλνπ δε λα πξνζδηνξηζζεί ην ζρεηηθφ πνζφ θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο, 

ιακβάλεηαη σο βάζε ην ινγηζηηθφ απνηέιεζκα ρξήζεο, πιένλ ή κείνλ ηηο ζρεηηθέο 

ινγηζηηθέο δηαθνξέο (δει. πνζά εμφδσλ  εζφδσλ πνπ κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο 

θαλφλεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ δηαθνξεηηθά απφ φηη κε βάζε ηνπο 

ινγηζηηθνχο θαλφλεο). Γεδνκέλνπ επίζεο φηη δελ ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ 

αλαβαιιφκελνπ θφξνπ, δελ ηίζεηαη ζέκα νπνηαζδήπνηε δηάθξηζεο ησλ ινγηζηηθψλ 
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δηαθνξψλ αλάινγα κε ηε κειινληηθή ηνπο εμέιημε, ν θφξνο εηζνδήκαηνο απνηειεί 

«βάξνο εηαηξηθφ» θαη ινγίδεηαη δηακέζνπ ηνπ πίλαθα δηαλνκήο θεξδψλ 

(Αλησλφπνπινπ , 2008).  

       Η επηδησθφκελε ζπλέπεηα ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ πιεξσηένπ θφξνπ, 

νδεγεί ζε νπζησδψο δηαθνξνπνηεκέλε απεηθφληζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ελψ 

ηαπηφρξνλα νδεγεί θαη ζε δηάζεζε θεξδψλ πνπ δελ ππάξρνπλ, ελεξγνπνηψληαο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42α παξ. 3 ηνπ θσδ. Ν 2190/1920. 

Δπηπιένλ, ην πθηζηάκελν ινγηζηηθφ πιαίζην γηα ηηο κε εηζεγκέλεο ζην ΥΑ εηαηξείεο 

πνπ ηαπηφρξνλα δελ έρνπλ απνθαζίζεη λα εληαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 134 

ηνπ θσδ. Ν 2190/1920, γηα ηε πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΑ, δελ πεξηέρεη θακίαο κνξθήο 

νδεγίεο ή ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο. 

      Η έλλνηα ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο, ζε φ,ηη αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

εληάζζνληαλ ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά  κέζσ ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 4308/2014 γηα ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα. Δπηζεκαίλεηαη 

πάλησο, φηη ε αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο έρεη δπλεηηθφ ραξαθηήξα (παξ. 3, άξζξν 23) θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο θνξνινγηθήο 

αλακφξθσζεο. Ωζηφζν, ε ινγηζηηθή ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο δελ κπνξεί λα 

εθαξκφδεηαη επηιεθηηθά. Γειαδή, ε νληφηεηα δελ επηηξέπεηαη λα επηιέγεη λα 

ππνβάιιεη ζε ινγηζηηθή αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ δίλνπλ 

αλαβαιιφκελν θφξν έζνδν θαη αληίζηνηρε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε, θαη 

λα αγλνεί ζηνηρεία πνπ δίλνπλ αλαβαιιφκελν θφξν έμνδν θαη αλαβαιιφκελε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε. Δπνκέλσο, φηαλ κηα νληφηεηα εθαξκφδεη ινγηζηηθή 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο, ηελ εθαξκφδεη ζην ζχλνιν ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ 

πνζψλ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ. 

      χκθσλα ην άξζξν 23 ηνπ λφκνπ 4308/2014 νη νληφηεηεο δχλαληαη λα 

αλαγλσξίδνπλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπο. Οη νληφηεηεο πνπ αλαγλσξίδνπλ αλαβαιιφκελν θφξν, πξέπεη λα 

αλαγλσξίδνπλ φιεο ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Αληίζεηα, νη 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ πνπ είλαη ζθφδξα 

πηζαλφ θαη ηεθκεξησκέλν φηη ζα ππάξρνπλ θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ νη 

εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Υξεσζηηθά θαη 
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πηζησηηθά ππφινηπα ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ππφθεηληαη ζε ζπκςεθηζκφ θαη ηα 

αληίζηνηρα θαζαξά πνζά παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ. 

        Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο, είηε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είηε 

ππνρξέσζε, αλαγλσξίδεηαη αξρηθά θαη επηκεηξάηαη κεηαγελέζηεξα ζην πνζφ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ηζρχνληνο θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ζε θάζε 

πξνζσξηλή δηαθνξά. Οη κεηαβνιέο ζην πνζφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο 

απαίηεζεο ή ππνρξέσζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ πξνθχπηνπλ απφ πεξίνδν ζε 

πεξίνδν αλαγλσξίδνληαη ζε κείσζε ή αχμεζε αλαιφγσο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο 

θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ. Καη’ εμαίξεζε, νη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο ησλ νπνίσλ νη κεηαβνιέο αλαγλσξίδνληαη ζηελ 

θαζαξή ζέζε, αλαγλσξίδνληαη νκνίσο θαη’ επζείαλ ζηελ θαζαξή ζέζε, ζε κείσζε ή 

αχμεζε αλαιφγσο ηνπ ζρεηηθνχ θνλδπιίνπ. 

 

3.2.2 Διαφοροποιήςεισ Ελληνικών Προτύπων για τη 

φορολογία. 

 

       χκθσλα κε ην ΓΛΠ 12 ν θφξνο εηζνδήκαηνο ζπληζηά δαπάλε πνπ βαξχλεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο, ελψ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία κέρξη ηε 

ζέζπηζε ηνπ λφκνπ 4308/2014, ν θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ζπληζηά έμνδν θαη επνκέλσο 

δελ δηακνξθψλεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο ρξήζεσο, αιιά απνηειεί ζπκκεηνρή ηνπ 

θξάηνπο ζην απνηέιεζκα απηφ. Καηά ην ΓΛΠ 12, ν θφξνο εηζνδήκαηνο δηαθξίλεηαη 

ζε ηξέρνληα θαη αλαβαιιφκελν, ελψ θαηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη Φνξνινγία  ε 

δηάθξηζε απηή δελ ππήξρε πξηλ απφ ηνλ  λφκν 4308/2014 πνπ ίζρχεη απφ 1/1/2015. 

Καηά ην ΓΛΠ 12 ε δεκία ρξήζεσο, ε νπνία κεηαθέξεηαη ζε επφκελε ρξήζε γηα 

ζπκςεθηζκφ κε ηα θνξνινγεηέα θέξδε κηαο επφκελεο ρξήζεσο, εγθιείεη κηα 

θνξνινγηθή απαίηεζε ίζε κε ην θφξν εηζνδήκαηνο πνπ ζα θαξπσζεί ε επηρείξεζε 

ζηελ επφκελε ρξήζε πνπ ζα γίλεη ν ζπκςεθηζκφο απηφο. Η απαίηεζε απηή 

θαηαρσξείηαη φηαλ είλαη βέβαην θαη εθηφο πάζεο ακθηβνιίαο φηη ε επηρείξεζε ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη θέξδε ζην κέιινλ, ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηφο ν ζπκςεθηζκφο ηεο 

απαίηεζεο. Πξηλ απφ ην λέν λνκνζέηεκα ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

(ΔΛΠ) θαηά ηα ΔΛΠ δελ εμεηάδνληαλ νχηε θαηαγξάθνληαλ ινγηζηηθά ην θνξνινγηθφ 
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πιενλέθηεκα πνπ εγθιείνπλ νη κεηαθεξφκελεο εηο λέν δεκίεο. χκθσλα κε ηα ΔΛΠ, 

φπσο ίζρπαλ νη ππνρξεψζεηο γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο  ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, 

πνπ αλαγλσξηδφηαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη βάξπλαλ ηελ δηάζεζε ησλ 

θεξδψλ, ήηαλ νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο φπσο είραλ πξνθχςεη απφ ηελ εηήζηα 

δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ζπληαγκέλεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη νη βεβαησκέλεο, νξηζηηθά εθθαζαξηζκέλεο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, πνπ αθνξνχζαλ ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο φπσο είραλ 

πξνθχςεη απφ κεηαγελέζηεξνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, πξντφλ ησλ νπνίσλ 

απνηεινχζε ε ηειηθή έθζεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πνπ είρε  εθδνζεί εληφο ηεο 

θιεηφκελεο ρξήζεο. πλεπαθφινπζα, ηα πνζά πνπ αλαγλσξηδφληαλ σο ππνρξεψζεηο 

γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο πξνέξρνληαλ ακηγψο είηε απφ ηελ εηήζηα δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, είηε απφ ηηο ηειηθέο εθζέζεηο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, πνπ είραλ ηεζεί ππφςε ηεο δηνίθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο. Λνηπέο, θνξνινγηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ δηαθνξέο 

απνγξαθήο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εκθαληδφηαλ κφλν ζην αηνκηθφ ή 

ελνπνηεκέλν Πξνζάξηεκα. Απφ ηνλ  Ν 2190/1920, ππήξρε εηδηθή νδεγία ζρεηηθά κε 

ηα πνζά ησλ θφξσλ πνπ νθείινληαλ, θαζψο θαη εθείλα πνπ αλακελφηαλ λα 

πξνθχςνπλ ζε βάξνο ηεο θιεηφκελεο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, εθφζνλ ηα 

πνζά απηά ήηαλ ζεκαληηθά θαη δελ εκθαληδφηαλ ζηηο ππνρξεψζεηο ή ζηηο πξνβιέςεηο 

ηεο εηαηξείαο. ην ζεκείν απηφ είλαη εχινγν λα αλαξσηεζεί θαλείο γηαηί, εθφζνλ ηα 

πνζά είλαη γλσζηά θαη θξίλνληαλ ζεκαληηθά γηα λα γλσζηνπνηεζνχλ ζηνπο ρξήζηεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κέζσ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο, δελ ινγηζηηθνπνηνχληαλ 

άκεζα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο επεξεάδνληαο ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ θαη 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, κε επηηξέπνληαο ηελ ίδηα ζηηγκή 

ηελ δηάζεζε θεξδψλ ηα νπνία δελ ζα έπξεπε λα δηαλέκνληαη. Η απάληεζε ζα πξέπεη 

κάιινλ λα αλαδεηεζεί ζην γεγνλφο φηη φπσο πξναλαθέξζεθε ν Ννκνζέηεο ήζειε ηελ 

αλαγλψξηζε κφλν βεβαησκέλσλ θαη νξηζηηθά εθθαζαξηζκέλσλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, ελψ ν πξνζδηνξηζκφο πνπ εκπεξηέρεηαη ζην άξζξν 43α παξ. 1 πεξ. ηβ, 

«αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ» παξαπέκπεη, ζε ινγηζηηθή εθηίκεζε, πνπ απνθιίλεη απφ 

ηελ κέζνδν ηνπ πιεξσηένπ θφξνπ πνπ απνηεινχζε βαζηθή αξρή γηα ηα ΔΛΠ (Luca , 

2008).  

     Οη θχξηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν πιαηζίσλ εζηηάδνληαλ ινηπφλ ζην γεγνλφο φηη: 
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 α) ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ ππνινγίδνληαη επί ηνπ ινγηζηηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο 

ρξήζεο θαη φρη ηνπ θνξνινγηθνχ. 

β) ηα ΓΠΥΑ ρεηξίδνληαη ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο σο έμνδν αληίζεηα απφ ηα ΔΛΠ 

πνπ κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο ζέινπλ λα επηβαξχλεηαη άκεζα ε δηάζεζε ησλ 

θεξδψλ, 

 γ) αληίζεηα απφ ηα ΔΛΠ κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο, ηα ΓΠΥΑ αλαγλσξίδνπλ ηελ 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ινγηζηηθνχ θαη θνξνινγηθνχ απνηειέζκαηνο, κε ηελ κνξθή ηνπ 

αλαβαιιφκελνπ θφξνπ πνπ επηβαξχλεη ή σθειεί κειινληηθέο ρξήζεηο, σο απνηέιεζκα 

ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο 

βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ην ηέινο ηεο 

θιεηφκελεο ρξήζεσο,  

δ) ζχκθσλα κε ηα ΔΛΠ  κέρξη ηεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ 4308/2014 δελ 

ινγηζηηθνπνηνχληαλ ζηνλ ηζνινγηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νη ππνρξεψζεηο 

γηα πξφζζεηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ κειινληηθνχο 

θνξνινγηθνχο ειέγρνπο. πλεπαθφινπζα θαη νη γλσζηνπνηήζεηο ζην Πξνζάξηεκα 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δηαθέξαλ ζεκαληηθά ηφζν ζε επίπεδν αλαιχζεσλ φζν 

θαη ζε επίπεδν ιεπηνκέξεηαο πιεξνθνξηψλ, κεηαμχ ησλ δχν ινγηζηηθψλ πιαηζίσλ. 

Γηεξσηάηαη ινηπφλ θαλείο γηαηί νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ηνπ  ίδηνπ λνκηθνχ ηχπνπ 

(Αλψλπκεο Δηαηξείεο), κε έδξα ζηελ ίδηα ρψξα (Διιάδα), πνπ ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ Νφκνπ (θσδ. Ν 2190/1920), παξνπζηάδνπλ κε ηειείσο 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη εηδηθά φηαλ απηή ε 

δηαθνξεηηθή απεηθφληζε έρεη νπζηψδε επίπησζε ζηα ίδηα θεθάιαηα, ηηο ππνρξεψζεηο 

θαη ηελ δηάζεζε ησλ θεξδψλ ηνπο. Δπηπιένλ, είλαη επίζεο εχινγν λα ηεζεί ν 

πξνβιεκαηηζκφο εάλ απηφ έρεη επίζεο νπζηψδε επίπησζε ζηελ πνηφηεηα ηεο 

ηζηνξηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αιιά θαη ηηο θνξνινγηθέο αξρέο (Damodaran, 2010) 

    Ο λφκνο 4308/2014  κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 παξ.3,  παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα θαη φρη ππνρξέσζε, νη νληφηεηεο λα αλαγλσξίδνπλ ηνλ αλαβαιιφκελν 

θφξν εηζνδήκαηνο ζηηο ρξεκαηνηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ζηφρν ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ ηεο ρψξαο. 
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3.3  Αναθεώρηςη του Προτύπου 

 

       Σν πκβνχιην ησλ ΓΛΠ ελέθξηλε ην 1996 ην λέν  αλαζεσξεκέλν Πξφηππν ΓΛΠ 

12  κε ηελ νλνκαζία θφξνη εηζνδήκαηνο φπνπ ην λέν απηφ πξφηππν αληηθαηέζηεζε ην 

παιαηφηεξν ΓΛΠ 12 ηνπ 1994 κε ηνλ ηίηιν ινγηζηηθή θφξσλ εηζνδήκαηνο. Σν λέν 

Πξφηππν εθαξκφδεηαη ζηηο  ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ 

πεξηφδνπο απφ ηελ 1/1/1998 θαη έπεηηα.   Οη λέεο ηξνπνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ην ΓΛΠ 

12 ζρεηίδνληαλ:  κε ηε δηεξκελεία ΜΔΓ-21: "θφξνη εηζνδήκαηνο - αλάθηεζε 

αλαπξνζαξκνζκέλσλ κε απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ" θαη ηε δηεξκελεία 

ΜΔΓ-25: "θφξνη εηζνδήκαηνο - κεηαβνιέο ζην θνξνινγηθφ θαζεζηψο κηαο 

επηρείξεζεο ή ησλ κεηφρσλ ηεο".  Αλαιπηηθφηεξα, βάζεη ησλ αλαζεσξήζεσλ  ηνπ 

παιαηνηέξνπ πξνηχπνπ, ΓΛΠ 12 Λνγηζηηθή θφξνπ εηζνδήκαηνο, ην λέν πξφηππν 12 

κε νλνκαζία θφξνη εηζνδήκαηνο  εθαξκφδεηαη γηα ηηο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή 

κεηά απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 1998. Οη θπξηφηεξεο κεηαβνιέο απφ ην αξρηθφ ΓΛΠ 12 

έρνπλ ήηαλ:  

     Σν παιαηφηεξν Πξφηππν  απαηηνχζε απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα λα ινγηζηηθνπνηεί 

ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν αλαβνιήο είηε κία 

εθαξκνδφκελε κέζνδν ππνρξέσζεο φπνπ πνιιέο θνξέο ήηαλ γλσζηή θαη σο κέζνδνο 

ππνρξέσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο  ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. Σν 

λεφηεξν πξφηππν, δελ επέηξεπε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ αλαβνιήο ελψ ππνρξεψλεη 

ηελ επηρείξεζε λα εθαξκφζεη κία άιιε κέζνδν ππνρξέσζεο, πνπ νλνκάδεηαη κέζνδνο 

ππνινγηζκνχ κε βάζε ηνλ ηζνινγηζκφ. 

      Η κέζνδνο ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κε ηε κνξθή 

ππνρξέσζεο, εζηηάδεηαη ζηηο ρξνληθέο δηαθνξέο, ελψ ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ κε βάζε 

ηνλ ηζνινγηζκφ εζηηάδεηαη ζηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Υξνληθέο δηαθνξέο είλαη νη 

δηαθνξέο κεηαμχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο θαη ινγηζηηθνχ απνηειέζκαηνο, πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζε κία πεξίνδν θαη αλαζηξέθνληαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο επφκελεο 

πεξηφδνπο. Ωο πξνζσξηλέο δηαθνξέο νξίδνληαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο 

βάζεο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζηνλ 

ηζνινγηζκφ. Η θνξνινγηθή βάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο είλαη ην 

πνζφ πνπ απνδίδεηαη ζε απηφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε γηα 

θνξνινγηθνχο ζθνπνχο. Οη ρξνληθέο δηαθνξέο ζην ζχλνιν ηνπο ζεσξνχληαη 
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πξνζσξηλέο, ελψ επηπιένλ πξνζσξηλέο δηαθνξέο εκθαλίδνληαη θαηά ηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο, φπνπ δελ θαηαιήγνπλ ζε ρξνληθέο δηαθνξέο, ελψ ην αξρηθφ ΓΛΠ 12 

ππνρξέσλε ζηελ εθαξκνγή απηψλ κε ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο νη ζπλαιιαγέο πνπ 

δεκηνπξγνχλ ρξνληθέο δηαθνξέο: απφ ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο ή θνηλνπξαμίεο πνπ δελ 

έρνπλ δηαλείκεη ην ζχλνιν ησλ θεξδψλ ηνπο ζηε κεηξηθή εηαηξία ή ζηνλ επελδπηή, 

αιιά θαη απφ αλαπξνζαξκνγή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη γηα 

θνξνινγηθνχο ζθνπνχο. Δπηπιένλ ην θφζηνο κηαο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ 

δηαρσξίδεηαη ζηα αλαγλσξίζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

ιήθζεθαλ ππφςε ζε ζρέζε κε ηηο εχινγεο αμίεο ηνπο, αιιά ρσξίο λα γίλνπλ 

ηζνδχλακεο πξνζαξκνγέο γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο (Cohen ,2003).  

       Σν πξνγελέζηεξν  ΓΛΠ 12 επέηξεπε ζε κηα επηρείξεζε λα κελ θαηαρσξεί 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, φηαλ ππήξρε βάζηκε 

έλδεημε φηη νη ρξνληθέο δηαθνξέο δε ζα αλαζηξαθνχλ γηα θάπνηα αμηφινγε ρξνληθή 

πεξίνδν ζην κέιινλ. Σν ΓΛΠ 12 (αλαζεσξεκέλν) απαηηεί απφ ηελ επηρείξεζε λα 

θαηαρσξεί κία αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ή (θάησ απφ νξηζκέλεο 

ζπλζήθεο) θνξνινγηθή απαίηεζε, γηα φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο, κε νξηζκέλεο 

εμαηξέζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη θαησηέξσ. ε αληίζεζε κε ηε γεληθή απαίηεζε ηεο 

δεχηεξεο παξαγξάθνπ ην λεφηεξν ΓΛΠ 12 δελ επηηξέπεη ηελ θαηαρψξεζε ησλ 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ 

απαηηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ νξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο, ησλ 

νπνίσλ ε ινγηζηηθή αμία δηαθέξεη θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε απφ ηελ αξρηθή 

θνξνινγηθή βάζε ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη ηέηνηεο πεξηπηψζεηο δε δεκηνπξγνχλ ρξνληθέο 

δηαθνξέο, δε ζα θαηέιεγαλ ζε αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή 

ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα κε ην αξρηθφ Πξφηππν.  

       Αλαιπηηθφηεξα, παξνπζηάδνληαη κεξηθέο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ δελ είλαη 

ρξνληθέο, γηα παξάδεηγκα φζεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο παξνπζηάδνληαη φηαλ: 

 ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ εθθξάδνληαη ζε λνκηζκαηηθέο κνλάδεο αιιά 

θαη νη ππνρξεψζεηο κίαο εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ, ε νπνία είλαη 

αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηεο κεηξηθήο, κεηαηξέπνληαη κε ηζηνξηθέο 

ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο, 
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 ηα κε λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο 

επαλαδηαηππψλνληαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 29 "ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πιεξνθφξεζε ζε ππεξπιεζσξηζηηθέο νηθνλνκίεο", είηε  

 

  ε ινγηζηηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ  ζηνηρείσλ  ή ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ 

αξρηθή θαηαρψξεζε δηαθέξνπλ απφ ηελ αξρηθή θνξνινγηθή βάζε ηνπ. 

          Σν παιαηφηεξν Πξφηππν, γηα ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία,  είρε σο 

πξναπαηηνχκελν νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο πνπ ζα  πξνέθππηαλ απφ 

ρξνληθέο δηαθνξέο ζα έπξεπε λα θαηαρσξνχληαη, εθφζνλ  ππήξρε δηθαηνινγεκέλε 

πξνζδνθία πξαγκαηνπνίεζεο, Δπηπιένλ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

πνπ πξνέθππηαλ απφ θνξνινγηθέο δεκίεο έπξεπε λα ζεσξνχληαη σο απαίηεζε, ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ππήξρε εμαζθάιηζε, πέξαλ απφ θάζε εχινγε ακθηβνιία, φηη ην 

κειινληηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ζα ήηαλ επαξθέο λα επηηξέςεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ νθέινπο απφ ηε δεκία. Σν παιαηφηεξν Πξφηππν,  έδηλε ηελ 

δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα αλαβάιιεη ηελ θαηαρψξεζε ηνπ νθέινπο ησλ 

θνξνινγηθψλ δεκηψλ κέρξη ηελ πεξίνδν ηεο πξαγκαηνπνίεζεο. Σν λέν πξφηππν 

απαηηεί ηελ θαηαρψξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ, φηαλ 

αλακέλεηαη φηη ζα ππάξρνπλ θνξνινγεηέα θέξδε απφ ηα νπνία ζα θαηαζηεί δπλαηή ε 

αμηνπνίεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο. Όηαλ κία επηρείξεζε έρεη 

παξειζφλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ, ε επηρείξεζε απηή θαηαρσξεί κία αλαβαιιφκελε 

θνξνινγηθή απαίηεζε κφλν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη επαξθείο 

θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο ή ππάξρεη άιιε πεηζηηθή έλδεημε φηη ζα είλαη 

δηαζέζηκν επαξθέο θνξνινγεηέν θέξδνο. 

       Δπηπξφζζεηα,  ην παιαηφηεξν Πξφηππν  απαηηνχζε ηελ θαηαρψξεζε ησλ θφξσλ 

πιεξσηέσλ επί ησλ αδηαλέκεησλ θεξδψλ ζπγαηξηθψλ θαη ζπγγελψλ, εθηφο αλ 

κπνξνχζε εχινγα λα ππνηεζεί φηη απηά ηα θέξδε δε ζα δηαλεκεζνχλ ή φηη ε δηαλνκή 

δε ζα δεκηνπξγνχζε θνξνινγηθή ππνρξέσζε. Όκσο, ην αλαζεσξεκέλν απαγνξεχεη 

ηελ θαηαρψξεζε ηέηνησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη απηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ θάζε ζρεηηθή ζσξεπκέλε πξνζαξκνγή κεηαηξνπήο θαηά ηελ έθηαζε 

πνπ: ε κεηξηθή εηαηξία, ν επελδπηήο ή ν θνηλνπξαθηψλ είλαη ζε ζέζε λα ειέγμνπλ ην 

ρξνληθφ ζεκείν ηεο αλαζηξνθήο ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο, θαη αλακέλεηαη φηη ε 

πξνζσξηλή δηαθνξά δε ζα αλαζηξαθεί ζην νξαηφ κέιινλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο 

λέεο ξπζκίζεηο ηνπ πξνηχπνπ. Σν αξρηθφ Πξφηππν δελ αλέιπε  ξεηψο ζηηο 
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πξνζαξκνγέο ηεο εχινγεο αμίαο πνπ γίλνληαη ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ. Σέηνηεο 

πξνζαξκνγέο πξνθαινχλ πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη ην λέν πξφηππν απαηηεί απφ ηελ 

νληφηεηα λα αλαγλσξίδεη ηελ πξνθχπηνπζα αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε 

είηε ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε, κε κία αληίζηνηρε επίπησζε ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο ππεξαμίαο ή νπνηαζδήπνηε ππέξβαζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

απνθηψληνο ζηελ θαζαξή εχινγε αμία ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ απνθηψκελνπ πέξαλ ηνπ 

θφζηνπο ηεο ζπλέλσζεο. Δλ ηέιεη ην Πξφηππν 12 ζηελ αλαζεσξεκέλε ηνπ αξρή 

απαγνξεχεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηεο ππεξαμίαο.  

       Δπηπξφζζεηα, ην παιαηφηεξν πξφηππν επέηξεπε, αιιά δελ απαηηνχζε, ηελ 

θαηαρψξεζε  ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ζε ζρέζε κε ηηο 

αλαπξνζαξκνγέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σν λεφηεξν φκσο πξφηππν απαηηεί απφ ηελ 

επηρείξεζε λα θαηαρσξεί κία αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ζε ζρέζε κε ηηο 

αλαπξνζαξκνγέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Έηζη νη θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο ηεο 

αλάθηεζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο νξηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ, 

κπνξεί λα εμαξηψληαη απφ ηνλ ηξφπν αλάθηεζεο ή ηαθηνπνίεζεο, γηα παξάδεηγκα: ζε 

νξηζκέλεο ρψξεο, ηα θέξδε θεθαιαίνπ δε θνξνινγνχληαη κε ηνλ ίδην ζπληειεζηή, 

φπσο άιια θνξνινγεηέα έζνδα θαη ζε κεξηθέο ρψξεο, ην πνζφ πνπ εθπίπηεηαη γηα 

θνξνινγηθνχο ζθνπνχο θαηά ηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ πνπ κπνξεί λα εθπίπηεηαη σο απφζβεζε. Σν παιαηφηεξν 

πξφηππν  12 δελ έδηλε νδεγίεο γηα ηελ απνηίκεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Σν αλαζεσξεκέλν φκσο νξίδεη 

φηη ε απνηίκεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο θνξνινγηθέο 

επηπηψζεηο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε αλακέλεη λα αλαθηήζεη ή 

λα δηαθαλνλίζεη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ 

ηεο. 

        ηελ παιαηφηεξε έθδνζε ηνπ, ην ΓΛΠ 12 δελ αλάθεξε ζαθψο αλ νη 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο κπνξνχλ λα 

πξνεμνθιεζνχλ. Σν ΓΛΠ 12 (αλαζεσξεκέλν) απαγνξεχεη ηελ πξνεμφθιεζε 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ. Αλαθνξηθά κε ηηο 

αιιαγέο ζην πξφηππν, απηφ δελ θαζφξηδε αλ κία επηρείξεζε πξέπεη λα θαηαηάζζεη ηα 
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αλαβαιιφκελα θνξνινγηθά ππφινηπα σο θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

ππνρξεψζεηο ή σο κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο. Με ηηο 

λέεο πξνζζήθεο,  απαηηεί απφ ηελ επηρείξεζε, ε νπνία θάλεη ηε δηάθξηζε 

θπθινθνξνχλησλ θαη κε θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ, λα κελ θαηαηάζζεη ηηο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο σο θπθινθνξνχληα 

ζηνηρεία θαη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 

       Οξηδφηαλ φηη ηα ρξεσζηηθά θαη ηα πηζησηηθά ππφινηπα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

αλαβαιιφκελνπο θφξνπο κπνξεί λα ζπκςεθίδνληαη, ελψ ηψξα, θαζηεξψλεη 

πεξηζζφηεξν απζηεξέο πξνυπνζέζεηο γηα ζπκςεθηζκφ, βαζηδφκελεο επξέσο ζε 

εθείλεο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηνπ απφ ην 

πξφηππν "ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα": γλσζηνπνίεζε θαη παξνπζίαζε. Η 

γλσζηνπνίεζε κηαο εμήγεζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ εμφδνπ θφξνπ θαη ινγηζηηθνχ 

απνηειέζκαηνο, ήηαλ απαηηνχκελε, αλ απηή δελ πξνέθππηε απφ ηνπο ηζρχνληεο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ζηε ρψξα ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο. Αληίζεηα ηψξα, 

απαηηεί απηή ε εμήγεζε λα έρεη κία απφ ηηο αθφινπζεο δχν κνξθέο ή θαη ηηο δχν: κία 

αξηζκεηηθή ζπκθσλία κεηαμχ θφξνπ (είηε είλαη έμνδν είηε έζνδν) θαη ηνπ ινγηζηηθνχ 

απνηειέζκαηνο, πνιιαπιαζηαδφκελνπ κε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή· είηε 

κία αξηζκεηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ κέζνπ πξαγκαηηθνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή 

θαη ηνπ ηζρχνληνο θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή (National Audit Office, 2007). 

      Με ηηο λέεο πξνζζήθεο ζην πξφηππν, απαηηείηαη κία εμήγεζε ησλ κεηαβνιψλ ζηνλ 

ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ή ζπληειεζηέο, ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

ινγηζηηθή πεξίνδν.  

     Οη απαηηνχκελεο λέεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη αθνξνχλ: ηελ θάζε 

πξνζσξηλή δηαθνξά, αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο θαη αρξεζηκνπνίεηνπο 

πηζησηηθνχο θφξνπο, ην πνζφ ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ πνπ θαηαρσξήζεθε, θαη ην πνζφ ηνπ αλαβαιιφκελνπ θνξνινγηθνχ 

εζφδνπ ή εμφδνπ πνπ θαηαρσξήζεθε ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, 

αλ απηφ δελ είλαη εκθαλέο απφ ηηο κεηαβνιέο ζηα πνζά πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηνλ 

ηζνινγηζκφ. Αληίζεηα, ζε ζρέζε κε δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο, ην έμνδν θφξνπ πνπ 

αθνξά ην θέξδνο ή δεκία απφ ηε δηαθνπή θαη ην νξγαληθφ θέξδνο ή δεκία απφ ηηο 

δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο. Σα ππφινηπα απφ ηπρφλ αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο 

απαίηεζεο θαη ηε θχζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ θαηαρψξεζή ηεο, φηαλ ε 
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ρξήζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο εμαξηάηαη απφ κειινληηθά 

θνξνινγεηέα θέξδε, επί πιένλ ησλ θεξδψλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ αλαζηξνθή 

ππαξρνπζψλ θνξνινγεηέσλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ, θαη ε επηρείξεζε ππέζηε δεκία 

είηε ζηελ ηξέρνπζα είηε ζε πξνεγνχκελε πεξίνδν, ζηελ ίδηα θνξνινγηθή δηθαηνδνζία 

ζηελ νπνία πξνέθπςε ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε (IFAC, 2010). 

 

 

    3.4 Ανάλςζε ηος Πποηύπος 

       Σν Πξφηππν απηφ έρεη σο ζθνπφ ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο, 

θαζψο  ην θπξίαξρν δήηεκα ζηε ινγηζηηθή ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη  ν 

ηξφπνο ινγηζηηθνπνίεζεο  ησλ ηξερνπζψλ θαη ησλ κειινληηθψλ  θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ιακβάλνληαη ππφςε νη ζπλέπεηεο απφ  ηε 

κειινληηθή δηαρείξηζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, δειαδή ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ εθξένπλ απφ απηά. Δπηπιένλ, 

νξίδνληαη νη ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ πνπ 

αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο νηθνλνκηθή νληφηεηαο. 

       Η αλαγλψξηζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο ζεσξεί φηη ε 

αλαθέξνπζα νηθνλνκηθή νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ή λα ηαθηνπνηήζεη ηε 

ινγηζηηθή αμία απηνχ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο. Αλ αλακέλεηαη 

φηη ε αλάθηεζε ή ε ηαθηνπνίεζε απηήο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζα θαηαζηήζεη ηηο 

κειινληηθέο πιεξσκέο θφξσλ κεγαιχηεξεο (κηθξφηεξεο) απφ φ,ηη απηέο ζα ήηαλ αλ ε 

αλάθηεζε ή ν δηαθαλνληζκφο απηφο δελ είρε θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο, απηφ ην 

Πξφηππν απαηηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αλαγλσξίδεη κία αλαβαιιφκελε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε (αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν), κε 

νξηζκέλεο πεξηνξηζκέλεο εμαηξέζεηο. Σν ζπγθεθξηκέλν Πξφηππν απαηηεί απφ κηα 

νηθνλνκηθή νληφηεηα λα ινγηζηηθνπνηεί ηηο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο ησλ ζπλαιιαγψλ 

θαη άιισλ γεγνλφησλ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ινγηζηηθνπνηεί ηηο ίδηεο ηηο ζπλαιιαγέο 

θαη άιια γεγνλφηα. Έηζη, γηα ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα πνπ αλαγλσξίδνληαη ζην 

θέξδνο ή ζηε δεκηά, νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο αλαγλσξίδνληαη 

επίζεο ζην θέξδνο ή ζηε δεκία. Γηα ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα πνπ 

αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο θνξνινγηθέο 

επηπηψζεηο αλαγλσξίδνληαη επίζεο θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα. ηε  ζπλέλσζε 
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επηρεηξήζεσλ ε αλαγλψξηζε, πέξαλ ηνπ θφζηνπο ηεο ζπλέλσζεο, αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ επεξεάδεη ην πνζφ ηεο 

ππεξαμίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ ή ην πνζφ νπνηαζδήπνηε 

ππέξβαζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ απνθηψληνο ζηελ θαζαξή εχινγε αμία ησλ 

αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ απνθηψκελνπ (Νηδαλάηνο 2008). 

      Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12 ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο ή αρξεζηκνπνίεηνπο πηζησηηθνχο θφξνπο, κε 

ηελ παξνπζίαζε ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη κε ηε 

γλσζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο. Καηά ην 

λέν απηφ ΓΛΠ, πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ θφξσλ 

εηζνδήκαηνο, φπνπ ζπγθεθξηκέλα νη θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηνπο θφξνπο 

πνπ θαηαινγίδνληαη ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ θαη βαζίδνληαη ζηα 

θνξνινγεηέα θέξδε. Οη θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ επίζεο θφξνπο, φπσο νη 

παξαθξαηνχκελνη θφξνη, νη νπνίνη είλαη πιεξσηένη απφ κία ζπγαηξηθή, ζπγγελή ή 

θνηλνπξαμία θαηά ηε δηαλνκή θεξδψλ πξνο ηελ αλαθέξνπζα νηθνλνκηθή νληφηεηα. 

Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην πξφηππν απηφ δελ γεληθεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ  κε  ηηο 

κεζφδνπο ηεο ινγηζηηθήο θαηαρψξηζεο γηα ηηο Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, φπνπ αξκφδην 

ΓΛΠ ζεσξείηαη ην ΓΛΠ 20 Λνγηζηηθή ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ θαη 

γλσζηνπνίεζε ηεο θξαηηθήο ππνζηήξημεο. Δπηπξφζζεηα, ην λέν απηφ αλαζεσξεκέλν 

Πξφηππν θαιχπηεη ηε ινγηζηηθή ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ απφ ηέηνηεο επηρνξεγήζεηο ή απφ θνξνινγηθέο πηζηψζεηο ιφγσ 

επέλδπζεο.  

       Η σθέιεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ ΓΛΠ 12 είλαη πξνθαλψο ε 

αθξηβνδίθαηε παξνπζίαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

Δθφζνλ ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη πξνρσξήζεη ε ίδηα ζε ηέηνηα εξγαζία γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο ππνρξέσζεο, ν Νφκηκνο Διεγθηήο, σο ν εθιεγκέλνο απφ ηελ Γεληθή 

πλέιεπζε γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ηεο ρξήζεο, βεβαηψλεη ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ηνπ (γηα ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ησλ 

εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) ην πνζφ απηφ, πξνθεηκέλνπ λα εθδψζεη ηελ 

έθζεζε ειέγρνπ ηνπ. εκεηψλεηαη φηη απηή είλαη ε πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη απηή 
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ηε ζηηγκή γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ Αλψλπκεο Δηαηξείεο, πνπ 

ζπληάζζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ. Ο ιφγνο γηα 

ηνλ νπνίν ν Νφκηκνο Διεγθηήο δελ εθηειεί ηέηνηνπ είδνπο εξγαζία ζηηο κε εηζεγκέλεο 

Αλψλπκεο Δηαηξείεο είλαη φηη ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο θαη ιφγσ ηεο δηαθνξάο 

ζηελ ινγηζηηθή πξνζέγγηζε, νη δηνηθήζεηο ησλ εηαηξεηψλ εξκελεχνληαο ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ θσδ. Ν 2190/1920 θαη ηνπ ΔΓΛ, φπσο εμεγήζεθε πξνεγνπκέλσο, δελ 

ζρεκαηίδνπλ ηελ ζρεηηθή πξφβιεςε θαη δελ εθηεινχλ θακία εζσηεξηθή εξγαζία 

πξνζέγγηζεο ηνπ πνζνχ ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ν Νφκηκνο 

ειεγθηήο, κε έρνληαο αληηθείκελν ειέγρνπ θαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηεο ηεθκεξίσζεο 

απφ πιεπξάο ηεο δηνίθεζεο, βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε κία ηδηφκνξθε θαηάζηαζε 

πεξηνξηζκνχ ηνπ εχξνπο ηνπ ειέγρνπ ηνπ, θαη εθφζνλ θξίλεη φηη ε ελδερφκελε 

ππνρξέσζε είλαη ζεκαληηθή, δηαθνξνπνηεί αληίζηνηρα ηε γλψκε ηνπ, ρσξίο φκσο λα 

αλαθέξεη ηηο πνζνηηθέο επηπηψζεηο, εθφζνλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζηνηρείσλ απφ 

πιεπξάο ηεο δηνίθεζεο δελ κπνξεί θαη νχηε ππνρξενχηαη (βάζεη ησλ Γηεζλψλ 

Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ) λα ηηο ππνινγίζεη.ε αληίζεηε πεξίπησζε, φπσο γίλεηαη θαη 

κε ηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ Αλψλπκεο Δηαηξείεο, εθφζνλ ε 

δηνίθεζε έρεη εθηηκήζεη ην πνζφ ησλ πξφζζεησλ θφξσλ, ν Νφκηκνο ειεγθηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο, φπσο θαη γηα θάζε άιιε ινγηζηηθή εθηίκεζε, επί νπνηνπδήπνηε άιινπ 

ινγαξηαζκνχ λα εθηειέζεη ζηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ εηδηθέο ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ βεβαίσζε ηνπ πνζνχ ηεο ελ ιφγσ ππνρξέσζεο, πάληα εληφο ησλ 

νξίσλ ζεκαληηθφηεηαο πνπ έρεη απνδερηεί ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ειέγρνπ 

ηνπ. ε δεχηεξν επίπεδν κπνξεί λα εηπσζεί φηη, ε σθέιεηα πνπ ζα επηηεπρζεί κε ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ σο άλσ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ζρεηίδεηαη απφιπηα κε ηνλ θνξνινγηθφ 

έιεγρν θαη ηελ δηαθάλεηα ζηελ επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Η αθξίβεηα ηνπ 

εθηηκψκελνπ πνζνχ θπκαίλεηαη εληφο ελφο απνδεθηνχ εχξνπο ζεκαληηθφηεηαο πνπ 

ηίζεηαη απφ ηελ δηνίθεζε θαη ηνπο Νφκηκνπο Διεγθηέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη, εθφζνλ ε 

ινγηζηηθή αξρή έρεη εθαξκνζηεί φπσο πξέπεη, ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ ελδέρεηαη λα δηαθέξεη απφ ην πνζφ πνπ έρεη εθηηκεζεί απφ ηελ δηνίθεζε θαη 

έρεη αλαγλσξηζζεί κε ηελ κνξθή πξφβιεςεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, φρη φκσο 

ζεκαληηθά θαη ζε θάζε πεξίπησζε, εθφζνλ δεηεζεί, ζα κπνξεί λα εμεγεζεί θαη λα 

ηεθκεξησζεί ν ιφγνο θαη ην πνζφ ηεο δηαθνξάο (Deloitte, 2009). 

        Η κέζνδνο ηνπ πιεξσηένπ θφξνπ πνπ πηνζεηείηαη απφ ηα ΔΛΠ, είηε ε κέζνδνο 

ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηα ΓΠΥΑ έρνπλ ηζρπξή 
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ζεσξεηηθή βάζε θαη δελ ζηεξνχληαη ξεαιηζκνχ. Δηδηθά φζνλ αθνξά ζηελ πηνζέηεζε 

ηεο αλαγλψξηζεο ησλ αλαβαιιφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ απφ ηα ΔΛΠ ζα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ε ακθηζβήηεζε κέρξη ζήκεξα ησλ σθειεηψλ πνπ ζα επέθεξε 

ε πηνζέηεζε απηή απφ ηηο Διιεληθέο (κηθξνκεζαίεο) επηρεηξήζεηο, ζε ζρέζε κε ην 

θφζηνο εθαξκνγήο ηεο, εθηφο ηνπ γεγνλφηνο φηη έρεη ηζρπξή ζεσξεηηθή βάζε, είλαη 

θαη απνιχησο ζπκβαηή κε ηελ κέρξη ζήκεξα ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Δηδηθφηεξα, 

απφ ηελ ηήξεζε ηνπ πνιχπινθνπ θαη ρξνλνβφξνπ θαη ζπλεπψο ζεκαληηθά 

δαπαλεξνχ, ζπζηήκαηνο ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ, δελ απνθνκίδεηαη νπζηαζηηθή 

σθέιεηα θαη ζπλεπψο ε επηρείξεζε επηβαξχλεηαη άζθνπα κε ην ζεκαληηθφ θφζηνο 

ηήξεζήο ηνπ. 

            Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ νξηζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

Πξφηππν απηφ ρξήδεη ε πεξαηηέξσ εξκελεία ησλ νξηζκψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ θφξσλ.  

Αλαιπηηθφηεξα νξίδεηαη σο:  

Φοπολογική ςποσπέωζε (αναβαλλόμενε):  ην πνζφ ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πνπ ζα 

θαηαβιεζνχλ ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο, πνπ αθνξνχλ ζε θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο. 

Φοπολογική απαίηεζε (αναβαλλόμενε) :ην πνζφ ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πνπ είλαη 

επηζηξεπηέν ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο θαη αθνξνχλ ζε: 

(α) εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο, 

(β) κεηαθεξφκελεο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο, θαη 

(γ) κεηαθεξφκελνπο αρξεζηκνπνίεηνπο πηζησηηθνχο θφξνπο 

Δπηπξφζζεηα, σο πξνζσξηλέο δηαθνξέο νξίδνληαη νη απνθιίζεηο κεηαμχ ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη 

ηεο θνξνινγηθήο βάζεο πνπ έρεη νξηζηεί. Οη πξνζσξηλέο δηαθνξέο εκπεξηέρνπλ: 

θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο νη νπνίεο είλαη πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ ζα 

θαηαιήμνπλ ζε θνξνινγεηέα πνζά θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ 

θέξδνπο (θνξνινγηθήο δεκίαο) ησλ κειινληηθψλ πεξηφδσλ, φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο αλαθηάηαη ή ηαθηνπνηείηαη, ή εθπεζηέεο 
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πξνζσξηλέο δηαθνξέο νη νπνίεο είλαη πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ ζα θαηαιήμνπλ ζε 

πνζά πνπ είλαη εθπεζηέα θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο 

(θνξνινγηθήο δεκίαο) ησλ κειινληηθψλ πεξηφδσλ, φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο αλαθηάηαη ή ηαθηνπνηείηαη (εμνθιείηαη). 

Δδψ αμίδεη λα ζεκεηψζεί, φηη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 12 σο  θνξνινγηθή βάζε 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο λνείηαη ην πνζφ πνπ απνδίδεηαη ζε απηφ ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο. 

Αλαιπηηθφηεξα, βάζεη ησλ παξαπάλσ, σο έμνδν θφξνπ είηε αληίζηνηρα έζνδν θφξνπ 

λνείηαη ην ηξέρνλ έμνδν θφξνπ είηε ηξέρνλ έζνδν θφξνπ θαζψο  θαη ην αλαβαιιφκελν 

έμνδν θφξνπ είηε αλαβαιιφκελν έζνδν θφξνπ (Bardy, 2009). 

Οη ζεκαληηθφηεξνη νξηζκνί γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζπλνςίδνληαη παξαθάησ:  

1. Απνηέιεζκα: σο απνηέιεζκα ζηελ ινγηζηηθή ζεσξείηαη ην θέξδνο ή ε δεκία 

κηαο πεξηφδνπ, πξηλ απφ ηελ αθαίξεζε ηνπ εμφδνπ θφξνπ. 

 

2. Φνξνινγεηέν θέξδνο είηε θνξνινγηθή δεκία ζεσξείηαη ην πνζφ ηνπ θέξδνπο 

είηε ηεο  δεκίαο κηαο πεξηφδνπ, πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, επί ηνπ νπνίνπ είλαη 

πιεξσηένη αλαθηήζηκνη νη θφξνη εηζνδήκαηνο. 

 

3. Έμνδν θφξνπ θαη αληίζηνηρα σο έζνδν θφξνπ ιακβάλεηαη ην ζπγθεληξσηηθφ 

πνζφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο ηεο 

πεξηφδνπ θαη αθνξά ηνλ ηξέρνληα θαη ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν. 

  

4. Φφξνο: σο ηξέρσλ ινγίδεηαη ην πνζφ ησλ πιεξσηέσλ, δειαδή ησλ 

αλαθηήζηκσλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πνπ αθνξά ζην θνξνινγεηέν θέξδνο ή 

θνξνινγηθή δεκία κηαο πεξηφδνπ. 

    πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε ηνπ Γηεζλνχο πξνηχπνπ 12, παξαζέηνπκε ηελ εμήο 

εξκελεία: σο  θνξνινγηθή βάζε ελφο  πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ νξίδεηαη ην πνζφ πνπ 

ζα είλαη εθπεζηέν θνξνινγηθά απφ θνξνινγεηέα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζα 

εηζξεχζνπλ ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα, φηαλ απηή αλαθηά ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ 
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πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Αλ απηά ηα νηθνλνκηθά νθέιε δελ ζα είλαη θνξνινγεηέα, ε 

θνξνινγηθή βάζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ίζε κε ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ.  

Η ινγηζηηθή απφ ηελ κία πιεπξά θαη ε θνξνινγία απφ ηελ άιιε, εμεηάδνληαο ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εηαηξεηψλ, έρνπλ δχν εληειψο 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Η πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο, είλαη λα εκθαληζηνχλ ε 

πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ κία 

πεξίνδν γηα κία εηαηξεία. Η πξνζέγγηζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, είλαη λα 

εηζπξάμεη θφξνπο ρξεζηκνπνηψληαο παξάιιεια σο εξγαιείν αλάπηπμεο ή άιισλ 

πνιηηηθψλ επηινγψλ, ηηο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο. ε θάζε πεξίπησζε, ην λέν 

θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ πνπ έρεη δηακνξθσζεί κεηά ηηο πξφζθαηεο αιιαγέο ζηνλ 

Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (ΚΦΔ), εηδηθά κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ άξζξνπ 82 

θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξαλ νη Νφκνη 3842/2010, θαη 3943/2011, καο 

ππνρξεψλεη λα επαλεμεηάζνπκε ηηο αλάγθεο αλαγλψξηζεο θαη γλσζηνπνηήζεσλ ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ππνρξεψζεσλ γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο εθ λένπ θαη ζε 

δηαθνξεηηθή βάζε αλαγθψλ (Deloitte, 2013).  

     Η ζρέζε θφζηνπο σθέιεηαο απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ ζρεηηθά 

κε ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο θαη απφ εηαηξείεο (ΑΔ ή θαη ΔΠΔ), ζα πξέπεη λα 

επαλαμηνινγεζεί ζχκθσλα κε ηα λέα δεδνκέλα. πλεπψο κεηαμχ ησλ άιισλ, ζα 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη έιεγρνη πνπ ζα δηελεξγνχλ ζην εμήο ζηηο ΑΔ θαη 

ΔΠΔ νη Νφκηκνη Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 

κεηξψν ηνπ Ν 3693/2008, κε ζθνπφ ηελ έθδνζε εηήζηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ζρεηηθά κε 

ηελ εθαξκνγή θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ζε θνξνινγηθά αληηθείκελα, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82, Ν 2238/1994. Οη λέεο δηαηάμεηο πνπ εηζάγνληαη ζηνλ ΚΦΔ 

κε ην άξζξν 82, πξνζδίδνπλ αλαπφθεπθηα ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο επηπηψζεηο ηνπ 

εηήζηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, αθνχ απηνί ζα ειεγρζνχλ κε κία δηπιή θαη δηαθνξεηηθνχ ζθνπνχ 

ειεγθηηθή πξνζέγγηζε απφ ηνπο Νφκηκνπο Διεγθηέο. Απηφκαηα, ε ζρέζε ησλ 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

αλαγλσξηζζνχλ ινγηζηηθά (εάλ εθαξκνδφηαλ ην ΓΛΠ 12) θαη ησλ «θνξνινγηθψλ 

αλακνξθψζεσλ» ζηελ εηήζηα θνξνινγηθή δήισζε απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, 

ηφζν απφ ειεγθηηθήο άπνςεο φζν θαη γηα ηελ δηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.  
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      ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ εκθαλίδνληαη δηάθνξα 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ θνξνινγηθή βάζε, αιιά δελ είλαη αλαγλσξηζκέλα σο πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζηνλ ηζνινγηζκφ. Σέηνηα ζηνηρεία είλαη ηα θφζηε έξεπλαο 

αλαγλσξίδνληαη ζηα έμνδα θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ινγηζηηθνχ θέξδνπο 

ηεο πεξηφδνπ, ζηελ νπνία απηά πθίζηαληαη, αιιά κπνξεί λα κελ επηηξέπεηαη ε 

έθπησζή ηνπο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο είηε θνξνινγηθήο 

δεκίαο κέρξη κία κεηαγελέζηεξε πεξίνδν. Η δηαθνξά κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο 

ηνπ θφζηνπο ηεο έξεπλαο, φληαο ην πνζφ πνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο ζα επηηξέςνπλ γηα 

έθπησζε ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο θαη ηεο κεδεληθήο ινγηζηηθήο αμίαο, απνηειεί 

εθπεζηέα πξνζσξηλή δηαθνξά πνπ θαηαιήγεη ζε αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε θνξνινγηθή βάζε πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο δελ ζεσξείηαη άκεζα εκθαλήο, ζεσξείηαη ρξήζηκν λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε ζεκειηψδεο αξρή πάλσ ζηελ νπνία απηφ ην Πξφηππν ζηεξίδεηαη: 

φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα, κε νξηζκέλεο πεξηνξηζκέλεο εμαηξέζεηο, νθείιεη λα 

αλαγλσξίζεη κία αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε είηε θάπνην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν νπνηεδήπνηε ε αλάθηεζε ή ν δηαθαλνληζκφο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κίαο ππνρξέσζεο ζα θαζηζηνχζε ηηο κειινληηθέο 

θνξνινγηθέο πιεξσκέο κεγαιχηεξεο (κηθξφηεξεο) απφ φζεο ζα ήηαλ αλ ε ίδηα 

αλάθηεζε είηε ν δηαθαλνληζκφο δελ είρε θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο.  

       Καηά ζηελ ζχληαμε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,  νη 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε ζχγθξηζε ησλ ινγηζηηθψλ αμηψλ ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, κε ηελ θαηάιιειε θνξνινγηθή βάζε. Η θνξνινγηθή βάζε 

πξνζδηνξίδεηαη κε αλαθνξά ζε κία ελνπνηεκέλε θνξνινγηθή δήισζε, ζε 

φζεο δηθαηνδνζίεο  πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή ηέηνηαο δήισζεο. ε άιιεο δηθαηνδνζίεο, 

ε θνξνινγηθή βάζε πξνζδηνξίδεηαη κε αλαθνξά ζηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο θάζε 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ηνπ νκίινπ (Deloitte, 2013). 
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3.5  Αναγνώπιζε Φοπολογικών Τποσπεώζεων 

       Ο θαηαινγηζζείο θφξνο ηεο ηξέρνπζαο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ, 

αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε, ζην ηκήκα πνπ δελ έρεη θαηαβιεζεί. Αλ ην πνζφ πνπ 

ήδε θαηαβιήζεθε γηα ηελ ηξέρνπζα θαη ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο ππεξβαίλεη 

ην νθεηιφκελν πνζφ γηα απηέο ηηο πεξηφδνπο, ην επηπιένλ ζα αλαγλσξίδεηαη σο 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Σν φθεινο πνπ ζρεηίδεηαη κε κία θνξνινγηθή δεκία ε νπνία 

κπνξεί λα κεηαθεξζεί αλαδξνκηθά γηα αλάθηεζε ηξέρνληνο θφξνπ πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπ, ζα αλαγλσξίδεηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

     Όηαλ ιακβάλεηαη ππφςε ε  θνξνινγηθή δεκία θαηά ηελ αλάθηεζε ηνπ ηξέρνληνο 

θφξνπ κηαο πεξηφδνπ, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη ηελ σθέιεηα σο 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία πξνθχπηεη ε θνξνινγηθή 

δεκία, επεηδή αλακέλεηαη φηη ε σθέιεηα ζα εηζξεχζεη ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη 

επεηδή κπνξεί λα επηκεηξεζεί βάζηκα (International Accounting Education Standards 

Board, 2009). 

    Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο 

απαίηεζεο, ζε πεξίπησζε χπαξμεο θνξνινγηθψλ δεκηψλ πξνο ζπκςεθηζκφ κε 

κειινληηθά θέξδε νη δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη ζηε ρψξα καο, κεηαμχ ινγηζηηθήο 

αμίαο θαη θνξνινγηθήο βάζεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ ζπληάζζνληαη 

ζχκθσλα κε ηα ΔΛΠ, νη νπνίεο  δελ είλαη ηδηαίηεξα πνιιέο ή πεξίπινθεο. πλεπψο, αλ 

θαη νπζηαζηηθά ε ζπδήηεζε γίλεηαη γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο ην 

νπνηνδήπνηε θφζηνο εθαξκνγήο είλαη ζεκαληηθφ, ζα κπνξνχζε λα εθηηκεζεί φηη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην θφζηνο απηφ είλαη ζθφπηκν θαη νηθνλνκηθά αλεθηφ. Απηφ 

ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη εάλ εμεηαζζεί ζε ζρέζε κε ηηο σθέιεηεο πνπ θαίλεηαη λα 

πξνθχπηνπλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο λέεο ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο πνπ έρνπλ 

δηακνξθσζεί απφ ηηο αιιαγέο ζηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

     Βέβαηα, θαη εδψ ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζε φιν ηνλ θφζκν, ην απνηέιεζκα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ νξζψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, δηαθέξεη πάληα απφ ην 

απνηέιεζκα κε ην νπνίν θνξνινγείηαη ε εηαηξεία. Σα ΔΛΠ βαζίδνληαη ζηνλ. Ν 

2190/1920 θαη ζην ΔΓΛ παξφια απηά, ζηελ πξάμε νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 
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ζπληάζζνληαη είλαη πεξηζζφηεξν θνξνινγηθέο, γηαηί είλαη θαηαζηάζεηο πνπ ζε θάζε 

πεξίπησζε εθαξκφδνπλ ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, πνπ είλαη ν αληίζηνηρνο 

θνξνινγηθφο λφκνο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (International Accounting 

Education Standards Board, 2009).  

 

3.6    Πποζωπινέρ Γιαθοπέρ 

       Οη  θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο ζα ινγίδνληαη σο αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο φηαλ  θαη ζηελ έθηαζε πνπ ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε πξνέξρεηαη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηεο ππεξαμίαο είηε ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο ζε κία ζπλαιιαγή. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε ζπλαιιαγή απηή δελ ζα πξέπεη  λα είλαη ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ 

ελψ θαηά ην ρξφλν ηεο ζπλαιιαγήο, δελ επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ θέξδνο νχηε ην 

θνξνινγεηέν θέξδνο ή ηε δεκία (International Accounting Education Standards 

Board, 2009). Αληίζεηα γηα ηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, ππνθαηαζηήκαηα θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη κε 

ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο, ζα αλαγλσξίδεηαη κία αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή   

ππνρξέσζε ζχκθσλα κε παξαθάησ παξαγξάθνπ. 

      Δίλαη ζπλαθφινπζν ηεο αλαγλψξηζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ φηη ε 

ινγηζηηθή αμία ζα αλαθηεζεί κε ηε κνξθή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ζα εηζξεχζνπλ 

ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο. Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία 

ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηε θνξνινγηθή βάζε ηνπ, ην πνζφ ησλ 

θνξνινγεηέσλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ ζα επηηξέπεηαη σο 

έθπησζε γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο. Η δηαθνξά απηή είλαη κία 

θνξνινγεηέα πξνζσξηλή δηαθνξά θαη ε δέζκεπζε πιεξσκήο ηνπ πξνθχπηνληνο 

θφξνπ εηζνδήκαηνο ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο είλαη κία αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

δέζκεπζε. Καζψο ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαθηά ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε θνξνινγεηέα πξνζσξηλή δηαθνξά ζα αλαζηξέθεηαη θαη ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα έρεη θνξνινγεηέν θέξδνο. Απηφ θαζηζηά πηζαλφ φηη 

νηθνλνκηθά νθέιε ζα εθξένπλ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα κε ηε κνξθή 

θνξνινγηθψλ πιεξσκψλ. πλεπψο, απηφ ην Πξφηππν απαηηεί ηελ αλαγλψξηζε φισλ 
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ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. Κάπνηεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο 

πξνθχπηνπλ φηαλ έζνδα ή έμνδα πεξηιακβάλνληαη ζην ινγηζηηθφ απνηέιεζκα 

κηαο πεξηφδνπ, αιιά πεξηιακβάλνληαη ζην θνξνινγεηέν απνηέιεζκα δηαθνξεηηθήο 

πεξηφδνπ. Σέηνηεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο ζπρλά αλαθέξνληαη σο ρξνληθέο δηαθνξέο 

(Luca, 2008). Αλαιπηηθφηεξα, ιακβάλνληαο ππφςε  θάπνηεο δηαθνξέο,  πνπ 

ζεσξνχληαη  θνξνινγεηέα πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη πνπ ζπλήζσο, θαηαιήγνπλ ζε 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο είλαη:  

  Σα έζνδα ηφθσλ πεξηιακβάλνληαη ζην ινγηζηηθφ θέξδνο κε βάζε ηελ πεξίνδν 

πνπ αθνξνχλ αιιά κπνξεί, ζε νξηζκέλεο δηθαηνδνζίεο, λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζην θνξνινγεηέν θέξδνο φηαλ εηζπξάηηνληαη. Η θνξνινγηθή βάζε 

θάζε απαίηεζεο πνπ  αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζε ζρέζε κε ηέηνηα 

έζνδα είλαη κεδεληθή, γηαηί ηα έζνδα δελ επεξεάδνπλ ην θνξνινγεηέν θέξδνο 

κέρξη λα εηζπξαρζνχλ 

 

 Οη απνζβέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ 

θέξδνπο θαη θνξνινγηθήο δεκίαο κπνξεί λα δηαθέξεη απφ απηήλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ινγηζηηθνχ θέξδνπο. Η πξνζσξηλή 

δηαθνξά αλαγλσξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ηνπ, ε νπνία είλαη ην 

αξρηθφ θφζηνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κείνλ φιεο ηηο εθπηψζεηο ζε ζρέζε 

κε απηφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ επηηξέπνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο 

θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο ηεο ηξέρνπζαο θαη ησλ 

πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ. Μία θνξνινγεηέα πξνζσξηλή δηαθνξά πξνθχπηεη 

θαη θαηαιήγεη ζε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε, φηαλ ε θνξνινγηθή 

απφζβεζε είλαη επηηαρπλφκελε. Βέβαηα αλ ε θνξνινγηθή απφζβεζε 

είλαη κηθξφηεξε απφ ηε ινγηζηηθή απφζβεζε, δεκηνπξγείηαη  κηα εθπεζηέα 

πξνζσξηλή δηαθνξά θαη θαηαιήγεη ζε έλα αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.  

 

 Σα θφζηε αλάπηπμεο κπνξεί λα θεθαιαηνπνηνχληαη θαη λα απνζβέλνληαη ζηε 

δηάξθεηα κειινληηθψλ ρξήζεσλ θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ινγηζηηθνχ 

θέξδνπο, αιιά λα εθπίπηνληαη θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη. 
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Σέηνηα θφζηε αλάπηπμεο έρνπλ κεδεληθή θνξνινγηθή βάζε, θαζψο έρνπλ ήδε 

εθπεζηεί απφ ην θνξνινγεηέν θέξδνο. Η πξνζσξηλή δηαθνξά είλαη ε δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ θφζηνπο αλάπηπμεο θαη ηεο κεδεληθήο 

θνξνινγηθήο βάζεψο ηνπ. 

     Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ δεκηνπξγνχληαη πξνζσξηλέο δηαθνξέο 

φηαλ:  Σν θφζηνο κηαο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ θαηαλέκεηαη κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο 

ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο, αιιά θακία 

ηζνδχλακε πξνζαξκνγή δελ γίλεηαη γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο θαη επηπιένλ φηαλ ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαπξνζαξκφδνληαη, ρσξίο λα γίλεη ηζνδχλακε πξνζαξκνγή γηα 

θνξνινγηθνχο ζθνπνχο. Όηαλ πξνθχπηεη ππεξαμία ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ 

θαζψο θαη φηαλ ε θνξνινγηθή βάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο θαηά ηελ 

αξρηθή αλαγλψξηζε δηαθέξεη απφ ηελ αξρηθή ινγηζηηθή αμία ηνπο, γηα παξάδεηγκα 

φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα σθειείηαη απφ κε θνξνινγεηέεο 

θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Δλ ηέιεη ηζρχεη θαη 

αλαγλψξηζε πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ φηαλ  ε ινγηζηηθή αμία ησλ επελδχζεσλ ζε 

ζπγαηξηθέο, ππνθαηαζηήκαηα θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ή ησλ ζπκκεηνρψλ 

ζε θνηλνπξαμίεο γίλεηαη δηαθνξεηηθή απφ ηε θνξνινγηθή βάζε ηεο επέλδπζεο ή ηεο 

ζπκκεηνρήο (Damodaran, 2006) .  

3.7  ςνενώζειρ επισειπήζεων 

      Σν θφζηνο κηαο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ θαηαλέκεηαη κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ησλ 

αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ  απνθηήζεθαλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ αλαιήθζεθαλ ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

απφθηεζεο. Πξνζσξηλέο δηαθνξέο πξνθχπηνπλ φηαλ νη θνξνινγηθέο βάζεηο ησλ 

αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ 

αλαιήθζεθαλ δελ επεξεάδνληαη απφ ηε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ ή επεξεάδνληαη 

κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ απμάλεηαη ζηελ εχινγε αμία αιιά ε θνξνινγηθή βάζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ παξακέλεη ζην θφζηνο γηα ηνλ πξνεγνχκελν ηδηνθηήηε, πξνθχπηεη κηα 

θνξνινγεηέα πξνζσξηλή δηαθνξά ε νπνία θαηαιήγεη ζε κία αλαβαιιφκελε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε. Η πξνθχπηνπζα αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε 
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επεξεάδεη ηελ ππεξαμία.  Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ινγηζηηθή πξαθηηθή γίλεηαη 

ηδηαίηεξα δχζθνιε ζηελ εθαξκνγή ηεο φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νπφηε θαη ζπδεηάκε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζε επίπεδν 

νκίινπ. Όζνλ αθνξά ζηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο 

ειέγρνπο, ζε ρξήζεηο πνπ είλαη θνξνινγηθά αλέιεγθηεο ζην ηέινο ηεο θιεηφκελεο 

ρξήζεο, θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αλάγθε αλαγλψξηζεο επηπιένλ ππνρξεψζεσλ 

πξφζζεησλ θφξσλ, ην ζέκα είλαη ζαθψο πεξηζζφηεξν πεξίπινθν. Γεδνκέλεο ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ ζηε ρψξα καο, πνπ φινη παξαδερφκαζηε, 

αθφκε θαη ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ δελ είλαη ζαθέο ην ελδεδεηγκέλν πιαίζην πνπ ζα 

πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή. ε θάζε πεξίπησζε φκσο θαη 

εθαξκφδνληαο ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ πιαηζίνπ θαη, εθφζνλ ε δηνίθεζε είλαη ζε ζέζε 

λα γλσξίδεη κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο εθηίκεζεο ην πνζφ ησλ πξφζζεησλ 

θφξσλ εηζνδήκαηνο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ κειινληηθνχο ειέγρνπο επί ησλ 

«αλνηθηψλ» θνξνινγηθά ρξήζεσλ, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ην πνζφ απηφ σο 

ππνρξέσζε γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο θαη ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο 

(Bair, 2011). Η ππνρξέσζε απηή ζα ππφθεηηαη ζε κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε, ζην 

ηέινο ηεο θάζε ρξήζεο θαη ε κεηαβνιή ηεο ζα αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ πξνέθπςε. Η ινγηζηηθή απηή πξαθηηθή είλαη ζθφπηκν 

λα πηνζεηεζεί θαη απφ ηα ΔΛΠ θαη θαίλεηαη φηη ην ηζρχνλ ινγηζηηθφ πιαίζην κπνξεί 

κε κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο λα ηελ ππνζηεξίμεη (Bair, 2011). 

 

3.8     Πεπιοςζιακά ζηοισεία πος λογίδονηαι ζηεν εύλογε αξία 

       Σα ΓΠΥΑ επηηξέπνπλ ή απαηηνχλ νξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία λα ηεξνχληαη 

ινγηζηηθά ζηελ εχινγε αμία ή λα αλαπξνζαξκφδνληαη. ε νξηζκέλεο δηθαηνδνζίεο, 

ε αλαπξνζαξκνγή ή άιινπ είδνπο επαλαδηαηχπσζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

ζηελ εχινγε αμία επεξεάδεη ην θνξνινγεηέν θέξδνο ή θνξνινγηθή δεκία γηα ηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν. Ωο απνηέιεζκα, ε θνξνινγηθή βάζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

πξνζαξκφδεηαη θαη θακία πξνζσξηλή δηαθνξά δελ πξνθχπηεη. ε άιιεο δηθαηνδνζίεο, 

ε αλαπξνζαξκνγή, ε επαλαδηαηχπσζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ επεξεάδεη ην 

θνξνινγεηέν θέξδνο ζηελ πεξίνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο ή επαλαδηαηχπσζεο θαη, 

ζπλεπψο, ε θνξνινγηθή βάζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ πξνζαξκφδεηαη. 
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Αλαιπηηθφηεξα, ε κειινληηθή αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζα θαηαιήμεη ζε κηα 

θνξνινγεηέα ξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πξνο ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη ην πνζφ 

πνπ ζα είλαη εθπεζηέν θνξνινγηθά ζα δηαθέξεη απφ ην πνζφ απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ. Η δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ελφο 

αλαπξνζαξκνζκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ηνπ είλαη 

κία πξνζσξηλή δηαθνξά θαη δεκηνπξγεί κία αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ή 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Έηζη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ:  

 Η νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ πξνηίζεηαη λα εθπνηήζεη ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν, ε αλαπξνζαξκνζκέλε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ζα αλαθηεζεί κέζσ ηεο ρξεζηκνπνηήζεψο ηνπ θαη απηφ ζα 

δεκηνπξγήζεη θνξνινγεηέν εηζφδεκα, ην νπνίν ππεξβαίλεη ηελ απφζβεζε 

πνπ ζα είλαη εθπεζηέα γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο ζε κειινληηθέο 

πεξηφδνπο. 

  

 Ο θφξνο επί ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ θέξδνπο αλαβάιιεηαη, αλ ην πξντφλ ηεο 

πψιεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ επελδχεηαη ζε παξφκνηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ν θφξνο ζα θαηαζηεί 

ηειηθά πιεξσηένο θαηά ηελ πψιεζε ή ρξήζε ησλ παξφκνησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (IFAC, 2011). 

 

3.9   Τπεπαξία 

      Η ππεξαμία πνπ αλαγλσξίδεηαη θαη  εκθαλίδεηαη ζηε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ 

ινγίδεηαη σο πιένλ θφζηνο ηεο ζπλέλσζεο εθηφο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ απνθηψληνο 

ζηελ θαζαξή εχινγε αμία ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ 

ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ απνθηψκελνπ. Κάπνηεο 

θνξνινγηθέο αξρέο δελ επηηξέπνπλ κεηψζεηο ζηε ινγηζηηθή αμία ηεο ππεξαμίαο σο 

ελφο εθπεζηένπ εμφδνπ, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο. 

Δπηπιένλ, ζε ηέηνηεο δηθαηνδνζίεο, ην θφζηνο ηεο ππεξαμίαο ζπρλά δελ είλαη 

εθπεζηέν, φηαλ κία ζπγαηξηθή πσιεί ηελ ππνθείκελε επηρείξεζή ηεο. ε απηέο ηηο 

δηθαηνδνζίεο, ε ππεξαμία έρεη κεδεληθή θνξνινγηθή βάζε. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο ππεξαμίαο θαη ηεο κεδεληθήο θνξνινγηθήο βάζεο ηεο 
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είλαη κία θνξνινγεηέα πξνζσξηλή δηαθνξά. Όκσο, απηφ ην Πξφηππν δελ επηηξέπεη 

ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνθχπηνπζαο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο, επεηδή 

ε ππεξαμία επηκεηξάηαη σο ππνιεηκκαηηθή αμία θαη ε αλαγλψξηζε ηεο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ζα αχμαλε ηε ινγηζηηθή αμία ηεο 

ππεξαμίαο. Μεηαγελέζηεξεο κεηψζεηο κηαο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο 

πνπ δελ έρεη αλαγλσξηζηεί επεηδή πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηεο 

ππεξαμίαο ζεσξνχληαη επίζεο σο πξνθχπηνπζεο απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηεο 

ππεξαμίαο θαη ζπλεπψο δελ αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 15 ηνπ 

πξνηχπνπ. Αλαιχνληαο ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο γηα 

θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ππεξαμία αλαγλσξίδνληαη, 

σζηφζν, ζην βαζκφ πνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηεο ππεξαμίαο. 

Έηζη ιακβάλνληαο ππφςε έλα παξάδεηγκα, φηαλ ε ππεξαμία ιφγσ ζπλελψζεσο είρε 

έλα θφζηνο εθπηπηφκελν γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο κε έλα νξηζκέλν ζπληειεζηή 

εηήζην ζπληειεζηή, ιακβάλνληαο ππφςε ην έηνο ηεο απφθηεζεο, ε θνξνινγηθή βάζε 

ηεο ππεξαμίαο είλαη ε ίδηα ζηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη κεηψλεηαη βάζεη ηνπ 

ζπληειεζηή ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο απφθηεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε 

ινγηζηηθή αμία ηεο ππεξαμίαο ηειηθά παξακείλεη παξακέλεη ακεηάβιεηε ζην αθέξαην, 

κία θνξνινγεηέα πξνζσξηλή δηαθνξά ιφγσ ηνπ ζπληειεζηή πξνθχπηεη ζην 

ηέινο εθείλνπ ηνπ έηνπο. Δηδηθφηεξα,  εθείλε ε θνξνινγεηέα πξνζσξηλή δηαθνξά δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηεο ππεξαμίαο, ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη ζα ινγίδεηαη (Deloitte, 2009) 

3.10  Αναγνώπιζε πεπιοςζιακών ζηοισείων 

       Οη δηαθνξέο κπνξεί λα πξνθχπηνπλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο, γηα παξάδεηγκα αλ κέξνο ή φιν ην θφζηνο 

ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ ζα είλαη εθπεζηέν θνξνινγηθά. Η κέζνδνο 

ηεο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο κηαο ηέηνηαο πξνζσξηλήο δηαθνξάο εμαξηάηαη απφ ηε 

θχζε ηεο ζπλαιιαγήο πνπ νδήγεζε ζηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο. Έηζη έρνπκε ηηο εμήο πεξηπηψζεηο:  

       Καηά ηε  ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη ηελ φπνηα 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε είηε ην φπνην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη απηφ επεξεάδεη ην 

πνζφ ηεο ππεξαμίαο ή ην πνζφ νπνηαζδήπνηε ππέξβαζεο πέξαλ ηνπ θφζηνπο ηεο 
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ζπλέλσζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ απνθηψληνο ζηελ θαζαξή εχινγε αμία ησλ 

αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ απνθηψκελνπ.  Όηαλ  ε ζπλαιιαγή επεξεάδεη είηε ην ινγηζηηθφ 

θέξδνο είηε ην θνξνινγεηέν θέξδνο, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη θάζε 

πξνθχπηνπζα θνξνινγηθή ππνρξέσζε ή πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη αλαγλσξίδεη ην 

πξνθχπηνλ αλαβαιιφκελν έμνδν ή έζνδν θφξνπ ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ. ε πεξηπηψζεηο πνπ ε ζπλαιιαγή δελ είλαη κία ζπλέλσζε 

επηρεηξήζεσλ θαη δελ επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγεηέν θέξδνο, ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα αλαγλψξηδε ηελ πξνθχπηνπζα αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε ή πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ζα πξνζάξκνδε ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο θαηά ην ίδην πνζφ, αλ δελ ππήξρε ε 

εμαίξεζε. Οη  πξνζαξκνγέο απηέο δηαθνξέο ζα θαζηζηνχζαλ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ιηγφηεξν δηαθαλείο. Σν Πξφηππν ινηπφλ απηφ δελ επηηξέπεη ζηελ 

νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αλαγλσξίδεη ηελ πξνθχπηνπζα αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε ή πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, είηε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε είηε 

κεηαγελέζηεξα. Αλαιπηηθφηεξα, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ αλαγλσξίδεη άιιεο  

κεηαβνιέο κεηαγελέζηεξα, θαηά ηε κε αλαγλσξηζκέλε αλαβαιιφκελε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε ή πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, θαζψο ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

απνζβέλλπηαη. 

        Καηά ην Πξφηππν 32, πνπ νξίδεη ηα  Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, θαηά  ηελ  

Παξνπζίαζε, ν εθδφηεο θάπνηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ θαηαηάζζεη ην ζηνηρείν 

ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ην ζηνηρείν 

πνπ αθνξά ίδηα θεθάιαηα, ζηα ίδηα θεθάιαηα. ε κεξηθέο δηθαηνδνζίεο, ε 

θνξνινγηθή βάζε ηνπ ζηνηρείνπ ηεο ππνρξέσζεο θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε 

ζεσξείηαη ίζε κε ηελ αξρηθή ινγηζηηθή αμία ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ζπλζεηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο ππνρξέσζεο θαη ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ. Έηζη ε θνξνινγεηέα πξνζσξηλή 

δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη, νθείιεηαη ζηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπ ζηνηρείνπ ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ μερσξηζηά απφ ην ζηνηρείν ηεο ππνρξέσζεο. Η επηρείξεζε αλαγλσξίδεη 

ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη, ελψ ν 

αλαβαιιφκελνο θφξνο ρξεψλεηαη απεπζείαο ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ. Οη  κεηαγελέζηεξεο κεηαβνιέο ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ σο 

αλαβαιιφκελν έμνδν είηε έζνδν θφξνπ (Νηδαλάηνο, 2008) 
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3.11 Δκπεζηέερ πποζωπινέρ διαθοπέρ 

       Οη δηαθνξέο πνπ ζεσξνχληαη εθπεζηέεο ινγίδνληαη σο έλα αλαβαιιφκελν 

θνξνινγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ζηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξρεη 

δηαζέζηκν θνξνινγεηέν θέξδνο έλαληη ηνπ νπνίνπ ε εθπεζηέα πξνζσξηλή 

δηαθνξά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, εθηφο αλ ην αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

ή ππνρξέσζεο ζε ζπλαιιαγή. Η ζπλαιιαγή απηή δελ ζα πξέπεη λα είλαη ζπλέλσζε 

επηρεηξήζεσλ θαη θαηά ην ρξφλν ηεο ζπλαιιαγήο, δελ επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ 

θέξδνο νχηε ην θνξνινγεηέν απνηέιεζκα.    

        Γηα εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε επελδχζεηο ζε 

ζπγαηξηθέο, ππνθαηαζηήκαηα, ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη κε ζπκκεηνρέο ζε 

θνηλνπξαμίεο, ζα αλαγλσξίδεηαη. ην αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

Η αλαγλψξηζε κηαο ππνρξέσζεο εμππαθνχεηαη φηη ε ινγηζηηθή αμία ηεο ζα 

ηαθηνπνηεζεί ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο κε ηελ εθξνή απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα 

πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε. Όηαλ νη πφξνη εθξένπλ απφ 

ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα, κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ πνζψλ ηνπο κπνξεί λα είλαη 

εθπεζηέν θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο κίαο κεηαγελέζηεξεο 

πεξηφδνπ απφ απηή ζηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη ε ππνρξέσζε. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, 

ππάξρεη κία πξνζσξηλή δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο ππνρξέσζεο θαη ηεο 

θνξνινγηθήο βάζεο ηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, πξνθχπηεη έλα αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζε ζρέζε κε ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο πνπ ζα είλαη 

αλαθηήζηκνη ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο, φηαλ απηφ ην κέξνο ηεο ππνρξέσζεο ζα 

κπνξεί λα εθπεζηεί θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο. Οκνίσο, αλ ε 

ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ηε θνξνινγηθή 

βάζε ηνπ, ε δηαθνξά δεκηνπξγεί έλα αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν, ην νπνίν ζα είλαη αλαθηήζηκν ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο (Νηδαλάηνο, 2008). 
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                                    ΚΔΦΑΛΑΙΟ  4 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ 

ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ. 

      Σν ΓΛΠ 12 νξίδεη φηη ν θφξνο εηζνδήκαηνο απνηειεί έμνδν ηεο ρξήζεο θαη πξέπεη 

λα βαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ αθνξά. Δπίζεο, ν θφξνο εηζνδήκαηνο 

ππνινγίδεηαη επί ηνπ ινγηζηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη κφληκεο 

δηαθνξέο κεηαμχ ινγηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο βάζεο ππνινγηζκνχ. Ο θφξνο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο πξνζσξηλέο (temporary) δηαθνξέο κεηαμχ ινγηζηηθψλ θαη 

θνξνινγηθψλ εμφδσλ/εζφδσλ, ινγίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο  ρξήζεο πνπ αθνξά 

θαη ππνινγίδεηαη ζαλ δηαθνξά ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ κεηαμχ ινγηζηηθήο θαη 

θνξνινγηθήο βάζεο απηψλ. Όηαλ κία ρξνληθή δηαθνξά θιείζεη, ηφηε αληηινγίδεηαη θαη 

ν αληίζηνηρνο αλαβαιιφκελνο θφξνο, πνπ είρε ινγηζζεί φηαλ είρε πξνθχςεη αξρηθά ε 

δηαθνξά. Ωζηφζν, γηα ηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελνπ εηζπξαθηένπ/ζπκςεθηζηένπ 

θφξνπ, πξέπεη λα ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη ε εηαηξεία ζα είλαη θεξδνθφξα, ψζηε φηαλ 

κειινληηθά θιείζεη ε ρξνληθή δηαθνξά απηή, λα ζπκςεθίζεη ηελ απαίηεζε κε ηελ 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε.  

      ε πεξίπησζε ελδερφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο, ε νπνία ελδέρεηαη λα 

ζπκβεί κφλν θαηφπηλ απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο (π.ρ. δηαλνκή εηδηθψλ 

αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ γηα ηα νπνία πξέπεη λα πιεξσζεί θφξνο) ηφηε δελ 

ππάξρεη ππνρξέσζε ινγηζκνχ ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ, αιιά κφλν γλσζηνπνίεζε 

απηνχ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ην ΓΛΠ 12 αλαθέξεηαη ξεηά φηη απαγνξεχεηαη 

ε πξνεμφθιεζε αλαβαιιφκελσλ ρξεσζηηθψλ ή πηζησηηθψλ θφξσλ. Παξάιιεια, 

ρξεζηκνπνηείηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ν νπνίνο πηζαλνινγείηαη φηη ζα ηζρχεη 

θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ρξνληθήο δηαθνξάο. Δάλ νη ρξνληθέο δηαθνξέο αθνξνχλ 

ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο, ηφηε θαη ν αλαβαιιφκελνο θφξνο επ’ απηψλ ζα ινγηζζεί 

απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε θαη φρη ζηα απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ, ζρεηηθέο κε ην 

ΓΛΠ 12 είλαη θαη δχν δηεξκελείεο, ε 21 θαη 25. Η πξψηε αλαθέξεη φηη ν 

αλαβαιιφκελνο θφξνο πνπ αλαινγεί ζε πάγηα πνπ αλαπξνζαξκφδνληαη ζε ηξέρνπζεο 
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αμίεο αιιά δελ απνζβέλνληαη, πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ζηελ αμία ε νπνία ζα πξνθχςεη 

απφ ηελ ξεπζηνπνίεζή ηνπο (πψιεζε) θαη φρη απφ ηελ απφζβεζή ηνπο επεηδή αθξηβψο 

δελ απνζβέλνληαη. Η δεχηεξε αλαθέξεη φηη αλ ππάξμνπλ αιιαγέο ζην επξχηεξν 

θνξνινγηθφ θαζεζηψο, είηε ζηελ εηαηξεία είηε ζηνπο κεηφρνπο έηζη ψζηε νη 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο λα είλαη δηαθνξεηηθέο, ηφηε ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη 

πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηείηαη ζηα απνηειέζκαηα, εθηφο εάλ ε αιιαγή αθνξά ζηνηρεία 

πνπ έρνπλ ινγηζηηθνπνηεζεί ζηελ θαζαξή ζέζε, νπφηε ν θφξνο ινγίδεηαη αλάινγα. 

       Η ζεκαληηθφηεξε σθέιεηα πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη απφ ηελ ελζσκάησζε 

ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπ ΓΛΠ 12, ζρεηηθά κε ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο ζηα 

ΔΛΠ, είλαη απηή ηεο ινγηζηηθήο ζπλέπεηαο ζηελ απεηθφληζε ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο 

κε ηηο «θνξνινγηθέο αλακνξθψζεηο». Σαπηφρξνλα, δελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη ην 

γεγνλφο φηη ε ιεπηνκεξήο γλσζηνπνίεζε ζην Πξνζάξηεκα, ηεο ζρέζεο ηνπ 

ινγηζηηθνχ θαη θνξνινγηθνχ απνηειέζκαηνο, πνπ ππφ ηηο παξνχζεο θνξνινγηθέο 

ζπλζήθεο απνηειεί νπζηψδε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αιιά θαη ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, ελψ ζε θάζε πεξίπησζε 

απνηειεί θαη ηελ ζεκειηψδε ηεθκεξίσζε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ ειέγρσλ (θνξνινγηθνχ 

θαη ηαθηηθνχ) ησλ Νφκηκσλ Διεγθηψλ, φπσο απηή ζα απεηθνλίδεηαη ζηελ έθθξαζε 

γλψκεο ζηηο εθζέζεηο ησλ ειέγρσλ ηνπο. Πεξαηηέξσ, ε πηνζέηεζε ηνπ ινγηζηηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο αλακέλεηαη λα εληζρχζεη 

θαη ηηο ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο, κε 

αλαπφθεπθην απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (απηνειέγρνπ) 

ζρεηηθά κε ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

     Πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο απνηειεί ην γεγνλφο ηεο κε εμέηαζεο 

ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο  κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ. Πξνηείλεηαη 

σζηφζν λα εμεηαζζεί  ε επίδξαζε ηεο εθαξκνγήο σο εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ εκπνξνβηνκεραληθνχ θιάδνπ αιιά 

θαη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αληίζηνηρε έξεπλα γηα  ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα 

κεηά απφ ηηο ζρεηηθέο κεηαβνιέο ζηε λνκνζεζία γηα ηελ αλαβαιιφκελε    θνξνινγία 

(άξζξν 27 ηνπ λ. 4172/2013, Ν. 4340/2015 )  ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπο. 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
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