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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 

12 - “Φόροι Εισοδήματος” καθώς και ο τρόπος εισαγωγής του στις ελληνικές επιχειρήσεις με 

το Ν.4308/2014 που φέρνει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Το Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 12 πραγματεύεται το φόρο εισοδήματος και έχει άμεση εφαρμογή στις 

δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων που συντάσσονται σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Α.. Το παρόν πρότυπο απαιτεί την αναγνώριση των φορολογικών 

συνεπειών όλων των συναλλαγών στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και στις 

γνωστοποιήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Μέσα 

από παλαιότερες έρευνες που παρατίθενται, διακρίνεται ότι η αναβαλλόμενη φορολογία 

μπορεί να συνδυαστεί με ενέργειες που έχουν ως στόχο την παραποίηση των 

χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων αλλά μπορεί να γίνει και µια σημαντική πηγή στην 

άντληση πληροφοριών για τους αναλυτές και τους υποψήφιους επενδυτές. Τέλος 

παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης δυο σημαντικών εταιριών του κλάδου της 

τσιμεντοβιομηχανίας στην Ελλάδα της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. και της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ. Η ανάλυση 

που ακoλουθεί αφορά τη διαφοροποίηση της αναβαλλομένης φορολογίας από έτος σε έτος με 

βάση την πρώτη χρονιά που κατέστη υποχρεωτική στην Ελλάδα αλλά και την επιρροή που 

δέχεται από σημαντικά γεγονότα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αύξηση την αναγκαιότητας για ανταγωνιστικότερη θέση στην ποιότητα 

χρηματοοικονομικής  πληροφόρησης  τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνής αγορά ώθησε 

όλο και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις στην υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Ο Ballas(1994)
1
, με την έρευνά του διαπίστωσε ότι η Ελλάδα υπήρξε µία από τις 

χώρες στην οποία πριν από την εφαρμογή των ΔΛΠ η φορολογική νομοθεσία συνδεόταν 

άμεσα µε την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Η βάση 

των λογιστικών χειρισμών ήταν αλληλοεξαρτούμενη από τους φορολογικούς νόμους της 

χώρας. Αυτή η κατάσταση διαφοροποιήθηκε με την εισαγωγή των Δ.Λ.Π. κατά τους Spathis 

και Georgakopoulou(2007)
2
 που με την ερεύνα τους συμπέραναν ότι οι οικονομικές 

καταστάσεις έχουν πλέον ως επίκεντρο την πληροφόρηση των επενδυτών παύοντας να είναι 

φορολογικές καταστάσεις, απομονώνοντας τη λογιστική αντιμετώπιση ορισμένων θεμάτων 

από την αντίστοιχη φορολογική. 

Με την ψήφιση του νόμου 4308/2014, στον οποίο έχει ενσωματωθεί  η 

Κωδικοποιημένη Οδηγία 2013/34/ΕΕ θεσπιστήκαν τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τα 

όποια είναι προσαρμοσμένα  συμφώνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την εφαρμογή του Διεθνούς 

Λογιστικού Προτύπου 12 –“Φόροι Εισοδήματος”, ενός από τα πιο σημαντικά πρότυπα που 

υιοθετήθηκαν στα πλαίσια της δημιουργίας κοινά αποδεκτών λογιστικών αρχών και κανόνων. 

Με την σύνταξη της παρούσας διπλωματικής εργασίας επιδιώκεται η εισαγωγή του 

αναγνώστη στο θέμα της αναβαλλόμενης φορολογίας με τη χρήση του ΔΛΠ 12 και του 

νόμου 4308/2014, καθώς και η αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου της αναβαλλόμενης 

φορολογίας και των επιπτώσεων που έχει στις οικονομικές καταστάσεις των εταιριών. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 

σχετικά με τη σημασία των αναβαλλόμενων φόρων στην αξία της επιχείρησης αλλά και τη 

                                                           
1
 Ballas A. (1994), “Accounting in Greece”, The European Accounting Review, Vol. 3,No. 1,p.107–121. 

2
 Spathis, C. and Georgakopoulou, E. (2007), “The Adoption of I.F.R.S. in South Eastern Europe: The Case of 

Greece”, International Journal of Financial Services Management, Vol. 2, No. 1-2, pp. 50-63 
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χρησιμοποίηση του για ανίχνευση χειραγώγησης των κερδών και παραποίηση των 

χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια συνοπτική αναφορά στο Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 12 – « Φόροι Εισοδήματος» και εξετάζεται  η έννοια της αναβαλλόμενης 

φορολογίας και συγκεκριμένων περιπτώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή της. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθεται η αναβαλλομένη φορολογία όπως αυτή ορίζεται 

από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στο άρθρο 23 του νόμου 4308/2014  ο οποίος τέθηκε 

σε ισχύ την 01/01/2015 καθώς και η Λογιστική Οδηγία Εφαρμογής του Νόμου 

4308/2014.Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στην κατηγοριοποίηση των οικονομικών 

οντοτήτων, καθώς και ο λογιστικός χειρισμός του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο ακολουθεί το μια μελέτη περίπτωσης δυο σημαντικών εταιριών 

του κλάδου της τσιμεντοβιομηχανίας στην Ελλάδα της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. και της Α.Γ.Ε.Τ. 

ΗΡΑΚΛΗΣ και στο έκτο κεφάλαιο ακλουθούν τα συμπεράσματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζεται η επισκόπηση των άρθρων της διεθνούς 

βιβλιογραφίας, όπου αναφέρονται μελέτες σχετικά με την επίδραση της εφαρμογής των 

Δ.Λ.Π στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οικονομικών οντοτήτων και ειδικότερα του 

ΔΛΠ 12 «Αναβαλλόμενη Φορολογία» και τις συνέπειες αυτού.  

Σε μια πρόσφατη έρευνα τους οι Pazarskis et al.(2011)
3
  είχαν ως σκοπό να 

συγκρίνουν την επίδραση των Δ.Λ.Π.  κατά το έτος έγκρισης τους από την Ε.Ε.(2002) και 

κατά το έτος επίσημης εφαρμογής τους(2005).Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχε 

καμία επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων του δείγματος μετά την 

υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. διότι δεν υπήρχε κάποια σημαντική στατιστική μεταβολή. Αντίθετα, 

με την εξέταση του ίδιου δείγματος επιχειρήσεων, για περίοδο τριών ετών πριν την υιοθέτηση 

των Δ.Λ.Π και τριών ετών μετά αυτής, οι δείκτες  Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους προ τόκων 

και Φόρων και Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς Ίδια Κεφάλαια εμφανίζουν μια 

καλύτερη απόδοση που οδηγεί σε μια θετική επίδραση λόγω της εφαρμογής των Δ.Λ.Π. 

Επιπλέον οι Tsalavoutas και Evans(2010)
4
 σε έρευνα που διενήργησαν σχετικά την 

επίδραση της μετάβασης στα Δ.Λ.Π στις οικονομικές καταστάσεις των ελληνικών 

εισηγμένων εταιρειών και εστίασαν κυρίως στα κέρδη, στην καθαρή θέση, στην µόχλευση 

και στην ρευστότητα .Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. είχε 

θετική επίδραση στο κεφάλαιο και στα καθαρά κέρδη ενώ όσον αφορά τη µόχλευση και τη 

ρευστότητα ο αντίκτυπος ήταν αρνητικός. 

Οι Desai και Dharmapala(2006)
5
 εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ της διαχείρισης των 

κερδών και της αποφυγής φορολογίας των επιχειρήσεων διαπίστωσαν ότι η φοροαποφυγή 

μπορεί να συνδυαστεί με ενέργειες όπως η χειραγώγηση των κερδών για να προωθήσει τα 

συμφέροντα των διαχειριστών και όχι των μετόχων και ότι δημοσιοποίηση των φορολογικών 

δραστηριοτήτων είναι ένα βήμα όσον αφορά τη διαχείριση της έντασης ανάμεσα στη νόμιμη 

φοροαποφυγή και τις δράσεις που μειώνουν την αξία των μετόχων. 

                                                           
3
 Pazarskis M., Alexandrakis A., Notopoulos P., Kydros D. (2011), “IFRS Adoption Effects in Greece: Evidence 

from the IT Sector”, MIBES Transactions, Vol.5, No.2, pp.101-111. 
4
 Tsalavoutas I. and Evans L. (2010), “Transition to IFRS in Greece: Financial statement effects and auditor 

size”, Managerial Auditing, Vol.25, No.8, pp.814-842. 
5
 Desai M. A., Dharmapala D. (2006), “Earnings Management and Corporate Tax Shelters”, Working Paper, 

Harvard Business School. 
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Όσον αφορά την αναβαλλόμενη φορολογία σε εργασία τους οι Dhaliwal et al.(2004)
6
 

διαπίστωσαν ότι  η αναβαλλόμενη φορολογία δίνει την τελευταία ευκαιρία για διαχείριση των 

κερδών καθώς ο φόρος-έξοδο είναι ένας από τους τελευταίους λογαριασμούς που κλείνουν 

πριν από την ανακοίνωση των κερδών.  

Ακόμη, οι Badertcher et al.(2009)
7
 συμπέραναν  ότι, οι εταιρείες με στόχο την 

παραποίηση των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων χρησιμοποιούν τους 

αναβαλλόμενους φόρους. 

Οι Noor et al.(2007)
8
, με έρευνα που πραγματοποίησαν σε ένα δείγμα εταιριών 

έδειξαν ότι η αναβαλλόμενη φορολογία έχει διπλή σημασία, καθώς στο δείγμα έλεγχου 

παρατηρήθηκε ότι εμφανιζόταν όλο και μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ λογιστικού και 

φορολογητέου εισοδήματος, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να αναγνωρίζουν συνεχώς 

μεγαλύτερα ποσά αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και συμπέραναν, ότι η 

αναβαλλόμενη φορολογία μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο παραποίηση των αποτελεσμάτων 

αλλά και ένα εργαλείο ένδειξης πιθανής χειραγώγησης αποτελεσμάτων 

Με την  πρόσφατη μελέτη τους οι Chang et al.(2009)
9
 τεκμηριώνουν μια θετική 

συσχέτιση μεταξύ των αναγνωρισμένων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και της 

αξίας της επιχείρησης. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις απεικονίζουν τις 

μελλοντικές φορολογικές πληρωμές και το υπόλοιπο των μη αναγνωρισμένων φορολογικών 

απαιτήσεων παρέχει αρνητικό σήμα στην αγορά για την μελλοντική κερδοφορία των 

επιχειρήσεων. 

Στην έρευνα του ο Sansing (1998)
10

με ένα μοντέλο εταιρικών επενδύσεων διαπίστωσε 

ότι στην περίπτωση που οι δηλωθείσες αναβαλλόμενες υποχρεώσεις δεν αντιστρέφονται ποτέ 

οι αναβαλλόμενοι φόροι είναι µια πραγματική οικονομική επιβάρυνση και η αξία τους είναι 

ίση µε το ποσό που αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις πολλαπλασιαζόταν µε ένα 

κλάσμα, του οποίου ο αριθμητής είναι το ποσοστό απόσβεσης του φόρου και παρονομαστής 

το άθροισμα του ποσοστού απόσβεσης του φόρου και του κόστους κεφαλαίου. Και αν η 

επιχείρηση εφαρμόσει τη στρατηγική επανεπένδυσης όπου οι αναβαλλόμενες υποχρεώσεις 

                                                           
6
 Dhaliwal, D., C. Gleason and L. Mills. (2004), “Last Chance Earnings Management. Using the Tax Expense to 

Achieve Earnings Targets”, Contemporary Accounting Research. 
7
 Badertcher B.A., Philips J.D., Pincus M., and Rego S. (2009), “Earnings Management Strategies and the Trade 

- Off between Tax Benefits and Detection Risk: To Conform or Not to Conform?”, Accounting Review, Vol.84, 

No.1, pp.63-97. 
8
  Noor R., Mastuki N. and Aziz Z. (2007), Earnings management and deferred tax”, Malaysian Accounting 

Review, Vol.6, No.1, pp.1-17 
9
 Chang, C., Herbohn, K. and Tutticci, I. (2009),“Market's perception of deferred tax accruals”, Accounting & 

Finance, Vol.49, Issue 4, pp. 645-673. 
10

 Sansing R. (1998), “Valuing the deferred tax liability”, Journal of Accounting Research, Vol.36, No.2, pp. 

357-363 
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δεν αντιστρέφονται, η διαφορά μεταξύ φορολογικής και λογιστικής απόσβεσης μειώνεται µε 

την πάροδο του χρόνου , καθώς η φορολογική βάση του στοιχείου σταδιακά αποκλίνει από το 

κόστος αντικατάστασής του. 

Συμπληρωματικά των συμπερασμάτων που προκύπτουν από το παραπάνω άρθρο οι 

Geunther και Sansing(2000)
11

,με τη χρήση αναλυτικών μοντέλων κατέληξαν στο ότι οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις μετατρέπουν τη λογιστική αξία των 

υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε εκτιμήσεις ως αναφορά τις 

ταμειακές ροές μετά φόρων, στις οποίες βασίζεται η αγοραία αξία της επιχείρησης. Επιπλέον 

συμπέραναν ότι η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που σχετίζεται με τα 

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

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

αξίας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αντανακλά και τη διαφορά ανάμεσα 

στη λογιστική και στη αγοραία αξία των αντίστοιχων υποχρεώσεων. Τέλος διαπίστωσαν ότι ο 

αναμενόμενος χρόνος αναστροφής των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων δεν έχει 

καμιά επίδραση στην η αξία της επιχείρησης. 

Ακομη οι Amir et al.(2001)
12

 όπου στην έρευνα τους αναφέρουν ότι ΄΄οι 

αναβαλλόμενοι φόροι προσθέτουν αξία επειδή αντιπροσωπεύουν την αναβολή της καταβολής 

των φόρων, οπότε η αξία τους είναι η καθαρή παρούσα αξία των φορολογικών 

ελαφρύνσεων΄΄ και υποστηρίζουν ότι το ποσοστό επανεπένδυσης δεν έχει καµία επίδραση 

στην αξία της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης, ενώ το ποσοστό αναστροφής των 

αναβαλλόμενων φόρων παίζει σηµαντικό ρόλο στην αγοραία αξία τους. 

Οι Lynn et al.(2008)
13

, απέδειξαν την ύπαρξη θετικής συσχέτισης ανάμεσα στο 

μέγεθος του αναβαλλόμενου φόρου μιας επιχείρησης και στις τιμές των μετοχών της. 

Επιπλέον, υπογράμμισαν ότι οποιαδήποτε αλλαγή στην αξία της αναβαλλόμενης φορολογίας 

παρέχει στοιχειώδη πληροφορίες χρήσιμες για τους επενδυτές.  

Οι Kumar και Visvanathan,(2003),
14

 στη μελέτη τους ερεύνησαν την επιρροή που είχε 

η  γνωστοποίηση των αλλαγών αποτίμησης στην αναβαλλόμενη φορολογία στην αξιολόγηση 

της επιχείρησης από τους επενδυτές. Τα αποτελέσματα τους απέδειξαν ότι οι γνωστοποιήσεις 

                                                           
11

  Geunther D. and Sansing R. (2000), “Valuation of th e firm in the presence of temporary book – tax 

differences: The role of defer red tax assets and liabilities”, The Accounting Review Vol.75, No1, pp. 1-12 
12

 Amir E., Kirschenheiter M. and Willard K. (2001), “The Aggregation and  Valuation of  Deferred Taxes”, 

Review of Accounting Studies, Vol.6, No.2, pp.275-297 
13

 Lynn, S.G., Seethamraju, C., and Seetharaman, A., (2008) “Incremental Value Relevance of Unrecognized 

Deferred Taxes: Evidence from the United Kingdom”, Journal of American Taxation Association, Vol. 30, No2, 

p. 107-137. 
14

 Kumar, Krishna R. and Gnanakumar Visvanathan (2003), “The information content of the deferred tax 

valuation allowance”, The Accounting Review, Vol.78, No2, p. 471-490 
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για μεταβολές στην αναβαλλόμενη φορολογία παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες από 

αυτές που δημοσιεύονται στις οικονομικές καταστάσεις όπου οι επενδυτές τις χρησιμοποιούν 

ώστε να αντλήσουν πληροφορίες αναφορικά με τη μελλοντική κερδοφορία της εταιρίας. 

Σύμφωνα με τους Jung και Pulhiam(2006)
15

, οι αλλαγές στην εκτίμηση των 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων έχει ως αντίκτυπο την αναγνώριση μελλοντικών 

πληροφοριών των οικονομικών καταστάσεων κάνοντας τις πιο πληροφοριακές για τους 

επενδύτες αλλά μπορεί να γίνουν και λιγότερο πληροφοριακές αν η διοίκηση χρησιμοποιήσει 

αυτές τις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση αποτελέσματος.  

                                                           
15

 Jung D. and Pulliam D., “Predictive Ability of the Valuation Allowance for Deferred Tax Assets” Academy of 

Accounting and Financial Studies Journal, Vol.10, No 2, 2006, pp. 49-70 



11 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 12 

3.1 Εισαγωγή 

Στα πλαίσια της υιοθέτησης των ΔΛΠ, οι εισηγμένες στο ΧΑΑ επιχειρήσεις 

υποχρεούνται στην κατάρτιση των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων σύμφωνα είτε µε 

ορισμένες νέες αρχές, οι οποίες αποτέλεσαν καινοτομία για την ελληνική πραγματικότητα, 

είτε µε ορισμένες άλλες αρχές, οι οποίες απλώς αντιμετώπιζαν ένα λογιστικό γεγονός από 

διαφορετική οπτική γωνία.  

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 (∆.Λ.Π. 12) – “ Φόροι Εισοδήματος” έχει ως 

σκοπό
16

 να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος και πιο συγκεκριμένα 

τον τρόπο λογιστικής παρακολούθησης των τρεχουσών και των μελλοντικών φορολογικών 

συνεπειών από: 

 την μελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

ενεργητικού ή το μελλοντικό διακανονισμό των υποχρεώσεων που απεικονίζονται 

στον Ισολογισμό μιας επιχειρήσεως  

 συναλλαγές και άλλα γεγονότα της τρέχουσας χρήσεως που απεικονίζονται στις 

Οικονομικές Καταστάσεις μιας επιχειρήσεως.  

Ουσιαστικά, µε αυτό το Πρότυπο εισάγεται η έννοια της αναβαλλόμενης φορολογίας 

στην ελληνική φορολογική νομοθεσία. Δηλαδή, αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο θα 

καταλογιστούν στην τρέχουσα και στις μελλοντικές χρήσεις οι εκάστοτε φορολογικές 

απαιτήσεις ή υποχρεώσεις. 

 

3.2 Βασικές Αρχές του Δ.Λ.Π. 12 

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

 Με την αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού (ή μίας υποχρέωσης), η 

επιχείρηση αναμένει να ανακτήσει (ή να διακανονίσει) την λογιστική αξία του 

στοιχείου αυτού. με την ανάκτηση ή το διακανονισμό της λογιστικής αξίας του 

στοιχείου, είναι πιθανό να αυξηθούν ή να μειωθούν οι μελλοντικές πληρωμές φόρου 

(σε σχέση με αυτές που θα υπήρχαν αν η ανάκτηση ή ο διακανονισμός δεν είχε καμία 

                                                           
16

  Grant Thornton (2009)Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,(τόμος Ά), σελ. (288). 
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φορολογική επίδραση), τότε η επιχείρηση, με λίγες εξαιρέσεις, πρέπει να αναγνωρίσει 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση.  

 Ο φόρος εισοδήματος θεωρείτε έξοδο το οποίο αναγνωρίζεται στην Κατάσταση 

Συνολικών Εσόδων (είτε στα κέρδη ή στις ζημιές είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα), αν 

οι συναλλαγές και τα οικονομικά γεγονότα που αφορούν σε αυτή την φορολογική 

επίδραση αναγνωρίζονται επίσης στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (είτε στα 

κέρδη ή στις ζημιές είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα) για την περίοδο.  

 Ο φόρος εισοδήματος αποτελεί έξοδο το οποίο αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια 

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

φορολογική επίδραση αναγνωρίζονται, επίσης, στα ίδια κεφάλαια.
17

 

 

3.3 Πεδίο Εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 12 

Το Δ.Λ.Π. 12 πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις που καταρτίζουν 

οικονομικές καταστάσεις με βάση τις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Α. κατά τη λογιστική 

παρακολούθηση των φόρων εισοδήματος. Οι φόροι εισοδήματος για τους σκοπούς του 

Προτύπου εμπεριέχουν όλους τους φόρους είτε εγχώριους είτε που επιβάλλονται στο 

εξωτερικό που στηρίζονται στα φορολογητέα κέρδη. Ακόμη πρέπει να εφαρμόζεται για τη 

λογιστική παρακολούθηση των φόρων εισοδήματος (φόροι του φορολογητέου εισοδήματος 

και παρακρατούμενοι φόροι), χωρίς όμως να περιλαμβάνεται στο πρότυπο οι μέθοδοι 

λογιστικοποίησης των κρατικών επιχορηγήσεων καθώς και οι φορολογικές πιστώσεις λόγω 

επένδυσης. καλύπτει όμως  τις προσωρινές διαφορές που ενδεχομένως προκύψουν από αυτές 

τις δραστηριότητες.
18

 

  

3.4 Αναβαλλόμενη Φορολογία 

Όπως και σε πολλά άλλα φορολογικά καθεστώτα έτσι και  στο ελληνικό φορολογικό 

καθεστώς, το λογιστικό κέρδος (ζημία) διαφέρει από το φορολογητέο κέρδος (φορολογική 

ζημία). Το ανωτέρω γεγονός οφείλεται στο γεγονός ότι οι λογιστικές πολιτικές  που 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του λογιστικού αποτελέσματος, διαφέρουν από τους 

αντίστοιχους κανόνες που χρησιμοποιούν οι φορολογικές αρχές. 

Αναλυτικότερα μια οικονομική οντότητα που εφαρμόζει  Δ.Π.Χ.Α. για την σύνταξη 

των οικονομικών καταστάσεων και εμφανίζει ένα λογιστικό αποτέλεσμα όπως τα πρότυπα 
                                                           
17

  Grant Thornton (2009)Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,(τόμος Ά), σελ (290) 
18

  Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 – «Φόροι Εισοδήματος», παρ.1-4 
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ορίζουν, στη συνέχεια συντάσσει μια κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης στην οποία 

μετατρέπεται το λογιστικό αποτέλεσμα σε φορολογικό και αναφέρονται όλες οι διαφορές 

μεταξύ λογιστικών και φορολογητέων κερδών
19

. 

 Η αναβαλλόμενη φορολογία προκύπτει από τις διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας 

ενός στοιχείου του ενεργητικού ή υποχρέωσης στον Ισολογισμό και της φορολογικής του 

βάσης. Οι ανωτέρω διαφορές διακρίνονται σε: 

 Μόνιμες διαφορές οι οποίες δε δημιουργούν υποχρέωση αναγνώρισης αναβαλλόμενης 

φορολογίας καθώς αυτά τα έσοδα ή τα έξοδα επηρεάζουν μόνο το φορολογητέο ή 

μόνο το λογιστικό αποτέλεσμα. Ως παράδειγμα μόνιμων διαφορών είναι τα 

αφορολόγητα έσοδα τα οποία προστίθενται στα λογιστικά κέρδη αλλά δεν έχουν 

καμία επίδραση στα φορολογητέα κέρδη  

 Προσωρινές διαφορές οι οποίες με τη σειρά τους διακρίνονται σε: 

 Φορολογητέες προσωρινές διαφορές οπότε αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη 

φορολογική υποχρέωση και σε  

 Εκπεστέες προσωρινές διαφορές οπότε αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση  

 

3.5 Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογία 

 Φορολογική βάση 

Σύμφωνα με το Πρότυπο μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να συγκρίνει την 

λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων με την αντίστοιχη 

φορολογική τους βάσει ώστε η διαφορά που θα προκύψει να αποτελέσει την αναβαλλόμενη 

φορολογία. Ειδικότερα:  

 Φορολογική βάση ενός στοιχείου του ενεργητικού είναι το ποσό που εκπίπτει για 

φορολογικούς σκοπούς έναντι μελλοντικών φορολογητέων οικονομικών οφελών, 

όταν ανακτηθεί η λογιστική αξία του στοιχείου του ενεργητικού. Αν τα οικονομικά 

οφέλη δεν είναι φορολογητέα η έχουν ήδη φορολογηθεί τότε η φορολογική βάση του 

στοιχείου είναι ίση με τη λογιστική αξία. 

 Φορολογική βάση μιας υποχρέωσης είναι η λογιστική αξία αφαιρώντας κάθε ποσό 

που θα εκπίπτει φορολογικά σε σχέση με αυτή την υποχρέωση σε μελλοντικές 

περιόδους. Σε περίπτωση εσόδου που η έκπτωση έχει ήδη ληφθεί η φορολογική βάση 

                                                           
19

 Νεγκάκης Χ. (2015)Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ειδικά Θέματα, σελ.(238) 
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ισούται με την λογιστική αξία και στην περίπτωση προεισπαχθέντων εσόδων η 

φορολογική βάση την προκύπτουσας υποχρέωσης είναι η λογιστική αξία ,μείον κάθε 

έσοδο που δεν είναι φορολογητέο στο μέλλον.
20

 

 

 Φορολογητέες προσωρινές διαφορές 

Φορολογητέες προσωρινές διαφορές είναι οι διαφορές εκείνες που θα καταλήξουν σε 

φορολογητέα ποσά κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους(φορολογικής ζημίας) 

των μελλοντικών χρήσεων, καθώς η λογιστική αξία του στοιχείου του ενεργητικού η της 

υποχρέωσης  ανακτάται η διακανονίζεται. 

Οι Φορολογητέες Προσωρινές Διαφορές προκύπτουν όταν: 

 Για Στοιχείο του Ενεργητικού: η Λογιστική του Αξία είναι μεγαλύτερη της 

Φορολογικής του Βάσης. 

 Για Υποχρέωση: η Λογιστική της Αξία είναι μικρότερη της Φορολογικής της Βάσης. 

Καθώς η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την φορολογική του 

βάση, τα λογιστικά κέρδη υπερβαίνουν τα φορολογικά. Στην περίπτωση αυτή, θα 

αναγνωριστεί μια αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση που θα οδηγήσει στην πληρωμή 

χαμηλότερων φόρων στο παρόν, ενώ στο μέλλον καθώς η λογιστική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου ανακτάται η της υποχρέωσης διακανονίζεται. με την ανάκτηση  της λογιστικής 

άξιας του περιουσιακού στοιχείου η φορολογητέα προσωρινή διάφορα θα αναστρέφεται και η 

οικονομική οντότητα θα έχει φορολογητέο κέρδος, όποτε και υψηλότερη πληρωμή φόρων.
21

 

Ορισμένες φορολογητέες προσωρινές διαφορές οφείλονται σε συναλλαγές(έσοδα η 

έξοδα) που περιλαμβάνονται στο λογιστικό αποτέλεσμα μια χρήσης, αλλά στο φορολογητέο 

αποτέλεσμα μια άλλης χρήσης .οι διαφορές αυτές είναι γνωστές και ως χρονικές διαφορές, 

παραδείγματα των οποίων μπορούν να αποτελέσουν: 

 Η φορολογική απόσβεση να  είναι διαφορετική από την λογιστική απόσβεση. 

 Το κόστος ανάπτυξης κεφαλαιοποιείται και αποσβένεται σε μελλοντικές χρήσεις για 

τον προσδιορισμό του λογιστικού κέρδους, αλλά εκπίπτει όταν γίνεται ο 

προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος στην περίοδο πραγματοποίησής του. 

 Αναπροσαρμόζεται η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το 

ΔΛΠ16, αλλά δεν πραγματοποιείται ισοδύναμη προσαρμογή για φορολογικούς 

σκοπούς. 

                                                           
20

 Grant Thornton (2016)Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,(τόμος Ά), σελ (212-213) 
21

 Νεγκάκης Χ. (2015)Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ειδικά Θέματα, σελ.(246) 
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 Προκύπτει υπεραξία κατά τη συνένωση επιχειρήσεων. 

 Κατά την αρχική αναγνώριση η φορολογική βάση περιουσιακού στοιχείου ή 

υποχρέωσης διαφέρει από την αρχική λογιστική αξία τους. 

 Διαφοροποιείται η λογιστική αξία από την αντίστοιχη φορολογική βάση μίας 

επένδυσης σε θυγατρική , υποκαταστήματος, επένδυσης σε συγγενή ή συμμετοχής σε 

κοινοπραξία. 

 

Παραδείγματα Φορολογητέων Προσωρινών Διαφορών
22

 

Συναλλαγή Λογιστικά Κέρδη Φορολογητέα Κέρδη 

Φορολογικές αποσβέσεις 

αυξημένες σε σχέση με τις 

λογιστικές αποσβέσεις 

(Λογιστική αξία > 

φορολογική βάση) 

 

 

Αφαιρούνται αποσβέσεις 

π.χ. 20% σε 5 χρήσεις 

 

 

Αφαιρούνται αποσβέσεις 

50% σε 2 χρήσεις 

 

Αναπροσαρμογή λογιστικής 

Αξίας ακινήτων χωρίς 

ανάλογη προσαρμογή της 

φορολογικής τους αξίας 

(Λογιστική Αξία > 

Φορολογική Βάση) 

 

 

Αφαιρούνται αυξημένες 

αποσβέσεις στην παρούσα 

χρήση και στις επόμενες 

περιόδους 

Οι επιπλέον αποσβέσεις δεν 

εκπίπτουν φορολογικά. Θα 

αναγνωριστεί μεγαλύτερο 

κέρδος κατά την μελλοντική 

πώληση του παγίου καθώς 

δεν έχει πραγματοποιηθεί 

αναπροσαρμογή της αξίας 

του. 

 

 Εκπεστέες Προσωρινές Διαφορές 

Εκπεστέες προσωρινές διαφορές είναι οι προσωρινές διάφορες που θα καταλήξουν σε 

ποσά που είναι εκπέστεα κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής 

ζημίας) των μελλοντικών χρήσεων, καθώς η λογιστική αξία του στοιχείου του ενεργητικού η 

της υποχρέωσης ανακτάται η διακανονίζεται.  

Οι Eκπεστέες Προσωρινές Διαφορές προκύπτουν όταν: 

 Για Στοιχείο του Ενεργητικού: η Λογιστική του αξία είναι μικρότερη της 

Φορολογικής του Βάσης. 

                                                           
22

Grant Thornton (2009)Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,(τόμος Ά), σελ(305) 
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 Για Υποχρέωση: η Λογιστική της Αξία είναι μεγαλύτερη της Φορολογικής της 

Βάσης. 

Οι εκπεστέες  προσωρινές διαφορές οφείλονται σε συναλλαγές ή οικονομικά γεγονότα 

τα όποια οδηγούν στην καταβολή  μεγαλύτερου φόρου στην τρέχουσα χρήση και 

χαμηλότερου σε μελλοντικές, εξαιτίας την αναμενόμενης φορολογικής έκπτωσης στις 

μελλοντικές χρήσεις. Στην περίπτωση αυτή αναγνωρίζεται η αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση. Προκύπτουν όταν η λογιστική αξία του ενεργητικού είναι μικρότερη από την 

φορολογική βάση ή όταν η λογιστική αξία της υποχρέωσης είναι μεγαλύτερη από την 

φορολογική βάση αντίστοιχα. 

 

Παραδείγματα Φορολογητέων Προσωρινών Διαφορών
23

 

Συναλλαγή Λογιστικά Κέρδη Φορολογητέα Κέρδη 

 

Μειωμένες φορολογικές 

αποσβέσεις 

(Λογιστική αξία 

<φορολογική βάση) 

 

 

Αφαιρούνται αποσβέσεις 

π.χ. 33% σε 3 χρήσεις 

 

 

Αφαιρούνται αποσβέσεις 

π.χ. 20% σε 5 χρήσεις 

 

Αποδοχές Συνταξιοδότησης 

προσωπικού εκπίπτουν 

φορολογικά όταν 

καταβάλλονται (σε 

ταμειακή 

βάση) οπότε η Φορολογική 

Βάση είναι ίση με μηδέν. 

Προκύπτει ότι Λογιστική 

Αξία > Φορολογική Βάση) 

 

 

Αφαιρούνται από τα 

κέρδη της Τρέχουσας 

Περιόδου 

 

 

Αφαιρούνται από το 

φορολογητέο κέρδος όταν 

καταβληθούν. 

 

3.6 Ειδικές Περιπτώσεις Αναγνώρισης Αναβαλλομένης Φορολογίας 

 Αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες και αχρησιμοποίητοι φόροι έσοδα. 

Όταν μία επιχείρηση έχει ζημιές, των οποίων η μεταφορά σε μελλοντικές περιόδους 

επιτρέπεται, τότε αποκτά το δικαίωμα να καταβάλλει μελλοντικά λιγότερους φόρους, 

συμψηφίζοντας τα μελλοντικά της κέρδη με τις ζημιές αυτές. Το  όφελος που θα έχει η 

επιχείρηση φορολογικά, αναγνωρίζεται στην περίοδο που προέκυψαν οι ζημιές, 
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προϋποθέτοντας ότι η επιχείρηση έχει το δικαίωμα συμψηφισμού. 

Για να γίνει η μεταφορά των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών και πιστωτικών φόρων, 

θα πρέπει να αναγνωριστεί μία αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, κατά την έκταση που 

πιθανολογείται ότι θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος, έναντι του οποίου οι 

αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές και οι αχρησιμοποίητοι πιστωτικοί φόροι μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν. 

Τα κριτήρια ώστε να  αναγνωριστεί μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που 

προκύπτει είτε από τη μεταφορά αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών και πιστωτικών 

φόρων είτε από εκπεστέες προσωρινές διαφορές είναι όμοια. 

Επειδή οι φορολογικές ζημιές, αποτελούν μία  ένδειξη ότι μπορεί και να μην υπάρξει 

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος, η επιχείρηση, θα αναγνωρίζει μία αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση, μόνο κατά την έκταση που έχει επαρκείς φορολογητέες προσωρινές 

διαφορές ή υπάρχει άλλη πειστική απόδειξη ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογητέο κέρδος για 

τον συμψηφισμό των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών και πιστωτικών φόρων. 

Το Δ.Λ.Π. 12 απαιτεί να γνωστοποιείται το ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής 

απαίτησης, καθώς και η φύση της απόδειξης που στηρίζει την αναγνώρισή της 

Η επιχείρηση πρέπει να εξετάζει τα ακόλουθα κριτήρια για την εκτίμηση της 

πιθανότητας ότι θα υπάρξει φορολογητέο κέρδος, έναντι του οποίου οι αχρησιμοποίητες 

φορολογικές ζημιές ή οι αχρησιμοποίητοι πιστωτικοί φόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 

 Η επιχείρηση έχει επαρκείς φορολογητέες προσωρινές διαφορές, που αφορούν στην 

ίδια φορολογική αρχή και στην ίδια φορολογούμενη επιχείρηση, οι οποίες θα 

καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά έναντι των οποίων οι αχρησιμοποίητες 

φορολογικές ζημιές ή οι αχρησιμοποίητοι πιστωτικοί φόροι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν πριν την εκπνοή τους.  

 Πιθανολογείται ότι η επιχείρηση θα έχει φορολογητέα κέρδη πριν από τη λήξη της 

περιόδου, εντός της οποίας έχει δικαίωμα να συμψηφίσει τις αχρησιμοποίητες 

φορολογικές ζημιές ή τους αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους.  

 Οι αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές προέρχονται από συγκεκριμένες αιτίες οι 

οποίες είναι απίθανο να ξανασυμβούν (π.χ. έκτακτα γεγονότα που οδηγούν σε 

έκτακτες ζημιές).  

 Υπάρχει στην επιχείρηση φορολογικός προγραμματισμός που θα δημιουργήσει 

φορολογητέο κέρδος στην περίοδο στην οποία οι αχρησιμοποίητες φορολογικές 
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ζημιές ή οι αχρησιμοποίητοι πιστωτικοί φόροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν.
24

 

 

 Αναπροσαρμογή Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού 

Όταν το φορολογικό καθεστώς στο οποίο λειτούργει μια επιχείρηση αναγνωρίζει την 

αποτίμηση αυτή και επομένως επηρεάζεται το φορολογητέο κέρδος και αναπροσαρμόζεται 

αντίστοιχα η φορολογική βάση του στοιχείου, τότε δεν δημιουργείται ανάγκη αναγνώρισης 

αναβαλλόμενης φορολογίας. Αντίθετα, σε περίπτωση που με την αποτίμηση αυτή δεν 

επηρεάζεται το φορολογητέο κέρδος και δεν αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα η φορολογική 

βάση του στοιχείου, πρέπει να αναγνωριστεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή 

υποχρέωση. 

Η διαφορά μεταξύ της αναπροσαρμοσμένης λογιστικής αξίας και της φορολογικής 

βάσης αποτελεί μία προσωρινή διαφορά και δημιουργεί μία αναβαλλόμενη φορολογική 

υποχρέωση που θα διακανονιστεί: 

 με την πώληση του στοιχείου: Η λογιστική αξία του στοιχείου θα ανακτηθεί και θα 

προκύψει ένα λογιστικό αποτέλεσμα από την πώληση. Ο φόρος, ωστόσο, που θα 

καταβληθεί θα είναι μεγαλύτερος, διότι το φορολογητέο κέρδος θα έχει προσδιοριστεί 

με τη μικρότερη φορολογική βάση του στοιχείου (μικρότερη κατά το ποσό της 

αναπροσαρμογής), ή 

 με τη χρήση του στοιχείου: Σταδιακά η λογιστική αξία θα ανακτάται μέσω των 

αποσβέσεων και θα επιφέρει φορολογητέο κέρδος μεγαλύτερο, αφού οι φορολογικές 

αποσβέσεις θα είναι μικρότερες (υπολογισμένες στο κόστος). 

Όταν, λοιπόν, από την αναπροσαρμογή προκύπτει Λογιστική αξία στοιχείου του 

ενεργητικού > Φορολογική βάση, τότε αναγνωρίζεται μία αναβαλλόμενη φορολογική 

υποχρέωση. Σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Δ.Λ.Π. 12, ο αναβαλλόμενος φόρος θα πρέπει 

να αναγνωρίζεται με τον ίδιο τρόπο που οριστικοποιείται η συναλλαγή ή το οικονομικό 

γεγονός που δημιουργεί τον φόρο αυτό. 

Στην περίπτωση για παράδειγμα, της αναπροσαρμογής της αξίας πάγιων στοιχείων 

του ενεργητικού σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 16, ο αναβαλλόμενος φόρος παρουσιάζεται διακριτά 

στα λοιπά συνολικά έσοδα και μεταφέρεται σωρευτικά στον λογαριασμό των ιδίων 

κεφαλαίων «Αποθεματικά αναπροσαρμογής». 

Στην περίπτωση, όμως, που το σχετικό κέρδος της αναπροσαρμογής έχει μεταφερθεί 

στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου (γιατί, για παράδειγμα, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 16 
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αναστρέφει μία ζημιά από μείωση της αξίας του ίδιου στοιχείου που είχε αναγνωριστεί ως 

έξοδο προγενέστερα), τότε και η αντίστοιχη αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται στα 

κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου. 

Αντίθετα, όταν από την αναπροσαρμογή προκύπτει Λογιστική αξία στοιχείου του 

ενεργητικού < Φορολογική βάση, αναγνωρίζεται μία αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Η απαίτηση αυτή παρουσιάζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα και εν συνεχεία στον λογαριασμό 

των ιδίων κεφαλαίων «Αποθεματικά αναπροσαρμογής», εάν έτσι έχει οριστικοποιηθεί και η 

αντίστοιχη ζημιά λόγω μείωσης της αξίας του στοιχείου. 

 

 Ενοποιημένες  Καταστάσεις  

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αν ο φόρος εισοδήματος λογίζεται σε 

ενοποιημένο επίπεδο, οι προσωρινές διαφορές προσδιορίζονται από τη σύγκλιση λογιστικών 

αξιών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,  με την κατάλληλη φορολογική βάση, η 

οποία προσδιορίζεται με αναφορά σε μια ενοποιημένη φορολογική δήλωση (αν προβλέπεται 

η υποβολή τέτοιας δήλωσης) ειδάλλως με αναφορά στις φορολογικές δηλώσεις κάθε εταιρίας 

του ομίλου.
25

 

 

 Συνενώσεις Επιχειρήσεων  

Σε συνενώσεις επιχειρήσεων το προκύπτον κόστος από την απόκτηση κατανέμεται με 

αναγνώριση των αποκτηθέντων αναγνωρίσιμων  περιουσιακών στοιχείων  και των 

αναληφθέντων υποχρεώσεων, με βάση την εύλογη αξία  κατά την ημερομηνία απόκτησης. 

Εφόσον, δεν επηρεάζεται η φορολογική βάση από την αξία που αποδίδεται στα περιουσιακά 

στοιχεία που αποκτήθηκαν και στις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν κατά τη συνένωση, ή 

επηρεάζεται με διαφορετικό τρόπο, δημιουργούνται προσωρινές διαφορές που οδηγούν σε 

αναβαλλόμενο φόρο. Για παράδειγμα, αν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 

αυξάνεται στην εύλογη αξία ενώ η φορολογική του βάση παραμένει στο κόστος για τον 

προηγούμενο ιδιοκτήτη, δημιουργείται με μια προσωρινή διαφορά που οδηγεί σε 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, επηρεάζοντας την υπεραξία.
26

 

 

 Υπεραξία (Goodwill) 

Ως υπεραξία σε μία επιχειρηματική συνένωση, ορίζεται η διαφορά που προκύπτει 
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μεταξύ: 

 του συνολικού αθροίσματος:
27

 

 του ανταλλάγματος που μεταβιβάστηκε, αποτιμώμενου σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 3, το οποίο κατά κανόνα απαιτεί εύλογη αξία κατά την 

ημερομηνία της απόκτησης, 

 του ποσού των τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στην αποκτώμενη 

επιχείρηση, αποτιμώμενων σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 3, και 

 σε συνένωση επιχειρήσεων που ολοκληρώνεται σε σιάδια, της εύλογης αξίας 

κατά την ημερομηνία της απόκτησης των συμμετοχικών δικαιωμάτων που 

κατείχε προηγουμένως η αποκτώσα επιχείρηση στην αποκτώμενη, και 

 

 του καθαρού ποσού κατά την ημερομηνία της απόκτησης, των αποκτηθέντων 

αναγνωρίσιμων στοιχείων του ενεργητικού και των αναληφθεισών 
 

υποχρεώσεων, αποτιμώμενα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του  Δ.Π.Χ.Α 

 

Η υπεραξία, επομένως, είναι μία υπολειμματική αξία. 

Οι περισσότερες φορολογικές αρχές δεν αναγνωρίζουν την υπεραξία, δηλαδή δεν 

αναγνωρίζεται σαν εκπεστέο έξοδο κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου 

αποτελέσματος. Παρόλο που υπάρχει μία διαφορά λογιστικής αξίας υπεραξίας και μηδενικής 

φορολογικής βάσης υπεραξίας, επειδή δεν υπαρχή αρχική αναγνώριση της υπεραξίας, δεν 

αναγνωρίζεται και αναβαλλόμενος φόρος.. 

Το Δ.Λ.Π. 12 δεν επιτρέπει την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής 

υποχρέωσης σε σχέση με την υπεραξία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αναγνώριση της 

αναβαλλόμενης φορολογίας, θα είχε ως συνέπεια την αύξηση της υπεραξίας ως 

υπολειμματικού ποσού και την εκ νέου αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογίας, που οδηγεί 

με τη σειρά της σε νέα μεταβολή της υπεραξίας. 

Στην περίπτωση που η λογιστική αξία της υπεραξίας που προκύπτει από μία 

συνένωση επιχειρήσεων, είναι μικρότερη της φορολογικής της βάσης, η οποιαδήποτε 

διαφορά μπορεί να οδηγήσει σε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Η αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση που προκύπτει κατά την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας, θα πρέπει 

να αναγνωρίζεται στα πλαίσια της λογιστικής της επιχειρηματικής συνένωσης, στην έκταση 

που αναμένεται ότι θα υπάρχουν φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα χρησιμοποιηθούν 

οι εκπεστέες προσωρινές φορολογικές διαφορές. 
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 Επενδύσεις σε Θυγατρικές, Υποκαταστήματα, Συγγενείς και Συμμετοχές σε 

Κοινοπραξίες 

Στην περίπτωση των επενδύσεων σε θυγατρικές, υποκατάστημα, συγγενείς και 

συμμέτοχες σε κοινοπραξίες, η φορολογική βάση αντιστοιχεί συνήθως στο κόστος 

απόκτησης και μπορεί να διαφοροποιείται από την λογιστική αξία που αντιστοιχεί στη να 

αναλογία στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής αξίας της 

υπεραξίας και να προκύπτουν προσωρινές διαφορές.  

Παραδείγματα τα όποια η  λογιστική αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές, 

υποκατάστημα, συγγενείς και  κοινοπραξίες διαφέρει από τη φορολογική τους βάση είναι: 

 Η ύπαρξη αδιανέμητων κερδών των θυγατρικών, υποκαταστημάτων, συγγενών 

επιχειρήσεων και κοινοπραξιών.  

 Μεταβολές στις τιμές ξένου συναλλάγματος όταν η μητρική εταιρεία και η θυγατρική 

έχουν την έδρα τους σε διαφορετικές χώρες. 

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

ποσό της. 

 

Υπάρχει αναγνώριση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων για όλες τις 

περιπτώσεις που δημιουργούνται φορολογητέες προσωρινές διάφορες και προέρχονται από 

επένδυση σε θυγατρική, υποκατάστημα, συγγενή και συμμετοχή σε κοινοπραξία, εκτός εάν 

είναι  δυνατός ο έλεγχος του χρονικού σημείου που αναστρέφεται η προσωρινή διαφορά από 

τη μητρική εταιρία, τον επενδύτη η τον κοινοπρακτούντα και αναμένεται μη αναστροφή της 

στο μέλλον.  

Όπως στις περιπτώσεις κάθε άλλης οικονομικής οντότητας έτσι και στην παρούσα, η 

αναγνώριση αναβαλλόμενου φορολογικού περιουσιακού στοιχείου για όλες τις εκπεστέες 

προσωρινές διαφορές από επενδύσεις σε θυγατρικές, υποκαταστήματα. συγγενείς εταιρίες και 

συμμέτοχες σε κοινοπραξίες, λαμβάνει χώρα εφόσον θα υπάρξει φορολογητέο κέρδος έναντι 

του οποίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προσωρινή διάφορα
28

 

3.7 Γνωστοποιήσεις 

Σύμφωνα με το πρότυπο κάθε οικονομική οντότητα εφαρμόζοντας το εν λογά 

Πρότυπο  υποχρεούται σε γνωστοποίηση  σημαντικών ποσών από τα όποια αποτελείται το 
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έξοδο/έσοδο φόρου εισοδήματος το όποιο περιλαμβάνει τα εξής:
29

 

 Τρέχοντα έξοδα(έσοδα) φόρου 

 Κάθε προσαρμογή αναγνωρισμένη στην περίοδο για τρέχοντες φόρους προηγουμένων 

περιόδων. 

 Αναβαλλομένους φόρους που αφορούν προσωρινές διαφορές της χρήσης. 

 Το ποσό του αναβαλλόμενου φόρου εξόδου (ή εσόδου) που σχετίζεται με μεταβολές 

στους φορολογικούς συντελεστές ή την επιβολή νέων φόρων. 

 Την ωφελεία που προκύπτει από την μη προηγουμένως αναγνωρισθείσα φορολογική 

ζημιά, από πιστωτικό φόρο η προσωρινή διάφορα για προηγούμενη περίοδο, η οποία 

μειώνει το τρέχον η αναβαλλόμενο έξοδο φόρου. 

 Αναβαλλόμενο έξοδο φόρου , από την υποτίμηση η αναστροφή προηγούμενης 

υποτίμησης αναβαλλόμενου φορολογικού περιουσιακού στοιχείου. 

 Το ποσό του εξόδου/εσόδου φόρου που σχετίζεται με το ΔΛΠ 8, σχετικά με τις 

αλλαγές των λογιστικών εκτιμήσεων και τα λάθη που θα περιλαμβάνονται στο 

κέρδος, η τη ζημία επειδή δεν μπορούν να οριστικοποιηθούν αναδρομικά. 

 

3.8 Αριθμητικό Παράδειγμα Αναβαλλόμενης Φορολογίας
30

 

Ας υποθέσουμε ότι: 

 

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

ενσώματες ακινητοποιήσεις, συνολικού ποσού 500.000€, οι οποίες αποκτήθηκαν στο 

σύνολο τους κατά την έναρξη της πρώτης εταιρικής χρήσης διάρκειας  

1.1.2001 – 31.12.2001.  

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

ανέρχονται στο ποσό των 240.000€.  
 
 Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος ανέρχεται σε 40%.  
 
 Η υπολειμματική αξία των στοιχείων αυτών είναι αμελητέα.  
 
 Η εταιρεία υπολόγισε την ωφέλιμη ζωή τους σε 12 έως 13 έτη. Επομένως ο συντελεστής 

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

                                                           
29

 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 – «Φόροι Εισοδήματος», παρ. 79-82. 
30

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

Εκπαιδεύσεως Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος 
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ανέρχονται στο ποσό των 40.000€ (500.000*8%).  
 
 Ο φορολογικός συντελεστής αποσβέσεων ανέρχεται σε 10% και οι ετήσιες φορολογικές 

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

 

Η εταιρεία προκειμένου να υποβάλει τη φορολογική της δήλωση και να υπολογίσει 

τον φόρο εισοδήματος της χρήσης που λήγει την 31.12.2001, πρέπει να αναμορφώσει τα 

κέρδη της µε βάση τη φορολογική νομοθεσία.  

Η αναμόρφωση θα έχει ως εξής: 

  

Καθαρά κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων 

Μείον: Αποσβέσεις βάσει ωφέλιμης ζωής 

Κέρδη προ φόρων 

Φόρος που αντιστοιχεί (200.000*40%) 

240.000 

40.000 

200.000 

80.000 

Καθαρά κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων 

Μείον: Αποσβέσεις βάσει φορολογικών διατάξεων 

Κέρδη προ φόρων 

Φόρος που αντιστοιχεί (190.000*40%) 

240.000 

50.000 

190.000 

76.000 

Διαφορά μεταξύ των δύο 4.000 

 

Το Λογιστικό Αποτέλεσμα είναι το ποσό των 200.000€ και αφορά το καθαρό κέρδος 

(ή ζημίας) προ φόρων.  

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

σύμφωνα µε τους κανόνες που έχουν τεθεί από τις φορολογικές αρχές και επί του οποίου 

είναι πληρωτέοι (ή σε περίπτωση ζημίας επιστρεπτέοι ή συµψηφιστέοι) οι φόροι εισοδήματος 

είναι το λεγόμενο Φορολογητέο Εισόδημα. 

Ο φόρος εισοδήματος επί του Λογιστικού Αποτελέσματος είναι 80.000€  και ορίζεται 

ως Έξοδο Φόρου ενώ ο Τρέχων φόρος δηλαδή ο φόρος που αντιστοιχεί στο φορολογητέο 

εισόδημα είναι 76.000€.Η διαφορά αυτή των 4.000€ αφορά πληρωτέους φόρους σε 

μελλοντικές περιόδους και θα καταβληθεί όταν ανακτηθεί λογιστικώς η αξία των ενσώματων 

περιουσιακών στοιχείων ορίζεται ως Αναβαλλόμενος Φόρος. 

Κατά την 31.12.2001, η λογιστική αξία των ανωτέρω ενσώματων περιουσιακών 

στοιχείων ανέρχεται στο ποσό των 460.000€, ενώ η φορολογική βάση δηλαδή το ποσό που 

θα είναι εκπεστέο από μελλοντικά φορολογητέα εισοδήματα (υπό τη μορφή των 

αποσβέσεων) ανέρχεται σε 450.000€. 

Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και της 

φορολογικής βάσης ορίζεται ως η Προσωρινή Διαφορά. Από τις προσωρινές διαφορές που 

προκύπτουν στο τέλος κάθε χρήσης προσδιορίζονται οι φορολογικές επιπτώσεις, βάσει των 
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φορολογικών συντελεστών που ισχύουν κάθε φορά για το φόρο εισοδήματος. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση φορολογητέα προσωρινή διαφορά των 10.000€ επί του συντελεστή 

φόρου εισοδήματος 40%, έχουν ως αποτέλεσμα μια αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 

4.000€. Με βάση τα παραπάνω, η εταιρεία κατά την 31.12.2001 θα διενεργήσει µια λογιστική 

εγγραφή για την απεικόνιση τόσο της επιβάρυνσης της χρήσης µε τον αναλογούντα σ’ αυτήν 

αναβαλλόμενο φόρο, όσο και της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης.  

 

Η λογιστική εγγραφή θα είναι: 

31.12.2011 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

Αποτελέσματα Χρήσεως (αναβαλλόμενος φόρος 

εισοδήµ.) 

Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση 

4.000  

 

4.000 

 
 
Εάν διατηρηθούν επί µια δεκαετία ο συντελεστής φόρου εισοδήματος και ο συντελεστής 

φορολογικών αποσβέσεων, τότε: 

 

Στο τέλος του 2002 

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

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

Φορολογητέα προσωρινή διαφορά 20.000 
  

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

 

Συνεπώς πρέπει να προσαρμοστεί το πιστωτικό υπόλοιπο της 31.12.2001 του 

λογαριασμού «Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση», από 4.000€ σε 8.000€ το οποιο θα 

γίνει µε λογιστική εγγραφή, αντίστοιχη µε εκείνη της χρήσης 2001. 

 

Στο τέλος του 2003 

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

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

Φορολογητέα προσωρινή διαφορά 30.000 
  

Αναλογών επ’ αυτής φόρος (*40%) 12.000€ 
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Συνεπώς πρέπει να προσαρμοστεί το πιστωτικό υπόλοιπο της 31.12.2002 του 

λογαριασμού «Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση», από 8.000€ σε 12.000€ όπως στις 

προηγούμενες χρήσεις και αυτό θα επαναλαμβάνεται για κάθε επόμενη χρήση. 

 

Στο τέλος του 2010 

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

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

Φορολογητέα προσωρινή διαφορά 100.000 
  

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

 

Το ανωτέρω ποσό αντιπροσωπεύει το σωρευμένο υπόλοιπο της αναβαλλόμενες 

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

αποσβέσεων των ετών 2011, 2012 και 2013, οι οποίες ως δαπάνες θα αγνοούνται κατά τον 

προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος. 

 

Στο τέλος του 2011 

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

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

Φορολογητέα προσωρινή διαφορά 60.000 
  

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

 

Η εταιρεία θα προσαρμόσει το υπόλοιπο του λογαριασμού «Αναβαλλόμενη Φορολογική 

Υποχρέωση» στο ανωτέρω ποσό, µε τη διενέργεια της παρακάτω λογιστικής εγγραφής: 

 

31.12.2011 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

Αποτελέσματα Χρήσεως (αναβαλλόμενος φόρος 

εισοδήµ.) 

Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση 

16.000  

 

16.000 

 

Στο τέλος του 2012 

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

Η Φορολογική βάση θα ανέρχεται σε (500.000 – 500.000) 0 
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Φορολογητέα προσωρινή διαφορά 20.000 
  

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

 

Η εταιρεία θα προσαρμόσει το υπόλοιπο του λογαριασμού «Αναβαλλόμενη Φορολογική 

Υποχρέωση» στο παραπάνω ποσό, µε τη διενέργεια ίδιας µε την προηγούμενη λογιστική 

χρήση εγγραφής  

Στο τέλος του 2013 

Η εταιρεία θα μηδενίσει το υπόλοιπο του λογαριασμού «Αναβαλλόμενη Φορολογική 

Υποχρέωση», µε τη διενέργεια της παρακάτω λογιστικής εγγραφής: 

31.12.2011 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

Αποτελέσματα Χρήσεως (αναβαλλόμενος φόρος 

εισοδήµ.) 

Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση 

8.000  

 

8.000 

 

Μετά τις προαναφερθείσες λογιστικές εγγραφές η εικόνα των λογαριασμών «Αποτελέσματα 

Χρήσεως (φόρος εισοδήματος)» και «Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση» θα έχει ως 

εξής: 

 

 Αποτελέσματα Χρήσεως Αναβαλλόμενη Φορολογική 

Έτη (Φόρος Εισοδήματος) Υποχρέωση  

31.12.2001 4.000    4.000 

31.12.2002 4.000    4.000 

31.12.2003 4.000    4.000 

31.12.2004 4.000    4.000 

31.12.2005 4.000    4.000 

31.12.2006 4.000    4.000 

31.12.2007 4.000    4.000 

31.12.2008 4.000    4.000 

31.12.2009 4.000    4.000 

31.12.2010 4.000    4.000 

31.12.2011  16.000 16.000   

31.12.2012  16.000 16.000   

31.12.2013  8.000 8.000   

      

 40.000 40.000 40.000  40.000 
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Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, των χρήσεων 2001 – 2010, όταν οι φορολογικές 

αποσβέσεις είχαν, χρονικά, ρυθμό ταχύτερο από εκείνων των λογιστικών αποσβέσεων, που 

βασίζονταν στην ωφέλιμη ζωή των ενσωμάτων περιουσιακών στοιχείων, και καταβάλλονταν, 

σε σχέση µε τα λογιστικά αποτελέσματα, φόροι εισοδήματος λιγότεροι (κατά το ποσό των 

€4.000 κατ’ έτος), η εταιρεία σχημάτισε µια «πρόβλεψη» υπό τη μορφή της αναβαλλόμενης 

φορολογικής υποχρέωσης, ώστε αυτή να χρησιμοποιείται προς κάλυψη των φόρων 

εισοδήματος των χρήσεων 2011, 2012 και 2013 που αντιστοιχούν στις λογιστικές αποσβέσεις 

των παγίων που δε θα αναγνωρίζονται πλέον φορολογικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΛΠ 

4.1 Εισαγωγή στα ΕΛΠ 

Με τον Ν.4308/2014 εισήχθη ένα νέο λογιστικό-ρυθμιστικό πλαίσιο για τις 

επιχειρήσεις και λοιπές υποκείμενες οντότητες, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.). 

Με την ψήφιση των Ε.Λ.Π. περιλαμβάνεται σε ένα ενιαίο νομοθέτημα τόσο ο τρόπος 

τήρησης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων, όσο και η διατύπωση γενικώς αποδεκτών 

λογιστικών κανόνων για τις επιχειρήσεις. Υπό την έννοια αυτή, τα Ε.Λ.Π. έρχονται να 

αντικαταστήσουν από 1/1/2015: 

 τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ., Ν.4093/2012), ο 

οποίος είχε αντικαταστήσει την 1/1/2013 τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ., 

Π.Δ.186/1992 καθώς και 

 το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ., Π.Δ.1123/1980). 

Μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις του Ν.4308/2014 είναι η υιοθέτηση του 

αναβαλλόμενου φόρου 

Σύμφωνα και Λογιστική Οδηγία που εκδόθηκε από την ΕΛΤΕ η λογιστική της 

αναβαλλόμενης φορολογίας αποσκοπεί στην αποτύπωση ορθότερου λογιστικού 

αποτελέσματος και περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων αποτρέποντας τους 

ετεροχρονισμούς που μπορεί να προκαλούνται από τη διαφοροποίηση της φορολογικής 

νομοθεσίας.  

 

4.2 Κατηγοριοποίηση Οντοτήτων
31

 

Οι οικονομικές οντότητες εντάσσονται σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες που 

παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα βάσει του ύψους του ενεργητικού τους, του κύκλου 

εργασιών και του απασχολούμενου προσωπικού τους. 

  

                                                           
31

 Παναγιώτης Κ. Κοτσιλάρας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής(2015), Νέα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, 

www.power-tax.gr 



29 
 

 

Πίνακας 4.1. 

Κατηγοριοποίηση Οντοτήτων Βάση των  ΕΛΠ 

  Πολύ Μικρές Μικρές Μεσαίες Μεγάλες 

   όσες δεν   
   είναι "πολύ όσες δεν είναι  

 Κριτήρια  μικρές" και "μικρές" και  

 Κατηγοριοποίησης όσες δεν δεν δεν όσες 
 των Οντοτήτων υπερβαίνουν υπερβαίνουν υπερβαίνουν υπερβαίνουν 
  τα 2 από τα 3 τα 2 από τα 3 τα 2 από τα 3 τα 2 από τα 3 
  κατωτέρω κατωτέρω κατωτέρω κατωτέρω 
  κριτήρια κριτήρια κριτήρια κριτήρια 

 1. Σύνολο     

 Ενεργητικού 350.000 € 4.000.000 € 20.000.000 € 20.000.000 € 

 2. Ύψος Κύκλου     

 Εργασιών 700.000 € 8.000.000 € 40.000.000 € 40.000.000 € 

 3. Μέσος ετήσιος     

 Όρος     

 απασχολούμενων 10 άτομα 50 άτομα 250 άτομα 250 άτομα 

 

 

Η κατηγορία στην οποία εντάσσεται μία οικονομική οντότητα προσδιορίζει τις λογιστικές 

της υποχρεώσεις σε ότι αφορά: 

1. τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσει  

2. τις απλοποιήσεις και απαλλαγές από την παροχή ορισμένων πληροφοριών του 

προσαρτήματος και ορισμένων κανόνων επιμέτρησης  

3. την απαγόρευση χρήσης ορισμένων κανόνων επιμέτρησης  

Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζονται για κάθε κατηγορία οντότητας οι 

υποχρεώσεις, ως προς το είδος των συντασσόμενων οικονομικών καταστάσεων. 

Πίνακας 4.2. 
 

Υποχρεώσεις σύνταξης οικονομικών καταστάσεων ανά κατηγορία οντότητας 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Μεγάλες 

Οντότητες 

Μεσαίες 

Οντότητες 

Μικρές και πολύ 

Μικρές Οντότητες 

Ισολογισμός Χ Χ Χ 

Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων 
Χ Χ Χ 

Κατάσταση Μεταβολών Χ Χ  
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Καθαρής Θέσης 

Κατάσταση 

Χρηματοροών 
Χ   

Προσάρτημα Χ Χ Χ 

 

4.3 Αναβαλλόμενη Φορολογία στα ΕΛΠ 

 Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα εισάγεται για πρώτη φόρα η έννοια της 

αναβαλλόμενης φορολογίας στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι 

ελληνικές επιχειρήσεις και οι οποίες δεν ήταν υποχρεωμένες να εφαρμόζουν τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Οι οντότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις των Ε.Λ.Π. έχουν τη δυνατότητα, να 

αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος. Η επιλογή της οικονομικής οντότητας να 

προβεί στην αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας βάση του Ν.4308/2014, ενώ 

προηγουμένως δεν αναγνώριζε τέτοια στοιχεία, θεωρείται ως αλλαγή λογιστικής πολιτικής.. 

Αναβαλλόμενος φόρος προκύπτει όταν ένα έσοδο ή έξοδο αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα 

χρήσεως, αλλά το φορολογικό όφελος ή η φορολογική επιβάρυνση αναβάλλεται και 

πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο. Οι οντότητες πρέπει να αναγνωρίζουν όλες τις 

αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, ενώ οι φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται 

στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχουν κέρδη, έναντι των οποίων οι εκπιπτόμενες 

προσωρινές διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ο αναβαλλόμενος φόρος αναγνωρίζεται 

και επιμετράτε στο ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του ισχύοντος φορολογικού 

συντελεστή σε κάθε προσωρινή διαφορά.
32

 

Όπως και στο ΔΛΠ 12, ο αναβαλλόμενος φόρος αναγνωρίζεται στα έσοδα ή στα 

έξοδα της περιόδου και περιλαμβάνεται στο κέρδος ή τη ζημία της περιόδου, κατ’ εξαίρεση 

όμως, αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση όταν αφορά σε στοιχεία που έχουν χρεωθεί ή 

πιστωθεί στα Ιδία κεφάλαια.  

Η λογιστική της αναβαλλόμενης φορολογίας αποσκοπεί στην αποτύπωση ορθότερου 

λογιστικού αποτελέσματος και περιουσιακών στοιχείων/υποχρεώσεων αποτρέποντας τους 

ετεροχρονισμούς που μπορεί να προκαλούνται από τη διαφοροποίηση της φορολογικής 

νομοθεσίας. Έτσι η αναγνώριση για λογιστικούς σκοπούς κάποιου εσόδου ή εξόδου 

(περιουσιακού στοιχείου/υποχρέωσης) αντίστοιχα που θα φορολογηθεί/εκπέσει για 

φορολογικούς σκοπούς σε μεταγενέστερη περίοδο, συνεπάγεται την ταυτόχρονη αναγνώριση 
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του αναλογούντος αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος. 

 

4.4 Λογιστική Αξία και Φορολογική Βάση 

Στο άρθρο 3 του Ν 4308/2014(ΕΛΠ),σε συγκεκριμένο εδάφιο, γίνεται αναφορά στη 

λογιστική και την φορολογική βάση. 

Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο ορίζεται η οικονομική οντότητα έχει την υποχρέωση 

να παρακολουθεί την λογιστική βάση των στοιχείων εσόδων, εξόδων, περιουσιακών, 

υποχρεώσεων και καθαρής θέσης για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

και την φορολογική βάση των ανωτέρω στοιχείων με σκοπό τη συμμόρφωση με τη 

φορολογική νομοθεσία και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.  

Η λογιστική αξία, όπως και στο ΔΛΠ 12, ορίζεται ως η αξία με την οποία ένα 

στοιχείο αναγνωρίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Επίσης ο ορισμός που δίνεται 

για τη φορολογική βάση είναι όμοιος με αυτόν που αναφέρεται στο ΔΛΠ 12 και ορίζεται ως 

η αξία που αναγνωρίζεται για ένα περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση για σκοπούς 

φορολογίας εισοδήματος 

Η οντότητα σε περίπτωση έλεγχου θα πρέπει να τεκμηριώσει αναλυτικά από τις 

εγγραφές στα βιβλία της και τα σχετικά παραστατικά, τα ποσά των διαφορών της 

φορολογικής από τη λογιστική βάση. Επίσης, είναι σημαντική η παρακολούθηση της 

φορολογικής βάσης της καθαρής θέσης της και ιδίως των «κερδών εις νέο», ώστε η εταιρεία 

να γνωρίζει σε περίπτωση διανομής, τα ποσά για τα οποία υποχρεούται σε καταβολή φόρου 

εισοδήματος.
33

 

 

4.5 Αριθμητικό Παράδειγμα Αναβαλλόμενης Φορολογίας 

Ας υποθέσουμε ότι: 

 

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

ενσώματες ακινητοποιήσεις, συνολικού ποσού 120.000€, οι οποίες αποκτήθηκαν στο 

σύνολο τους κατά την έναρξη της πρώτης εταιρικής χρήσης διάρκειας  

1.1.2001 – 31.12.2001.  

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

ανέρχονται στο ποσό των 240.000€.  
 
 Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος ανέρχεται σε 30%.  
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 Η υπολειμματική αξία των στοιχείων αυτών είναι αμελητέα.  
 
 Η εταιρεία υπολόγισε την ωφέλιμη ζωή τους σε 4 έτη. Επομένως ο συντελεστής 

αποσβέσεων καθορίστηκε σε 25% µε την ευθεία μέθοδο και οι ετήσιες αποσβέσεις 

ανέρχονται στο ποσό των 30.000€ (120.000*25%).  
 
 Ο φορολογικός συντελεστής αποσβέσεων ανέρχεται σε 20% και οι ετήσιες φορολογικές 

αποσβέσεις ανέρχονται στο ποσό των 24.000€ (120.000*20%).  

 

Η εταιρεία προκειμένου να υποβάλει τη φορολογική της δήλωση και να υπολογίσει τον φόρο 

εισοδήματος της χρήσης που λήγει την 31.12.2001, πρέπει να αναμορφώσει τα κέρδη της µε 

βάση τη φορολογική νομοθεσία. 

Καθαρά κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων 

Μείον: Αποσβέσεις βάσει ωφέλιμης ζωής 

Κέρδη προ φόρων 

Φόρος που αντιστοιχεί (210.000*30%) 

240.000 

30.000 

210.000 

63.000 

Καθαρά κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων 

Μείον: Αποσβέσεις βάσει φορολογικών διατάξεων 

Κέρδη προ φόρων 

Φόρος που αντιστοιχεί (216.000*30%) 

240.000 

24.000 

216.000 

64.800 

Διαφορά μεταξύ των δύο -1800 

 

Κατά την 31.12.2001, η λογιστική αξία των ανωτέρω ενσώματων περιουσιακών 

στοιχείων ανέρχεται στο ποσό των 90.000€, ενώ η φορολογική βάση δηλαδή το ποσό που θα 

είναι εκπεστέο από μελλοντικά φορολογητέα εισοδήματα (υπό τη μορφή των αποσβέσεων) 

ανέρχεται σε 96.000€. 

Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και της 

φορολογικής βάσης ορίζεται ως η Προσωρινή Διαφορά. Από τις προσωρινές διαφορές που 

προκύπτουν στο τέλος κάθε χρήσης προσδιορίζονται οι φορολογικές επιπτώσεις, βάσει των 

φορολογικών συντελεστών που ισχύουν κάθε φορά για το φόρο εισοδήματος. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση φορολογητέα προσωρινή διαφορά των 6.000€ επί του συντελεστή 

φόρου εισοδήματος 30%, έχουν ως αποτέλεσμα μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 

1.800€.  
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Έτος 
Λογιστική 

Αξία 

Φορολογική 

Βάση 
Διάφορα 

Αναβαλλόμενη 

Φορολογική 

Απαίτηση 

Επίδραση 

στα κέρδη 

η τις 

ζημίες 

2001 90.000 96.000 -6.000 1.800 1.800 

2002 60.000 72.000 -12.000 3.600 1.800 

2003 30.000 48.000 -18.000 5.400 1.800 

2004 0 24.000 -24.000 7.200 1.800 

2005 0 0 0 0 -7.200 

 

Η λογιστική εγγραφή από το έτος 2001 έως και το έτος 2004 θα είναι: 

 

31.12.2001 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

39.00 Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 

78.02 Αναβαλλόμενος Φόρος Περιόδου (έσοδο) 

1.800  

1.800 

 

 

Ο λογαριασμός 78 «Φόρος Εισοδήματος έσοδο» μεταφέρεται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων μέσω του λογαριασμού 82 «Αποτελέσματα περιόδου» (82.01 «Συγκέντρωση 

Αποτελεσματικών λογαριασμών»). Ο λογαριασμός 39 «Αναβαλλόμενοι φόροι Ενεργητικού» 

συμψηφίζεται με το χρεωστικό υπόλοιπο του 59 «Αναβαλλόμενοι Φόροι Παθητικού» (εάν 

υφίσταται) και κατευθύνεται προς τον Ισολογισμό. 

 

Η λογιστική εγγραφή το έτος 2005 θα είναι: 

31.12.2005 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

69.02 Αναβαλλόμενος Φόρος Περιόδου (έξοδο) 

39.00 Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 

7.200  

7.200 

 

Στον Ισολογισμό οι αναβαλλόμενοι φόροι (λογαριασμός 39 και λογαριασμός 59) 
εμφανίζονται συμψηφιστικά: 
 

 Στο Ενεργητικό εάν το υπόλοιπό τους είναι χρεωστικό   
 Στο Παθητικό εάν το υπόλοιπό τους είναι πιστωτικό  

 
Στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων στο κονδύλι «Φόρος Εισοδήματος», μετά από τα 

αποτελέσματα προ φόρων παρουσιάζεται το συμψηφισμένο υπόλοιπο των λογαριασμών 

69.02 και 78.02. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΚΑΙ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διπλωματικής, παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης 

του περιεχομένου και των μεταβολών του λογαριασμού της αναβαλλόμενης φορολογίας, για 

τις επιχειρήσεις ΤΙΤΑΝ Α.Ε. και ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, όπως αυτός εμφανίζεται στις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις. Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων κατέστη 

υποχρεωτική από το 2005 στην Ελλάδα και για το λόγο αυτό επιλέχτηκε ως έτος έναρξης για 

τη συλλογή των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν. 

Μελετώντας τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις παρατηρείται ότι για τα 

πρώτα χρόνια το ποσοστό που κατείχαν στο ως προς το σύνολο του ενεργητικού κυμαινόταν 

από 0,3%-0,5%. Η πρώτη μεγάλη διάφορα σε σχέση με το έτος βάσης είναι το 2010 όπου 

σχεδόν διπλασιάζεται το ποσοστό. Ένα κομμάτι της αυτής της διαφορά είναι απόφαση της 

εταιρίας να αλλάξει την λογιστική πολιτική  σε σχέση με την αναγνώριση των αναλογιστικών 

κερδών και ζημιών που προέρχονται από τα προγράμματα καθυστερούμενων παροχών και 

εφαρμόζοντας τη μέθοδο του περιθωρίου του ΔΛΠ 19.  

Ειδικά τη χρήση 2013 οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις σε σχέση με το 

σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκαν σημαντικά κυρίως λόγο της μεταβολής του φορολογικού 

συντελεστή από 20% σε 26%. Επίσης τη χρήση 2014 αυξήθηκαν σημαντικά οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις λόγο μεταβολής σε περισσότερες δαπάνες τόκων 

που αναγνωρίστηκαν για λογιστικούς σκοπούς καθώς και στα ποσά αποτίμησης των 

συμμετοχών. 
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Αξιοσημείωτη είναι η επιρροή που δέχονται οι αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις από το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης. Το 2011 με τη μείωση του κύκλου εργασιών 

κατά 41,4% σε σύγκριση με το 2010 και με καθαρά αποτελέσματα να ανέρχονται σε ζημίες 

ύψους 13€ εκατ. και πάντα έχοντας το δικαίωμα του συμψηφισμού, αναγνωρίζει μια 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που καλύπτει το 57% των αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεως της χρήσης,. Αύτη η απαίτηση το 2013,το οποίο κλείνει με ζημίες 

χρήσης πάνω από 46€ εκατ., σχεδόν τριπλασιάζεται μετά από μια τριετία συνεχόμενων 

ζημιών αλλά και με μια αύξηση 6% στον συντελεστή φορολογίας, συγκρίνοντας με το έτος 

που εμφανίστηκε πρώτη φορά ζημία. 
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Ως αναφορά τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις δεν υπάρχουν μεγάλες 

μεταβολές η σημαντικότερη διακύμανση συσχετίζεται με το σύνολο των υποχρεώσεων το 

2008 όταν ο δανεισμός της εταιρίας από 53€ εκατ. εκτοξεύεται στα 846€ εκατ. 
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Η ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης της Α.Γ.Ε.Τ ΗΡΑΚΛΗΣ με τους δείκτες 

τάσης βοηθάει να αντιληφθούμε τη φθίνουσα της πορεία. Μειώνεται το παθητικό και 

ταυτόχρονα μειώνονται οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις. Κυριότερο γεγονός, 

όπως απεικονίζεται και στο διάγραμμα, την απομείωση των παγίων περιουσιακών στοιχείων 

το 2013 με το κλείσιμο της μονάδας παραγωγής στη Χαλκίδα που επιφέρει πάνω από 50% 

μείωση στις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις. 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της εταιρίας, οι όποιες προέρχονται από 

τις ζημίες που μεταφέρονται από τα προηγούμενα έτη αλλά και από τις εκτιμήσεις της 

διοίκησης για προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν 

μεγάλη αύξηση σε σύγκριση με το σύνολο του ενεργητικού. Ένας παράγοντας που συντελεί 

ακόμη στη διόγκωση αυτή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων είναι η αύξηση του 

συντελεστή φορολογίας από έτος σε έτος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 Η υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. και ειδικότερα του ∆.Λ.Π. 12 , συντελεί στην εγκυρότερη 

πληροφόρηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών ώστε τα στοιχεία και οι 

πληροφορίες που παρέχονται να είναι συγκρίσιμες με επιχειρήσεις τόσο στην ελληνική αγορά 

όσο  και στις διεθνής που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο. Η εφαρμογή της 

αναβαλλόμενης φορολογίας συντελεί στην τακτοποίηση του ετεροχρονισμού του φόρου 

εισοδήματος που προκύπτει από προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής 

βάσης. Ο ετεροχρονισμός έχει ως αποτέλεσμα να προκύπτει μια διαφορά στον τρέχοντα φόρο 

μεταξύ διαφορετικών χρήσεων και κατά συνέπεια να υπάρχει διαφορά στα καθαρά κέρδη των 

ανωτέρω χρήσεων της εταιρείας, ενώ τα λογιστικά κέρδη προ φόρων είναι ίδια.  

Με την ψήφιση του νόμου 4308/2014 τέθηκαν σε ισχύ από 1/1/2015 τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα δόθηκε η δυνατότητα στις εταιρείες να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο 

φόρο στις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις. Η εισαγωγή της έννοιες της 

αναβαλλόμενης φορολογίας, επέφερε τον διαχωρισμό μεταξύ λογιστικών και φορολογικών 

καταστάσεων οι οποίες έχουν ως στόχο τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης. 

Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψε ότι η αναβαλλόμενη φορολογία 

από τη μια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσω για χειραγώγηση αποτελεσμάτων αλλά και 

οποιαδήποτε αλλαγή στην αξία της αναβαλλόμενης φορολογίας παρέχει στοιχειώδη 

πληροφορίες χρήσιμες για τους επενδυτές.  

Εξετάζοντας της σχέση της αναβαλλόμενης φορολογίας τόσο με τα αποτελέσματα 

προ φόρων αλλά και με το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού παρατηρούμε ότι, οι 

δυσμενείς οικονομικές συνθήκες έχουν άμεση επίπτωση τόσο στις οικονομικές καταστάσεις 

όσο και στο λογαριασμό του αναβαλλόμενου φόρου. Διαπιστώνουμε ότι σε περιόδους 

ύφεσης όπου τα κέρδη μειώνονται δημιουργούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωριστεί στον Ισολογισμό η απαίτηση για 

αναβαλλόμενο φόρο είναι να υπάρχει η βεβαιότητα ότι η επιχείρηση θα έχει στο μέλλον 

φορολογητέα κέρδη. Έτσι σε περιόδους ανάπτυξης γίνεται αναστροφή αυτής της απαίτησης 

καθώς συμψηφίζεται με τη μελλοντική φορολογική υποχρέωση. 

Από τη μελέτη περίπτωσης πρόεκυψε ότι η ΤΙΤΑΝ Α.Ε μετά από 3 ζημιογόνα χρόνια, 

σημείωσε ανάπτυξη αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών της το 2014 κατά 12,5% και βάζοντας 

ένα φρένο στη δημιουργία αναβαλλομένης φορολογικής απαίτησης, σε αντίθεση με την 
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Α.Γ.Ε.Τ ΗΡΑΚΛΗΣ που και την οικονομική χρήση του 2015 έκλεισε με ζημία 16€ εκατ. 

συνεχίζοντας τη δημιουργία αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης από ζημίες της 

κλειόμενης χρήσεως και προηγούμενων χρήσεων αλλά και από αύξηση της πρόβλεψης 

επισφαλών απαιτήσεων. Και οι δυο εταιρίες αναφέρουν αναλυτικά το ποσό του 

αναβαλλόμενου φόρου, τους λογαριασμούς που τον επηρεάζουν και τα οικονομικά γεγονότα 

που οδηγούν στη δημιουργία του.  

Τέλος, θα ήταν ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος η ανάλυση των παραπάνω 

επιχειρήσεων να γίνει  με  χρήση ποσοτικών μεθόδων. 
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