
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

 

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  

 

 

 

 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

 

 

 

Της 

 

ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ  

 

 

 

 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος 

ειδίκευσης στη Δημόσια Διοίκηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφιερώνεται στον σύζυγό μου,  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



iii 

 

Ευχαριστίες 
 

Η παρούσα εργασία αποτελεί το επιστέγασμα της παρακολούθησης του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος στην Δημόσια Διοίκηση, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τμήμα 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κατά το έτος 2015-2016.  

 

Σε αυτήν την φάση νιώθω υποχρεωμένη να ευχαριστήσω τους μεταπτυχιακούς 

συμφοιτητές μου οι οποίοι με την ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και σκέψεων μέσα από 

τον καθημερινό διάλογο στα πλαίσια των εργασιών και των παρακολουθήσεων των 

μαθημάτων συνέβαλλαν άμεσα ή έμμεσα, στην διαφορετική θεώρηση των γεγονότων 

και των πραγμάτων που λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική και Διεθνή οικονομική σκηνή.  

 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον επιβλέποντα Καθηγητή μου κ. Δρογαλά Γεώργιο, για την 

άψογη συνεργασία μας, ο οποίος με πολύ υπομονή τόσο στα πλαίσια της διδασκαλίας 

αλλά και σε όλη την διάρκεια της συγγραφής του πονήματος αυτού, στάθηκε δίπλα μου 

και με τις παρατηρήσεις του, βοήθησε πολύ, βελτιώνοντας  την συγγραφή της 

παρούσας εργασίας. 

Επίσης θα ήθελα να εκφράσω ειλικρινείς ευχαριστίες στον εξεταστή της Διπλωματικής, 

Καθηγητή κ.Καραγεώργο Θεοφάνη, για την αμέριστη συμπαράστασή του σε όλη την 

διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.  

Ευχαριστώ επίσης και την Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Κουρδούμπαλου Σταυρούλα, μέλος 

της εξεταστικής επιτροπής καθώς και όλο το Διδακτικό και Διοικητικό Προσωπικό του 

Μεταπτυχιακού Τμήματος, οι οποίοι πάντα με ευχάριστη διάθεση συνέβαλλαν τα 

μέγιστα στις γνώσεις και τα ερεθίσματα που αποκτήσαμε, συμβάλλοντας στην επίτευξη 

του στόχου του Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Δημόσια Διοίκηση.  

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σύζυγό μου, για την βοήθειά του σε όλα τα 

επίπεδα, κατά την συγγραφή του πονήματος αυτού.  

Κάθε λάθος και παράλειψη βαρύνει αποκλειστικά και μόνο την συγγραφέα.  

 

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2017 

Τσιμοπούλου Αντιγόνη  



iv 

 

Περίληψη 
 

Η παρούσα εργασία, πραγματεύεται την φορολογία των εταιριών και την επίδραση της 

ως εργαλείο ανάπτυξης επενδύσεων των εταιριών. Παρουσιάζεται η διεθνής άποψη 

σχετικά με την φορολογική ωφέλεια του χρέους αλλά και την επίδραση της φορολογίας 

στις επενδυτικές αποφάσεις των εταιριών. Γίνεται μια προσέγγιση της επίδρασης των 

φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις, τόσο σε διεθνή επίπεδο αλλά και στην ελληνική 

πραγματικότητα με τους αναπτυξιακούς νόμους. Εν συνεχεία αναλύεται πλήρως η 

λειτουργία της κυριότερης μορφής εταιρίας, της Ανώνυμης Εταιρίας. Αναλύεται ο 

βασικός νόμος των ανωνύμων εταιριών (Ν.2190/1920), καθώς και οι μεταβολές που 

επήλθαν μέχρι σήμερα. Τέλος παρουσιάζονται οι διαφορές και οι ομοιότητες των 

δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων με τα Ελληνικά αλλά και τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα.  
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Πρόλογος 

 
Με την εισαγωγή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων στην δημοσίευση των 

οικονομικών καταστάσεων όλων των επιχειρήσεων, γίνεται μια προσπάθεια για 

περισσότερη και αρτιότερη πληροφόρηση του επενδυτικού και όχι μόνο κοινού. Για 

πρώτη φορά, επιχειρείται η εδραίωση του διαχωρισμού του λογιστικού από το 

φορολογικό αποτέλεσμα στην συνείδηση όλων των επιχειρηματιών. Η προσαρμογή των 

οικονομικών καταστάσεων στα ελληνικά πρότυπα, τα οποία διέπονται σχεδόν από το 

ίδιο πνεύμα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, στόχο έχουν τον 

περιορισμό της απάτης ή προσπάθειας χειραγώγησης των οικονομικών καταστάσεων 

με τρόπο τέτοιον που να παραπλανεί το επενδυτικό κοινό αλλά και να ωφελεί την 

διοίκηση, αλλά και περιπτώσεις όπου η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής της 

επιχείρησης να μην συμβαδίζει με την λογιστική και εσωτερική αξία, προκαλώντας 

πολλές φορές οικονομικές καταστροφές κυρίως για τους επενδυτές. Το κράτος πλέον 

θέτει τους κανόνες (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) ώστε οι δημοσιευμένες καταστάσεις 

να εκφράζουν «την ουσία πάνω από τον τύπο» . 

 

Συνεπώς πολλά οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης πλέον αποτιμώνται με 

διαφορετικό τρόπο από τον ισχύοντα και τελικά προκύπτουν νέες οικονομικές 

καταστάσεις, με διαφορετικό αποτελέσματα χρήσης επί του οποίου υπολογίζεται ο 

φόρος εισοδήματος των επιχειρήσεων, η κυριότερη πηγή χρηματοδότησης του 

κρατικού μηχανισμού  για την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής.  

Όμως τα κέρδη που εμφανίζονται πλέον είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα από τα Κέρδη 

που εμφανιζόταν με τους ισχύοντες φορολογικούς και λογιστικούς κανόνες?  

 

Στην παρούσα εργασία, γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης της Φορολογικής 

Νομοθεσίας για τις Ανώνυμες Εταιρίες και όλες τις οντότητες όπως ισχύει σήμερα. 

Επιχειρείται μια ιστορική ανασκόπηση του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα, 

μέχρι και το ισχύον φορολογικό καθεστώς με την υιοθέτηση του Ν.4172/2013 ενώ 

ταυτόχρονα επιχειρείται μια σύγκριση στην δημοσίευση των οικονομικών 

καταστάσεων των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά αλλά και τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
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 Στο πρώτο Κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση του ορισμού της Ανώνυμης 

Εταιρίας. 

Στο δεύτερο Κεφάλαιο ορίζεται η Φορολογία των Νομικών Προσώπων, όπως ισχύει 

σήμερα στην Ελλάδα. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη επισκόπηση-αναδρομή 

για το Φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η 

επίδραση της φορολογίας στις επενδύσεις και το αν και κατά πόσο συμβάλλει ή όχι 

στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω των επενδύσεων. 

 

Εν συνεχεία στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας των Ανωνύμων 

Εταιριών κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεών τους, πως και από ποιους 

συντάσσονται, ποια διαδικασία ακολουθείται, από ποιους εγκρίνονται και τελικά 

δημοσιεύονται προς πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού. Στο έκτο κεφάλαιο, 

παρατίθενται οι ομοιότητες και οι διαφορές των Ελληνικών και των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων και στο επόμενο αναλύεται ο τρόπος δημοσίευσης αλλά και οι 

προσαρμογές που είναι απαραίτητες να γίνουν όταν η εταιρία  θα δημοσιεύσει για 

πρώτη χρονιά τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και 

στο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται μια σύνοψη της παρούσας εργασίας.  

 

 



Κεφάλαιο 1 Η Ανώνυμη Εταιρία 
 

1.1 Ορισμός Νομικού Προσώπου  

 

Υποκείμενα δικαίου είναι εκτός από τον άνθρωπο και ενώσεις προσώπων ή 

συγκεντρώσεις περιουσιών που συνιστώνται για ορισμένο σκοπό και αποκτούν 

αυτοτελή ικανότητα δικαίου (προσωπικότητα) με την τήρηση των προϋποθέσεων του 

νόμου. Τα πρόσωπα αυτά ονομάζονται  νομικά γιατί δεν υπάρχουν στη φύση όπως ο 

άνθρωπος, αλλά παίρνουν την υπόστασή τους απευθείας από το νόμο.  

 

Επομένως, τα νομικά πρόσωπα είναι ενώσεις προσώπων που έχουν συσταθεί για την 

επιδίωξη ορισμένου σκοπού ή σύνολα περιουσίας που έχουν ταχθεί στην εξυπηρέτηση 

ορισμένου σκοπού και τα οποία έχουν αποκτήσει προσωπικότητα (ικανότητα δικαίου) 

δηλαδή έχουν αναχθεί σε υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. 

 

 Από τον ορισμό αυτόν προκύπτει η ύπαρξη 2 βασικών μορφών νομικών προσώπων:  

 Η  Ένωση Προσώπων (σωματειακή μορφή) και  

 Το Σύνολο Περιουσίας (ιδρυματική μορφή)
1
  

 

Κατά δε τα άρθρα 61 και 62 του Αστικού Κώδικα ως προς την έννοια του νομικού 

προσώπου και  την έκταση της ικανότητας αυτού ορίζεται ότι «ένωση προσώπων για 

την επιδίωξη ορισμένου σκοπού, καθώς επίσης σύνολο περιουσίας που έχει ταχθεί στην 

εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού, μπορούν να αποκτήσουν προσωπικότητα (νομικό 

πρόσωπο) αν τηρηθούν οι όροι που αναφέρει ο νόμος, ενώ παράλληλα η ικανότητα του 

νομικού προσώπου, δεν εκτείνεται σε έννομες σχέσεις που προϋποθέτουν ιδιότητες 

φυσικού προσώπου".  

 

Ως Νομικά Πρόσωπα νοούνται και οι εταιρίες, ενώ κυρίαρχη θέση κατέχει και η 

Ανώνυμη Εταιρία
2
.  

                                                 
1
 Γεωργιάδης Απ.,(2007), Γενικές Αρχές αστικού δικαίου, σελ. 115 

2
 Εκτός από την έννοια των νομικών προσώπων, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014), 

εισάγουν την έννοια της νομικής οντότητας. Έτσι λοιπόν, από 01/01/2015, χρησιμοποιείται ο όρος 

νομικές οντότητες, που αναφέρονται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, με ή χωρίς 

νομική προσωπικότητα, επιχείρηση ή οργανισμός κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που ανήκει στον 
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1.2 Ορισμός Ανώνυμης Εταιρίας 

 

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Νόμος 2190/1920
3 

στο άρθρο 1 «Πάσα Ανώνυμος Εταιρία 

είναι εμπορική και εάν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση». Νεότερες 

διατάξεις σύμφωνα με τον Νόμο Υπ’Αριθμ.3604/2007
4
, στο άρθρο 3 , αντικαθιστούν 

και συμπληρώνουν τον ορισμό των Ανωνύμων Εταιριών ως εξής:  

 

1) Η Ανώνυμη Εταιρία είναι κεφαλαιουχική Εταιρία, με νομική 

προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την 

περιουσία της,  

2) Κάθε Ανώνυμη Εταιρία είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν 

είναι η άσκηση εμπορικής επιχείρησης.  

 

2α. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ρυθμίσεων, ο νόμος αυτός 

εφαρμόζεται τόσο σε ανώνυμες εταιρείες με μετοχές που δεν είναι 

εισηγμένες σε χρηματιστήριο όσο και σε ανώνυμες εταιρείες με μετοχές 

εισηγμένες σε χρηματιστήριο.  

 

2β. Όπου στο νόμο αυτόν γίνεται αναφορά: 

α) σε χρηματιστήριο, νοούνται αντίστοιχα, η ρυθμιζόμενη αγορά κράτους 

- μέλους κατά την έννοια της περίπτωσης 14 της παραγράφου 1 του 

άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για 

τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 145/1/30.4.2004) και, όσον αφορά την 

Ελλάδα, η οργανωμένη αγορά κατά την έννοια της παραγράφου 10 του 

                                                                                                                                               
ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα. Σύμφωνα λοιπόν με την κατάταξη βάσει ΕΛΠ, η Ανώνυμη Εταιρία, 

αποτελεί νομική οντότητα, της οποίας το μέγεθος καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2, σε μικρές-

μεσαίες ή μεγάλες.   
3
 Νόμος 2190/1920  Περί Ανωνύμων Εταιριών  (ΦΕΚ Α’37/30.3.1963) κωδικοποιημένο σε Ενιαίο 

Κείμενο με το ΒΔ 174/1963 και όπως ισχύει σήμερα με τα ΠΔ 409/1986, 498/1987, 56/1991, 14/1993, 

360/1993, 367/1994, 326/1994, 325/1994, 382/1994, 60/2001 και τους Ν.2065/1992, 2286/1995, 

2339/1995, 2386/1996, 2579/1998, 2741/1999, 2753/1999, 2837/2000, 2842/2000, 2892/2001, 

2919/2001, 2941/2001, 3156/2003, 3229/2004, 3301/2004, Ν 3450/2006, 3460/2006, 3487/2006, Ν. 

3548/2007, αναμορφώθηκε ριζικά με τον Ν.3604/2007, την ΠΝΠ 12/12/2012 ΦΕΚ 240 Α’ κ.α. ενώ 

σημαντικές αλλαγές υπέστη με τον Ν.4308/2014 τον Ν.4335/2015, έως και σήμερα με τελευταία 

τροποποίηση από τον Ν. 4441/2016.  
4
 Νόμος 3604/2007  ΦΕΚ Α΄ 189,  
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άρθρου 2 του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και 

άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 195 Α'), 

β) σε μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε χρηματιστήριο ή 

απλώς εισηγμένες, νοούνται οι μετοχές ή οι κινητές αξίες που είναι 

εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη ή οργανωμένη αγορά, 

γ) σε ηλεκτρονικά μέσα, νοούνται τρόποι ηλεκτρονικής επικοινωνίας, 

όπως το διαδίκτυο ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό δίκτυο, οι οποίοι 

επιτρέπουν την ευχερή διασφάλιση της ταυτότητος των χρηστών και την 

ασφάλεια της επικοινωνίας
5
 

 

3) Η Ανώνυμη Εταιρία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα 

ή να καταστεί μονοπρόσωπη με την συγκέντρωση όλων των μετοχών 

μόνο σε ένα πρόσωπο. Η ίδρυση Ανώνυμης Εταιρίας ως Μονοπρόσωπης 

ή συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα μόνο πρόσωπο, καθώς και 

τα στοιχεία του μοναδικού μετόχου της, υπόκεινται στις διατυπώσεις 

δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/1920.  

 

1.3 Δημοσιότητα των Πράξεων και Στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας.  

 

Η Ανώνυμη εταιρία, υποχρεούται σύμφωνα με τον Νόμο 2190 Περί Ανωνύμων 

Εταιριών, στην δημοσιότητα στοιχείων και πράξεών της. Σκοπός του νομοθέτη 

αποτελεί η πλήρης διαφάνεια και ενημέρωση τόσο των ιδιοκτητών (μετόχων), όσο και 

των εξωτερικών συνεργατών (πελάτες- προμηθευτές - πιστωτές - τραπεζικά ιδρύματα – 

εργαζόμενοι), αλλά και μελλοντικών-εν δυνάμει επενδυτών της εταιρίας.  

Έτσι λοιπόν τα στοιχεία που υποβάλλονται προς δημοσιότητα στο Φύλλο της 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι  

 

 Οι Ιδρυτικές πράξεις και το καταστατικό, με την εγκριτική απόφαση της 

Διοίκησης, όταν αυτή απαιτείται,  

                                                 
5
 Οι παράγραφοι 2α και 2β του άρθρου 1, τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 

του ν. 3884/2010 και ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 24-

09-2010, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ιδίου νόμου. 
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 Οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού, με την εγκριτική 

απόφαση της Διοίκησης, όπου απαιτείται καθώς και ολόκληρο το νέο 

κείμενο του καταστατικού μαζί με τις γενόμενες τροποποιήσεις,   

 Ο διορισμός και η παύση των διοικούντων της εταιρίας, των 

εκπροσώπων και των ελεγκτών,   

 Κάθε απόφαση  μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, αλλά και το 

πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο πιστοποιείται η 

καταβολή του,  

 Οι εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας
6
 καθώς 

και οι εκθέσεις της Διοίκησης και των ελεγκτών της εταιρίας, 

 Αναφορικά με τις τραπεζικές εταιρίες και υποκαταστήματά τους, οι 

μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις καθώς και η λογιστική κατάσταση του 

άρθρου 46,  

 Η λύση της εταιρίας, 

 Δικαστικές αποφάσεις, παντός βαθμού,  που καθιστούν άκυρη την 

λειτουργία της εταιρίας ή κηρύσσουν την εταιρία σε πτώχευση καθώς 

και αποφάσεις που ακυρώνουν αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων, 

 Ο διορισμός και αντικατάσταση εκκαθαριστών, με τα στοιχεία 

ταυτότητας, οι ισολογισμοί εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός, η 

διαγραφή της εταιρίας από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών καθώς και 

κάθε άλλο στοιχείο ή πράξη του οποίου η δημοσιότητα επιβάλλεται από 

άλλες διατάξεις του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιριών.  

 Στοιχεία που αφορούν τα υποκαταστήματα εταιριών άλλων Κρατών 

Μελών αλλά και τρίτων χωρών. 

 

Σκοπός του νομοθέτη, είναι η παροχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερης πληροφόρησης και 

διαφάνειας των πράξεων της νομική οντότητας που λέγεται ανώνυμη εταιρία, καθώς 

και καταγραφή της περιουσίας της εταιρίας, των υποχρεώσεων που έχει αλλά και της 

απεικόνισης της κάθε είδους συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε από την οντότητα 

στην κάθε χρήση σύμφωνα με τα όσα ορίζει η λογιστική επιστήμη.  

                                                 
6
 Όπως προβλέπονται πλέον από το άρθρο 2 του Ν.4308/2014, ανάλογα με την κατάταξη της οντότητας 

στην ανάλογη κατηγορία (μικρή – μεσαία – μεγάλη).  
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Κεφάλαιο 2 : Φορολογία Εισοδήματος Νομικών 

Προσώπων 
 

2. 1. Ορισμός του Φόρου. 

 

Ο Γκίνογλου (2014)
7
 παραθέτει την έννοια του φόρου ως έσοδο του Κράτους. Ο φόρος 

αποτελεί αναγκαστική εισφορά που καταβάλλεται από τον πολίτη, προς το κράτος, 

χωρίς ειδική αντιπαροχή και το κράτος τον εισπράττει για να αντιμετωπίσει τις 

δημόσιες δαπάνες του. Στην χώρα μας, οι τρέχουσες δαπάνες του Δημοσίου, 

ταξινομούνται στους Εθνικούς Λογαριασμούς σε επτά κυρίως κατηγορίες όπως : 

  

 Διοίκηση, 

 Άμυνα, 

 Δικαιοσύνη, 

 Υγεία, 

 Πρόνοια,  

 Εκπαίδευση,  

 Λοιπές Δράσεις 

 

Προκειμένου λοιπόν, το κράτος να ανταπεξέλθει στις Δημόσιες αυτές δαπάνες, 

επιβάλλει φόρο στους πολίτες αλλά και στους επιτηδευματίες που δραστηριοποιούνται 

εντός της Ελλάδας, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Επειδή αποτελεί αναγκαστική 

εισφορά, επιβάλλεται μόνο με νόμο ψηφισμένο από την βουλή, ενώ κανείς άλλος δεν 

μπορεί να επιβάλλει φόρο
8
.  

 

Το Σύνταγμα της Ελλάδος, στο άρθρο 78 αναγνωρίζει την αρχή ότι «Ουδείς φόρος 

επιβάλλεται ουδ’ εισπράττεται άνευ τυπικού νόμου, καθορίζοντας το υποκείμενον της 

φορολογίας και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τας δαπάνας και τας συναλλαγάς 

ή τας κατηγορίας τούτων, εις τας οποίας αναφέρεται ο φόρος». Επίσης, προβλέπεται ότι 

«Φόρος ή οιονδήποτε οικονομικό  βάρος, δεν δύναται να επιβληθή δια νόμου 

                                                 
7
 Γκίνογλου Δ. (2014), «Φορολογική Λογιστική ΙΙ», Θεσσαλονίκη 2014, σελ.14-25. 

8
 Για τους λόγους αυτούς, ότι δηλαδή ο φόρος επιβάλλεται μόνο με νόμο, προσπάθειες από άλλους 

φορείς ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου (ΟΤΑ – Δήμοι – Περιφέρειες), για επιβολή φόρου ή «ειδικού 

φόρου», θεωρήθηκε ως αντισυνταγματική και δεν προχώρησε ποτέ. 
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αναδρομικής ισχύος, εκτεινομένης πέραν του προηγουμένου της επιβολής του φόρου 

οικονομικού έτους».  

 

Η φορολογία στα κράτη επιβάλλεται με βάση διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες που 

αποτελούν τη σύζευξη επιστήμης και πείρας.  

Οι κανόνες αυτοί είναι συνήθως :  

 Αρχές δικαιοσύνης, 

 Αρχές ταμιευτικές, 

 Αρχές διοικητικές, 

 Αρχές οικονομικές, 

 

Ο Adam Smith στο έργο του «Ο πλούτος των Εθνών», διατυπώνει τους 

σπουδαιότερους κανόνες ως εξής :  

 Κανόνας της Φορολογικής δικαιοσύνης και ισότητας,  

 Κανόνας της βεβαιότητας του φόρου,  

 Κανόνας της προσφορότητας ή καταλληλότητας του φόρου, 

 Κανόνας της οικονομικότητας του φόρου.  

 

Εκτός όμως από τους κανόνες που ακολουθεί ένα φορολογικό σύστημα, πρέπει να 

τηρούνται και ορισμένες βασικές αρχές οι οποίες θεμελιώνουν ένα πιο δίκαιο 

φορολογικό σύστημα.  

 

2. 2. Βασικές Αρχές Φορολογικού Δικαίου 

 

Οι Βασικές Αρχές του φορολογικού δικαίου, είναι οι εξής: 

  

Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, σύμφωνα με την οποία η φορολογική περίοδος 

είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τις άλλες χωρίς να επιτρέπεται συμψηφισμός,  

 

Η αρχή της χρηστής διοίκησης, η οποία αναφέρεται σε φόρους κατανάλωσης και όχι 

φόρο εισοδήματος και τέλη χαρτοσήμου. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, δεν επιτρέπεται 

αναδρομική επιβολή φόρων του παρελθόντος υπό την προϋπόθεση ότι ο 
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φορολογούμενος με την βοήθεια της διοίκησης σχημάτισε την πεποίθηση ότι δεν 

υπόκειται στο φόρο (ΣτΕ 3278/92 ολομ).   

 

2. 3. Παράγοντες που συντελούν στην διαμόρφωση Φορολογικής Δικαιοσύνης 

 

Η έννοια της φορολογίας αρχικά και η αναγκαιότητά της στην συνέχεια είναι δύσκολο 

να γίνει κατανοητή από τους πολίτες μιας χώρας. Κάποιες πολιτικές φιλοσοφίες, 

θεωρούν την φορολογία ως κλοπή ή εκβιασμό του κράτους. Αναρχικοί, ατομικιστές, 

αντικειμενιστές, αναρχο-καπιταλιστές κ.α βλέπουν την φορολογία, σαν μιας μορφής 

επιβολής του κράτους και αντιδρούν. Η φορολογία, επίσης, βρίσκει αντίθετους τους 

κομμουνιστές και τους σοσιαλιστές. Ο Καρλ Μαρξ, θεωρούσε περιττή την φορολόγηση 

στον κομμουνισμό, ενώ σε σοσιαλιστικές κοινωνίες και οικονομικά συστήματα, η 

φορολογία των ιδιωτών κυρίως, έπαιξε μικρό ρόλο και τα μεγαλύτερα έσοδα, 

προερχόταν από την ιδιοκτησία των επιχειρήσεων (κρατισμός). Για να τυγχάνει η 

φορολογία ελάχιστης αποδοχής, θα πρέπει να στηρίζεται σε φορολογική δικαιοσύνη.  

 

Ορισμένοι από τους παράγοντες που συντελούν στην φορολογική δικαιοσύνη ενός 

συστήματος είναι
9
 :  

 Η φοροδοτική ικανότητα του πολίτη, που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, δεν έχει εκτιμηθεί όσο θα έπρεπε. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα, μεγάλος αριθμός πολιτών, τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες 

χώρες, που δεν αντέχουν να αποδίδουν τους φόρους που τα κράτη τους 

επιβάλλουν, να διαμαρτύρονται για την αδικία που φέρει το φορολογικό 

σύστημα,  

 Η αρχή της καθολικότητας του φόρου, που επιβάλλει την καταβολή του φόρου 

από όλους τους πολίτες της χώρας αλλά και από πολίτες άλλων χωρών που ζουν 

όμως και δραστηριοποιούνται στην συγκεκριμένη χώρα,  

 Ο διαφορισμός της φορολογογητέας ύλης, την διάκριση δηλαδή του 

εισοδήματος που καθιερώθηκε στην Ελλάδα με το Προεδρικό Διάταγμα 

3323/1955 και έχει εφαρμογή μέχρι και σήμερα στον ισχύοντα φορολογικό 

νόμο,  

                                                 
9
 Γκίνογλου Δ. (2014), «Φορολογική Λογιστική ΙΙ», σελ.23-26 
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 Η αποφυγή της διπλής φορολογίας, δηλαδή της φορολόγησης του ίδιου 

εισοδήματος, από 2 διαφορετικά φορολογικά συστήματα, 2 διαφορετικών 

χωρών, της χώρας στην οποία ζει και αποκτά εισόδημα και της χώρας την οποία 

δηλώνει ως φορολογικός κάτοικος. Το συγκεκριμένο πρόβλημα, ειδικότερα 

στην εποχή της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, αλλά και της ελεύθερης 

διακίνησης κεφαλαίου και πολιτών, ιδιαίτερα σε οικονομικές ζώνες όπως πχ η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό. Πολλοί άνθρωποι, είτε 

ευκαιριακά είτε από ανάγκη, επέλεξαν να εργάζονται σε διαφορετική χώρα από 

την οποία επιθυμούν να ζουν ή είναι τα ζωτικά τους συμφέροντα. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, το εισόδημα που αποκτάται, πρέπει να φορολογείται στην χώρα 

που παράγεται δηλαδή στην χώρα που εργάζονται. Όταν όμως, οι πολίτες 

επικαλούνται την άλλη χώρα για την άσκηση των ζωτικών τους συμφερόντων, 

δεν πρέπει και η άλλη χώρα να ξαναφορολογήσει το εισόδημα αυτό, το οποίο 

έχει ήδη φορολογηθεί μια φορά. Για τους λόγους αυτούς, οι περισσότερες 

ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, έχουν υπογράψει μεταξύ τους 

συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας. Η Ελλάδα, έχει νομοθετήσει, με 

διαφορετικούς νόμους, τις συμβάσεις για αποφυγή διπλής φορολογίας που έχει 

υπογράψει με διάφορες χώρες.  

 Η αναλογικότητα ή προοδευτικότητα του φόρου, ότι δηλαδή ανάλογα με το 

μέγεθος του εισοδήματος, καθορίζεται και η καταβολή του φόρου ή ο 

φορολογικός συντελεστής. Αυτό σημαίνει ότι υψηλότερα εισοδήματα, οφείλουν 

και υψηλότερα ποσά φόρου,  

 Ο προσωπικός ή πραγματικός χαρακτήρας του φόρου, συνδέεται με την 

φορολογική δικαιοσύνη, με την φοροδοτική ικανότητα και την προσωπική 

κατάσταση του φορολογουμένου.  

 

2. 4. Υποκείμενο και Αντικείμενο του Φόρου, χρόνος επιβολής Φόρου. 

 

Όπως όλοι οι επιτηδευματίες και οι οντότητες σύμφωνα με τα ΕΛΠ, έτσι και οι 

Ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρίες υπόκεινται σε φορολογία για το συνολικό καθαρό 

εισόδημα που αποκτούν από κάθε πηγή, όπως αυτό προκύπτει στο τέλος της περιόδου. 

Η χρονική περίοδος που προκύπτει το εισόδημα που φορολογείται είναι η εταιρική 
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χρήση ή το φορολογικό έτος το οποίο για μια Ανώνυμη Εταιρία μπορεί να λήγει είτε 

στις 31 Δεκεμβρίου είτε στις 30 Ιουνίου εκάστου έτους
10

.  

 

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, είναι ο φόρος που 

επιβάλλεται ετησίως στα κέρδη που πραγματοποιούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές 

οντότητες
11

.  

Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, θεωρείται το σύνολο των εσόδων από 

τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των 

αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις 

επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των 

στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, 

όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους
12

.  

 

Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η 

έκπτωση όλων των δαπανών, οι οποίες:  

 

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις 

εμπορικές συναλλαγές της, 

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται 

κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική 

Διοίκηση, 

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά 

την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.  

 

                                                 
10

 Προϊσχύουσες διατάξεις του Ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), όριζαν ότι η διαχειριστική 

περίοδος, δύναται να αλλάξει κατόπιν αιτήσεως της εταιρίας, αλλά και εξαιρετικά για την πρώτη χρήση 

δύναται να υπερβαίνει των δώδεκα μηνών που τυπικά ολοκληρώνεται το έτος (υπερδωδεκάμηνη χρήση). 

Οι διατάξεις αυτές δεν έχουν πλέον ισχύ, αλλά για την κατηγοριοποίηση των οντοτήτων σύμφωνα με τα 

κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 2 ο κύκλος εργασιών υπολογίζεται κατ’ αναλογία σε ετήσια βάση. 

Έτσι για παράδειγμα παύει να ισχύει η παράγραφος 2, του άρθρου 42, του Ν.2190/1920 και ισχύει μόνο η 

παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου, που ορίζει ότι «Η εταιρική χρήσις δεν δύναται να περιλαμβάνη πλείονας 

των δώδεκα μήνας»  
11

 Μέρος Τρίτο, Κεφάλαιο Α’, Άρθρο 47, Ν.4172/2013 
12

 Κεφάλαιο Γ’, Άρθρο 21, Ν.4172/2013 
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Οι δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα, 

περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 23, του Νόμου Φορολογίας Εισοδήματος και είναι 

οι εξής :  

 

α) τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους, εκτός από τα 

τραπεζικά δάνεια, διατραπεζικά δάνεια, καθώς και τα ομολογιακά δάνεια που 

εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που 

θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο των δανείων 

αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως 

αυτό αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας 

της Ελλάδος για την πλησιέστερη χρονική περίοδο πριν την ημερομηνία 

δανεισμού, 

 

β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 

άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν 

έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, 

 

γ) οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, 

 

δ) προβλέψεις εκτός των οριζομένων στο άρθρο 26, 

 

ε) πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων, 

 

στ) η παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό 

αδίκημα, 

 

ζ) ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους επιτηδεύματος και 

των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., καθώς και ο Φόρος Προστιθέμενης 

Αξίας (Φ. Π. Α.) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι 

εκπεστέος ως Φ. Π. Α. εισροών, 
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η) το τεκμαρτό μίσθωμα της παραγράφου 2 του άρθρου 39 σε περίπτωση 

ιδιόχρησης κατά το μέτρο που υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) επί της 

αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, 

 

θ) οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και 

συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της 

κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά 

συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 

μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της 

επιχείρησης, 

 

ι) οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής 

φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των 

τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική 

ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου 

ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης, 

 

ια) οι δαπάνες ψυχαγωγίας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν 

εφαρμόζεται στην περίπτωση που η επιχειρηματική δραστηριότητα του 

φορολογούμενου έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας 

και οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας 

αυτής, 

 

ιβ) προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες,  

ιγ) το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο 

ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε., εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι 

οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν 

ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη 

φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν 

αποκλείει την έκπτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό 
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πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος - μέλος 

της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον υπάρχει η νομική βάση για την ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτους – μέλους και  

 

ιδ) Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης 

(μισθοδοσία προσωπικού), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του 

ν. 4172/2013, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί 

με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών 

πληρωμών
13

. 

 

 

Το παραπάνω εισόδημα απεικονίζεται διαδοχικά, με μεταφορά των υπολοίπων που 

εμφανίζουν στο τέλος της χρήσης οι λογαριασμοί εσόδων – εξόδων και αγορών στον 

λογαριασμό συγκέντρωση αποτελεσμάτων. Έπειτα, ανάλογα αν το τελικό αποτέλεσμα 

είναι κέρδος ή ζημία, μεταφέρεται στον αντίστοιχο λογαριασμό αποτελέσματος 

περιόδου και από εκεί στον λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης 

Αποτέλεσμα εις νέο
14

. Το αποτέλεσμα αυτό, ανάλογα με τα  όσα ορίζεται στο 

καταστατικό είτε θα διανεμηθεί σε περίπτωση κέρδους, είτε θα συμψηφιστεί με 

προηγούμενα αποτελέσματα σε περίπτωση ζημιών, ανάλογα με τις αποφάσεις των 

αρμοδίων οργάνων.  

 

Οι δαπάνες που ορίζει ρητά το άρθρο 23
15

, μπορεί να μην εκπίπτουν από το 

φορολογητέο εισόδημα, πλην όμως αποτελούν δαπάνες της εταιρίας, οι οποίες είναι μεν 

πραγματικές (πρόστιμα, προσαυξήσεις, φόροι μη εκπιπτόμενοι κλπ) δηλαδή τις 

πραγματοποίησε η Ανώνυμη Εταιρία, τις έχει εγγράψει στα λογιστικά της βιβλία και 

προσδιορίζουν το πραγματικό λογιστικό αποτέλεσμα και τακτοποιούνται στα βιβλία της 

Α.Ε. Επειδή όμως δεν αναγνωρίζονται φορολογικά θα πρέπει η εταιρία να προβεί σε 

φορολογική αναμόρφωση των λογιστικών της κερδών, δηλαδή να επαναϋπολογίσει τα 

                                                 
13

 Άρθρο 23, Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240/22-12-2016) 
14

 Η ως άνω διαδικασία υπολογισμού του αποτελέσματος, προτείνεται με βάση την τήρηση του 

προαιρετικού λογιστικού σχεδίου που προκρίνει ο Ν.4308/2014, Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
15

 Άρθρο 23, Ν.4172/2013 
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καθαρά της κέρδη προσθέτοντας στο λογιστικό της αποτέλεσμα όλες εκείνες τις 

δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση
16

. 

 

2. 5. Αμεσότητα της Φορολόγησης 

 

Ανάλογα με την σχέση που εμφανίζουν με το φορολογητέο εισόδημα, οι φόροι 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες :  

 

Άμεση Φορολόγηση : Σύμφωνα με αυτήν, η καταβολή του φόρου, συνδέεται άμεσα και 

αναλογικά με το φορολογητέο εισόδημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, συνήθως 

υψηλότερα εισοδήματα, να εισφέρουν υψηλότερους αναλογικά φόρους ενώ 

χαμηλότερα εισοδήματα να εισφέρουν χαμηλότερους φόρους. Είναι ο πιο 

καθιερωμένος τρόπος φορολόγησης τόσο των φυσικών όσο και των νομικών 

προσώπων, γιατί θεωρείται και ο δικαιότερος. Διακρίνει τα χαμηλά από τα υψηλότερα 

εισοδήματα και απαιτεί μεγαλύτερη συνεισφορά από τα τελευταία. Η συγκεκριμένη 

μέθοδος, δηλαδή η άμεση φορολογία, είναι η φορολογία εισοδήματος που επιβάλλει το 

κράτος στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  

 

Έμμεση Φορολόγηση : Σύμφωνα με αυτήν, οι φόροι λαμβάνονται ανεξάρτητα από το 

ύψος του φορολογητέου εισοδήματος που τους εισφέρει. Επιβάλλονται συνήθως σε 

είδη ή σε συναλλαγές και είναι σταθεροί (flat) και ίσοι για όλους. Από τα πιο 

χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), τα τέλη 

χαρτοσήμου, η Φορολογία Ακινήτων κ.α.  

 

                                                 
16

 Βλ. Γκίνογλου Δ., “Λογιστική Εταιριών”, Κεφ. 8 Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, 

Εκδ.Οίκος  Rossili 2004 
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Κεφάλαιο 3 Ιστορική Αναδρομή της Φορολογίας 

Νομικών Προσώπων 
 

3.1. Ιστορική Αναδρομή του Φορολογικού Συστήματος στην Ελλάδα 

 

Η φορολογία των Φυσικών και των Νομικών Προσώπων έχει τις ρίζες της πολλά 

χρόνια πριν για την περίπτωση της Ελλάδας. Πολλές προσπάθειες, επηρεασμένες από 

ξένα φορολογικά συστήματα κυρίως των τότε Ευρωπαϊκών Κρατών (Αγγλία, Γαλλία, 

Γερμανία), έχουν γίνει κυρίως από την απελευθέρωση του Ελληνικού κράτους μέχρι 

και το 1919. Το 1919 με τον Νόμο 1640/1919 γίνεται η πρώτη σοβαρή προσπάθεια για 

θέσπιση ενός φορολογικού συστήματος , ο οποίος αναφερόταν στην «Φορολογία των 

Καθαρών Προσόδων». Ο Νόμος αυτός θα έχει ισχύ για 35 περίπου χρόνια και θα 

επικρατήσει με τον όρο «αναλυτική φορολογία», επειδή υποβαλλόταν ξεχωριστές 

φορολογικές δηλώσεις για κάθε εισόδημα που αποκτάται
17

.  

 

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του νομοσχεδίου αυτού ήταν η ονομασία και ο 

διαχωρισμός του φόρου σε 7 αναλυτικούς φόρους και ο εισπρακτικός του χαρακτήρας. 

Συγκεκριμένα ο Νόμος αυτός ονόμασε και ξεχώρισε επτά αναλυτικούς φόρους ως εξής:  

 

I. Φόρος Εισοδήματος εξ’ οικοδομών 

II. Φόρος επί του Εισοδήματος εξ εκμισθώσεως γαιών 

III. Φόρος επί του Εισοδήματος εκ κινητών αξιών 

IV. Φόρος επί του Εισοδήματος εξ εμπορικών επιχειρήσεων 

V. Φόρος επί του Εισοδήματος εκ γεωργικών επιχειρήσεων 

VI. Φόρος επί του Εισοδήματος εκ μισθωτών υπηρεσιών  

VII. Φόρος επί του Εισοδήματος εξ ελευθέριων επαγγελμάτων. 

 

Σύμφωνα με τον εισπρακτικό χαρακτήρα του Νόμου, καθιερώθηκε η αρχή της 

παρακράτησης του φόρου στην πηγή. Η έννοια αυτή συνδέεται με την δημοσιονομική 

θεωρία του εισοδήματος σύμφωνα με την οποία 3 είναι τα εννοιολογικά στοιχεία του 

εισοδήματος: η περιοδικότητα, η ύπαρξη μόνιμης πηγής εισοδήματος και η διαρκής 

                                                 
17

 Γκίνογλου Δ. (2014), «Φορολογική Λογιστική ΙΙ», Θεσσαλονίκη 2014, σελ 32-50 
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εκμετάλλευση της πηγής με σκοπό την εξασφάλιση εισοδήματος. Το φορολογικό αυτό 

σύστημα κράτησε μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο οπότε άρχισε και να παρακμάζει 

και έτσι ο νομοθέτης άρχισε να ετοιμάζει τον Ενιαίο Φόρο Εισοδήματος.  

 

Έτσι το 1958, και αφού ήδη έχει προηγηθεί με νομοθετικό διάταγμα η επιβολή φόρου 

επί του συνολικού καθαρού εισοδήματος κτώμενου  υπό παντός φυσικού προσώπου, ο 

νομοθέτης οριστικοποιεί το Νομοθετικό Διάταγμα 3843/58 το οποίο καθόριζε την 

φορολογία εισοδήματος των Νομικών Προσώπων.  

 

Ως Νομικά Πρόσωπα ορίζονται:  

 

 Οι Ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρίες 

 Οι Δημόσιες, Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις και 

εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αποτελούσαν ή μη ίδια 

Νομικά Πρόσωπα 

 Οι κατά τον Νόμο 602 συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών 

 Οι Αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούσαν με οποιονδήποτε τύπο 

εταιρίας και οι πάσης φύσεως αλλοδαποί οργανισμοί που απέβλεπαν σε 

απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων  

 Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου περιλαμβανομένου και όλων των 

ιδρυμάτων. 

 

Το 1989 κωδικοποιούνται σε προεδρικό διάταγμα (Π.Δ 129/89) τα δύο Νομοσχέδια που 

αφορούν την Φορολογία Φυσικών και την Φορολογία Νομικών Προσώπων, σε ενιαίο 

νομοθετικό κείμενο με τίτλο «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος» («Κ.Φ.Ε») με 104 

άρθρα, με τα άρθρα 86-104 να αφορούν την φορολογία εισοδήματος Νομικών 

Προσώπων. Με νέα κωδικοποίηση το 1994 (ν.2238/94) τα άρθρα που αναφέρονται 

στην Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων είναι τα άρθρα 98-118.  

 

Ο Κ.Φ.Ε υπέστη πολλές τροποποιήσεις, κάποιες από τις οποίες προκάλεσαν σύγχυση 

σε όσους ασχολούταν με τα φορολογικά, μιας και μειώθηκαν οι πηγές του Εισοδήματος 
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σε 6 από 7 και αναριθμήθηκαν οι υπόλοιπες. Συγκεκριμένα οι 2 πρώτες πηγές εξ’ 

οικοδομών και εξ εκμισθώσεως γαιών γίνονται 1 υπό τον τίτλο «Εισοδήματα εξ’ 

οικοδομών-γαιών» ενώ οι υπόλοιπες αναριθμούνται με την απαλοιφή της Β’ πηγής από 

την αρίθμηση. Δηλαδή μετά την Α’ πηγή η επόμενη ήταν η Γ’ Πηγή Εισοδήματος εκ 

κινητών αξιών. Με τον ν.2065/1992
18

  λοιπόν ο Νομοθέτης επανέφερε τις πηγές 

σύμφωνα με την προγενέστερη αρίθμηση και ονομάζει Α-Β την πηγή εισοδήματος από 

ακίνητα. Ο Νόμος αυτός είχε πολλές καινοτομίες όπως η θέσπιση της υποχρεωτικής 

ανά τετραετία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων, ώστε οι 

επιχειρήσεις να μπορέσουν να δείξουν την περιουσία τους σε τρέχουσες αξίες όπως 

ορίζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  

 

Στη συνέχεια των φορολογικών αλλαγών και τροποποιήσεων με νόμους, διατάξεις, 

νομοθετικά διατάγματα, Προεδρικά διατάγματα κ.α.
19

 κυρώνεται ο Ν.2238/1994
20

, 

όπως ίσχυε μέχρι την ψήφιση του Ν.4172/2013. 

 

Ο τελευταίος ισχύει από την ψήφισή του και με τις όσες αλλαγές έχει υποστεί, με 

τελευταία τις προσθήκες και τροποποιήσεις του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α' 240/22-12-

2016) και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

ήτοι 22/12/2016, σύμφωνα με το άρθρο 129 του ιδίου νόμου. 

 

3.2. Το νέο φορολογικό καθεστώς, ο Νόμος 4172/2013 

 

Ο νέος Νόμος 4172/2013 δεν έχει καμία σχέση με τους προηγούμενους νόμους. Για 

πρώτη φορά, οι βασικότερες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με 

την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, με την κατάργηση στην ουσία του 

μεγαλύτερου μέρους άρθρων νόμων και εγκυκλίων που ίσχυαν μέχρι τότε, 

συνυπάρχουν με διατάξεις άλλων υπουργείων, όπως Παιδείας, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

Εσωτερικών κ.α. Στην ουσία λοιπόν, πρόκειται για έναν «πολυ-νόμο».  

                                                 
18

 Ν.2065/1992 «Αναμόρφωση της Άμεσης Φορολογίας και άλλες διατάξεις». Φ.Ε.Κ. 113/Α’/30.06.1992 
19

 Βλ. Γκίνογλου Δ. «Λογιστική Εταιριών» Κεφ.6 «Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων» 

Εκδ.Οίκος  Rossili 2004 
20

 Ν.2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος». Φ.Ε.Κ. 151/Α’/ 16.09.2002 
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Σε σύνολο 112 άρθρων, τα πρώτα 75 άρθρα, είναι αυτά που αφορούν την αναμόρφωση 

του φορολογικού συστήματος και εν γένει αρμοδιότητες του Υπουργείου 

Οικονομικών
21

.  

 

Από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά του είναι ότι υιοθετούνται έμμεσες τεχνικές 

ελέγχου
22

, όπως προτείνονται από τον  Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Οι βασικές αυτές αρχές είναι οι εξής:  

 

- Η αρχή της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου
23

 

- Η αρχή των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά, σύμφωνα με την 

οποία το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά θα 

συγκρίνονται,  

- Η αρχή των αναλογιών,  

- Η σχέση της τιμής πώλησης προς τον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών, 

- Η αρχή της καθαρής θέσης του φορολογουμένου.  

 

Οι βασικές αυτές αρχές, εφαρμόζονται κυρίως όταν υπάρχει αδικαιολόγητος 

πλουτισμός δηλαδή απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, όταν πραγματοποιούνται 

δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα του φορολογουμένου που 

δηλώθηκαν ή όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες ή πληροφορίες ότι το πραγματικό 

εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν.  

 

Ο νέος φορολογικός νόμος, διακρίνει τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες ακαθάριστων 

εισοδημάτων
24

 :  

1. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, 

2. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, 

3. Εισόδημα από κεφάλαιο και  

4. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. 

                                                 
21

 Τμήματα Πρώτο και Δεύτερο, Άρθρα 1-75 του Ν.4172/2013, αφορούν τις αλλαγές στο φορολογικό 

καθεστώς, 
22

 Βλ. Κεφάλαιο Δ’, Άρθρα 30-34, Ν.4172/2013 
23

 Οι βασικές αρχές, όπως τέθηκα από τον ΟΟΣΑ το 2005 στις ομάδες εργασίας ήταν, 1) Source and 

application of fund method 2) Bank Deposit and cash expenditure methods, 3) Mark –up method, 4) Unit 

and volume method and 5)Net worth method 
24

 Ν.4172/2013, άρθρο 7 
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Η κάθε κατηγορία φορολογείται με διαφορετικό τρόπο και συντελεστή. Πιο 

συγκεκριμένα, το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις φορολογείται με βάση 

κλίμακα, ενώ ο φόρος στον οποίο υπόκειται, παρέχει έκπτωση με την προσκόμιση 

αποδείξεων από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Η έκπτωση του φόρου αυτού, 

δημιουργεί στην ουσία ένα πλαφόν μισθού ή σύνταξης, στο οποίο η καταβολή του 

φόρου είναι ίση με την έκπτωση. Το συγκεκριμένο πλαφόν του μισθού ή της σύνταξης 

θεωρείται στην ουσία ως «αφορολόγητο» εισόδημα, ενώ στην πραγματικότητα η έννοια 

του αφορολόγητου εισοδήματος έχει καταργηθεί με τον νόμο αυτόν.  

 

Το εισόδημα από κεφάλαιο φορολογείται αυτοτελώς, ενώ το ίδιο φορολογείται και η 

υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Με την καταβολή αυτού του φόρου, επέρχεται και η 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.  

 

Το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, στην έναρξη της ισχύς του παρόντος 

νόμου, διακρίνονταν σε εισόδημα από επιτηδευματίες –φυσικά ή νομικά πρόσωπα- που 

τηρούν απλογραφικά βιβλία και σε εισόδημα από επιτηδευματίες που τηρούν 

διπλογραφικά βιβλία. Για τα μεν απλογραφικά βιβλία, ίσχυε το όριο των 50.000€, κάτω 

από το οποίο φορολογούνταν με συντελεστή 26% ενώ πάνω από αυτό με συντελεστή 

33%, ενώ για τα διπλογραφικά ο αρχικός συντελεστής ήταν 26%.  

 

Μετά και με τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4387/2016, τα κέρδη από επιχειρηματική 

δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, 

φορολογούνται με συντελεστή 29%, ανεξάρτητα από το αν τηρούν διπλογραφικά ή 

απλογραφικά βιβλία. Οι ατομικές επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται 

στην κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων
25

, χωρίς όμως να έχουν την δυνατότητα 

                                                 
25

 Φορολογική Κλίμακα Μισθωτής Εργασίας και Συντάξεων –Άρθρο 15, Ν.4172/2013, όπως 

αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1, του άρθρου 112 του Ν.4387/2016 :  

Εισόδημα  Φορολογικός Συντελεστής 

0-20.000€  22% 

20.001€-30.000€  29% 

30.001€-40.000€  37% 

40.001-   45% 
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να εφαρμόζονται οι μειώσεις του άρθρου 16, του Ν.4172/2016, για εισοδήματα από 

μισθούς και συντάξεις
26

.  

                                                 
26

 Οι μειώσεις αυτές, αφορούν την έκπτωση που παρέχεται με την προσκόμιση αποδείξεων, με την χρήση 

τραπεζικών μεθόδων πληρωμής και «πλαστικού χρήματος», για τον σχηματισμό του «αφορολόγητου 

ορίου», για μισθωτούς και συνταξιούχους, του ποσού δηλαδή εκείνου όπου ο φόρος προς καταβολή και η 

έκπτωση από την προσκόμιση αποδείξεων είναι ίσα, με αποτέλεσμα ο φορολογούμενος να μην πληρώνει 

φόρο για το εισόδημα αυτό που απέκτησε.  
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Κεφάλαιο 4 Η Επίδραση της Φορολογίας στις 

Επενδύσεις των Επιχειρήσεων 
 

4.1 Εισαγωγή  

 

Η φορολογία είναι ένα από τα σημαντικότερα όργανα άσκησης οικονομικής αλλά και 

κοινωνικής πολιτικής, διότι μεταφέρει πόρους (χρήματα) στον δημόσιο τομέα για 

κάλυψη τω δημοσίων αναγκών από τον ιδιωτικό αλλά και ισοκατανέμει το κόστος των 

κυβερνητικών αποφάσεων στα άτομα που απαρτίζουν το σύνολο της κοινωνίας.  

 

Οι επενδυτές αναλαμβάνουν τον κίνδυνο των αποφάσεών τους και αντίστοιχα τα οφέλη 

(αποδόσεις) τα οποία απορρέουν από αυτόν τον κίνδυνο. Επειδή η φορολογία επηρεάζει 

τα κέρδη, κατά συνέπεια, επηρεάζει και τις επενδυτικές αποφάσεις, σε σημείο που να 

τις αποθαρρύνει κιόλας. Τέλος η φορολογία των εταιρικών κερδών μειώνει την 

παραγωγή.  

 

4.2. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας  

  

Πολλοί συγγραφείς έχουν ασχοληθεί με το θέμα της φορολογίας και τις επιδράσεις που 

έχει στις επιχειρήσεις αλλά και στις ατομικές επενδύσεις.  

 

Οι Hall and Jorgenson (1969) παρουσίασαν ένα θεωρητικό μοντέλο και μια εμπειρική 

ανάλυση στην οποία έδειξαν ότι η φορολογική πολιτική επηρεάζει ουσιαστικά τα 

επενδυτικά έξοδα και έχει σημαντική επίδραση στην σύνθεση της επένδυσης.  

 

Ο Αbel (1982) συνέβαλλε στην ανάλυση της φορολογικής πολιτικής των  Hall και 

Jorgenson , τη μετέτρεψε σε ένα δυναμικό οπτιμιστικό μοντέλο και απέδειξε ότι μια 

προσωρινή πίστωση για την φορολογία προσφέρει μεγαλύτερο ερέθισμα για επενδύσεις 

από ότι μια φορολογική πίστωση μονιμότερου χαρακτήρα.  

 

Οι Gravelle and Kotlikoff  (1995) ανέλυσαν για το φόρο εταιρικού εισοδήματος 

διάφορα θέματα, όπως ποιος πληρώνει τον εταιρικό φόρο, τι ρόλο παίζει στην πρόοδο 

του φορολογικού συστήματος και πως μπορεί να αντικατασταθεί ο φόρος.  
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Οι  Bond, Dereveux and Gammie (1996) εξήγησαν γιατί ο φόρος εταιρικού 

εισοδήματος αποθάρρυνε τις επενδύσεις και συζήτησαν πως μπορεί να περιοριστεί η  

φορολογική προκατάληψη ενάντια στις επενδύσεις εταιριών.  

 

Οι Hassett and Hubbard (1996) αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις που έχουν για την 

ανάλυση οι πολιτικές επιλογές και παρουσίασαν διαφωνίες υπέρ και κατά της 

μακροπρόθεσμης φορολογικής πολιτικής που ευνοεί τα έξοδα επένδυσης των 

επιχειρήσεων . 

 

Οι Grubert and  Slemrod (1998) εξέτασαν τις επιδράσεις του φόρου εταιρικού 

εισοδήματος και της εισοδηματικής μετατόπισης στο Πουέρτο Ρίκο. Έκαναν 

υπολογισμούς για το μοντέλο αυτό χρησιμοποιώντας στοιχεία εταιρειών από 

αμερικανικά σωματεία του  Πουέρτο Ρίκο. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι τα 

πλεονεκτήματα της εισοδηματικής μετατόπισης είναι ο κύριος λόγος για τις 

αμερικάνικες επενδύσεις στο Πουέρτο Ρίκο. 

 

Οι Alvarez, Kanniainen and Sordersten (1999) απέδειξαν ότι η πολιτική φορολογίας 

εταιρικού εισοδήματος όχι μόνο δεν είναι ουδέτερη αλλά έχει σημαντικά αποτελέσματα 

κινήτρου.  

 

Τις επιδράσεις των ασυμμετριών της φορολογίας εταιρικού εισοδήματος στις  μη 

αναστρέψιμες επενδύσεις, μελέτησε ο Panteghini (2002), μελέτησε τις επιδράσεις των 

ασυμμετριών της φορολογίας εταιρικού εισοδήματος στις μη αναστρέψιμες επενδύσεις, 

ενώ οι Dereveux, Griffith and Klemm (2002), ανέλυσαν τη διαμόρφωση των φόρων 

εταιρικού εισοδήματος στην Ευρώπη για τις δύο τελευταίες δεκαετίες . Με τη μελέτη 

τους έδειξαν ότι τα αποτελεσματικά φορολογικά ποσοστά  στις οριακές επενδύσεις 

έχουν  παραμείνει αρκετά σταθερά αλλά σε κερδοφόρες επενδύσεις έχουν μειωθεί. 
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4.3 Φορολογία, διαχείριση εταιρικού κίνδυνου και διαχείριση κερδών 

 

Εάν οι αγορές ήταν τέλειες δε θα υπήρχε κανένα όφελος από την εταιρική αντιστάθμιση 

κινδύνου γιατί κάθε επενδυτής θα μπορούσε να έχει το ίδιο αποτέλεσμα 

αντισταθμίζοντας το δικό του προσωπικό λογαριασμό. Η μηδενική υπόθεση είναι 

λοιπόν ότι η εταιρική αντιστάθμιση κινδύνου δεν αυξάνει την αξία της επιχείρησης. Και 

όμως, η εταιρική χρήση των παραγώγων έχει αυξηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια.  

 

Οι Smith and Stulz (1985), προτείνουν την  αντιστάθμιση προκειμένου να μειωθεί η 

αστάθεια και να μειωθούν οι αναμενόμενες δαπάνες μιας χρεοκοπίας. Με τον τρόπο 

αυτόν μειώνονται οι δαπάνες της χαμηλής επένδυσης  με τη μετατόπιση των κεφαλαίων 

στα κράτη όπου αλλιώς θα ήταν λιγοστή (Froot, Scharfstein and Stein (1993)), 

αντισταθμίζοντας την συντηρητική λήψη αποφάσεων από τον υπάλληλο που δεν 

επιδιώκει  τον κίνδυνο
27

 (Tufano (1996)), και μειώνει τα αποτελέσματα  της 

ασυμμετρίας πληροφόρησης  μεταξύ των διευθυντών, επενδυτών και της αγοράς 

εργασίας. Οι φόροι μπορούν επίσης και παρέχουν  κίνητρο για αντιστάθμιση. 

Παρακάτω, αναφέρονται οι ατέλειες του φορολογικού κώδικα που μπορεί να 

οδηγήσουν  την εταιρική διαφοροποίηση  να είναι ευεργετική και να εξερευνήσει 

επίσης πώς οι παρόμοιες ατέλειες μπορούν και παρέχουν ένα κίνητρο για τη διαχείριση 

κερδών. 

 

4.3.1 Θεωρία και  εμπειρικές προβλέψεις  

 

Οι Smith and Stulz (1985), δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις αντισταθμίζοντας με σκοπό να μειώσουν την 

εισοδηματική αστάθεια. Η φορολογική λειτουργία είναι γενικά κυρτή επειδή τα 

ποσοστά φόρου εταιρικού εισοδήματος είναι προοδευτικά, εν τούτοις ο βαθμός 

προοδευτικότητας για το θετικό εισόδημα είναι μικρός. Η μορφή προοδευτικότητας 

εμφανίζεται επειδή τα κέρδη φορολογούνται αμέσως σε ένα θετικό ποσοστό, ενώ ο 

φόρος που μειώνει την επίδραση των απωλειών διαδίδεται αποτελεσματικά μέσω του 

                                                 
27

 risk aversion 
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χρόνου μέσω της απώλειας λόγω φορολογικών απαλλαγών και του λογαριασμού 

μεταφοράς ζημιών εις νέον που έχει αξία μόνο σε κερδοφόρες επιχειρήσεις. 

 

Έτσι οι εταιρίες έχουν  το κίνητρο  να χρησιμοποιήσουν τα παράγωγα για να 

μετατοπίσουν το φορολογητέο εισόδημα από καλά σε κακά κράτη για να μειώσει την 

αστάθεια  και αναμενόμενες φορολογικές υποχρεώσεις. Σύμφωνα με άλλη άποψη το 

κίνητρο για αντιστάθμιση περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη ικανότητα χρέους μειώνοντας 

την εισοδηματική αστάθεια.  

 

Στο βαθμό που η αυξημένη  ικανότητα χρέους οδηγεί στη μεγαλύτερη χρήση χρέους, 

οδηγεί επίσης στα μεγαλύτερα φορολογικά οφέλη για την εταιρία, ενώ οι Scholes, 

Wilson and Wolfson (1992), βρήκαν ότι όταν περιμένουν ότι θα μειωθούν τα 

φορολογικά ποσοστά τότε οι εταιρίες καθυστερούν να αναγνωρίσουν τα εισοδήματά 

τους για να καρπωθούν τις φορολογικές ελαφρύνσεις. 

 

4.3.2. Τα Φορολογικά Οφέλη Του Χρέους 

 

Το φορολογικό όφελος του χρέους είναι η φορολογική αποταμίευση που προκύπτει από 

την αφαίρεση των τόκων από τα φορολογητέα κέρδη.  

 

Η μέση εταιρία μπορεί να διπλασιάσει τα φορολογικά της οφέλη με έκδοση δανείων 

μέχρις ότου το οριακό φορολογικό όφελος να αρχίσει να μειώνεται. Άξιον 

παρατήρησης είναι ότι οι μεγάλες, ευέλικτες και κερδοφόρες επιχειρήσεις με χαμηλές 

αναμενόμενες δαπάνες κινδύνου, χρησιμοποιούν το χρέος συντηρητικά λόγω χαμηλών 

εγγυήσεων επί των περιουσιακών στοιχείων, λόγω προγραμματισμού μελλοντικών 

δαπανών και ευκαιριών ανάπτυξης. 

 

Ερωτήσεις όπως αν τα φορολογικά οφέλη του χρέους έχουν επίπτωση στις εταιρικές 

αποφάσεις περί χρηματοδότησης και κατά πόσον προσθέτουν τελικά στην αξία της 

επιχείρησης, έχουν μπερδέψει τους ερευνητές από την εποχή της εργασίας των 

Modigliani και Miller (1958, 1961). Το σίγουρο είναι ότι έχουν επίπτωση, δε 

γνωρίζουμε όμως που οφείλονται ή πως συμβάλλουν στην εταιρική αξία. 
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Το βασικό πρόβλημα σχετικών ερευνών είναι πως θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε το 

ποσοστό του φόρου λόγω τεχνικών προβλημάτων που οφείλονται στα δεδομένα και 

λόγω πολυπλοκότητας του φορολογικού κώδικα. Άλλα προβλήματα είναι η μέτρηση 

της επίδρασης των φορολογικών συντελεστών σε προσωπικό επίπεδο, η κατανόηση της 

διαδικασίας πτώχευσης και τα επακόλουθα κόστη χρηματοοικονομικής δυσπραγίας. 

 

Η φορολογική λειτουργία μιας εταιρίας ορίζεται ως μια σειρά οριακών φορολογικών 

συντελεστών με κάθε συντελεστή να αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο 

αφαίρεσης τόκων. Η λειτουργία του φόρου γενικά είναι επίπεδη για μικρές αφαιρέσεις 

τόκων, επειδή οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται καθώς αυξάνονται τα έξοδα των 

τόκων. Αυτό συμβαίνει διότι οι αφαιρέσεις τόκων μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα, 

μειώνουν την πιθανότητα της εταιρίας να φορολογηθεί κι άρα, μειώνουν το φορολογικό 

όφελος των επιπλέον αφαιρέσεων τόκων.  

 

Τα βήματα της διαδικασίας που ακολουθούνται είναι τα εξής :  

1) Ποσοτικοποίηση του φορολογικού οφέλους του χρέους, ενσωματώνοντας το 

για να διαπιστωθεί η περιοχή του φορολογικού οφέλους. Υπολογίζεται στη συνέχεια το 

φορολογικό όφελος. Με την προσαρμογή της λειτουργίας της φορολογίας για τη 

φορολόγηση του προσωπικού εισοδήματος, το όφελος από την αφαίρεση του τόκου 

μειώνεται. 

2) Χρησιμοποίηση του φορολογικού συντελεστή για να διαπιστωθεί πόσο 

επιθετικά χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις το χρέος. Ποσοτικοποίηση μέσω παρατήρησης 

του σημείου όπου τα οριακά οφέλη αρχίζουν να φθίνουν, οπότε και η σχετική 

λειτουργία τείνει να φθίνει ή του σημείου όπου η κλίση της γραμμής, που απεικονίζει 

τη σχέση της λειτουργίας του φορολογικού ποσοστού προς τη δαπάνη πραγματικού 

επιτοκίου, γίνεται αρνητική (όταν ο λόγος αυτός είναι μικρότερος της μονάδας, 

σημαίνει ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί πολύ επιθετικά το χρέος, επειδή αναμένει 

μειωμένα φορολογικά οφέλη στο τελευταίο επίπεδο αφαίρεσης τόκων). Η χρήση αυτού 

του δείκτη για τη μέτρηση της επιθετικότητας στη χρήση του χρέους γίνεται για να 

διαπιστωθεί αν η εταιρική συμπεριφορά συνάδει με την επιλογή της Άριστης 

Κεφαλαιακής Δομής. 
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3) Μέτρηση της επιπρόσθετης αξίας μιας επιχείρησης αν χρησιμοποιούσε 

περισσότερο χρέος. Στην κατάσταση ισορροπίας, το κόστος της λειτουργίας του χρέους 

θα τέμνει το όφελος της λειτουργίας του φόρου. Σχετική είναι η ανάλυση των Engel, 

Erickson και Maydew (1998) που χρησιμοποίησαν τις αγοραίες αποδόσεις για να 

μετρήσουν απευθείας το φορολογικό όφελος του χρέους. 

 

Αφαιρώντας 1 χρηματική μονάδα
28

 τόκου η επιχείρηση μειώνει τη φορολογική της 

υποχρέωση κατά τον οριακό εταιρικό φορολογικό συντελεστή. Το ετήσιο φορολογικό 

όφελος των αφαιρέσεων των τόκων είναι το γινόμενο του οριακού εταιρικού 

φορολογικού συντελεστή με το επιτόκιο δανεισμού. Για την κεφαλαιοποίηση του 

φορολογικού οφέλους από παρούσες και μελλοντικές αφαιρέσεις τόκων η παραδοσιακή 

θεωρία των Modigliani και Miller προεξοφλεί το φορολογικό όφελος χρησιμοποιώντας 

το επιτόκιο δανεισμού. Ο Miller θεωρεί ότι η παραδοσιακή προσέγγιση αγνοεί την 

προσωπική φορολογία. Αν και οι πληρωμές τόκων βοηθούν τις επιχειρήσεις να 

μειώνουν την υποχρέωση φορολόγησης του εταιρικού εισοδήματος, το ποσό του τόκου 

φορολογείται από ένα συντελεστή Χ, οι δε πληρωμές των μετόχων φορολογούνται σε 

εταιρικό και ξανά σε προσωπικό επίπεδο. Ο φορολογικός συντελεστής εταιρικού 

εισοδήματος λογίζεται ως σταθερά, εντούτοις μεταβάλλεται. Άρα, πρέπει να μετρηθεί 

ως σταθμισμένος μέσος, βάσει των πιθανοτήτων μια επιχείρηση να πληρώσει ή να μην 

πληρώσει φόρους.  

 

Αυτή η λογική συνάδει με την οικονομική ερμηνεία του οριακού φορολογικού 

συντελεστή, που ορίζεται ως η Παρούσα Αξία της φορολογικής υποχρέωσης από την 

απόκτηση ενός επιπλέον δολαρίου σήμερα (Scholes, Wilson and Wolfson, 1992). 

Άλλος λόγος που εξηγεί αυτή τη μεταβλητότητα είναι ότι ο αποτελεσματικός 

συντελεστής είναι μια λειτουργία των προστατευτικών ασπίδων του χρέους και του μη 

χρέους. Όσο αυξάνεται ο τόκος ή άλλες αφαιρέσεις, μειώνεται η πιθανότητα η εταιρία 

να αποπληρώσει τους φόρους της κι άρα, να επωφεληθεί του φορολογικού οφέλους των 

επιπρόσθετων αφαιρέσεων τόκων. Στην ακραία περίπτωση που μια επιχείρηση 

προστατεύει πλήρως τα κέρδη της σε παρούσες και τρέχουσες περιόδους, ο οριακός 

φορολογικός συντελεστής ισούται με το μηδέν, το ίδιο και η φορολογική ωφέλεια. 

                                                 
28

 Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το δολάριο ως χρηματική μονάδα, μιας και η έρευνα λαμβάνει χώρα στις 

Η.Π.Α.  
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4.3.2.1 Επενδυτικές Ευκαιρίες 

 

Το χρέος μπορεί να έχει ιδιαίτερα αυξημένο κόστος σε επιχειρήσεις με άριστες 

επενδυτικές ευκαιρίες, δηλαδή οι εταιρίες που αναπτύσσονται πρέπει να χρησιμοποιούν 

το χρέος συντηρητικά. Η μέτρηση των ευκαιριών ανάπτυξης μπορεί να γίνει μέσω της 

χρήσης του δείκτη Tobin Q
29

 (Chung and Pruitt, 1994).  

 

4.3.2.2 Χρηματορροές και Ρευστότητα  

 

Οι χρηματορροές και η ρευστότητα μπορούν να επηρεάσουν το κόστος δανεισμού. Ο 

Myers (2001), ορίζει ότι η κυρίαρχη κεφαλαιακή δομή είναι αυτή για την οποία ισχύει 

αντίστροφη σχέση χρήσης χρέους και αποδοτικότητας. Δεδομένου του ορισμού της 

ρευστότητας, τα κόστη χρηματοοικονομικής δυσπραγίας είναι εκ των προτέρων 

αυξημένα για τις μη ευέλικτες επιχειρήσεις.  

 

Βέβαια, τα αποτελέσματα της μη ρευστότητας μπορούν να αντισταθμιστούν από την 

έννοια της ελεύθερης ταμειακής ροής (Free Cash Flow). Ο Jensen (1986)  πιστεύει ότι 

οι επιχειρήσεις με αυξημένη ελεύθερη ταμειακή ροή έχουν μάνατζερς πιο απείθαρχους 

κι άρα, λιγότερο συντηρητικούς απέναντι στο χρέος. Οι εταιρικοί μάνατζερς μπορεί να 

επιλέξουν συντηρητικές πολιτικές χρέους για να αυξήσουν την προσωπική χρησιμότητα 

που αποκομίζουν, παρά να αυξήσουν τον πλούτο των μετόχων. Δηλαδή μπορούν να 

οδηγήσουν την επιχείρηση σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου παρά σε δανεισμό. Το 

δανεισμό τον χρησιμοποιούν μόνο όταν απειλείται η ασφάλεια της δουλειάς τους. Ο 

Stultz (1990) πιστεύει ότι οι μάνατζερς μπορούν καλύτερα να πετύχουν τους στόχους 

τους, ελέγχοντας τους εταιρικούς φόρους, παρά πληρώνοντας υπερβολικά αυξημένες 

ταμειακές ροές ως πληρωμή τόκου. Επίσης, επιχειρήσεις που ανήκουν σε κλάδους με 

ασταθείς ή κυκλικές ταμειακές ροές μπορούν να χρησιμοποιήσουν συντηρητικά το 

χρέος.   

 

                                                 
29

 Ο δείκτης Tobins Q υπολογίζεται ως εξής :   
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4.3.2.3. Άλλοι Παράγοντες που επηρεάζουν την πολιτική δανεισμού 

 

Άλλοι παράγοντες που δύναται να επηρεάζουν την πολιτική δανεισμού είναι :  

o Η βιομηχανική συγκέντρωση 

Ο Phillips (1995) συνδέει τα χαρακτηριστικά της αγοράς προϊόντων με τη χρήση του 

χρέους και ο Chevalier (1995) θεωρεί ότι η βιομηχανική συγκέντρωση μπορεί να 

επηρεάσει τα επιθυμητά επίπεδα του χρέους. 

o Η μοναδικότητα του προϊόντος 

Ο Titman (1984) υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις που δημιουργούν μοναδικά προϊόντα 

πρέπει να χρησιμοποιούν το χρέος συντηρητικά. Αν μια επιχείρηση που παράγει ένα 

μοναδικό προϊόν ρευστοποιηθεί, θέτει αυξημένα κόστη στους πελάτες της εξαιτίας των 

μοναδικών απαιτήσεων παρεχόμενων υπηρεσιών για το προϊόν. Ακόμη, δημιουργεί 

αυξημένα κόστη για τους προμηθευτές και τους εργαζόμενους της, επειδή έχουν 

εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες, δηλαδή αποτελούν εξειδικευμένο κεφάλαιο που 

δεν μπορεί αλλού να χρησιμοποιηθεί. Άρα, η επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει χαμηλά 

επίπεδα χρέους για να αποφύγει την πιθανότητα αναγκαστικής ρευστοποίησης και τις 

συνακόλουθες επιπτώσεις. 

o Η χρηματοοικονομική ευελιξία 

Επιβάλλεται λιτή χρήση του χρέους για να απορροφούνται πιο εύκολα οι 

προσκρούσεις. Σύμφωνα με τον Myers (1999) πρέπει οι επιχειρήσεις να έχουν 

συνείδηση ότι είναι στον κλάδο και πρέπει, για να μπορούν να πιστεύουν ότι θα 

συνεχίσουν ότι θα είναι, να εκτιμούν ότι ο χρηματοοικονομικός συντηρητισμός τους 

επιτρέπει να επιβιώνουν από όλους τους οικονομικούς κύκλους και τις αλλαγές στα 

επίπεδα ανταγωνισμού. 

o Η ασυμμετρία πληροφόρησης 

Η διαφορά πληροφόρησης μεταξύ εσωτερικών και επενδυτών επηρεάζει τις 

χρηματοοικονομικές αποφάσεις της επιχείρησης. Οι Myers και Majluf (1984) 

πιστεύουν ότι αυτή η ασυμμετρία πληροφόρησης αποτελεί κίνητρο για τους μάνατζερς 

να προχωρήσουν στην έκδοση επιπλέον τίτλων. Όμως, επειδή η αγορά είναι 

αποτελεσματική (efficient market hypothesis) δεν ξεγελιέται κι αντιδρά αρνητικά στην 

κίνηση τους αυτή.  
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o Το μέγεθος εταιριών 

Οι μεγάλες, ευέλικτες και κερδοφόρες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μειωμένα κόστη 

πληροφόρησης όταν δανείζονται, ίσως επειδή αντιμετωπίζουν χαμηλά, εκ των 

προτέρων, κόστη χρηματοοικονομικής δυσπραγίας και είναι πιο διαφοροποιημένες ή 

επειδή το μέγεθος τους, τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν ευκολότερα 

χρηματοοικονομικές δυσχέρειες. 

o Οι εγγυήσεις Περιουσιακών Στοιχείων 

Όταν οι εγγυήσεις είναι αξιόλογες, οι επιχειρήσεις μπορούν να δανείζονται με 

ευνοϊκότερους όρους και το κόστος δανεισμού να παραμένει χαμηλό. Σύμφωνα με τους 

Hamada et al (1984) οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων φτάνουν στο σημείο όπου τα 

περιουσιακά στοιχεία παρέχουν οφέλη φορολογικής προστασίας, περνώντας 

αποτελεσματικά τα κέρδη της φορολογικής προστασίας στον πραγματικό κάτοχο του 

περιουσιακού στοιχείου. Επομένως, η τιμή του, που αποτελεί εγγύηση για το χρέος 

είναι μεγαλύτερη από αυτήν που θα είχε αν ο τόκος δεν αφαιρούνταν. Μια επιχείρηση 

επιτυγχάνει τις τεθείσες αποδόσεις λαμβάνοντας μια λειτουργική απόδοση και μια 

χρηματοοικονομική απόδοση που παρέχεται από τους τόκους φορολογικής προστασίας.  

 

Το φορολογικό όφελος, θα λέγαμε ότι είναι ο αποφευκτής ζημιών, εφόσον το χρέος 

χρησιμοποιείται κατάλληλα. Αν μια επιχείρηση πάψει να χρησιμοποιεί το χρέος, αλλά 

συνεχίσει να χρησιμοποιεί το περιουσιακό στοιχείο που αποτελούσε εγγύηση για το 

χρέος, η αξία της θα μειωθεί κατά το ποσό της φορολογικής ωφέλειας που θα 

αποκόμιζε. 

 

Σύμφωνα με τον Graham (2000) οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το χρέος πιο επιθετικά 

από ότι στις αρχές του 1980, τότε που ο διεθνής ανταγωνισμός ήταν σε χαμηλότερα 

επίπεδα. Σύμφωνα με αυτήν τη μελέτη, μια επιχείρηση, παρότι είχε χαμηλή 

πιστοληπτική διαβάθμιση (Credit Rating) από τη Moody’s λόγω αυξημένης 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης, υποστήριζε ότι η αυξημένη αυτή μόχλευση αποτελεί 

μια συνειδητή, στρατηγική προσπάθεια αύξησης της αξίας της μετοχής με σκοπό την 

πιο αποτελεσματική εκμετάλλευση της χρηματοοικονομικής της δύναμης.  
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Οι Titman and Grinblatt (1998) διαπίστωσαν ότι λόγω της διεθνοποίησης των 

κεφαλαιαγορών, έχουν μειωθεί σημαντικά τα κόστη των συναλλαγών που αφορούν το 

δανεισμό, κάτι που ενθαρρύνει την αύξηση της χρήσης του χρέους.  

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής δεν περιλαμβάνουν την προσωπική φορολογία 

ούτε τα μη φορολογικά κόστη και οφέλη του χρέους. Η κεφαλαιοποιημένη αξία των 

καθαρών αφαιρέσεων τόκων ισούται με το 4,3% της Αγοραίας Αξίας, ποσοστό χαμηλό, 

δεδομένου ότι χρησιμοποιείται το πριν τη λήψη του δανείου κόστος του χρέους ως 

ποσοστό προεξόφλησης. Αν όμως η προεξόφληση γίνει με το μετά την αφαίρεση του 

ποσοστού προσωπικής φορολογίας επιτόκιο, τα καθαρά οφέλη αφαίρεσης των τόκων 

αυξάνονται και κατά μέσο όρο ισούνται με 6–7% της αγοραίας αξίας της επιχείρησης. 

Η προσωπική φορολογία μειώνει τα μικτά κέρδη. Σύμφωνα με την έρευνα από το 1982 

ως το 1986 τα μείωνε κατά 60%, ενώ από το 1987 ως το 1990, λιγότερο από 30%. Άρα, 

η μείωση του συντελεστή προσωπικής φορολογίας έκανε το χρέος πιο ελκυστικό. Όπως 

έχουμε ήδη πει, οι μεγάλες, ευέλικτες και κερδοφόρες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 

μειωμένα κόστη χρηματοοικονομικής δυσπραγίας και είναι πιο διαφοροποιημένες λόγω 

του μεγέθους τους. Γι’ αυτές τις επιχειρήσεις τα μικτά κέρδη μετά την αφαίρεση των 

τόκων είναι μεταξύ 1–8% της αγοραίας αξίας τους και τα καθαρά κέρδη ανέρχονται στο 

0–3% αυτής. 

 

Γιατί μερικές επιχειρήσεις λαμβάνουν υπόψη τις αφαιρέσεις τόκων στο σημείο των 

οριακών φορολογικών οφελών, τη στιγμή που άλλες είναι πιο συντηρητικές; Υπάρχει 

μια καταστροφική κατάσταση, που πολύ σπάνια εμφανίζεται, και ωθεί την επιχείρηση 

να χρησιμοποιεί το χρέος πιο συντηρητικά. Στην κατάσταση αυτή μπορούν να βρεθούν 

μόνο οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το χρέος. Οι μεγάλες, ευέλικτες και 

κερδοφόρες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μειωμένα κόστη χρηματοοικονομικής 

δυσπραγίας και είναι πιο διαφοροποιημένες λόγω του μεγέθους του, επιστρέφουν πιο 

γρήγορα στην κερδοφόρα ζώνη. Για να χαθούν τα οφέλη λόγω της φάσης της 

καταστροφής, θα πρέπει η πιθανότητα να οδηγηθούμε σ’ αυτήν να είναι αυξημένη ώστε 

να οδηγηθούμε σε αυξημένα αναμενόμενα κόστη, τέτοια που να αντισταθμίζουν τα 

πιθανά φορολογικά οφέλη του χρέους. 
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Η σύγχρονη θεωρία περί αντιστάθμισης ορίζει ότι σκοπός είναι η επίτευξη ισορροπίας 

μεταξύ της φορολογικής ωφέλειας του χρέους και του κόστους του δανεισμού.  

 

4.4 Εμπειρική Εξέταση Της Σχέσης Των Αποφάσεων Μερισματικής Πολιτικής, 

Χρηματοδότησης Και Επενδύσεων  

 

4.4.1. Το Μοντέλο Του Serge Nadeau 

 

Ενώ έχουν γίνει πολλές έρευνες αναφορικά με το πώς η φορολογία επηρεάζει τις 

επενδύσεις της επιχείρησης και άλλες έρευνες που εξετάζουν την επίδραση  της 

φορολογίας στη χρηματοδότηση της επιχείρησης δεν είχε υπάρξει όμως μέχρι το 1988 

ένα μοντέλο που να συνδέει τις πραγματικές επενδυτικές αποφάσεις της επιχείρησης με 

τον τρόπο χρηματοδότησής τους. Αυτό το κενό ίσως να οφείλεται στην άποψη ότι οι 

επενδυτικές αποφάσεις της επιχείρησης είναι ανεξάρτητες από τις χρηματοδοτικές 

αποφάσεις τις
30

.  

 

Από φορολογική άποψη αυτή η θεωρία υποστηρίζει ότι οι φορολογικές πολιτικές δεν 

μπορούν να επηρεάσουν τις επενδυτικές αποφάσεις μέσω της επιρροής που 

αποδεδειγμένα ασκούν επί των χρηματοδοτικών αποφάσεων τα τελευταία χρόνια παρ’ 

όλα αυτά παρατηρείται μια στροφή από την λεγόμενη ‘separation theory’ αφού 

σημαντικότατες ερωτήσεις σχετικά με την επίδραση της φορολογίας πάνω στις 

επενδυτικές αποφάσεις παραμένουν χωρίς απάντηση. 

 

Έτσι το 1988 ο Serge Nadeau προσπάθησε να καλύψει αυτό το κενό παρουσιάζοντας 

ένα μοντέλο το οποίο εμφάνιζε ένα νέο κανάλι μέσα από το οποίο ο φόρος εισοδήματος 

φυσικών προσώπων (των επενδυτών) επηρεάζει τις (real) πραγματικές επενδύσεις. 

Αυτό το κανάλι ήταν το ποσοστό των κερδών που διανέμεται ως μέρισμα και το οποίο 

όπως είναι γνωστό επηρεάζει τόσο το ποσοστό προεξόφλησης όσο και την ταμειακή 

ροή μιας επιχείρησης. 

 

Το μοντέλο αυτό ασχολείται με τις μεταβλητές που επηρεάζουν τις αποφάσεις της 

επιχείρησης γι’ αυτό και αποτελείται από τρεις εξισώσεις.  

                                                 
30

 The Modigliani-Miller Separation Theory  
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α) μια εξίσωση που αφορά τα μερίσματα 

β) μια εξίσωση που αφορά το μίγμα εξωτερικής χρηματοδότησης 

γ) μια εξίσωση που αφορά τις επενδυτικές αποφάσεις. 

 

Οι πρώτες δυο εξισώσεις καθορίζουν το κόστος κεφαλαίου και την ταμειακή ροή ενώ η 

τρίτη εξίσωση χρησιμοποιεί το κόστος κεφαλαίου και την ταμειακή ροή ως inputs. 

 

Δηλαδή θα λέγαμε ότι το μοντέλο αυτό θεωρεί την διαδικασία επένδυσης – 

χρηματοδότησης σαν μια σειρά γεγονότων: 

  

1) Δεδομένων των φορολογικών επιπτώσεων και της θεωρίας της σηματοδότησης, 

η εταιρία αποφασίζει να διανέμει ένα συγκεκριμένο ποσοστό των κερδών της. 

Αυτή η απόφαση επηρεάζει τις άλλες αποφάσεις σε δυο επίπεδα. Κατ’ αρχήν 

δεδομένου του ύψους των κερδών, έχει ως αποτέλεσμα ένα συγκεκριμένο ύψος 

παρακρατηθέντων κερδών και κατά δεύτερο το επιλεχθέν ποσοστό μερίσματος 

επηρεάζει το κόστος ιδίου κεφαλαίου σε περίπτωση άντλησης χρηματοδότησης 

μέσω έκδοσης  νέων μετοχών 

 

2) Δεδομένων των κοστών ιδίων και ξένων κεφαλαίων η εταιρία επιλέγει  εκείνο 

το μίγμα χρηματοδότησης  που οδηγεί σε ελαχιστοποίηση του κόστους 

κεφαλαίου 

 

3) Δεδομένου πλέον το κόστος κεφαλαίου , του κόστους εργασίας και τις 

μελλοντικές ανάγκες παραγωγής προς κάλυψη της ζήτησης , η εταιρία βάζει 

στόχο ένα συγκεκριμένο ύψος επενδύσεων. Η πραγματοποίηση αυτού του 

στόχου όμως επηρεάζεται από την ταμειακή ροή της επιχείρησης.     

 

Όσον αφορά τη μερισματική πολιτική γεννάται το ερώτημα γιατί οι εταιρίες 

προβαίνουν σε απόδοση μερίσματος παρ’ όλο που αυτό συνεπάγεται ουσιαστικά μια 

φορολογική τιμωρία για τον κάθε επενδυτή. 
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Στο εξεταζόμενο μοντέλο γίνεται η υπόθεση πως το μέρισμα-στόχος είναι το 

αποτέλεσμα της εξισορρόπησης μεταξύ της εσωτερικής αξίας των μερισμάτων και του 

φορολογικού κόστους είσπραξης μερίσματος. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι η 

επιχείρηση θεωρούμενη ως ο αντιπρόσωπος του επενδυτή επιλέγει ένα ποσοστό 

απόδοσης μερίσματος για το οποίο ισχύει η σχέση. 

 

 

 

όπου 

=φορολογικός συντελεστής κεφαλαιακών κερδών 

 = προσωπικός φόρος εισοδήματος  και  

 =το φορολογικό κόστος ευκαιρίας των παρακρατηθέντων κερδών σε όρους 

μερίσματος  

 

όπου 

= εταιρικός φορολογικός συντελεστής διανεμηθέντων κερδών 

= εταιρικός φορολογικός συντελεστής μη διανεμηθέντων κερδών 

 

Ο Nadeau κατέληξε βάσει αυτού του μοντέλου, ύστερα από θεωρητική και εμπειρική 

μελέτη, στο συμπέρασμα ότι μια αύξηση στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων 

οδηγεί ceteris paribus σε  

 

1) Μείωση του μερίσματος ( άρα σε αύξηση της ταμειακής ροής)  

2) Αύξηση του κόστους ιδίου κεφαλαίων και συνεπώς σε αύξηση του συνολικού 

κόστους κεφαλαίων  της επιχείρησης 

3) Μείωση της επιθυμητής επένδυσης  

4) Μείωση μακροπρόθεσμα στις πραγματοποιούμενες επενδύσεις παρόλο που 

βραχυπρόθεσμα μπορεί  να εμφανιστεί μια αύξηση λόγω της αυξημένης 

ταμειακής ροής        
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Στα ίδια συμπεράσματα είχαν καταλήξει και οι Lintner (1962) και Gordon (1963), οι 

οποίοι στις εργασίες τους συμφωνούν ότι το ποσοστό απόδοσης που απαιτούν οι 

επενδυτές από μια μετοχή αυξάνει καθώς ελαττώνεται ο δείκτης μερίσματος προς 

κέρδη. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι οι επενδυτές, εκτιμούν ένα δολάριο των 

αναμενόμενων μερισμάτων υψηλότερα από ότι κερδίζει ένα  δολάριο των 

αναμενόμενων κεφαλαίων. Βέβαια με αυτήν την προσέγγιση δεν συμφωνούν οι Miller 

and Modigliani καθώς υποστηρίζουν ότι μπορεί τα μερίσματα  να παρουσιάζουν 

λιγότερο κίνδυνο απ΄ ότι τα αναμενόμενα κεφαλαιακά κέρδη αλλά όμως τα 

αναμενόμενα κεφαλαιακά κέρδη φορολογούνται με ένα χαμηλότερο ποσοστό (σε χώρες 

όπως οι ΗΠΑ) και έτσι ο επιπλέον κίνδυνος συμψηφίζεται με την φορολογική ωφέλεια.    

 

Σε παρόμοιο συμπέρασμα καταλήγει και ο νομπελίστας Stiglitz (1973) που  υποστήριξε 

ότι σε ένα κόσμο βεβαιότητας οι βέλτιστες επενδυτικές αποφάσεις της επιχείρησης δεν 

επηρεάζονται από ένα εταιρικό φόρο εισοδήματος όταν και εφόσον οι τόκοι 

αφαιρούνται ως έξοδα. Αυτό το συμπέρασμα διαφέρει, όπως και ο ίδιος ο Stiglitz 

αναφέρει, από το σχετικό συμπέρασμά του Harberger (1962). Ο Stiglitz μάλιστα 

αναφέρει ότι η διαφορά αυτή οφείλεται στο ότι στην έρευνα του Harberger υπάρχει 

παρανόηση μεταξύ του μέσου και του οριακού κόστους κεφαλαίου . Βέβαια μια 

πλειάδα αναλυτών που ακολούθησαν δεν φαίνονται να συμφωνούν με την άποψη του 

Stiglitz.  

 

Η κριτική που δέχθηκε η άποψη αυτή του Stiglitz έγκειται στο γεγονός ότι 

επικεντρώθηκε μόνο στις βέλτιστες επενδυτικές αποφάσεις μιας εταιρίας η οποία 

λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο κλάδο και έχει αγνοήσει την απαίτηση ύπαρξης 

μακροπρόθεσμης ισορροπίας σύμφωνα με την οποία οι μετά φόρων απόδοσης πρέπει 

να είναι οι ίδιες στον εταιρικό ( και άρα φορολογούμενο ) και στον  μη  εταιρικό ( και 

άρα μη φορολογούμενο ή λιγότερα φορολογούμενο) τομέα δεδομένου ότι υπάρχει 

ελευθερία στη ροή κεφαλαίων. 

 

Ο δεύτερος λόγος που δεν συμπίπτουν οι απόψεις του Harberger και του Stiglitz είναι 

ότι ξεκινούν από διαφορετικές υποθέσεις. Σύμφωνα με τον Harberger σκοπός της 

επιχείρησης είναι να μεγιστοποιήσει το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης των επενδύσεών 
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της (Wicksell) ενώ σύμφωνα με τον Stiglitz σκοπός της είναι να μεγιστοποιήσει τα 

κέρδη της μείον τους τόκους (Fisher). Το άριστο επίπεδο επενδύσεων είναι διαφορετικό 

κάτω από αυτά τα κριτήρια ακόμα όσο υπάρχει διαφορά μεταξύ του ποσοστού 

κερδοφορίας και του ποσοστού απόδοσης.  

 

4.4.2.  Εμπειρική Έρευνα: Εξέταση Της Επίδρασης Της Φορολογίας Στις 

Αποφάσεις Των Μάνατζερ Στην Μεγάλη Βρετανία  

 

Οι Alam & Stafford (1985), εξέτασαν την στάση των μάνατζερ έναντι της φορολογίας 

όσον αφορά πάντα τις επενδυτικές αποφάσεις. 

 

Συγκεκριμένα το 1985 πραγματοποίησαν μια έρευνα που κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος 

της αγγλικής βιομηχανίας προκειμένου να εξετάσουν κατά πόσο οι λήπτες αποφάσεων 

πιστεύουν ότι η φορολογία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις που πρέπει 

να παρθούν. Η υπόθεσή τους ήταν ότι αν αυτό συμβαίνει τότε και οι ίδιοι θα λαμβάνουν 

υπόψη τους την φορολογία κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 249 επιχειρήσεις από όλους τους βιομηχανικούς κλάδους. Οι επιχειρήσεις 

αυτές χωρίστηκαν ανάλογα με το μέγεθός τους σε μικρές (μέχρι 500 εργαζομένους), σε 

μεσαίες (μέχρι 2000 εργαζομένους) και σε μεγάλες (πάνω από 2000 εργαζομένους). Τα 

σημαντικότερα ερωτήματα και οι αντίστοιχες απαντήσεις παρουσιάζονται στους 

παρακάτω πίνακες:  

 

 Ερώτηση 1
η
  

Για να αξιολογήσετε αν θα πρέπει να προβείτε σε μια συγκεκριμένη επένδυση 

λαμβάνεται υπόψη σας το προ ή το μετά φόρων ποσοστό απόδοσης; 

 Μεγάλες  Μεσαίες  Μικρές Σύνολο 

Προ φόρων  33,3 62,2 67,4 51 

Μετά φόρων 65,7 37,8 28,3 47,8 

Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 1,0 0 4,3 1,2 

Αριθμός  εταιριών 105 98 46 249 
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Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, περίπου τα  2/3 των μεγάλων εταιριών 

λαμβάνουν υπόψη τους το μετά φόρων ποσοστό απόδοσης ενώ η κατάσταση είναι  

αντίστροφη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δεν χρησιμοποιείται το μετά φόρων ποσοστό 

απόδοσης λόγω της μεγάλης αστάθειας των φορολογικών συντελεστών και 

συνακόλουθα της πρόσθετης αβεβαιότητας που θα εισήγαγε στους υπολογισμούς μας ο 

φορολογικός παράγoντας. 

 

 Ερώτηση 2
η
  

Κατά την αξιολόγηση νέας επένδυσης ποια κριτήρια – μέθοδο χρησιμοποιείτε;  

 Μεγάλες  Μεσαίες  Μικρές Σύνολο 

Μέθοδος του χρόνου επανείσπραξης ή καμία 

μέθοδο 

18,1 

 

54,1 58,7 39,8 

Καθαρά παρούσα αξία και άλλες 

επιστημονικές μέθοδοι 

42,9 16,3 21,8 28,5 

Συνδυασμός των δύο παραπάνω 38,1 29,6 15,2 30,5 

Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 1,0 0 4,3 1,2 

Αριθμός  εταιριών 105 98 46 249 

 

Παρατηρούμε, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων 

χρησιμοποιούν απλοποιημένες μεθόδους αξιολόγησης των επενδύσεων κάτι που είναι 

ενδεικτικό του βάθους της ανάλυσής τους κατά την αξιολόγηση επενδύσεων και άρα 

και τη συνεκτίμηση άλλων παραγόντων όπως η φορολογία. 

 

 Ερώτηση 3
η
  

Ποια κατά την γνώμη σας είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν το ύψος 

των επενδύσεων της εταιρίας σας; 

 Μεγάλες  Μεσαίες  Μικρές Σύνολο 

Πωλήσεις & κερδοφορία 25,5 23,2 21,7 23,8 

Ταμειακές ροές & κέρδη 7,8 23,2 21,7 16,9 

Πωλήσεις & ταμειακές ροές 7,8 5,4 4,3 6,2 
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Πωλήσεις, ταμειακές ροές & κέρδη 9,8 10,7 21,7 12,3 

Κέρδη και ποσοστό απόδοσης 2,0 7,1 13,0 6,9 

Οικονομική ύφεση & άλλοι παράγοντες 21,6 10,7 - 13,1 

Επενδυτικά & φορολογικά κίνητρα  9,8 3,6 4,4 6,2 

Άλλοι 9,8 7,2 4,4 6,9 

Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 5,9 8,9 8,7 7,7 

Αριθμός  εταιριών 51 56 23 130 

 

Βλέπουμε ότι λίγες εταιρίες λαμβάνουν υπόψη τους τα φορολογικά κίνητρα καθώς 

αυτά θεωρούνται περιστασιακά και συνεχώς μεταβαλλόμενα. Έτσι δεν κρίνονται ως 

καθοριστικοί παράγοντες κατά την λήψη σχετικών αποφάσεων.  

Μάλιστα υπάρχει η άποψη ότι αν μια επένδυση κρίνεται επικερδής λόγω των 

φορολογικών κινήτρων που ισχύουν γι΄ αυτήν, τότε δεν θα πρέπει να αναλαμβάνεται . 

Παρόλα αυτά, υπάρχει συμφωνία ως προς το γεγονός ότι τα φορολογικά κίνητρα 

βελτιώνουν την ρευστότητα των επιχειρήσεων. Αυτή η πρόσθετη ρευστότητα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους όπως πχ. ανάληψη πρόσθετων επενδύσεων.  

 

Οι μελετητές για να πάρουν κάποια πληροφόρηση πάνω σε αυτό το θέμα υπέβαλλαν 

την εξής ερώτηση: 

 Αν η φορολογία μειωνόταν κατά 10% πως θα χρησιμοποιούσατε την 

επιπλέον ρευστότητά σας;  

 

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν προκύπτει ότι οι μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις θα 

επανεπένδυαν περίπου το 1/3 της πρόσθετης ρευστότητας ενώ η μεσαίου μεγέθους 

επιχειρήσεις τα 2/5.     

 

Σύμφωνα με τους Alam and Stafford οι ερωτηθέντες απάντησαν σε αυτήν την ερώτηση 

με βάση αυτό που θα αναδείκνυε την αξία τους ως μάνατζερ. Ακόμα και έτσι όμως 

φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι διατεθειμένες να επενδύσουν το μεγαλύτερο 

μέρος των φορολογικών ωφελειών που μια μείωση των φορολογικών συντελεστών 

συνεπάγεται.  
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 Ερώτηση 4
η
 

Υπάρχει η άποψη ότι οι εταιρίες δεν λαμβάνουν υπόψη τους την φορολογία όταν 

πρόκειται να κάνουν μια νέα επένδυση. Συμφωνείτε με αυτήν την άποψη; 

 Μεγάλες  Μεσαίες  Μικρές Σύνολο 

ΝΑΙ 26,7 32,7 43,5 32,1 

ΟΧΙ  69,5 65,3 54,3 65,1 

Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 3,8 2,0 2,2 2,8 

Αριθμός  εταιριών 105 98 46 249 

 

Τα αποτελέσματα αυτής της ερώτησης που απεικονίζονται στον παραπάνω πίνακα 

εισάγουν μια απόκλιση μεταξύ του τρόπου που ενεργούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις και του 

τρόπου με τον οποίο κρίνουν ότι θα έπρεπε να ενεργούν. 

 

 Ερώτηση 5
η
  

Πόσο σημαντική θεωρείται ότι είναι η φορολογία σε σύγκριση με άλλους παράγοντες 

όταν αποφασίζεται για τις επενδύσεις που θα πραγματοποιήσετε; 

 Μεγάλες  Μεσαίες  Μικρές Σύνολο 

Πάρα πολύ & πολύ σημαντική 31,4 35,7 21,7 31,5 

Αρκετά σημαντική 47,9 41,1 47,8 44,6 

Λίγο & καθόλου σημαντική 17,6 16,1 26,1 18,5 

Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 3,1 7,1 4,4 5,4 

Αριθμός  εταιριών 51 56 23 130 

 

Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η έρευνα αποδεικνύει ότι λίγες επιχειρήσεις 

λαμβάνουν υπόψη τους την φορολογία κατά την λήψη επενδυτικών αποφάσεων. 

Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις καθώς πρόκειται για 

μεγάλες επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος της βιομηχανίας. Βέβαια 

οι επενδυτικές αποφάσεις των περισσοτέρων εταιριών θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν ανελαστικές στις αλλαγές της φορολογίας ενώ ταυτόχρονα 

παρατηρείται και μια διάσταση μεταξύ των αντιλήψεων των μάνατζερ και των 

ακολουθούμενων από αυτούς πρακτικών.   
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4.5. Φορολογικά Κίνητρα Και Ελαφρύνσεις  

 

Τα φορολογικά κίνητρα που απαντώνται στην διεθνή οικονομία είναι διάφορα. Σχεδόν 

όλα είναι στην ίδια κατεύθυνση και την ίδια φιλοσοφία. Αναγνώριση μεγαλύτερων 

εξόδων, με στόχο η λογιστική εξίσωση «Έσοδα – Έξοδα = Φορολογητέα Κέρδη» , να 

τείνει μειούμενη. Τα φορολογητέα κέρδη, να είναι μικρότερα, ώστε και ο φόρος που θα 

οφείλεται από την επιχείρηση να είναι μικρότερος. Η διαφορά που θα προκύψει προς 

όφελος της επιχείρησης, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εποικοδομητικά, με στόχο την 

επανεπένδυση και την μεγαλύτερη απόδοση από την επιχείρηση. Ενδεικτικά 

φορολογικά κίνητρα, είναι τα εξής :  

 

4.5.1. Φορολογικές Διακοπές (tax holiday) 

 

Πρόκειται για πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων 

ορισμένων συνήθως κατηγοριών επιχειρήσεων πχ νέων βιομηχανικών επιχειρήσεων 

ξένων επενδύσεων κλπ οι φορολογικές αυτές διακοπές είναι συνήθως περιορισμένης 

διάρκειας και αποσκοπούν στο να προωθήσουν την οικονομική δραστηριότητα σε 

ολόκληρη την χώρα ή να προσελκύσουν ξένες επιχειρήσεις στην χώρα ή απλώς ντόπιες  

επιχειρήσεις σε ορισμένους κλάδους ή ορισμένες περιοχές της χώρας. Τέτοιες 

φορολογικές διακοπές έχουν χρησιμοποιηθεί και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται 

από πολλές χώρες του κόσμου ως κίνητρο για την προώθηση των στόχων οικονομικής 

πολιτικής.  

 

4.5.2. Επιταχυνομενες Αποσβέσεις (Accelerated Depreciation)  

 

Οι αποσβέσεις αποτελούν κόστος και αφαιρούνται από το ακαθάριστο εισόδημα 

προκειμένου να καθοριστεί το καθαρό εισόδημα των φορολογουμένων. Είπαμε επίσης 

ότι συνήθως οι αποσβέσεις υπολογίζονται με την ευθεία μέθοδο δηλαδή αφαιρείται για 

μια σειρά ετών ένα σταθερό ποσοστό αξίας των επενδύσεων ίσο με 1/n της αξίας της 

επένδυσης όπου n αποτελεί τον χρόνο οικονομικής ζωής της επένδυσης. Για να 

αποτελέσει όμως η φορολογία κίνητρο για επενδύσεις χρησιμοποιούμε την μέθοδο των 

επιταχυνόμενων αποσβέσεων. Σύμφωνα με αυτήν την μέθοδο, δίνεται η δυνατότητα 

στις επιχειρήσεις να αποσβέσουν μεγαλύτερα ποσοστά για ορισμένα χρόνια. Σε ακραίες 
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περιπτώσεις, μπορούμε να επιτρέψουμε στην επιχείρηση να προβεί σε αποσβέσεις 

ολόκληρου του ποσού των επενδύσεων για το έτος στο οποίο γίνεται η επένδυση.  

 

Αξίζει να τονιστεί πως με τη μέθοδο των επιταχυνόμενων αποσβέσεων, η επιχείρηση 

δεν κερδίζει φόρους. Απλά αναστέλλει την πληρωμή τους. Δηλαδή, αποσβένει 

ταχύτερα τον πάγιο εξοπλισμό της, αυξάνονται τα έξοδα της, μειώνεται το τελικό 

καθαρό αποτέλεσμα και τελικά υπολογίζεται ο φόρος σε μικρότερο ποσό κερδών. Όταν 

αποσβεστούν τα πάγια εν τέλει, η επιχείρηση χωρίς πλέον να έχει αποσβέσεις άρα 

χωρίς να έχει δικαίωμα μείωσης των κερδών της κατά το ποσό των αποσβέσεων, θα 

φορολογηθεί για το νέο ποσό και τελικά θα κληθεί να πληρώσει φορολογία 

υπολογισμένη στα κέρδη που εμφανίζει. Συνεπώς η επιχείρηση κερδίζει χρήματα προς 

το παρόν, τα οποία θα κληθεί να τα πληρώσει στο μέλλον, πιθανώς αυξημένα αν 

σκεφτούμε ορθολογικά πως ο κύκλος εργασιών θα ανέβει στα επόμενα χρόνια λόγω της 

νέας επένδυσης και τα τελικά κέρδη προ φόρων θα είναι υψηλότερα από τα σημερινά. 

Έτσι όμως κερδίζει τους τόκους από την χρησιμοποίηση των κεφαλαίων αυτών. Επίσης 

η επιχείρηση κερδίζει μια παροδική ρευστότητα στα πρώτα χρόνια της επένδυσης στα 

οποία, προφανώς και λόγω της επένδυσης, μπορεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα 

ρευστότητας. Η μέθοδος αυτή φαίνεται σαν άτοκο δάνειο από το κράτος, το οποίο 

χορηγείται στα πρώτα χρόνια της επένδυσης και αποπληρώνεται σταδιακά στα 

επόμενα.  

 

4.5.3. Προσθετές Αποσβέσεις Ή Αφορολόγητες Κρατήσεις 

 

Στην περίπτωση των πρόσθετων αποσβέσεων, επιτρέπουμε στην επιχείρηση να προβεί 

σε αποσβέσεις μεγαλύτερες της αξίας των επενδύσεων της ή να σχηματίσει 

αφορολόγητες κρατήσεις από τα καθαρά κέρδη προ φόρων με σκοπό να 

χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις. Οι πρόσθετες αποσβέσεις ή οι αφορολόγητες 

κρατήσεις συνεπάγονται και οριστική μείωση της φορολογικής υποχρέωσης σε 

αντίθεση με τις επιταχυνόμενες αποσβέσεις όπου ισχύει αναβολή της καταβολής των 

φόρων.  

Οι πρόσθετες αποσβέσεις και οι αφορολόγητες κρατήσεις, αποτελούν ένα έμμεσο 

σύστημα επιδότησης του κράτους προς τις επιχειρήσεις. Το πλεονέκτημα όμως έναντι 
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της άμεσης επιδότησης είναι ότι η επιχείρηση για να απολάβει το πλεονέκτημα αυτό 

πρέπει να είναι κερδοφόρα ενώ στην περίπτωση των άμεσων επιδοτήσεων, δύναται να 

επιδοτηθεί ζημιογόνος επιχείρηση. Όμως με την μέθοδο αυτήν δεν γνωρίζουμε το 

ακριβές ποσό το οποίο δίνεται σαν επιδότηση στην επιχείρηση.  

 

4.5.4. Εκπτώσεις Πλασματικών Δαπανών 

 

Ένα ακόμα κίνητρο που δύναται να δοθεί προς φορολογική ελάφρυνση των 

επιχειρήσεων προκειμένου να πραγματοποιήσουν επενδύσεις είναι και οι εκπτώσεις για 

αναγνώριση δαπανών που αφορούν ένα ποσοστό τζίρου ως δαπάνες προώθησης, ως 

προαγωγής της επιστημονικής έρευνας κλπ. Τα ποσά αυτά που αναγνωρίζονται ως 

δαπάνες εκπίπτουν από τον τζίρο και έτσι μειώνονται τα αποτελέσματα της 

επιχείρησης, μειώνονται τα κέρδη και τελικά φορολογούνται για λιγότερο ποσό και το 

ποσό του φόρου είναι μικρότερο από πριν. 

Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στην χώρα 

μας για την χορήγηση κινήτρων προώθησης στόχων οικονομικής πολιτικής όπως λχ 

αύξησης των επενδύσεων, διακλαδικής και περιφερειακής κατανομής τους κ.α. Τα 

κίνητρα αυτά έχουν την μορφή των επιταχυνόμενων και πρόσθετων αποσβέσεων ενώ 

σε κάποιες περιπτώσεις ισχύουν και οι εκπτώσεις πλασματικών δαπανών. Σήμερα ο 

Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων περιλαμβάνει περιορισμένες διατάξεις που 

σκοπεύουν να αποτελέσουν κίνητρα προώθησης της οικονομικής δραστηριότητας σε 

λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. 

 

4.6. Φορολογικά Κίνητρα Και Ελαφρύνσεις : Η Περίπτωση Της Ελλάδας  

 

Η φορολογία εισοδήματος και ιδιαίτερα ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 

χρησιμοποιείται από τους φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής σε ευρεία κλίμακα ως 

κίνητρο για την προώθηση διαφόρων οικονομικών στόχων.  Οι κυριότεροι στόχοι που 

συνήθως επιδιώκονται είναι η αύξηση των επενδύσεων και του παγίου κεφαλαίου της 

οικονομίας, η ορθολογική κατανομή των επενδύσεων τόσο ανάμεσα στους κλάδους 

όσο και ανάμεσα στις γεωγραφικές περιφέρειες, η προώθηση εξαγωγών κλπ. 

 



41 

 

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έζησε χειρότερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, την 

παγκόσμια οικονομική κρίση.  Έτσι λοιπόν, από τα μέσα του 2010 ξεκινά μια ιδιαίτερα 

δύσκολη περίοδος
31

 για την ελληνική οικονομία. Υπό την απειλή της χρεωκοπίας και 

της στάσης πληρωμών,, η χώρα μαζί με τους δανειστές της (υπόλοιπες χώρες της 

ευρωζώνης) από κοινού με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary 

Fund – IMF) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability 

Mechanism – ESM), λαμβάνονται επώδυνα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, τα 

οποία δημιουργούν ασφυκτική πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. 

Επιπλέον οι τράπεζες, σταματούν να δανείζουν στις επιχειρήσεις, επιτείνοντας ακόμα 

πιο πολύ το άσχημο κλίμα για τις επιχειρήσεις, οι οποίες αδυνατούν λόγω ρευστότητας 

να ανταποκριθούν και πολλές από αυτές διακόπτουν την λειτουργία τους, οδηγώντας 

στην ανεργία αρκετούς εργαζόμενους. Στο ήδη επιβαρυμένο οικονομικό περιβάλλον, 

προστίθεται και η πολιτική αστάθεια (συνεχόμενες εκλογικές διαδικασίες – 

δημοψήφισμα – οικουμενική κυβέρνηση – συνασπισμοί κομμάτων κ.α.), με στόχο την 

συμφωνία με την Ευρώπη αρχικά αλλά και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εν 

συνεχεία, σε δημοσιονομικά πλεονάσματα και περιορισμό της κρατικής σπατάλης.  

 

Στην προσπάθεια της κάθε κυβέρνησης από το 2010 έως και σήμερα για οικονομική 

ανάκαμψη, με τεράστια οικονομικά – δημοσιονομικά προβλήματα και με πελώριο 

αριθμό ανεργίας, οι μοναδικές πηγές εσόδων για το Κράτος, αποτελούν οι 

ιδιωτικοποιήσεις κρατικών συμμετοχών και περιουσίας καθώς και η αύξηση των 

φόρων. Η πρώτη πηγή, συχνά αποτέλεσε πεδίο σημαντικών αντεγκλήσεων και 

διαφωνιών της εκάστοτε κυβέρνησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και 

πολλές φορές με το σύνολο της κοινωνίας
32

. Για τους λόγους αυτούς η σχεδόν 

αποκλειστική πηγή εσόδων για το κράτος αποτελεί πλέον η φορολογία.  

 

                                                 
31

 Γκίνογλου, Ε. (2014). Εμπειρική διερεύνηση της επίδρασης των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης στην 

αξία των εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), Διδακτορική διατριβή 

που υποβλήθηκε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

σελ.59-62 
32

 Ενδεικτικά παραδείγματα, που αποτέλεσαν πεδίο αντιπαραθέσεων πολιτικών αλλά και κοινωνικών 

ήταν η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ στην Θεσσαλονίκη που μέχρι και δημοψήφισμα έγινε στους 

Θεσσαλονικείς, η περίπτωση της ιδιωτικοποίησης της ΤΡΕΝΟΣΕ σε ιταλική κοινοπραξία με ιδιαίτερα 

χαμηλό αντίτιμο σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η ιδιωτικοποίηση του λιμένα του Πειραιά 

στην κινέζικη εταιρία COSCO, η ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού κ.α.  
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Με αυτές τις δυσκολίες και τους περιορισμούς, η χώρα δεν μπορεί να χαράξει μια 

στρατηγική προσέλκυσης επενδύσεων στην βάση της παροχής γενναίων φορολογικών 

κινήτρων. Ίσως και σε αυτό το θέμα, να πιέζεται άμεσα ή έμμεσα από τις υπόλοιπες 

ευρωπαϊκές χώρες ώστε να μην γίνει η Ελλάδα φορολογικός παράδεισος, εις βάρος 

άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Νότου, που έχουν τα ίδια ή παρεμφερή οικονομικά – 

δημοσιονομικά προβλήματα (πχ Ιταλία). Το αποτέλεσμα, της σκληρής οικονομικής 

πολιτικής για δημοσιονομική προσαρμογή της Ελλάδας, στα όρια των υπόλοιπων 

χωρών της Ευρωζώνης, είναι η έλλειψη φορολογικών κινήτρων, που θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν ισχυρό πόλο έλξης επενδύσεων τόσο εγχώριων όσο και αλλοδαπών 

επιχειρήσεων.  

 

4.6.1 Αναπτυξιακοί Νόμοι  

 

Οι αναπτυξιακοί νόμοι, είναι οι νόμοι που ψηφίζει η Ελλάδα με σκοπό την βοήθεια της 

επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα των μεσαίων – μεγάλων και πολύ μεγάλων επενδύσεων. 

Κατά το παρελθόν, οι αναπτυξιακοί νόμοι, έδιναν περισσότερα κίνητρα προς 

φορολογική ελάφρυνση. Τα τελευταία χρόνια, συνυπολογιζόμενα όλα όσα 

περιγράφονται παραπάνω, οι νέοι αναπτυξιακοί νόμοι που ψηφίζονται, δίνουν λιγότερα 

φορολογικά κίνητρα.  

Από τους ιδιαίτερα σημαντικούς και πιο διαδεδομένος αναπτυξιακός νόμος που ίσχυσε 

στην Ελλάδα, είναι ο Ν. 1262/1982. Λόγω και της εποχής και δεδομένων των 

οικονομικών συγκυριών
33

 στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, την δεκαετία 1980-

1990, πολλές ιδιωτικές πρωτοβουλίες, επένδυσαν σε νέες πρωτοβουλίες, πολλές φορές 

κάνοντας χρήση τα ευεργετικά πλεονεκτήματα των αναπτυξιακών νόμων που ίσχυαν, 

δηλαδή του Ν.1116/1981, του Ν.1262/1982 και των μετέπειτα.  

 

                                                 
33

 Στις 28 Μαϊου του 1979, υπογράφεται η συμφωνία πλήρους ένταξης της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).Από τον Μάρτιο του 1983, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό 

αίτημα για την παροχή ειδικών οικονομικών ενισχύσεων «για την άρση των δυσμενών επιπτώσεων στην 

ελληνική οικονομία λόγω τη ένταξής της στην ΕΟΚ». Στα επόμενα έτη, ειδικότερα την τριετία 1985-

1987, η χώρα λαμβάνει μεγάλες ενισχύσεις στα πλαίσια των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων 

Προγραμμάτων. Το 1987, υπογράφεται και το πρώτο πακέτο Ντελόρ, με δικαιούχους τις φτωχότερες 

χώρες της κοινότητας, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Μιλάμε δηλαδή για μια δεκαετία από το 1980 

και έπειτα, όπου τόσο το κράτος όσο και οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες, βρήκαν κονδύλια για ανάπτυξη και 

μεγάλα έργα.  
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Τα κίνητρα που παρείχε ο Ν.1262/1982
34

 στις επιχειρήσεις είναι τα εξής :  

1. Επιχορήγηση Επενδύσεων : για την προώθηση παραγωγικών επενδύσεων που 

πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου νόμου, παρέχονται 

επιχορηγήσεις που συνίσταται σε κεφαλαιακή ενίσχυση εκ μέρους του 

Δημοσίου, σε ποσοστά ανάλογα με το ύψος της επένδυσης, 

2. Επιδότηση Επιτοκίου : για τις επενδύσεις του παρόντος νόμου, παρέχονταν 

επιδότηση τραπεζικών δανείων, ομολογιακών δανείων εκδιδόμενα σε δημόσια 

εγγραφή ή δανείων από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ληφθέντων για 

την πραγματοποίησή τους. Το ποσοστό επιδότησης είναι ίσο προς το ποσοστό 

επιχορήγησης που εγκρίθηκε και παρέχεται ανάλογα σε βάθος τριετίας,  

3. Αφορολόγητες Εκπτώσεις : για την μεταφορά ή ίδρυση επιχειρήσεων σε 

συγκεκριμένες περιοχές και την ίδρυση νέων παραγωγικών μονάδων, 

παρέχονταν εκπτώσεις από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων για μια τριετία 

μέχρι τις 31.12.1992,  

4. Αυξημένες Αποσβέσεις : για μια τριετία, μέχρι 31.12.1992, μπορούσαν οι 

επιχειρήσεις που θα πραγματοποιούσαν παραγωγικές επενδύσεις να προβαίνανε 

σε αυξημένες αποσβέσεις, υψηλότερα έξοδα και άρα χαμηλότερα κέρδη και 

φόρο.  

 

Στην Ελλάδα, σήμερα ο νόμος που παρέχει κίνητρα, φορολογικά και μη, για ανάπτυξη 

και ενίσχυση των επενδύσεων (αναπτυξιακός νόμος), είναι  ο Ν.4399/2015. Πιο 

συγκεκριμένα οι κυριότερες μορφές φορολογικών ευνοιών που δίνονται για την 

προώθηση είναι οι εξής
35

:  

1. Φορολογική Απαλλαγή, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή 

φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών που  τα  

οποία  προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού 

προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή 

αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής 

υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του 

επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού 

                                                 
34

 Ν.1262/1982, ΦΕΚ Α 79-16.06.1982 
35

 Άρθρο 10, Ν.4399/2016, ΦΕΚ 117-22.06.2016 
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εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο 

αποθεματικό,  

2. Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο 

χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του 

επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών,    

3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το 

Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 

που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού 

εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που 

εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη,  

4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία 

συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους 

(άρθρο 2, παρ. 31 Γ.Α.Κ.
36

) των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και 

συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη 

κρατική ενίσχυση, 

5. Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό σύστημα), 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67, του ίδιου νόμου,  

6. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών, 

σύμφωνα με το άρθρο 21 Γ.Α.Κ., με τα εξής είδη: 

a. ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία για την 

παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή 

έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις,  

b. δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης  επιχειρηματικού  

κινδύνου  άμεσα  ή  έμμεσα  σε  επιλέξιμες επιχειρήσεις 

 

Ο συγκεκριμένος αναπτυξιακός νόμος είναι σε ισχύ από τον Ιούνιο του 2016, ενώ 

βρισκόταν σε διαβούλευση ήδη από την προηγούμενη χρονιά. Σε συνδυασμό και με τις 

ενισχύσεις (βασικά σε χρήμα αλλά και σε επιδότηση θέσεων εργασίας) που παρέχονταν 

τις τελευταίες δύο δεκαετίες από τα ευρωπαϊκά προγράμματα επενδύσεων (Πακέτα 

                                                 
36

 Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (Γ.Α.Κ. - Κανονισμός 651/2014 της Επιτροπής) 
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Ντελόρ – Α και  Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης-, Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ –Δ’ Κ.Π.Σ.), 

αποτέλεσαν σημαντική ανάσα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων.  

 

Δυστυχώς όμως, τα πλεονεκτήματα του εκάστοτε αναπτυξιακού νόμου
37

, εξανεμίζονται 

όταν ληφθεί υπόψη, ο τεράστιος γραφειοκρατικός μηχανισμός του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης (που είναι ο κύριος φορέας υλοποίησης αυτών των νόμων), 

ο οποίος κατά γενική ομολογία, πολλών συμβούλων επιχειρήσεων αλλά και 

επιχειρήσεων που προσπάθησαν να τύχουν των ευνοϊκών διατάξεων των νόμων αυτών 

και να υπαχθούν σε κάποιον από αυτούς, ήταν τόσο δύστοκος και αναποτελεσματικός 

λόγω των τεράστιων καθυστερήσεων έγκρισης και ελέγχου, τα οποία πολλές φορές 

οδηγούσαν μέχρι και στην εγκατάλειψη εν τέλει των επενδυτικών σχεδίων της 

επιχείρησης.  

                                                 
37

 Σε αντίθεση με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που παρέχουν μόνο επιδότηση κόστους επένδυσης που θα 

μπορούσε να αντικατασταθεί και με τραπεζικό δανεισμό ή άλλα κεφάλαια, οι αναπτυξιακοί νόμοι, 

προσέφεραν και φορολογικά κίνητρα, τα οποία πολλές φορές ήταν ιδιαίτερα θελκτικά προς τις 

επιχειρήσεις.  
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Κεφάλαιο 5 Σύνταξη, Έγκριση και Δημοσίευση των 

Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Ανώνυμης Εταιρίας  
 

5.1 Γενικά
38

 

 

Ως διαχειριστική περίοδος της επιχείρησης ή αλλιώς εταιρική χρήση, ορίζεται το 

χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών απογραφών (ισολογισμών) για μια 

επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικά βιβλία.  

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της διαχειριστικής περιόδου κάθε ανώνυμης εταιρείας 

περιλαμβάνεται υποχρεωτικά σε άρθρο του καταστατικού της και όπως προαναφέρθηκε 

περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα
39

. 

Η ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να κλείνει την εταιρική της χρήση (διαχειριστική 

περίοδο) την 30ή Ιουνίου ή την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους
40 

 

 

Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να κλείνει τη διαχείρισή του:  

α) Το υποκατάστημα, πρακτορείο ή άλλη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπής 

επιχείρησης, κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή του το κεντρικό κατάστημα στην 

αλλοδαπή.  

β) Η ημεδαπή επιχείρηση, στην οποία μετέχει αλλοδαπή επιχείρηση με ποσοστό 50% 

τουλάχιστον, κατά το χρόνο που κλείνει τη διαχείρισή της η αλλοδαπή επιχείρηση.  

γ) Η ημεδαπή επιχείρηση στο κεφάλαιο της οποίας μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 

πενήντα τοις εκατό (50%) άλλη ημεδαπή επιχείρηση, στην οποία μετέχει αλλοδαπή 

επιχείρηση με το ίδιο ή μεγαλύτερο ποσοστό, κατά τον ίδιο χρόνο που κλείνει τη 

διαχείρισή της η αλλοδαπή επιχείρηση.  

δ) Η ημεδαπή επιχείρηση στο κεφάλαιο της οποίας μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 

πενήντα τοις εκατό (50%) άλλη ημεδαπή επιχείρηση, κατά το χρόνο που κλείνει τη 

διαχείρισή της η συμμετέχουσα επιχείρηση (άρθρα 26, παρ. 3 του Π.Δ. 186/92 και 29, 

παρ. 2 του Ν. 2238/94). 

                                                 
38

 Βλ. Δημητρακάς Αθ., «Σύνταξη, έγκριση και δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. των 

οικονομικών της καταστάσεων» , Περιοδικό Ε7  τευχ.63 04/05/2007 σ.863-871 
39

 Όπως προαναφέρθηκε, παλαιότερες διατάξεις με τις οποίες κατ’ εξαίρεση αναγνωρίζονταν η πρώτη 

χρήση ως περισσότεροι των δώδεκα μηνών (υπερδωδεκάμηνη χρήση), έχει πλέον καταργηθεί με την 

εφαρμογή από 01.01.2015, των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, του Ν. 4308/2014.  
40 άρθρα 26, παρ. 2 του Π.Δ. 186/92 και 29, παρ. 2 του Ν. 2238/94 
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Στα άρθρα 44 και 45 του Ν.2190/1920, ορίζεται η σειρά με την οποία διατίθενται τα 

κέρδη της Ανώνυμης Εταιρίας. Η τήρηση της ακολουθίας είναι υποχρεωτική από όλες 

τις επιχειρήσεις και δεν επιδέχεται άλλη μεταβολή.  

Στην λήξη λοιπόν της διαχειριστικής περιόδου προκύπτει στον λογαριασμό 82 

«Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) περιόδου», στον δευτεροβάθμιο λογαριασμό 82.01 

«Συγκέντρωση Αποτελεσματικών Λογαριασμών». Το ποσό που προκύπτει στον 

λογαριασμό αυτόν, μεταφέρεται κατά περίπτωση, στον δευτεροβάθμιο λογαριασμό 

82.02 «Καθαρό Κέρδος Περιόδου (Μετά από Φόρους)» ή 82.03 «Καθαρή Ζημία 

Περιόδου (Μετά από Φόρους)».  

Αυτό το υπόλοιπο είναι τα Καθαρά Κέρδη Χρήσης , τα οποία αυξάνονται ή μειώνονται 

ανάλογα. Έτσι λοιπόν :  

Αυξάνονται με τις Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγουμένων Χρήσεων και  

Μειώνονται κατά τους Λοιπούς μη ενσωματωμένους στο Λειτουργικό Κόστος Φόρους 

Μειώνονται κατά τον Φόρο Εισοδήματος Χρήσης, δηλαδή το ποσό το οποίο προκύπτει 

και υπολογίζεται από τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή, που ορίζει με 

Νομοθέτημα η Κυβέρνηση
41

. Το ποσό αυτό, μεταφέρεται στον λογαριασμό 49 

«Αποτελέσματα εις Νέο»  

 

Το ποσό αυτό διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 45  με την εξής σειρά :  

1. Αφαιρείται η κατά τον νόμο ή το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό 

Τακτικού Αποθεματικού ύψους 5% των καθαρών μετά φόρων κερδών, μέχρις 

ότου το Τακτικό Αποθεματικό γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του μετοχικού 

κεφαλαίου,  

2. Διανομή Πρώτου Μερίσματος στους μετόχους, τουλάχιστον 6% επί του 

καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου
42

,  

 

Το Υπόλοιπο των Κερδών διατίθεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει το καταστατικό και οι 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 

 

                                                 
41

 Ο συντελεστής Φορολογίας για την Ανώνυμη Εταιρία για το φορολογικό έτος 2016 ανέρχεται στο 

29%.  
42

 Βλ. και άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.876/1979, το άρθρο 3 

παρ.18,19 του Ν.2753/1999, και το άρθρο 25 του Ν.2789/2000 
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Εφόσον τα Κέρδη δεν επαρκούν για την ικανοποίηση όλων των δικαιούχων σύμφωνα 

με τα όσα ορίζει ο Νόμος τότε η διάθεση των κερδών γίνεται με την εξής σειρά: 

1. Παρακράτηση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος από τα καθαρά κέρδη 

χρήσεως  

2. Παρακράτηση ορισμένου ποσού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού 

σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος  

3. Διανομή μερίσματος στους μετόχους και τους λοιπούς δικαιούχους σύμφωνα με 

το καταστατικό της εταιρίας  

 

5.2 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Ανώνυμης Εταιρίας 

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του Ν.4308/2014 συνδυαστικά, προκύπτει ότι οι 

Ανώνυμες Εταιρίες, ανάλογα με το σύνολο του ενεργητικού του, τον κύκλο εργασιών 

τους και τον μέσο όρο απασχολούμενων κατά την διάρκεια της περιόδου, 

κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες
43

 :  

 Πολύ μικρές 

 Μικρές 

 Μεσαίες 

 Μεγάλες  

Με βάση τον συνδυασμό των άρθρων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, οι 

Ανώνυμες Εταιρίες, τηρούν το κατάλληλο διπλογραφικό σύστημα, προκειμένου, να 

είναι σε θέση να ενσωματώσουν όλα τα λογιστικά αρχεία που τηρούνται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου, οι οποίες περιλαμβάνουν :  

 Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, 

 Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, 

 Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, 

 Την Κατάσταση Χρηματοροών,  

 Το Προσάρτημα
44

 

 

                                                 
43

 Για περαιτέρω κριτήρια, ανάλυση και τρόπο κατάταξης των οντοτήτων, άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 
44

 Ανάλογα με την κατηγοριοποίηση και το μέγεθος της κάθε οντότητας, τηρούνται οι αντίστοιχες 

οικονομικές καταστάσεις.  
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Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων του Ν.4308/2014, σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρατίθενται στο 

παράρτημα Β, του ίδιου νόμου των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.  

 

Για τις εταιρείες που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το ανωτέρω εδάφιο 

δεν ισχύει για  (βλέπε παρακάτω ανάλυση για σύνταξη των ετησίων οικονομικών 

καταστάσεων με βάση τα Δ.Λ.Π.) 

Οι πράξεις του ισολογισμού, καθώς και το κλείσιμο αυτού, περατούνται μέσα σε 

τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, όπου το Διοικητικό 

Συμβούλιο, πρέπει να συντάξει την έγκριση της έκθεσης προς την Γενική Συνέλευση, η 

οποία θα εγκρίνει, το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από το κλείσιμο της χρήσης, τα 

πεπραγμένα της Διοίκησης.  

 

Οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά 

(Χρηματιστήριο Αξιών), υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις τους σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20, 

τηρουμένων των διατάξεων των παρ. 2 και 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 360/85, εντός 

προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη της οικονομικής τους χρήσης
45

. 

 

5.3 Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων  

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πριν την υποβολή τους για έγκριση στην Τακτική 

Γενική Συνέλευση των μετόχων, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

εταιρείας
46

.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις σε συνεδρίασή του, που 

χρονολογικά τοποθετείται μεταξύ της ημερομηνίας περάτωσης της σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων και της ημερομηνίας υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η οποία υποβάλλεται μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα 

                                                 
45

 Σύμφωνα με το άρθρο 2α του Π.Δ.360/85 (το οποίο προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 

3461/06) 
46

 Σύμφωνα με το άρθρο 42α, παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20 
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του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, για τα 

εισοδήματα που απέκτησαν μέσα σ΄ αυτήν
47

. 

 

Η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά όχι μόνο τον ισολογισμό, αλλά στο 

σύνολό τους τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, δηλαδή το Διοικητικό 

Συμβούλιο προβαίνει στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων που υποχρεούται 

κατά περίπτωση η Ανώνυμη Εταιρία να τηρεί, ανάλογα με το μέγεθός της.  

 

Στη συνέχεια, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μετά την έγκρισή τους από το 

Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των 

μετόχων. Στην περίπτωση που δεν εγκριθούν ως έχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο 

υποχρεούται να τις αναμορφώσει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Γενικής Συνέλευσης. 

Στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας, πρέπει να 

καταχωρείται η απόφαση του Δ.Σ. για τη διανομή των κερδών, πριν από την 

ημερομηνία συνόδου της Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση του ισολογισμού
48

.  

 

Το Προσάρτημα αποτελεί πλέον επίσημη οικονομική κατάσταση των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων και ως εκ τούτου εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί 

με τις υπόλοιπες. Αυτό σημαίνει ότι καταχωρείται στο πρακτικό του Διοικητικού 

Συμβουλίου ολόκληρο το κείμενο του προσαρτήματος.  

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και την έκθεση διαχείρισης, η οποία 

υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
49

, με την οποία παρέχει 

πληροφορίες για την εικόνα των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας. Η 

έκθεση αυτή, αναφέρει εκτός από τα οικονομικά στοιχεία για την πορεία της εταιρίας 

και την πρόβλεψη για την πορεία της εταιρίας, την έκθεση της εταιρίας στον κίνδυνο 

μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας, ταμειακών ροών 

καθώς και λοιπές πληροφορίες που είναι σημαντικές για την εταιρία, την πορεία της και 

το μέλλον της.  

 

 

                                                 
47

 βλ. ανωτέρω στην παρ. 4.2, εξαίρεση για Α.Ε. που έχουν τις μετοχές τους εισηγμένες στο Χ.Α. 
48

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της 3/24-11-1992 εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών (παρ. 7.8) 
49 

Σύμφωνα με το άρθρο 43α, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 
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5.4 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Ανώνυμης Εταιρίας 

 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αφού ενημερωθεί, λαμβάνει απόφαση για έγκριση 

των ανωτέρω υποβαλλόμενων καταστάσεων.  

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων έγκυρη απόφαση για έγκριση των 

ετησίων οικονομικών καταστάσεων ανώνυμης εταιρείας (οι οποίες προηγουμένως θα 

έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο), πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία 

τουλάχιστον διαφορετικά πρόσωπα
50 

που είναι : 

 

α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. 

 

β) Ο Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω 

προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό 

και 

 

γ) Ο υπεύθυνος για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. 

 

Έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, αν και δεν αναφέρεται ρητά στο νόμο, ότι και στην 

περίπτωση που η ιδιότητα του υπευθύνου για τη διεύθυνση του λογιστηρίου της 

εταιρείας, συμπίπτει με τις ιδιότητες των προσώπων που αναφέρονται στις ανωτέρω 

περιπτώσεις α΄ και β΄, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ένα 

ακόμη μέλος του για την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Η Διοίκηση δεν δέχεται ως έγκυρες τις οικονομικές καταστάσεις που δεν είναι 

υπογεγραμμένες από τρία τουλάχιστον διαφορετικά πρόσωπα. Τα παραπάνω πρόσωπα, 

σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των 

οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις 

αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
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 Σύμφωνα με το άρθρο 42α, παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20 
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5.5 Διάθεση Κερδών  

 

Όπως ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 45, του Κ.Ν. 2190/20, ως καθαρά κέρδη της 

ανώνυμης εταιρείας λογίζονται αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση, από τα 

πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των προβλεπομένων 

από το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. 

Στα άρθρα 44, 44α, 45, 46α και 43, παρ. 3δ του Κ.Ν. 2190/20 ορίζεται ο τρόπος 

διάθεσης (διανομής) των καθαρών κερδών της ανώνυμης εταιρείας. Παράλληλα όμως, 

ισχύουν και οι διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67
51

. 

 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται κράτηση ορισμένου ποσοστού από τα 

καθαρά κέρδη, για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και τη διανομή του 

πρώτου μερίσματος. Αν μετά από αυτές τις κρατήσεις, παραμένει υπόλοιπο ποσό 

καθαρών κερδών, διατίθεται κατά τα όσα ορίζει το καταστατικό της εταιρείας. 

Τα διανεμόμενα κέρδη λαμβάνονται από το υπόλοιπο των κερδών που απομένει μετά 

την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος (εξαιρούνται οι τραπεζικές και 

ασφαλιστικές εταιρείες - άρθρο 99, παρ. 1 του Ν. 2238/94).  

 

Κατά συνέπεια προκύπτει ότι το τακτικό αποθεματικό που σχηματίζουν οι ημεδαπές 

ανώνυμες εταιρίες και τα κέρδη που διανέμουν (μερίσματα, αμοιβές μελών διοικητικού 

συμβουλίου, κέρδη στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό) είναι ελεύθερα φόρου, καθόσον 

προέρχονται από το υπόλοιπο των κερδών που προκύπτει μετά την αφαίρεση από αυτά 

του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, ο οποίος αποτελεί εταιρικό βάρος της 

εταιρείας
52

. 

 

Με τελευταίες διατάξεις του Ν.4172/2013, τα κέρδη από μερίσματα (διανομή), 

επιβαρύνονται με φόρο, ο οποίος κρατείται κατά την διανομή του
53

 από την εταιρία, 

δηλώνεται δε στην ατομική φορολογική δήλωση του μετόχου και εξαντλείται η 

φορολογική υποχρέωση με την παρακράτηση αυτήν.  

                                                 
51

 ‘Όπως τροποποιήθηκε κατ΄ αρχήν με το άρθρο 1 του Ν. 876/79 και στη συνέχεια με την παρ. 18 του 

άρθρου 3 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α΄ 249/17-11-1999), το άρθρο 25 του Ν. 2789/2000 (ΦΕΚ Α΄ 21/11-

2-2000) και το άρθρο 10 του Ν. 3460/2006 (ΦΕΚ Α΄ 105/30-5-06).  
52

 Βλέπε 1112918/10736/ΠΟΛ. 1248/12-11-92 και 1045732/10183/ΠΟΛ. 1120/30-3-93 εγκ. Υπ. Οικ. 
53

 Πιο συγκεκριμένα, εντός διμήνου από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για έγκριση διανομής 

μερίσματος, παρακρατείται φόρος 15%.  
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Η διανομή των καθαρών κερδών ανώνυμης εταιρείας, τελεί υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις και απαγορεύσεις, που είναι οι εξής: 

 

• Απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών, μέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των 

εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης), εκτός αν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των 

εξόδων αυτών είναι μικρότερο από το άθροισμα των προαιρετικών αποθεματικών και 

του υπολοίπου των κερδών εις νέο
54

. 

 

• Απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών στους μετόχους, εφόσον, κατά την 

ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της 

εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο 

υπόδειγμα του Ν.4308/2014, είναι ή θα γίνει, μετά από τη διανομή αυτή, κατώτερο από 

το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η 

διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτό του 

μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να 

καταβληθεί
55

. 

 

• Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 

αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που 

προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται 

και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το 

ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν 

για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό (άρθρο 

44α, παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20)
56

. 

 

5.5.1 Τακτικό αποθεματικό 

 

Με τον όρο Τακτικό Αποθεματικό εννοούμε το κεφάλαιο που υποχρεούται να 

σχηματίζει η επιχείρηση, από τον Νόμο, με σκοπό την κάλυψη ενδεχόμενων ζημιών 

                                                 
54

 Άρθρο 43, παρ. 3δ του Κ.Ν. 2190/20 
55

 Άρθρο 44α, παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 
56 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του παρ. 2 του Ν. 3453/2006 (ΦΕΚ Α΄ 74/06), για την εφαρμογή της παρ. 2 του 

άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων, 

που προέρχονται από την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).  



54 

 

που θα προκύψουν στην διάρκεια ζωής της επιχείρησης. Σε κάθε εταιρική χρήση 

λοιπόν, αφαιρείται υποχρεωτικά από το σύνολο των καθαρών κερδών, το ένα εικοστό 

(1/20) τουλάχιστον αυτών, για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για 

το σχηματισμό του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει 

το ένα τρίτον (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του 

τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών (άρθρο 44 του Κ.Ν. 

2190/20). Η κράτηση για τακτικό αποθεματικό υπολογίζεται στα καθαρά κέρδη της 

χρήσης μετά την αφαίρεση των ζημιών προηγουμένων χρήσεων, αν υπάρχουν, και του 

φόρου εισοδήματος
57 

 

 

Σημειώνεται ότι η ανώνυμη εταιρεία δεν υποχρεούται στη δημιουργία τακτικού 

αποθεματικού στις εξής περιπτώσεις: 

 Όταν αυτό φθάσει να καλύπτει το 1/3 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου. 

  Όταν ο φόρος εισοδήματος υπερκαλύπτει το σύνολο των καθαρών κερδών της 

χρήσης (57/1990 γνωμ. του Ε.ΣΥ.Λ.). Στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατός 

ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού, διότι δεν υπάρχουν πραγματικά κέρδη. 

  Όταν τα κέρδη της χρήσης υπερκαλύπτονται από ζημίες προηγούμενων 

χρήσεων. 

 

5.5.2 Πρώτο μέρισμα 

 

Σύμφωνα με την δεύτερη παράγραφο του άρθρου 45 περ.β’ του Κ.Ν.2190/1920, σε 

κάθε εταιρική χρήση αφαιρείται υποχρεωτικά από το σύνολο των καθαρών κερδών, 

ποσό ίσο με έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου, για την καταβολή πρώτου μερίσματος
58

.  Όπως ορίζουν οι διατάξεις της 

παρ. 1 του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/6759,  οι ανώνυμες εταιρείες είναι υποχρεωμένες να 

διανέμουν κάθε έτος σε μετρητά στους μετόχους το 35% τουλάχιστον των καθαρών 

κερδών, μετά την αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού και των κερδών από την 

εκποίηση μετοχών οι οποίες κατέχονται τουλάχιστον από δεκαετίας και 

                                                 
57

 Βλέπε 1112918/10736/ ΠΟΛ. 1248/12-11-92 και 1045732/10183/ΠΟΛ. 1120/30-3-93 εγκ. Υπ. Οικον. 
58 Παράλληλα με την ως άνω διάταξη ισχύουν και οι διατάξεις του άρθρου 3 του A.N. 148/1967. 
59

  Όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο3 του Ν.2753/1999 και στην συνέχεια με το άρθρο 25 του 

Ν.2789/2000, 
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αντιπροσωπεύουν συμμετοχή μεγαλύτερη του 20% επί του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου θυγατρικής τους  εταιρείας, εφόσον το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο από 

εκείνο που προκύπτει με βάση το άρθρο 45, παρ. 2, περ. β΄ του Κ.Ν. 2190/20, είναι 

δηλαδή μεγαλύτερο από το 6% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.  

 

Οι παραπάνω διατάξεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Α.Ν. 

148/67, δεν εφαρμόζονται εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία του 

65% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφασίσει την διανομή 

μικρότερου μερίσματος όχι όμως μικρότερο από 6% επί του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή όμως, το μη διανεμόμενο μέρισμα μέχρι 

του ποσοστού 35% επί των καθαρών κερδών, μεταφέρεται στα βιβλία της εταιρείας σε 

ειδικό αποθεματικό προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό υποχρεούται η 

ανώνυμη εταιρεία εντός τετραετίας από το χρόνο του σχηματισμού του να το 

κεφαλαιοποιήσει, με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους 

δικαιούχους μετόχους.  

 

Τα ανωτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67, δεν 

εφαρμόζονται, δηλαδή δεν απαιτείται υποχρεωτική διανομή στους μετόχους 

μερίσματος ίσου με το 35% των κερδών, ούτε υποχρέωση κεφαλαιοποίησης της 

επιπλέον διαφοράς κερδών (μεταξύ του 35% των κερδών και του 6% του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), εφόσον η Γενική Συνέλευση δια πλειοψηφίας 

του 70% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το αποφασίσει. Στην 

περίπτωση αυτή, η διαφορά δεν θα εμφανισθεί σε λογαριασμό αποθεματικού αφού δεν 

προβλέπεται τούτο στο νόμο. Αυτονόητο είναι ότι διανέμεται υποχρεωτικά στους 

μετόχους μέρισμα, ίσο τουλάχιστον με το 6% του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου60. 

Έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων, στην οποία 

παρίσταται ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο δια της φυσικής παρουσίας των μετόχων, 

δύναται να αποφασίσει με ομοφωνία, όμως, τη μη διανομή στους μετόχους οιουδήποτε 

                                                 
60

  Σχετικά με την ερμηνεία των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67 (παρ. 18 και 

19 του άρθρου 3 του Ν. 2753/99), έχει εκδοθεί η με αριθμ. 1030026/10403/ΠΟΛ. 1108/22-3-2000 

εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών 
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μερίσματος, εκ του υπολειπομένου μετά την υποχρεωτική κράτηση για τακτικό 

αποθεματικό. 

 

5.5.3 Πρόσθετο μέρισμα - Διάθεση υπολοίπου ποσού καθαρών κερδών 

 

Μετά τις παραπάνω υποχρεωτικές από το νόμο κρατήσεις για το σχηματισμό τακτικού 

αποθεματικού και τη διανομή πρώτου μερίσματος, το υπόλοιπο καθαρών κερδών που 

τυχόν απομένει, διατίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας
61

. 

Από την  περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/20 προκύπτει 

ότι, μόνο το καταστατικό μπορεί να ορίζει πως θα διατίθεται το υπόλοιπο των ετησίων 

κερδών της εταιρείας, μετά τις υποχρεωτικές κρατήσεις για τακτικό αποθεματικό και 

πρώτο μέρισμα. Γι΄ αυτό είναι σκόπιμο να υπάρχει στο καταστατικό πρόβλεψη για το 

πως θα διανεμηθεί το υπόλοιπο των κερδών της χρήσης ή τουλάχιστον γενική ρήτρα με 

την οποία θα επαφίεται η διανομή του υπολοίπου των κερδών της χρήσης στην κρίση 

της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

 

Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών μπορεί να διατεθεί, για καταβολή προσθέτου 

μερίσματος στους μετόχους, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με 

έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται δωρεάν στους μετόχους αντί προσθέτου 

μερίσματος, για καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για 

σχηματισμό αποθεματικών κ.λπ. ή μεταφέρεται προς διάθεση στην επόμενη χρήση.  

 

5.5.4 Καταβολή μερίσματος 

 

Το μέρισμα καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Το 

άρθρο 1 του Ν.Δ. 1195/42 ορίζει ότι μετά την πάροδο πενταετίας από το έτος που 

γεννήθηκε η απαίτηση, μερίσματα μη απαιτηθέντα παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου. 

Το μέρισμα, αποτελεί για το δικαιούχο μέτοχο εισόδημα από "κεφάλαιο"
62

, υπόκειται 

σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος με συντελεστή 15%
63

 και εξαντλείται η 

φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου μετόχου για το εισόδημα αυτό. 

                                                 
61

 Άρθρο 45, παρ. 2, περ. γ΄ του Κ.Ν. 2190/20 
62

 Άρθρο36, Κεφάλαιο Ε’, Ν.4172/2013 
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5.5.5 Σχηματική Απεικόνιση Υπολογισμού Τακτικού Αποθεματικού, Καταβολής 

Πρώτου Μερίσματος   

 

Ο Νόμος Περί Ανωνύμων Εταιριών ορίζει στο άρθρο 44 πως κάθε Ανώνυμη Εταιρία 

οφείλει να προβαίνει κάθε χρόνο στην αφαίρεση του ενός εικοστού των καθαρών 

κερδών, ήτοι 5%, για τον σχηματισμό του Τακτικού Αποθεματικού. Η υποχρέωση 

αυτήν παύει από την Εταιρία όταν το ύψος του Τακτικού Αποθεματικού φθάσει το ένα 

τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου.  

 

Πίνακας 1. Σχηματική Απεικόνιση του σχηματισμού Τακτικού Αποθεματικού και διανομής Α’ 

Μερίσματος από Επιχείρηση που τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. 

1. Yπολογισμός τακτικού αποθεματικού   

Kαθαρά κέρδη βάσει ισολογισμού  Α 

μείον: - Ζημίες Προηγούμενης Χρήσης     

μείον  - Ζημίες Προηγουμένων Χρήσεων  

μείον: - Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων Β 

    

           - Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Γ 

Α - Β - Γ= Δ 

μείον: αναλογών φόρος ( Δ x 29%)= Ε 

     

Yπόλοιπο κερδών   

                                                  Δ - Ε = Ζ 

    

Άρα: Tακτικό αποθεματικό ( Ζ x 5%) = Η 

Yπόλοιπο κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού   

Ζ - Η = Θ 

2. Yπολογισμός πρώτου μερίσματος:   

     

α. Bάσει του άρθρου 45 του κωδ. ν. 2190/1920:    

Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου x 6% = Ι 

μείον: αναλογών φόρος ( Ι x 29%) = Κ 

    

καθαρό ποσό   

Ι - Κ = Λ 

β. Bάσει του άρθρου 1 του Ν.876/1979 (όπως ισχύει): Θ x 35% = Μ 

                                                                                                                                               
63

 Άρθρο 40, Κεφάλαιο Ε’, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 112, του 

Ν.4387/2016 
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5.6 Δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, κλπ.) 

 

Τελευταίο στάδιο στη διαδικασία του κλεισίματος της χρήσης μίας ανώνυμης εταιρείας 

είναι η δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
64

.  

 Η δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων επιβάλλεται με το άρθρο 43β 

του ΚΝ 2190/1920. 

  

Η δημοσιότητα επιτυγχάνεται με τη δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του 

Επιμελητηρίου (Γ.Ε.ΜΗ). Εν συνεχεία, οι καταστάσεις, μεταβιβάζονται προς 

καταχώριση τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανωνύμων 

Εταιρειών της Περιφέρειας όπου υπάγεται η εταιρεία.  

 

5.6.1 Στοιχεία που δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ 

 

 Τα στοιχεία που δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ είναι: 

1. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις, 

2. Η έκθεση διαχείρισης και  

3. Η γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, 

εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική 

συνέλευση. 

 

Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, (εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν 

οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος), απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης 

της έκθεσης διαχείρισης. Για το σκοπό της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ο 

καθορισμός του μεγέθους των επιχειρήσεων γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 

4308/2014. 

 

Όταν με βάση την παράγραφο 6 του άρθρου 38, του Ν.4308/2014, απαιτείται γνώμη 

νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η 

έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο 
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 Βλ. Μιχελινάκης Βαγγ. «Η Δημοσιότητα των Οικονομικών Καταστάσεων», Περιοδ. Επιχείρηση 

Τευχ.26, Ιουν.07 
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νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου, 

ενώ συνοδεύονται επίσης και από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.  

 

Ο χρόνος δημοσίευσης των παραπάνω στοιχείων είναι είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν 

από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα κληθεί να εγκρίνει τις 

καταστάσεις αυτές. Σημειώνεται ότι η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται το 

αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης. Άρα, για εταιρείες με κλείσιμο 

χρήσης την 31η Δεκεμβρίου η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί έως την 30η 

Ιουνίου του επομένου έτους
65

. Σε αυτή την περίπτωση οι παραπάνω καταστάσεις πρέπει 

να δημοσιευθούν έως την 10η Ιουνίου εκάστου έτους
66

.  

 

Για τη δημοσίευση στον Τύπο
67 

πρέπει να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 

του ΚΝ 2190/1920, δηλαδή οι καταστάσεις να δημοσιευθούν:  

1. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την 

κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη 

χώρα. 

  2. Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: 

εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως 

καθαρά οικονομικές εφημερίδες, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 (πέντε 

χιλιάδων) φύλλων την ημέρα καθ΄ όλη την τριετία και πληρούν τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου 

και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό 

εφημερίδας ως οικονομικής. 

3. Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που 

εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην 

περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις 

εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα 

της. 
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 Άρθρο 25 του ΚΝ 2190/1920 
66

 Εξαιρετικά για την πρώτη χρήση εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, του Ν.4308/2014, 

η προθεσμία αυτήν παρατάθηκε.  
67

 Άρθρο 43β ΚΝ 2190/1920 



60 

 

 Αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου 

Αθηναίων, οι παραπάνω καταστάσεις πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή 

εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε 

περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή 

εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, 

στην οποία υπάγεται η εταιρεία. 

 

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα 

κριτήρια του άρθρου 1 του ΝΔ 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν 4286/1963 

αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως 

εβδομαδιαίες για 3 (τρία) τουλάχιστον χρόνια. 

 

Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα 

έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να 

αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην μερίδα 

της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που 

συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και 

Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε 

στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα 

Παρακάτω, παρατίθενται πίνακες με τα χρονοδιαγράμματα που τηρεί η ανώνυμη 

εταιρία, όταν η εταιρική χρήση ολοκληρώνεται στις 31/12 εκάστου έτους και στις 30.06 

αντίστοιχα.  
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Πίνακας 2 : Χρονοδιάγραμμα Σύνταξης, Έγκρισης και Δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων για 

ανώνυμες εταιρίες που κλείνουν εταιρική χρήση στις 31/12/ΧΧ 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Έως 30.4.ΧΧ+1 Εκτύπωση των οικονομικών καταστάσεων .Υπογραφή τους από τον Πρόεδρο του ΔΣ, τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον προϊστάμενο του λογιστηρίου 

Έως 7.6.ΧΧ+1 Συνεδρίαση του ΔΣ για έγκριση έκθεσης διαχείρισης προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, 

απόφαση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης την 30.6.ΧΧ+1  και πρόσκληση προς τους 

μετόχους. 

Έως 7.6.ΧΧ+1 Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και της πρόσκλησης των μετόχων σε Τακτική Γενική 

Συνέλευση, σε πολιτική, οικονομική και τοπική εφημερίδα. Έκδοση διπλότυπου είσπραξης και 

ΤΑΠΕΤ για τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στο ΦΕΚ. Έκδοση διπλοτύπου 

είσπραξης και ΤΑΠΕΤ για τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο ΦΕΚ. 

Έως 10.6.ΧΧ+1 Υποβολή των στοιχείων στο ΓΕΜΗ και την Ιστοσελίδα της Εταιρίας. 

Έως 30.6.ΧΧ+1 Γενική Συνέλευση των μετόχων 

Μετά τις 

20.7.ΧΧ+1 

Παρακολούθηση της πορείας των δημοσιεύσεων στο ΦΕΚ, ώστε να ληφθούν τα σχετικά φύλλα, 

μόλις γίνουν οι δημοσιεύσεις 

 

 
Πίνακας 3: Χρονοδιάγραμμα Σύνταξης, Έγκρισης και Δημοσίευσης  των Οικονομικών Καταστάσεων για 

Εταιρίες Που κλείνουν Εταιρική Χρήση στις 30/06/ΧΧ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Έως 31.10.ΧΧ Εκτύπωση των οικονομικών καταστάσεων. Υπογραφή τους από τον Πρόεδρο του ΔΣ, τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον προϊστάμενο του λογιστηρίου 

Έως 7.12.ΧΧ Συνεδρίαση του ΔΣ για έγκριση έκθεσης διαχείρισης προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, 

απόφαση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης την 31.12.ΧΧ  και πρόσκληση προς τους 

μετόχους. 

Έως 7.12.ΧΧ Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και της πρόσκλησης των μετόχων σε Τακτική Γενική 

Συνέλευση, σε πολιτική, οικονομική και τοπική εφημερίδα. Έκδοση διπλότυπου είσπραξης και 

ΤΑΠΕΤ για τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στο ΦΕΚ. Έκδοση διπλοτύπου 

είσπραξης και ΤΑΠΕΤ για τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο ΦΕΚ. 

Έως 10.12.ΧΧ Υποβολή των στοιχείων στο ΓΕΜΗ και την Ιστοσελίδα της Εταιρίας. 

Έως 31.12.ΧΧ Γενική Συνέλευση των μετόχων 

Μετά τις 

20.1.ΧΧ+1 

Παρακολούθηση της πορείας των δημοσιεύσεων στο ΦΕΚ, ώστε να ληφθούν τα σχετικά φύλλα, 

μόλις γίνουν οι δημοσιεύσεις 
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Κεφάλαιο 6 Διαφορές Ε.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Α. 
  

6.1 Εισαγωγή 

  

Tα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ή Διεθνή Πρότυπα Xρηματοοικονομικής Αναφοράς) 

είναι μια επιλεγμένη σειρά γενικά παραδεγμένων λογιστικών αρχών και μεθόδων, που 

αποβλέπουν στην κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων των 

εταιρειών με εισηγμένες κυρίως τις μετοχές τους σε Xρηματιστήριο, μετά από 

αποτίμηση των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στην 

πραγματική («εύλογη») αξία τους, ώστε οι παρεχόμενες με αυτές χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες να είναι ομοιόμορφες και αξιόπιστες σε Διεθνές επίπεδο
68. 

Διανύουμε το 

ενδέκατο έτος εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τις εταιρείες που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αξιών, δεδομένου ότι η υποχρεωτική δημοσίευση των οικονομικών 

καταστάσεων με βάση τα Δ.Π.Χ.Π., καθίσταται το έτος 2005. 

 

Στο παρακάτω κεφάλαιο, γίνεται μια προσπάθεια  να παρουσιαστούν οι βασικές 

διαφορές μεταξύ της ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας (ΚΝ 2190/1920 και Ε.Λ.Π) και 

των ΔΠΧΠ στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Οι διαφορές αυτές 

παρατίθενται αναλυτικά στα κεφάλαια που ακολουθούν. 

 

6.2 Διαφορές που υφίστανται μεταξύ Παραδοσιακής Λογιστικής και Δ.Π.Χ.Π., 

σε ό,τι αφορά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων των 

επιχειρήσεων.
69

 

 

H Eυρωπαϊκή Ένωση (E.E.) έχει εκδώσει λογιστικές οδηγίες (Directives: 68/151/EOK, 

77/91/EOK, 78/855/EOK, 78/660/EOK, 82/891/EOK, 83/349/EOK, 86/635/EOK κ.λπ.) 

που αποτελούν τα δικά της λογιστικά πρότυπα, με τα οποία έχει προσαρμόσει η Eλλάδα 

- όπως και οι άλλες χώρες-μέλη - τις λογιστικές διατάξεις της νομοθεσίας της περί 

εταιρειών, καθώς και τη νομοθετημένη λογιστική τυποποίηση (γενικό λογιστικό σχέδιο 

και κλαδικά). 
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Γρηγοράκος Γεώργ. (2005), «Oι κυριότερες διαφορές μεταξύ των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(ΔΛΠ) και των προερχόμενων από τις Λογιστικές Oδηγίες της Eυρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) Eλληνικών 

Λογιστικών Προτύπων», Περ. Λογιστής, 
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Λουμιώτης Βασιλ. (2007), «Βασικές διαφορές μεταξύ της ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας (ΚΝ 

2190/1920 και ΕΓΛΣ) και των ΔΠΧΠ στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων», Περ. Επιχείρηση 
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Tα πρότυπα που έχει εκδώσει η  E.E. και συνεπώς και τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

έχουν ορισμένες διαφορές με τα διεθνή, που επικεντρώνονται κυρίως στους κανόνες 

αποτιμήσεως και οφείλονται στο ότι στις λογιστικές οδηγίες της E.E. κύριος άξονας 

είναι η προστασία της βιωσιμότητας της επιχειρήσεως ως βασικό κύτταρο της 

κοινωνικής οικονομίας, ενώ στα Δ.Π.Χ.Π. προτάσσεται κυρίως η πληροφόρηση των 

επενδυτών και η εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας των χρηματιστηρίων αξιών.  

 

H E.E., προκειμένου οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που προκύπτουν από τις 

οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών των χωρών-μελών, που οι μετοχές τους 

διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο, να είναι συγκρίσιμες όχι μόνο σε κοινοτικό 

επίπεδο αλλά και σε διεθνές, μετά από πολλούς δισταγμούς αποφάσισε τελικά την 

υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και την υποχρεωτική εφαρμογή τους 

από την 1η Iανουαρίου 2005 από όλα τα κράτη-μέλη
70

. Tα αρμόδια όργανα της E.E 

προχώρησαν προσεκτικά στη λήψη της απόφασης αυτής, προσπαθώντας να 

απλοποιήσουν ή να παρακάμψουν ό,τι θεωρείται πολύπλοκο και όχι απαραίτητο. 

 

Οι κυριότερες διαφορές, μεταξύ των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 (που προέρχονται 

από τις λογιστικές οδηγίες της E.E.) και των Δ.Π.Χ.Π., επικεντρώνονται στην 

εφαρμογή διαφορετικών κανόνων για την αποτίμηση ορισμένων επιμέρους 

περιουσιακών στοιχείων (όπως αποτίμηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων στην 

«εύλογη» αξία τους με βάση “τακτικές εκτιμήσεις από προσοντούχους εκτιμητές” (βλ. 

ΔΛΠ 16 § 28 επ.), αποτίμηση τίτλων του “εμπορικού χαρτοφυλακίου” στην τιμή 

πωλήσεως), καθώς και σε ορισμένους διαφορετικούς χειρισμούς και επιπροσθέτως 

περιλαμβάνουν και αρκετές ασάφειες. Όλα αυτά παρέχουν πολλές ευκαιρίες για 

υποκειμενικούς χειρισμούς. 

 

Βασική διεργασία που πρέπει να προηγηθεί πριν την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, είναι ο καθορισμός των προσώπων που θα είναι 

αρμόδια για την διενέργεια εκτιμήσεων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων. Θα πρέπει να 

καθορίζεται ρητά η επαγγελματική άδεια των προσώπων αυτών, τα ειδικότερα 

προσόντα τους ώστε να αποφεύγονται «λογιστικές απάτες» που οδηγούν σε «λογιστικά  
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 Βλ. Kανονισμούς E.E. 1725/13-10-2003, 707/17-4-2004, 2086/9-12-2004 και 2236 - 2238/31-12-2004 
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σκάνδαλα» όπως αποκαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ αλλά και στην 

Ευρώπη (ενδεικτικά αναφέρονται η κατάρρευση της Enron Corp, Εταιρίας Ενέργειας 

των ΗΠΑ το 2001, η Εταιρία Τηλεπικοινωνιών World Com Inc.το 2002, η Royal Ahold  

που δραστηριοποιείται με την  λιανική πώληση τροφίμων, η Iταλική Parmalat η 

μεγαλύτερη γαλακτοκομική Εταιρία στον κόσμο). Στις περισσότερες των περιπτώσεων 

αυτών σημαντικό ρόλο παίζει η λανθασμένη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων είτε 

λόγω άγνοιας είτε εν γνώσει της Διοίκησης. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται ότι οι 

προσδιοριζόμενες αξίες  είναι συνετές και πραγματοποιήσιμες ως ορίζουν τα Διεθνή 

Πρότυπα.  

 

Οι λογιστικές οδηγίες της E.E. και συνεπώς και τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

υιοθετούν την αρχή του ιστορικού κόστους και ορίζουν ότι «τα ποσά των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων πρέπει να προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία που έχουν 

αποτιμηθεί με βάση την αρχή της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής»
71

.  

 

H αρχή του ιστορικού κόστους (της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής) έχει το 

πλεονέκτημα της αντικειμενικότητας και τούτο γιατί, εκτός από τις περιπτώσεις του 

σχηματισμού των προβλέψεων και -σε μικρότερη έκταση- της διενέργειας των 

αποσβέσεων, όπου είναι δυνατό να επεμβαίνει η υποκειμενική εκτίμηση, η μέθοδος του 

ιστορικού κόστους στα άλλα θέματα λειτουργεί βάσει αντικειμενικών κανόνων, οι 

οποίοι δεν αφήνουν σημαντικά περιθώρια σε υποκειμενικούς χειρισμούς και 

αυτοσχεδιασμούς και έτσι, τα λογιστικά στοιχεία και οι λογιστικές πληροφορίες που 

λαμβάνονται έχουν τη σφραγίδα της αντικειμενικότητας, γιατί είναι επαληθεύσιμες. 

Από την άλλη μεριά, τα Διεθνή Πρότυπα υιοθετούν ως κανόνα αποτίμησης την αρχή 

της “εύλογης αξίας” (πραγματικής ή τρέχουσας ή ανακτήσιμης) και έτσι δίνονται 

ευκαιρίες σε υποκειμενικές εκτιμήσεις. Την ίδια έννοια εισάγει και ο νόμος των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, ο Ν.4308/2014, με την προϋπόθεση όμως η 

απομείωση των περιουσιακών στοιχείων να είναι τεκμηριωμένη
72

.  
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 Βλ. άρθρα 31 και 32 Oδηγίας 78/660/EOK που έχουν ενσωματωθεί στο άρθρο 43 § 1 κωδ. N. 

2190/1920 
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 Ν. 4308/2014, Κεφάλαιο 5, Άρθρο 18, Παράγραφος 3, 
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H E.E. επί είκοσι και πλέον χρόνια εφαρμόζει τα δικά της λογιστικά πρότυπα, που 

περιλαμβάνονται στις λογιστικές οδηγίες και όπως προηγούμενα επισημάνθηκε, 

υιοθετούν την απαλλαγμένη από υποκειμενικές εκτιμήσεις αρχή του ιστορικού 

κόστους, γιατί στοχεύεται η προστασία της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, οι οποίες 

αποτελούν τα κύτταρα της κοινωνικής οικονομίας που παράγουν αγαθά και 

προσφέρουν εργασία, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη και 

κοινωνική πρόοδο. Από τις διάφορες διατάξεις των οδηγιών διαφαίνεται η μεταχείριση 

του μετόχου ως του προσώπου που αποκτά τις μετοχές για μόνιμη κατοχή και 

ενδιαφέρεται για την πρόοδο και την προκοπή της εταιρείας, αναβάλλοντας, όταν 

χρειάζεται, τη σημερινή προσωπική του ωφέλεια χάριν της μελλοντικής αναπτύξεως 

της εταιρείας, από την οποία αναμένει να αμειφθεί και αυτός. 

 

Στα ΔΠΧΠ υπερέχει η ουσία και η οικονομική πραγματικότητα της συναλλαγής και όχι 

ο νομικός τύπος της κυριότητας, όπως, π.χ., στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης 

(leasing) που δεν μεταβιβάζεται η κυριότητα του μισθούμενου πράγματος, επειδή όμως 

μεταβιβάζονται στο μισθωτή όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες που συνοδεύουν την 

κυριότητα, διενεργείται από το μισθωτή λογιστική εγγραφή, με την οποία καταχωρεί το 

μίσθιο στα περιουσιακά του στοιχεία και ισόποση αναγραφή στις υποχρεώσεις του. 

Δηλαδή, ο μισθωτής διενεργεί λογιστική εγγραφή παρόμοια με εκείνη που θα 

διενεργούσε αν αγόραζε το μίσθιο με πίστωση του τιμήματος, οπότε θα του 

μεταβιβαζόταν και η κυριότητα. Την προσέγγιση αυτήν, υιοθετούν και τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, με την αντιμετώπιση της χρηματοδοτικής μίσθωσης ως στην 

ουσία εξόφληση τμηματικά (ως δάνειο), της απόκτησης ενός περιουσιακού στοιχείου.  

 

H αρχή αυτή των ΔΠΧΠ, παρότι παρόμοιος χειρισμός υιοθετείται και από τα Eλληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, εντούτοις εκλαμβάνεται ως μία ξεχωριστή και πρωτοποριακή 

αρχή έναντι αυτών. Tούτο οφείλεται στο ότι στα ΔΠΧΠ εξετάζεται από τη 

λογιστικοοικονομική πλευρά της, ενώ στα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα εξετάζεται 

κυρίως από τη νομική πλευρά της, σε αντίθεση με την ελληνική φορολογική νομοθεσία 

που θεωρεί ως βάση το νομικό τύπο της κυριότητας
73

.  
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 βλ., π.χ., Eγκ. Yπουρ. Oικονομ. 1039113/10547/Πολ. 1043/10-5-2004 
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6.3 Τα Δ.Π.Χ.Π. για την Φορολογία των Νομικών Προσώπων 

 

Με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απαγορεύεται η επέμβαση της φορολογικής 

νομοθεσίας στην τήρηση των κύριων λογιστικών βιβλίων. Η τήρηση θα γίνεται με την 

διπλογραφική μέθοδο (Χρέωση και Πίστωση), σύμφωνα με τα όσα ορίζουν τα ΔΠΧΠ. 

Επίσης, ορίζεται πως η φορολογητέα αξία προσδιορίζεται με «παράλληλο βοηθητικό 

λογιστικό σύστημα» ή «παράλληλο συμπληρωματικό λογιστικό σύστημα» ή από 

τηρούμενους με την διπλογραφική λογιστική μέθοδο λογαριασμούς τάξεως, μέσα στα 

βιβλία που τηρούνται με τις αρχές και τους κανόνες των ΔΠΧΠ. Αυτό ενδεχομένως να 

αποτελέσει ένα επιπλέον έξοδο για την επιχείρηση που θα επιβαρύνει το τμήμα 

μηχανογράφησης αφού η τήρηση αλλά και υποστήριξη ενός παράλληλου λογιστικού 

συστήματος απαιτεί κόστος τόσο σε εξοπλισμό (λογισμικό) αλλά και σε ειδικά 

εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, όμως θα πρέπει να θεωρείται ότι θα αντισταθμιστεί 

από τις ωφέλειες.  

 

Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, υπερισχύει από οποιαδήποτε εθνική διάταξη 

καθώς προέρχεται από σχετικούς Κανονισμούς της Ε.Ε.  Τα αποτελέσματα  από την 

εφαρμογή μόνο θετικά μπορεί να θεωρούνται αφού αναμένεται η βελτίωση και 

προάσπιση του λογιστικού επαγγέλματος και της λογιστικής επιστήμης, καθώς θα 

πάψουν οι αυθαιρεσίες στα τηρούμενα βιβλία και οι παράνομοι λογιστικοί χειρισμοί.  

Η διάκριση της λογιστικής και φορολογικής βάσης, είναι ένα ακόμα καινούριο 

στοιχείο, το οποίο εφαρμόζουν και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Πιο 

συγκεκριμένα, θέλουν να περάσουν στην νοοτροπία της ελληνικής επιχείρησης, τον 

διαχωρισμό των φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης από την λογιστική 

απεικόνιση της πραγματικής περιουσιακής κατάστασης της επιχείρησης.  

 

Η επιχείρηση, υποχρεούται, κατά την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεών της, 

να αναφέρει διακριτά, τις μεταβολές στα γεγονότα που αναγνωρίζονται από την 

φορολογική νομοθεσία (φορολογική βάση) και τις μεταβολές στα γεγονότα που 

επηρεάζουν γενικότερα την περιουσία της επιχείρησης (λογιστική βάση).  
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6.4 Ομοιότητες και Διαφορές μετά την υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Π. στην Φορολογία 

των Νομικών Προσώπων. Δ.Π.Χ.Π και Ε.Λ.Π. μετά την 01/01/2015.  

 

Παρακάτω παρατίθενται αναφορικά, κάποιες από τις βασικές ομοιότητες και διαφορές 

των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης με το ισχύον λογιστικό 

σχέδιο, όπως έχει τεθεί σε ισχύ με τον Ν.4308/2014, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

Παρατίθενται κυρίως οι διαφορές οι οποίες επηρεάζουν τον λογαριασμό των 

αποτελεσμάτων της επιχείρησης και σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα, η Ανώνυμη 

Εταιρία θα παρουσιάζει διαφοροποιημένα αποτελέσματα. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν 

είτε άμεσα (έξοδα που αναγνωρίζονται ή δεν αναγνωρίζονται και συνεπώς αυξάνουν 

είτε μειώνουν το τελικό αποτέλεσμα), είτε έμμεσα (διαφορετικός τρόπος αποτίμησης 

των περιουσιακών στοιχείων, που με την σειρά τους επηρεάζουν άλλους λογαριασμούς, 

όπως είναι οι αποσβέσεις και τελικά παρουσιάζεται διαφοροποιημένο το τελικό 

αποτέλεσμα σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π) 

 

6.4.1. Δομή και περιεχόμενο οικονομικών καταστάσεων 

  

Στις διατάξεις των Ε.Λ.Π. καθορίζεται η δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών 

καταστάσεων και παρέχεται ένα πλήρες υπόδειγμα των καταστάσεων αυτών στο 

παράρτημα, το οποίο πρέπει να τηρούν όλες οι οντότητες, ανάλογα με το μέγεθός τους, 

με την προϋπόθεση ότι η οντότητα τηρεί διπλογραφικά βιβλία. Αντίθετα στα ΔΠΧΠ 

δεν καθορίζεται κανένα υπόδειγμα οικονομικών καταστάσεων. Παρέχεται μόνο ο 

ελάχιστος αριθμός λογαριασμών που πρέπει να παρατίθεται στις καταστάσεις αυτές.  

 

6.4.2. Λογιστικές εκτιμήσεις Διοίκησης 

 

Με βάση τα Ε.Λ.Π. η αποτίμηση του συνόλου, σχεδόν, των περιουσιακών στοιχείων 

γίνεται με βάση διατάξεις της νομοθεσίας και καθορισμένες λογιστικές αρχές και 

μεθόδους. Η βάση αποτίμησης είναι το ιστορικό κόστος, ή κόστος κτήσης, αλλά 

εισάγεται και η έννοια της «εύλογης αξίας», η οποία δηλώνει την τιμή ανταλλαγής ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή διακανονισμού μιας υποχρέωσης, μεταξύ πρόθυμων και 

ενήμερων μερών που ενεργούν υπό κανονικές στην αγορά συνθήκες, κατά την 
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ημερομηνία μέτρησής τους
74

. Αντίθετα, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, η αποτίμηση σχεδόν 

όλων των περιουσιακών στοιχείων γίνεται με βάση λογιστικές εκτιμήσεις της 

Διοίκησης (π.χ. εκτίμηση εύλογης αξίας παγίων στοιχείων και καθορισμός ωφέλιμης 

ζωής τους για την αποτίμηση των στοιχείων αυτών, εκτίμηση της εισπραξιμότητας των 

απαιτήσεων για την αποτίμηση τους κ.τ.λ.).  

 

6.4.3. Διόρθωση σημαντικών λαθών στις οικονομικές καταστάσεις 

προηγούμενων χρήσεων 

  

Από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία δεν προβλέπεται η διόρθωση σημαντικών 

λαθών στις οικονομικές καταστάσεις προηγούμενων χρήσεων. Αντίθετα, στο ΔΛΠ 8 

καταργείται η εναλλακτική λύση σχετικά με την διόρθωση των βασικών λαθών και των 

αλλαγών στις λογιστικές πολιτικές και προβλέπεται ότι σε περίπτωση σημαντικών 

λαθών στις οικονομικές καταστάσεις προηγουμένων χρήσεων, οι επιχειρήσεις πρέπει 

να αναπροσαρμόζουν τις καταστάσεις αυτές μέσω του λογ. «Αποτελέσματα εις νέον»
75

.  

 

6.4.4. Καταχώριση συναλλαγματικών διαφορών 

  

Σύμφωνα με τις διατάξεις των ΕΛΠ, οι συναλλαγματικές διαφορές, που προκύπτουν 

κατά την πληρωμή ή την αποτίμηση σε Ευρώ των κάθε είδους απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, καταχωρούνται είτε στα αποτελέσματα της περιόδου 

(π.χ. χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης υποχρεώσεων σε ξένο 

νόμισμα), είτε ως στοιχείο (διαφορά) στην καθαρή θέση (π.χ. πιστωτικές 

συναλλαγματικές αποτίμησης απαιτήσεων σε ξένο νόμισμα). Αντίθετα, στο Πρότυπο 

21 προβλέπεται ότι, οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά τον 

διακανονισμό ή την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων της επιχείρησης, σε 

διαφορετικές ισοτιμίες από εκείνες που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά την αρχική 

αναγνώρισή τους, θα πρέπει να αναγνωρίζονται στα κέρδη ή τις ζημίες της χρήσης κατά 

την οποία προέκυψαν
76

. Εκτός αν συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις που μπορεί να 

προσαυξήσουν τη λογιστική αξία τους. (Διερμηνεία 11-SIC 11) 

  

                                                 
74

 Παράρτημα Α’, Ορισμοί, Ν.4308/2014- ΕΛΠ 
75

 Βλ. Gr.Thornton Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης αναλυτική παρουσίαση, Τομ. 

Α σελ.175-177 
76

 Βλ. Gr.Thornton Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης αναλυτική παρουσίαση, Τομ. 

Α σελ.541-554 
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6.4.5. Αποτίμηση άυλων και παγίων περιουσιακών στοιχείων 

  

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ελληνικών Προτύπων, τα περιουσιακά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα 

επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως
77

. Εναλλακτικά, παρέχεται η 

δυνατότητα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις να επιμετρώνται 

μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης στην εύλογη αξία. Αντίθετα, στα ΔΠΧΠ, 

η επιχείρηση αξιολογεί τα κόστη των ενσώματων και άυλων παγίων κατά την χρονική 

στιγμή που αυτά πραγματοποιούνται. Έτσι τα άυλα και πάγια περιουσιακά στοιχεία, 

αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους και αποσβένονται ανάλογα με το χρόνο της 

ωφέλιμης ζωής τους
78

.  

 

6.4.6. Αξία κτήσης άυλων και παγίων περιουσιακών στοιχείων που η αξία τους 

διακανονίζεται στο μέλλον 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως και τα ενσώματα, με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα 

αναγνώριση στην εύλογη αξία. Αντίθετα, στο Πρότυπο 16 προβλέπεται ότι η αξία 

κτήσης των άυλων και παγίων περιουσιακών στοιχείων, που ο διακανονισμός της αξίας 

τους γίνεται στο μέλλον, είναι η παρούσα αξία των αντίστοιχων οφειλομένων δόσεων, 

δηλαδή δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι των δόσεων. 

 

6.4.7. Καταχώριση δαπανών έρευνας και ανάπτυξης 

 

Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης μπορεί να κεφαλαιοποιηθούν, εφόσον πληρούνται 

οι προϋποθέσεις που ορίζονται σχετικά
79

, αφορούν την δημιουργία άυλου περιουσιακού 

στοιχείου. Στο Πρότυπο 38 προβλέπεται ότι οι δαπάνες έρευνας καταχωρίζονται, 

πάντοτε, στα αποτελέσματα χρήσης, ενώ οι δαπάνες ανάπτυξης κεφαλαιοποιούνται υπό 

ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις. 

                                                 
77

 Ν.4308/2014, Άρθρα 18-24 
78

 Βλ. Gr.Thornton Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης αναλυτική παρουσίαση, Τομ. 

Α και Τομ.Β, Πρότυπα 16 και 38.  
79

 Ν.4308/2014, Άρθρο 18, Παράγραφος 1, εδάφιο δ, Οι προϋποθέσεις αυτές είναι α) να υπάρχει πρόθεση 

και τεχνική δυνατότητα και εκ μέρους της οντότητας να ολοκληρώσει τα σχετικά στοιχεία, ούτως ώστε 

να είναι διαθέσιμα προς χρήση ή διάθεση, β) εκτιμάται ως σφόδρα πιθανό ότι τα στοιχεία αυτά θα 

φέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη, γ) υπάρχει αξιόπιστο σύστημα επιμέτρησης των αποδοτέων σε 

αυτά ποσών κόστους,  
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6.4.8. Αποτίμηση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (ζώντα ζώα ή φυτά) 

  

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, αναγνωρίζουν τα βιολογικά πάγια στοιχεία, όπως και 

τα ενσώματα και τα άυλα, ενώ δεν υπήρχαν προϊσχύουσες ειδικές διατάξεις, με 

συνέπεια να μην διενεργούνταν αποσβέσεις. Αντίστοιχα και στα ΔΠΧΠ προβλέπεται 

ότι τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία και τα αγροτικά προϊόντα πρέπει να αποτιμώνται 

στις εύλογες αξίες. Οι μεταβολές από την αποτίμηση στις εύλογες αξίες καταχωρίζονται 

στα αποτελέσματα (ΔΛΠ 41). 

  

6.4.9. Λογιστική των χρηματοδοτικών μισθώσεων 

  

Από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας προβλέπεται ότι, για τις μεν 

χρηματοδοτικές μισθώσεις, ένα περιουσιακό στοιχείο που περιέχεται στην οντότητα με 

την μέθοδο αυτήν, αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο της οντότητας με το κόστος 

κτήσης που θα είχε προκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, με ταυτόχρονη 

αναγνώριση αντίστοιχης υποχρέωσης προς την εκμισθώτρια οντότητα (υποχρέωση 

χρηματοδοτικής μίσθωσης). Μεταγενέστερα, τα εν λόγω πάγια στοιχεία 

αντιμετωπίζονται λογιστικά βάσει των προβλέψεων του παρόντος νόμου για τα 

αντίστοιχα ιδιόκτητα στοιχεία. Η υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης 

αντιμετωπίζεται ως δάνειο, το δε μίσθωμα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο μειώνει 

το δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο. τα ακίνητα της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης καταχωρίζονται σε λογαριασμούς ουσίας του εκμισθωτή και 

σε λογαριασμούς τάξης του μισθωτή. Στα ΔΠΧΠ και συγκεκριμένα στο Πρότυπο 17 

ορίζεται και καταχωρείται η παρούσα αξία των μελλοντικών μισθωμάτων. Λογίζονται 

αποσβέσεις στα βιβλία του μισθωτή, καθώς και τόκοι μισθωμάτων. Στα βιβλία του 

εκμισθωτή καταχωρείται αντίστοιχη χρηματοοικονομική  απαίτηση. 

 

6.4.10. Αποτίμηση Χρηματοπιστωτικών μέσων
80

 

 

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ορίζουν ότι όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, ενώ μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες 

                                                 
80

 Ν.4308/2014, Άρθρο 19, και Λουμιώτης Β.(2007), «Βασικές διαφορές μεταξύ της ισχύουσας 

Ελληνικής νομοθεσίας (ΚΝ 2190/1920 και ΕΓΛΣ) και των ΔΠΧΠ στην κατάρτιση των οικονομικών 

καταστάσεων», Περ. Επιχείρηση 
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απομείωσης. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία, επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με την χρήση της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου ή με την σταθερή μέθοδο αντί του κόστους εάν η μέθοδος του 

αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Αντίστοιχα με τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα, βιολογικά και 

άυλα), έτσι και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης όταν υπάρχουν οι σχετικές ενδείξεις.  Τα ΔΠΧΠ προβλέπουν ότι τα 

ανωτέρω αξιόγραφα και γενικότερα τα χρηματοπιστωτικά μέσα αποτιμώνται, ως εξής: 

 

1. Έντοκα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία, είτε δάνεια και απαιτήσεις, είτε 

διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις (ομόλογα, προθεσμιακές καταθέσεις 

κ.α.): Αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού 

επιτοκίου (effective interest rate). 

2. Χρηματοοικονομικά Στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία (Μετοχές – 

Ομόλογα – Παράγωγα – Λοιπά στοιχεία όλα για κερδοσκοπία) : Αποτιμώνται 

στην εύλογη αξία ενώ  οι διαφορές αποτίμησης καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα χρήσης. 

3. Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία (όχι σαφής πρόθεση για 

κερδοσκοπία), όπως συμμετοχές σε θυγατρικές ή συγγενείς εταιρίες, ομόλογα, 

λοιπά στοιχεία :  Αποτιμώνται στην εύλογη αξία (όταν υπάρχει ενεργός αγορά ή 

αξιόπιστη αποτίμηση της εύλογης αξίας). Σε αντίθετη περίπτωση αποτιμώνται 

στο κόστος μείον τυχόν ζημίες απομείωσης. Σύμφωνα με το Πρότυπο 39, οι 

διαφορές αποτίμησης στην εύλογη αξία καταχωρούται απ’ ευθείας στη Καθαρή 

Θέση. 

 

6.4.11. Καταχώριση ιδίων μετοχών 

  

Όταν συντρέχει περίπτωση να παρουσιάζονται ξεχωριστά οι ίδιοι τίτλοι καθαρής θέσης 

της οντότητας, παρουσιάζονται αφαιρετικά της καθαρής θέσης. Αντίστοιχα και για τα 

ΔΠΧΠ, το Πρότυπο 32 ορίζει σχετικά με τις συναλλαγές σε  ίδιες μετοχές πως, αν μια 

επιχείρηση επαναγοράζει τους συμμετοχικούς τίτλους (αποκτά ίδιες μετοχές), τότε οι 

μετοχές αυτές δεν αναγνωρίζονται ως στοιχείο του ενεργητικού αλλά αντίθετα 
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αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια. Τα κέρδη ή ζημίες από την πώλησή τους 

καταχωρίζονται απ’ ευθείας στη καθαρή θέση
81

. 

 

6.4.12. Εμφάνιση επιχορηγήσεων 

  

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, αναφέρουν για τις κρατικές επιχορηγήσεις
82

 των 

περιουσιακών στοιχείων ότι αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που 

εισπράττονται, ή στην περίοδο που καθίστανται οριστική η έγκριση τους και υπάρχει 

βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι επιχορηγήσεις αυτές, αναγνωρίζονται στο ποσό που 

εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά ενώ μεταγενέστερα αποσβένονται με την 

μεταφορά στα έσοδα και μεταφορά στα αποτελέσματα της αξίας που επιχορηγήθηκε. 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην 

περίοδο που εισπράττονται ή καθίστανται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει 

βεβαιότητα ότι θα εισπραχθεί. Στη συνέχεια μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα 

στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα. Στο 

Πρότυπο 20 προβλέπεται ότι, οι επιχορηγήσεις πρέπει να εμφανίζονται εκτός της 

κατηγορίας των Ιδίων Κεφαλαίων είτε με τη μορφή εσόδου επομένων χρήσεων είτε 

αφαιρετικά από τη λογιστική αξία και αποσβένονται, ομοίως, ανάλογα του χρόνου 

απόσβεσης των επιχορηγηθέντων παγίων.  

 

6.4.13. Εμφάνιση του φόρου εισοδήματος 

   

Τόσο στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα όσο και στα ΔΠΧΠ (Πρότυπο 12), ο φόρος 

αποτελεί έξοδο, το οποίο αναγνωρίζεται ως αφαιρετικό από τα κέρδη. Το Πρότυπο 12, 

ορίζει ότι ο φόρος αφαιρείται από τα κέρδη, αν οι συναλλαγές και τα οικονομικά 

γεγονότα που αφορούν αυτή την φορολογική επίδραση αναγνωρίζονται επίσης στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, ενώ αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, 

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

επίδραση αναγνωρίζονται επίσης στα ίδια κεφάλαια
83

.  
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6.4.14. Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος 

  

Για τους αναβαλλόμενους φόρους, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα αναφέρουν ότι οι 

οντότητες
84

 δύνανται να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους. Οι οντότητες που αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο 

φόρο, πρέπει να αναγνωρίζουν όλες τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις. 

Αντίθετα, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό που 

είναι σφόδρα πιθανό και τεκμηριωμένο ότι θα υπάρχουν φορολογητέα κέρδη έναντι 

των οποίων οι εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φόρων υπόκεινται σε 

συμψηφισμό και τα αντίστοιχα καθαρά ποσά παρουσιάζονται στον ισολογισμό και στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων.  Το Πρότυπο 12 υιοθετεί την μέθοδο της υποχρέωσης του 

Ισολογισμού για τον προσδιορισμό των αναβαλλόμενων φόρων. Με άλλα λόγια, 

συγκρίνει την λογιστική αξία των στοιχείων του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων με 

την φορολογική τους βάση, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να προσδιοριστούν οι 

προσωρινές διαφορές και να υπολογιστεί ο ανάλογος αναβαλλόμενος φόρος
85

.  

 

6.4.15. Διάκριση Λογιστικού - Φορολογικού αποτελέσματος 
 

Στο ελληνικό φορολογικό καθεστώς, όπως και σε πολλά άλλα φορολογικά καθεστώτα, 

το λογιστικό κέρδος (ζημία) διαφέρει από το φορολογητέο κέρδος (ζημία). Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό του λογιστικού αποτελέσματος είναι διαφορετικές από τους αντίστοιχους 

κανόνες που χρησιμοποιούν οι φορολογικές αρχές. 

 

Οι επιχειρήσεις, συνήθως, καταρτίζουν μια κατάσταση αναμόρφωσης των λογιστικών 

κερδών σε φορολογητέα κέρδη, στην οποία αναφέρονται όλες οι διαφορές μεταξύ 

λογιστικών και φορολογητέων κερδών. 

 

Τέτοιες διαφορές, για παράδειγμα, είναι τα μη εκπιπτόμενα έξοδα, τα αφορολόγητα 

έσοδα, οι αφορολόγητες εκπτώσεις, τα έξοδα που εκπίπτουν με διαφορετικά κριτήρια 
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(π.χ. ταμειακή βάση) από αυτά με τα οποία λογιστικοποιούνται (π.χ. αρχή του 

δεδουλευμένου), τα έξοδα που υπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο για φορολογικούς 

σκοπούς από ότι για λογιστικούς (π.χ. αποσβέσεις) κ.ο.κ. 

 

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, εισάγουν την τήρηση σε λογιστική βάση, των 

συναλλαγών της επιχείρησης, με σκοπό την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεών της και σε φορολογική βάση με σκοπό την συμμόρφωση με την 

φορολογική νομοθεσία
86

. Οι διαφορές μεταξύ φορολογητέου εισοδήματος και 

λογιστικού αποτελέσματος μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες:  

• Μόνιμες διαφορές, π.χ. ένα αφορολόγητο έσοδο, που έχει αναγνωριστεί στα λογιστικά 

αποτελέσματα, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να φορολογηθεί, ή ένα έξοδο, το οποίο έχει 

αναγνωριστεί στα λογιστικά αποτελέσματα, αλλά δεν εκπίπτει των φορολογητέων 

κερδών. 

• Προσωρινές διαφορές, δηλαδή διαφορές που πρόκειται να αναστραφούν. Αυτές οι 

διαφορές αφορούν κονδύλια που, ενώ επηρεάζουν το λογιστικό αποτέλεσμα της 

τρέχουσας χρήσης, θα διαμορφώσουν το φορολογικό αποτέλεσμα μιας επόμενης 

χρήσης. Ένα παράδειγμα είναι οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία. Συγκεκριμένα, οι προαναφερθείσες προβλέψεις, 

αναγνωρίζονται λογιστικά ως έξοδο σε κάθε χρήση που καθίστανται δεδουλευμένες, 

ενώ αντίθετα, εκπίπτουν φορολογικά κατά τη χρήση στην οποία θα καταβληθούν. 

 

Το ΔΛΠ 12, υιοθετώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης με βάση τον Ισολογισμό, 

συγκρίνει τη λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων με 

την αντίστοιχη φορολογική τους βάση, προκειμένου να αναγνωρίσει την προκύπτουσα 

αναβαλλόμενη φορολογία. 

• Φορολογική βάση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μιας υποχρέωσης είναι το ποσό 

με το οποίο αναγνωρίζεται αυτό για φορολογικούς σκοπούς. Αναλυτικότερα: 

 

• Φορολογική βάση ενός στοιχείου του ενεργητικού είναι το ποσό που θα είναι 

φορολογικά εκπεστέο από μελλοντικά φορολογητέα οικονομικά οφέλη, τα οποία θα 

εισρεύσουν, όταν η επιχείρηση ανακτήσει τη λογιστική αξία του στοιχείου του 
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ενεργητικού. Στην περίπτωση που τα οικονομικά οφέλη δεν θα είναι φορολογητέα, 

τότε η φορολογική βάση του στοιχείου είναι ίση με τη λογιστική του αξία. 

 

• Φορολογική βάση μιας υποχρέωσης είναι η λογιστική αξία της υποχρέωσης, μείον 

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

μελλοντικές χρήσεις. Στην περίπτωση εσόδου, το οποίο εισπράττεται προκαταβολικά 

(προεισπραχθέν έσοδο), η φορολογική βάση της προκύπτουσας υποχρέωσης είναι η 

λογιστική αξία της, μείον κάθε ποσό του εσόδου που δεν θα είναι φορολογητέο σε 

μελλοντικές χρήσεις. 

 

Οι μόνιμες διαφορές δεν δημιουργούν υποχρέωση αναγνώρισης αναβαλλόμενης 

φορολογίας, διότι πρόκειται για έξοδα ή έσοδα που επηρεάζουν μόνο το φορολογητέο ή 

μόνο το λογιστικό αποτέλεσμα. 

 

Πίνακας 4: Παραδείγματα Λογιστικών και Φορολογικών Διαφορών 

Παράδειγµα Λογιστικά Κέρδη Φορολογικά Κέρδη 

Αφορολόγητα έσοδα 

(π.χ. µερίσµατα). 

Προστίθενται στα κέρδη. Καµία επίδραση. 

Μη εκπιπτόµενα έξοδα 

(π.χ. ένα ποσοστό των εξόδων 

συντήρησης επιβατικών 

αυτοκινήτων). 

Αποτελούν έξοδα της 

χρήσης που µειώνουν τα 

κέρδη. 

Δεν λαµβάνονται υπόψη ως 

έξοδα. 

Αφορολόγητες εκπτώσεις 

(π.χ. έκπτωση επιπλέον 50% των 

εργοδοτικών εισφορών από το 

φορολογητέο κέρδος ως κίνητρο 

για την πρόσληψη ανέργων). 

Καµία επίδραση. Αφαιρούνται από τα 

φορολογητέα κέρδη. 

 

6.4.16. Φορολογητέες και εκπεστέες προσωρινές διαφορές 
 

Φορολογητέες προσωρινές διαφορές είναι οι διαφορές που θα καταλήξουν σε 

φορολογητέα ποσά κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής 

ζημιάς) των μελλοντικών χρήσεων, καθώς η λογιστική αξία του στοιχείου του 

ενεργητικού ή της υποχρέωσης ανακτάται ή διακανονίζεται. 

 

Με άλλα λόγια, είναι μια διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας ενός στοιχείου και της 

φορολογικής του βάσης, η οποία θα οδηγήσει στο μέλλον σε πληρωμή υψηλότερων 
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φόρων. 

Οι φορολογητέες προσωρινές διαφορές προκύπτουν, όταν η λογιστική αξία στοιχείου 

του ενεργητικού  είναι μεγαλύτερη από την φορολογική βάση. 

  

Όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από την 

φορολογική του βάση, τότε δημιουργούνται φορολογητέα ποσά στο μέλλον, καθώς οι 

μελλοντικές φορολογικές αποσβέσεις είναι χαμηλότερες των λογιστικών αποσβέσεων. 

 

Ορισμένες φορολογητέες προσωρινές διαφορές οφείλονται σε συναλλαγές (έσοδα ή 

έξοδα) που περιλαμβάνονται στο λογιστικό αποτέλεσμα μιας χρήσης, αλλά αφορούν το 

φορολογητέο αποτέλεσμα μιας άλλης χρήσης, με συνέπεια να καταβάλλεται μικρότερος 

φόρος στην τρέχουσα χρήση και να αναβάλλεται για μελλοντικές χρήσεις η πληρωμή 

του φόρου. Στην περίπτωση αυτή, αναγνωρίζεται Αναβαλλόμενη Φορολογική 

Υποχρέωση. Οι διαφορές αυτές είναι γνωστές και ως χρονικές διαφορές. 

 

Επιπλέον, προσωρινές διαφορές μπορεί να προκύψουν, όταν: 

 Κατά την πρώτη ενοποίηση, το κόστος της εξαγοράς κατανέμεται στα 

επιμέρους στοιχεία του ενεργητικού που αποκτήθηκαν και στις υποχρεώσεις 

που έχουν αναληφθεί, με βάση την εύλογη αξία τους, αλλά χωρίς καμία 

ισοδύναμη αναμόρφωση της φορολογικής βάσης των στοιχείων αυτών.  

 Αναπροσαρμόζεται η λογιστική αξία στοιχείων του ενεργητικού (π.χ. 

αποτίμηση στην εύλογη αξία με βάση το ΔΛΠ 16), χωρίς να διενεργείται 

ισοδύναμη αναμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς. 

 Προκύπτει υπεραξία κατά την ενοποίηση επιχειρήσεων. 

 

Εκπεστέες προσωρινές διαφορές είναι οι προσωρινές διαφορές που θα καταλήξουν σε 

ποσά που είναι εκπεστέα κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους 

(φορολογικής ζημίας) των μελλοντικών χρήσεων, καθώς η λογιστική αξία του 

στοιχείου του ενεργητικού ή της υποχρέωσης ανακτάται ή διακανονίζεται. 

 

Με άλλα λόγια, οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές οφείλονται σε συναλλαγές ή 

οικονομικά γεγονότα που έχουν ως συνέπεια να καταβάλλεται μεγαλύτερος φόρος στην 

τρέχουσα χρήση και χαμηλότερος σε μελλοντικές, εξαιτίας της αναμενόμενης 
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φορολογικής έκπτωσης στις μελλοντικές χρήσεις. Στην περίπτωση αυτή, αναγνωρίζεται 

η Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση. Οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές 

προκύπτουν, όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού είναι μικρότερη 

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

την φορολογική βάση.  

 

6.4.17. Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που καθιερώνουν τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, συμπεριλαμβάνουν για τις μεγάλες και μεσαίες οντότητες, την Κατάσταση 

Μεταβολών Καθαρής Θέσης. Αντίστοιχα και από τα ΔΠΧΠ, προβλέπεται η κατάρτιση 

του Πίνακα μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, στον οποίο απεικονίζονται όλες οι μεταβολές 

των Ιδίων Κεφαλαίων των οικονομικών μονάδων. 

 

6.4.18. Προσάρτημα οικονομικών καταστάσεων 

  

Το προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, ενώ με τις προϊσχύουσες διατάξεις 

των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, δεν ήταν υποχρεωτικό παρά μόνο για τις 

Ανώνυμες Εταιρίες, πλέον καθίσταται υποχρεωτικό για όλες τις οντότητες. Η 

κατάρτιση του προσαρτήματος
87

, διέπεται από αρχές οι οποίες ορίζουν για ποιον λόγο 

και με ποιον τρόπο, η οντότητα καταρτίζει το προσάρτημα (σημειώσεις) επί των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το προσάρτημα περιλαμβάνει επεξηγηματικές 

πληροφορίες (επωνυμία – μέγεθος οντότητας – φορολογικά στοιχεία - νομικός τύπος- 

διεύθυνση – περίοδος αναφοράς κ.λ.π), αλλά και τυχόν σημαντικές πληροφορίες για το 

εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την συνέχιση της οντότητας, για τις 

λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται από την επιχείρηση, για τα κονδύλια που 

παρουσιάζει η οντότητα, λοιπές μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν αλλά δεν 

απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον ισολογισμό κ.α.  

Τα ΔΠΧΠ απαιτούν την γνωστοποίηση πολλών πληροφοριών που πρέπει να 

παρατίθενται στο Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων, που εμφανίζουν 

αρκετές ομοιότητες με ότι ορίζει για το Προσάρτημα ο Ν.4308/2014. 

 

Οι βασικότερες πληροφορίες καλύπτουν τα εξής θέματα: 

                                                 
87

 Ν.4308/2014, Άρθρο 29 



78 

 

 Λογιστικές αρχές και μέθοδοι που ακολουθούνται. 

 Άυλα περιουσιακά στοιχεία. 

 Κατηγορίες ενσώματων ακινητοποιήσεων και αξίες εμφάνισής τους. 

 Πάγια αποκτηθέντα ή διατεθέντα με χρηματοδοτική μίσθωση. 

 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. 

 Στοιχεία θυγατρικών, συγγενών επιχειρήσεων και Κοινοπραξιών. 

 Στοιχεία συναλλαγών Συνδεόμενων Μερών. 

 Στοιχεία ενοποιούμενων επιχειρήσεων. 

 Αποτίμηση αποθεμάτων. 

 Αποτίμηση λοιπών στοιχείων Ενεργητικού-Παθητικού. 

 Διαχείριση κινδύνων. 

 Αντιστάθμιση κινδύνων. 

 Φόροι εισοδήματος. 

 Ίδια Κεφάλαια. 

 Προβλέψεις. 

 Έσοδα-έξοδα. 

 Παροχές λήξης εργασιακής σχέσης. 

 Πληροφορίες για τα κέρδη κατά μετοχή. 

 Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα. 

 Πληροφορίες για τις διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις. 

 Πληροφορίες για την Κατάσταση Ταμιακών Ροών. 

 Πληροφορίες για τα βασικά λάθη και τις μεταβολές στις λογιστικές αρχές και 

μεθόδους. 

 Πληροφορίες για γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

 Πληροφορίες για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 Πληροφορίες για τις οικονομικές καταστάσεις σε Υπερπληθωριστικές 

οικονομίες. 
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Κεφάλαιο 7 Δημοσίευση των Οικονομικών 

Καταστάσεων με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
 

7.1. Εισαγωγή 

 

Σαν βασική αρχή του Προτύπου 1 αναφέρεται πως οι Οικονομικές Καταστάσεις, θα 

πρέπει να παρουσιάζουν με εύλογο τρόπο από την οικονομική θέση, την απόδοση και 

τις Ταμειακές Ροές της επιχείρησης
88

. Η συμμόρφωση με τα ΔΠΧΠ θα πρέπει να 

γνωστοποιείται καθώς με την εφαρμογή τους επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων. Οι οικονομικές καταστάσεις χαρακτηρίζονται ως 

συμμορφωμένες μόνο όταν συμμορφώνονται με όλα τα Πρότυπα και όλες τις 

Διερμηνείες.  

 

Εύλογη παρουσίαση είναι η συμμόρφωση από κάθε άποψη με τα ΔΠΧΠ και 

συγκεκριμένα αν επιλέγονται και εφαρμόζονται οι λογιστικές πολιτικές (όπως ορίζει το 

Πρότυπο 8), αν παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες ώστε οι πληροφορίες να 

παρουσιάζονται με τρόπο συναφή, αξιόπιστο συγκρίσιμο και κατανοητό, αν παρέχονται 

επιπλέον γνωστοποιήσεις όταν είναι ανεπαρκείς οι ρυθμίσεις δηλαδή δεν δίνονται 

ξεκάθαρα πληροφορίες στους χρήστες ώστε να μπορούν να αντιληφθούν την επίδραση 

της ειδικής φύσης συναλλαγών ή οικονομικών γεγονότων και την απόδοση της 

επιχείρησης.   

 

Συγκριτική πληροφόρηση  θα πρέπει να γνωστοποιείται για όλες τις αριθμητικές 

πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, θα πρέπει να εκτείνεται και στις 

επεξηγηματικές σημειώσεις που συνοδεύουν τις  οικονομικές καταστάσεις, όταν για την 

κατανόησή τους κάτι τέτοιο κρίνεται σημαντικό. Κάθε ουσιώδη στοιχείο θα πρέπει να 

απεικονίζεται ξεχωριστά στις οικονομικές καταστάσεις, ενώ επουσιώδη θα πρέπει να 

συναθροίζονται με όμοιας φύσης ποσά και δεν χρειάζεται να παρουσιάζονται 

ξεχωριστά.  

 

                                                 
88

Gr.Thornton Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης αναλυτική παρουσίαση, Τομ. Β 

σελ.61-111 
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Ουσιώδη είναι τα στοιχεία εκείνα των οποίων η μη γνωστοποίηση θα μπορούσε να 

επηρεάσει τις Οικονομικές Καταστάσεις και τελικά να επηρεαστούν οι οικονομικές 

αποφάσεις που μπορεί να λάβουν οι χρήστες. Για την απόφαση αν και υπό ποιες 

προϋποθέσεις,  ένα στοιχείο είναι ουσιώδη, συνεκτιμώνται η φύση και το μέγεθος του 

στοιχείου.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 135 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, οι ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) των ανωνύμων εταιριών που εφαρμόζουν, 

είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η 

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παρ.4 του 

άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε 

είκοσι (20) μέρες από την τροποποίηση,  δημοσιεύονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας και παραμένουν προσπελάσιμες 

για τουλάχιστον δύο έτη από την πρώτη δημοσίευσή τους. Εφόσον πρόκειται για 

ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους εισηγμένες σε οργανωμένη 

χρηματιστηριακή αγορά, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.   

  

Εκτός από την δημοσιότητα που προβλέπεται στο άρθρο 135 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, 

οι ανώνυμες εταιρίες που εφαρμόζουν, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, δημοσιεύουν, υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 

του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920
89

 τα στοιχεία και τις πληροφορίες όπως αυτές 

ορίζονται στην 6511/172/10-1-2006 Κοινή Απόφαση των Υπ. Οικονομίας και 

Οικονομικών και Ανάπτυξης
90

, με θέμα «Δημοσιευόμενα Συνοπτικά Οικονομικά 

Στοιχεία των Εταιριών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα 

με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
91

 

 

 

                                                 
89

 Η δημοσίευση αυτή γίνεται στον πολιτικό, οικονομικό και τοπικό τύπο, καθώς και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-

ΕΠΕ). 
90

 ΦΕΚ τ.Β’ 237/23-2-2006 
91

Δημητρακάς Αθ. (2007), «Πρακτικός Σύμβουλος Ανωνύμων Εταιριών», Β’ έκδοση, εκδ.Σταμουλής 

Μαρτ.2007, σελ.628-672  
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7.2. Ισολογισμός  

 

Όπως είναι γνωστό, ο Ισολογισμός παρουσιάζει την οικονομική κατάσταση της 

επιχείρησης μια συγκεκριμένη και δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτή είναι στο τέλος της 

διαχειριστικής χρήσης που όπως προαναφέρθηκε εκτενέστερα μπορεί να είναι είτε η 

31
η
 Δεκεμβρίου είτε η 30

η
 Ιουνίου. Έτσι λοιπόν ο Ισολογισμός παρουσιάζει τα στοιχεία 

του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια. Θα πρέπει λοιπόν, τα στοιχεία 

του Ισολογισμού να παρουσιάζονται με σαφήνεια, δηλαδή να γίνονται κατανοητές από 

τους χρήστες,  με συνάφεια, να ανταποκρίνονται δηλαδή στις ανάγκες των χρηστών, με 

αξιοπιστία, να είναι δηλαδή απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και με συγκρισιμότητα, 

να καταρτίζονται με τον ίδιο τρόπο έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμες από τους χρήστες. 

Επιπλέον οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να παρέχουν έγκαιρη πληροφόρηση, 

διαφορετικά επηρεάζεται άμεσα η συνάφειά τους, εξισορρόπηση μεταξύ οφέλους και 

κόστους, αφού τα οφέλη θα πρέπει να υπερβαίνουν το κόστος παροχής των 

πληροφοριών και εύλογη παρουσίαση, αφού η μη ορθή χρήση των ΔΠΧΠ οδηγεί σε 

αναξιόπιστες πληροφορίες.  

 

7.2.1. Στοιχεία Ενεργητικού  

 

Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π, τα στοιχεία του Ενεργητικού θα πρέπει να κατατάσσονται σε 

κυκλοφορούντα και μη κυκλοφορούντα. Σε περίπτωση που δεν ακολουθείται η 

ανωτέρω κατάταξη, τότε η επιχείρηση θα πρέπει να παρουσιάζει τα στοιχεία του 

Ενεργητικού και τις Υποχρεώσεις, γενικά, κατά την σειρά ρευστότητάς τους. Θα πρέπει 

επίσης, η επιχείρηση να γνωστοποιεί κάθε στοιχείο του Ενεργητικού και κάθε 

Υποχρέωση που αναμένεται να διακανονιστεί ή να εισπραχθεί σε χρόνο πέραν των 

δώδεκα μηνών από την ημερομηνία σύνταξής του. Χρήσιμες επίσης, είναι οι 

πληροφορίες για τις αναμενόμενες ημερομηνίες λήξης των στοιχείων ώστε να μπορεί 

να εκτιμηθεί καλύτερα η ρευστότητα και η φερεγγυότητα μιας επιχείρησης.  

 

7.2.2. Πληροφορίες που Παρουσιάζονται στον Ισολογισμό 

 

Όπως ορίζει το ΔΠΧΠ 1, θα πρέπει στον Ισολογισμό να εμφανίζονται ξεχωριστά τα 

εξής:  
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 Ενσώματα Πάγια : Είτε τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού (οικόπεδα, κτίρια, 

μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός) είτε βρίσκονται 

στην κυριότητα της επιχείρησης είτε κατέχονται βάση χρηματοοικονομικής 

μίσθωσης, 

 Άυλα Πάγια-Υπεραξία Επιχείρησης : Τα άυλα πάγια στοιχεία και η υπεραξία 

της επιχείρησης, δηλαδή η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που καταβλήθηκε και 

της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων του ενεργητικού μείον τις 

υποχρεώσεις κατά την αγορά μιας θυγατρικής, 

 Επενδύσεις και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα: Οι κατεχόμενες μέχρι την λήξη 

τους επενδύσεις και τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 

του ενεργητικού,   

 Επενδύσεις που αναγνωρίζονται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης, 

 Βιολογικά στοιχεία του Ενεργητικού: Όπως ορίζει το Πρότυπο 41 σχετικά με 

την «γεωργία», 

 Αποθέματα: Αναγνωρίζονται στο Ιστορικό Κόστος κτήσης τα πάσης φύσεως 

αποθέματα, 

 Απαιτήσεις: Αναγνωρίζονται όλες οι απαιτήσεις από την λειτουργική 

δραστηριότητα της επιχείρησης,  

 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα: Αναγνωρίζονται τα μετρητά και οι υψηλής 

ρευστότητας και χαμηλού κινδύνου επενδύσεις,  

 Υποχρεώσεις προς Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις: Οι Υποχρεώσεις από 

την λειτουργική δραστηριότητα της επιχείρησης,  

 Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις: Οι Φόροι Εισοδήματος όπως αυτοί 

προκύπτουν από την εφαρμογή του Προτύπου 12 «Φόροι Εισοδήματος»  

 Προβλέψεις: Οι Υποχρεώσεις αβέβαιου χρόνου και Ποσού  

 Μακροπρόθεσμες έντοκες Υποχρεώσεις: Οι έντοκες Υποχρεώσεις της 

Επιχείρησης που λήγουν μετά το τέλος της επόμενης χρήσης,  

 Δικαιώματα Μειοψηφίας: Τα δικαιώματα τρίτων πάνω στα ίδια κεφάλαια και τα 

αποτελέσματα χρήσης της επιχείρησης, όπως αυτά προκύπτουν μετά την 

ενοποίηση των θυγατρικών με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης,  
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 Κεφάλαιο και Αποθεματικά: Οι εισφορές όλων των συμμετεχόντων στην 

επιχείρηση, τα αποθεματικά και τα αποτελέσματα από την λειτουργία της 

επιχείρησης
92

. 

 

Επιπλέον θα πρέπει να απεικονίζονται συγκεκριμένα κονδύλια που παρουσιάζον τα 

συνολικά στοιχεία του Ενεργητικού που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση 

και τα στοιχεία του Ενεργητικού που περιλαμβάνονται σε ομάδες διάθεσης και 

κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση, ως ορίζει το ΔΠΧΠ 5. Επίσης θα πρέπει 

να απεικονίζονται κονδύλια που παρουσιάζουν τις Υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται 

σε ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση σύμφωνα με το 

ΔΠΧΠ 5.  

 

7.3. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης  

 

Η Κατάσταση των Αποτελεσμάτων Χρήσης αποτελεί πολύ σημαντική πηγή 

πληροφόρησης για τους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων αφού βάσει αυτής 

αντλούν σημαντικές πληροφορίες κυρίως για την απόδοση της επιχείρησης. Η ανάλυση 

αυτής της Κατάστασης δίνει την δυνατότητα  να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της 

διοίκησης μιας επιχείρησης, για την συγκεκριμένη χρήση, αφού θα εξαχθούν 

συμπεράσματα για την πιθανή πορεία των μελλοντικών κερδών της.  

 

Σύμφωνα με την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων Χρήσης, εμφανίζονται τα έσοδα και 

τα έξοδα που προσδιορίζουν το αποτέλεσμα της χρήσης. 

 

Ως έσοδα λαμβάνεται υπόψη η μικτή εισροή οφελών κατά την διάρκεια της χρήσης, 

που προκύπτει από τις συνήθεις δραστηριότητες της επιχείρησης. Οι εισροές έχουν ως 

αποτέλεσμα την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, χωρίς αυτήν η αύξηση να σχετίζεται με 

την εισφορά κεφαλαίου από μετόχους.  

 

Ως έξοδα, λαμβάνεται υπόψη η μείωση των οικονομικών οφελών, κατά την διάρκεια 

μια χρήσης με την μορφή εκροών ή μειώσεων στοιχείων του ενεργητικού ή αυξήσεων 

                                                 
92

 Η ανωτέρω κατηγοριοποίηση δεν είναι υποχρεωτική ούτε εξαντλεί όλες τις κατηγορίες κονδυλίων που 

θα πρέπει να παρουσιαστούν ξεχωριστά, (βλ. Grant Thornton Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης σελ.75-79 Τομ.Β)  
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υποχρεώσεων. Οι εκροές αυτές προκαλούν μειώσεις στα ίδια κεφάλαια, χωρίς αυτές οι 

μειώσεις να έχουν σχέση με την διανομή μερίσματος στους μετόχους. Ουσιαστικά τα 

έξοδα είναι αναλώσεις στοιχείων Ενεργητικού.  

Όλα τα έσοδα και τα έξοδα τα οποία αναγνωρίζονται σε μια χρήση, θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται στον καθορισμό κέρδους ή ζημίας που προκύπτει για την 

συγκεκριμένη χρήση, εκτός από τις περιπτώσεις που άλλο Πρότυπο ή Διερμηνεία ορίζει 

διαφορετικό χειρισμό. Επίσης περιλαμβάνονται και οι συνέπειες των αλλαγών στις 

λογιστικές εκτιμήσεις.  

 

Έτσι λοιπόν η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ 

ελάχιστον τα εξής κονδύλια:  

1. Έσοδα: από πωλήσεις, ή παροχή υπηρεσιών στην διάρκεια της χρήσης και από 

έσοδα από παρεπόμενες δραστηριότητες. Από τα έσοδα αυτά αφαιρούνται οι 

εκπτώσεις και οι επιστροφές. 

2. Χρηματοοικονομικά έξοδα: όπως αυτά διαμορφώνονται από συνθετικά 

στοιχεία (έξοδα από τόκους δανείων, χρηματοοικονομικές μισθώσεις κλπ) 

3. Το Μερίδιο των κερδών (ή ζημιών) από συγγενείς επιχειρήσεις που 

αναγνωρίζονται με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης: το μερίδιο της 

επενδύτριας επιχείρησης στα αποτελέσματα χρήσης της εκδότριας επιχείρησης,  

4. Κέρδη ή Ζημίες προ φόρων που αναγνωρίζονται από την διάθεση στοιχείων 

του Ενεργητικού, ή τον διακανονισμό υποχρεώσεων που αποδίδονται σε 

διακοπείσες επιχειρηματικές δραστηριότητες,  

5. Φόροι – Έξοδα: το συγκεντρωτικό ποσό που περιλαμβάνεται στον 

προσδιορισμό του Καθαρού Κέρδους ή Ζημίας χρήσης και περιλαμβάνουν τον 

τρέχοντα και αναβαλλόμενο Φόρο. Το ποσό του φόρου που αναγνωρίζεται στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, προσδιορίζεται από τον συμψηφισμό του 

Φόρου Εισοδήματος (όπως αυτός υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα 

φορολογική νομοθεσία) και των αναβαλλόμενων φόρων,  

6. Κέρδος ή Ζημία, δηλαδή το αλγεβρικό άθροισμα των εσόδων και εξόδων, 

7. Κέρδος ή Ζημία που αποδίδεται στα δικαιώματα μειοψηφίας: το μέρος των 

καθαρών αποτελεσμάτων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μίας 

θυγατρικής που αναλογεί στα δικαιώματα τα οποία δεν ανήκουν άμεσα ή 

έμμεσα (μέσω θυγατρικών) στην μητρική,  
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8. Κέρδος ή Ζημία που αποδίδεται στους μετόχους της μητρικής,  

9. Τα κέρδη ανά Μετοχή: Μειωμένα κέρδη ανά Μετοχή, Βασικά Κέρδη ανά 

Μετοχή.  

 

7.3.1. Πληροφορίες Παρουσιαζόμενες στην Κατάσταση Των Αποτελεσμάτων 

Χρήσης ή στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις που συνοδεύουν τις Οικονομικές 

Καταστάσεις.  

 

Η επιχείρηση θα πρέπει να παρουσιάζει στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ή στις 

επεξηγηματικές σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις, ανάλυση 

εσόδων και εξόδων με βάση μια κατάταξη που βασίζεται στο είδος τους ή στην 

λειτουργία τους στα πλαίσια της επιχείρησης. Υπάρχουν δύο μέθοδοι παρουσίασης των 

αποτελεσμάτων χρήσης που αναλύονται παρακάτω. Αμφότερες οι μέθοδοι παρέχουν 

μια ένδειξη του κόστους που αναμένεται να επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από το 

επίπεδο των πωλήσεων ή της παραγωγής της επιχείρησης. Δεδομένου ότι κάθε μέθοδος 

έχει πλεονεκτήματα για διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων, το παρόν πρότυπο απαιτεί 

από την διοίκηση της κάθε επιχείρησης να επιλέγει την περισσότερο σχετική και 

αξιόπιστη  παρουσίαση.  

Επειδή όμως οι πληροφορίες ως προς το είδος είναι χρήσιμες για την πρόβλεψη των 

μελλοντικών ταμειακών ροών απαιτούνται επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις, στην 

περίπτωση της ανάλυσης εξόδων ανά λειτουργία. Επιπλέον θα πρέπει στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης (ή στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή στις 

επεξηγηματικές σημειώσεις) να γνωστοποιείται το ποσό των μερισμάτων που 

αναγνωρίστηκε ως διανομή σε μετόχους στην διάρκεια της χρήσης καθώς επίσης και το 

προτεινόμενο προς διανομή μέρισμα.  

 

7.3.1.1. Ανάλυση εξόδων ανά είδος  

 

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης όπως ορίζει το Πρότυπο 1, μπορεί να 

ακολουθήσει την μέθοδο της ανάλυσης εξόδων κατά είδος. Θα πρέπει δηλαδή να 

εμφανίζονται τα έξοδα ανάλογα με το είδος τους ανεξάρτητα από τον προορισμό τους 

(ως προορισμός νοείται η λειτουργία για την οποία πραγματοποιείται το έξοδο). Έτσι 

λοιπόν τα έξοδα δεν ανακατανέμονται εντός της επιχείρησης μεταξύ των διάφορων 

λειτουργιών. 
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7.3.1.2. Ανάλυση Εξόδων ανά λειτουργία 

 

Διαφορετικά, θα πρέπει να παρουσιάζεται η ανάλυση εξόδων ανά λειτουργία, δηλαδή 

να κατατάσσονται τα έξοδα ως μέρος του κόστους πωλήσεων, των εξόδων διάθεσης και 

των εξόδων διοίκησης. Σύμφωνα με αυτήν την μέθοδο, κάθε έξοδο πραγματοποιείται 

από την επιχείρηση για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, δηλαδή να εξυπηρετεί κάποια 

λειτουργία της επιχείρησης. Επειδή ο μερισμός των εξόδων βασίζεται σε επιλογές της 

διοίκησης, θα πρέπει να γνωστοποιούνται και ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την 

φύση των εξόδων (πχ αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων και έξοδα 

προσωπικού). Οι γνωστοποιήσεις αυτές, αν επιλεγεί αυτή η μέθοδος παρουσίασης των 

αποτελεσμάτων χρήσης, θα αναλύονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις που 

συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις.  
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Κεφάλαιο 8 Επίλογος  
 

Στην Ελλάδα, η Ανώνυμη Εταιρία, είναι από τις σημαντικότερες μορφές οντότητας και 

η πιο ολοκληρωμένη όσον αφορά την νομοθετική της λειτουργία. Σημαντικότερη από 

την άποψη ότι οι μεγαλύτερες επενδύσεις, γίνονται σε μορφή ανώνυμης εταιρίας ενώ 

πιο ολοκληρωμένη, δεδομένου ότι υπάρχει ο βασικός νόμος ήδη νομοθετημένος από το 

1920, ο οποίος διέπει όλη την λειτουργία της. Ο βασικός αυτός νόμος, με τις 

τροποποιήσεις που υπέστη τις προσθήκες και τις αλλαγές, κράτησε τον βασικό του 

κορμό μέχρι το 2007, όπου υπέστη σημαντική αναμόρφωση με τον νόμο 3604/2007. Η 

επόμενη μεγάλη και σημαντική αλλαγή, ήταν η υιοθέτηση των Ελληνικών Λογιστικών 

Προτύπων και ήταν μια καθολική αλλαγή και όχι μόνο για τις ανώνυμες εταιρίες.  

Με την υιοθέτηση του νόμου 4308/2014, των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, 

γίνεται μια βασική προσέγγιση για την υιοθέτηση της λογιστικής επιστήμης και τον 

διαχωρισμό στην συνείδηση των επιχειρήσεων από την φορολογική βάση. Ειδικότερα 

στην περίπτωση της Ελλάδας, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες και διοικήσεις των εταιριών, 

ενδιαφέρονταν αποκλειστικά για τις φορολογικές υποχρεώσεις και φρόντιζαν να είναι 

σύννομοι με την φορολογική νομοθεσία. Μια προσπάθεια αναζήτησης των αιτιών, είναι 

ίσως ο φόβος για κυρώσεις από την φορολογική διοίκηση. Επικεντρωμένες όμως οι 

διοικήσεις των επιχειρήσεων, στην ευταξία σύμφωνα με τις φορολογικές επιταγές, 

αμελούσαν την απεικόνιση της πραγματικής κατάστασης των επιχειρήσεων στις 

οικονομικές τους καταστάσεις.  

 

Με τον διαχωρισμό της λογιστικής και φορολογικής βάσης, τις αλλαγές που εισάγουν 

στην αποτίμηση και απεικόνιση των κονδυλίων μιας επιχείρησης και με προεξάρχουσα 

την αρχή των διεθνών προτύπων ότι «η ουσία να επικρατεί του τύπου», τα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα, φέρνουν μια εξομάλυνση στις οικονομικές καταστάσεις. Η έννοια 

της απομείωσης και της εύλογης αξίας, δίνει την δυνατότητα στις οντότητες, 

ανεξάρτητα από τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, να απεικονίζουν στις οικονομικές 

τους καταστάσεις όλες τις αλλαγές που έχουν συμβεί στην περιουσία και τις 

υποχρεώσεις τους. Με τον τρόπο αυτόν υπάρχει πλέον μια πιο πιστή αποτύπωση της 

πραγματικότητας στην οντότητα, αποφεύγοντας κίβδηλα και πλασματικά μεγέθη  
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κονδυλίων είτε προσαυξημένα είτε υπερμειωμένα, λόγω της αναγνώρισής τους με βάση 

τα όσα όριζε η φορολογική νομοθεσία.  

Με τον τρόπο αυτόν, ενσωματώνονται και αποτυπώνονται στις οικονομικές 

καταστάσεις και αλλαγές που συντελούνται στο ευρύτερο περιβάλλον της οντότητας, 

όπως για παράδειγμα μια συντριπτική μείωση αξίας ενός περιουσιακού της στοιχείου, 

λόγω αλλαγής στο γενικότερο οικονομικό περιβάλλον.  

 

Ο νόμος αυτός, επηρεάζει και τις ανώνυμες εταιρίες, στον βαθμό που πολλά άρθρα του 

βασικού νόμου 2190/1920 καταργούνται. Δεν επηρεάζονται βέβαια βασικές και δομικές 

λειτουργίες της ανώνυμης εταιρίας (Διοικητικά Συμβούλια, Γενική Συνέλευση, 

δικαιώματα μειοψηφίας, σύσταση, οργάνωση κ.α.) αλλά κυρίως κατηγοριοποίηση 

ανάλογα με το μέγεθός της και σύνταξη των αντίστοιχων οικονομικών  καταστάσεων. 

Έτσι, δίνεται η δυνατότητα για διαχωρισμό μιας ανώνυμης εταιρίας η οποία είναι 

μικρού βεληνεκούς και συνήθως οικογενειακή επιχείρηση, για τα δεδομένα της 

Ελλάδας και της ανώνυμης εταιρίας η οποία είναι μεγαλύτερη σε μέγεθος, με 

μεγαλύτερους τζίρους και σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και άρα περισσότερη και 

ενδελεχή ανάλυση στα κονδύλια της επιχείρησης, εξοικονομώντας παράλληλα και 

χρόνο και χρήμα από την δημοσίευση ανούσιων πληροφοριών από μια μικρότερη 

εταιρία, μόνο και μόνο γιατί επέλεξε να δραστηριοποιείται με την μορφή της ανώνυμης 

εταιρίας.  

 

Σίγουρα όμως, η υιοθέτηση των ελληνικών λογιστικών προτύπων από όλες τις 

οντότητες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με μικρές πλέον 

αποκλίσεις από τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δίνουν μια 

ευκαιρία στις οντότητες, να επικοινωνούν στην ίδια ή σχεδόν στην ίδια γλώσσα με 

επενδυτές από το εξωτερικό ή με ανταγωνίστριες εταιρίες, ανοίγοντας νέους ορίζοντες 

μακροπρόθεσμα για την ελληνική επιχειρηματικότητα.  
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