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Περίληψη 

 Όπως γνωρίζουμε τα δεδομένα και οι διεθνείς εξελίξεις τρέχουν συνεχώς σαν 

αποτέλεσμα οι παράγοντες που προσμετράμε προκειμένου να μπορούμε να εξάγουμε 

πληροφορίες μεταβάλλονται με την σειρά τους. Η λογιστική αποτελώντας έναν 

τυποποιημένο τρόπο παρουσίασης οικονομικών καταστάσεων δεν μπορεί παρά να 

ακολουθήσει αυτές τις εξελίξεις. Η παρούσα εργασία ασχολείται με τα εγχώρια αλλά 

και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν διαμορφωθεί. Καθώς και τις διαφορές 

που έχουν αυτά μεταξύ τους. 

 Θέλοντας να υπάρχει μία χρονική και λογική ακολουθία το πρώτο τμήμα 

ασχολείται με την παρουσίαση Ε.Λ.Σ. , Δ.Λ.Π. και Ε.Λ.Π. αντίστοιχα. Σε αυτό το 

κομμάτι αναφερόμαστε τόσο σε ορισμένα ιστορικά στοιχεία που διαμόρφωσαν αυτά 

τα πρότυπα όσο και στα βασικά χαρακτηριστικά που έχει καθένα από αυτά. Με αυτό 

το τρόπο ο αναγνώστης μπορεί να πάρει μία ιδέα για το τι προσπάθησε καθένα από 

αυτά να βελτιώσει αλλά και ποιά ανάγκη κάλυψε ή όχι. Ενώ γίνονται ορατές και οι 

διαφορές και τα χάσματα που έχουν μεταξύ τους, κάτι που εξετάζεται στο δεύτερο 

τμήμα και αποτελεί έναν από τους σκοπούς της εργασίας. 

 Στο δεύτερο κομμάτι πραγματώνεται σύγκριση ανάμεσα σε Δ.Λ.Π. & Ε.Λ.Π. 

καθώς και ανάμεσα σε Ε.Λ.Π. & Ε.Λ.Σ. Αν και τα Ε.Λ.Π. επηρεάστηκαν από τα 

διεθνή εν τούτης παρουσιάζουν και αρκετές διαφορές. Γίνεται μία συνοπτική 

αναφορά στις πιο σημαντικές από αυτές όπου αναδίδεται και η διαφορετική οπτική 

γωνία που έχουν στην αντιμετώπιση ορισμένων παραγόντων. Ενώ στην περίπτωση 

της σύγκρισης Ε.Λ.Π. και Ε.Λ.Σ. το πρώτο που μπορούμε να συμπεράνουμε είναι η 

προαναφερθείσα ανάγκη για εξέλιξη ενός απαρχαιωμένου συστήματος που δεν είχε 

ουδεμία σχέση με τις απαιτήσεις του σήμερα. 

 Αποτελώντας βασικό στόχος της παρούσας εργασίας η εμβάθυνση  σε αλλαγές 

που προκύψαν από την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. σε φορολογική και λογιστική βάση 

μετά το τμήμα που περιλαμβάνει τις γενικές διαφορές ακολουθεί τμήμα πιο 

αναλυτικά στο συγκεκριμένο ζήτημα. Για την φορολογική και λογιστική βάση 

παρατίθεται παράδειγμα εφαρμογής στο οποίο και μπορούμε να διαπιστώσουμε 

διαφορές με το Ε.Λ.Σ. αλλά και να κατανοήσουμε τον νέο τρόπο υπολογισμού. Μέσα 
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από τους διάφορους παράγοντες που απαρτίζουν έναν τέτοιο υπολογισμό όπως 

απομείωσης, προβλέψεις, ασφαλιστικές εισφορές κ.α. 

 Στο τελευταίο τμήμα παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας και τα 

οποία βασίζονται στην ανάλυση που έγινε σχετικά με την φορολογική και λογιστική 

βάση και τις αλλαγές που επήλθαν σε αυτήν. Μέσα σε αυτά τα συμπεράσματα είναι η 

μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και του κόστους για τις επιχειρήσεις (ειδικότερα 

μικρού μεγέθους) για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Επίσης το νέο 

πρότυπο επέφερε έναν ορθολογικό και ταυτόχρονα πληρέστερο τρόπο κάλυψης των 

αναγκών των Ελληνικών εταιριών σε ένα περιβάλλων παγκόσμιας αγοράς.  
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Ε.Γ.Λ.Σ. Γέννηση 

 Στη χώρα μας οι προσπάθειες για την διαμόρφωση του Γενικού Λογιστικού 

Σχεδίου εμφανίζονται για πρώτη φορά από το 1954, όπου  και συστάθηκε η πρώτη 

Επιτροπή χωρίς όμως να δώσει ουσιαστικά κανένα σχέδιο για την 

χρηματοοικονομική λογιστική. Από τότε έγιναν  πολλαπλές προσπάθειες για την 

σύνταξη Λογιστικού Σχεδίου χωρίς όμως να αποδώσουν κανένα αποτέλεσμα. 

 Το 1976 συστάθηκε για ακόμη μία φορά η Εθνική Επιτροπή Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου η οποία μετά από πολυετή διαδικασία, τον Ιούνιο του 1980, 

ολοκλήρωσε το έργο της, με την εκπόνηση του Εθνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. 

Οπότε με το Προεδρικό Διάταγμα 1123/1980 τέθηκε σε προαιρετική εφαρμογή το 

Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο από την 01-01- 1982. Στα έτη 1986 - 1987 που 

ακολούθησαν, με μια σειρά από νομοθετήματα που αφορούσαν τις καταστάσεις που 

δημοσιεύουν οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και οι Ανώνυμες Εταιρείες 

(ΑΕ) θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά έμμεση “υποχρέωση" (προτροπή - παραίνεση) 

των εταιρειών αυτών να ακολουθούν τους κανόνες του λογιστικού σχεδίου.  

 Τέλος το 1992 με το Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 186/92 επιβλήθηκε η 

υποχρεωτική τήρηση του λογιστικού σχεδίου για τις επιχειρήσεις Γ' Κατηγορίας του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), σύμφωνα με τις προτάσεις της Εθνικής 

Επιτροπής. Το 1996 με το ΠΔ 134/96 περί ανωνύμων εταιρειών έγιναν αρκετές 

μεταβολές στο λογιστικό σχέδιο. Με τις οποίες πλέον έχει γίνει το ελληνικό 

Λογιστικό Σχέδιο υποχρεωτικό για όλες της επιχειρήσεις.  

 Ποτέ όμως δεν έγινε προσπάθεια για να εναρμονισθεί το λογιστικό σχέδιο σε 

ενιαίο σύνολο με την ορθή διψήφια μορφή ιδίων λογαριασμών που αφορούν το 

υποκατάστημα. Έτσι η εικόνα που παρουσιάζει δηλαδή η τριψήφια μορφή του 

κωδικού δημιουργεί ορισμένα προβλήματα στους παρακάτω τομείς:  

 Εφαρμογή των αρχών της Γενικής Λογιστικής. 

 Ενιαία λογιστική αντιμετώπιση όλων των λογαριασμών. 

 Στη χρηματοοικονομική λειτουργιά των επιχειρήσεων. 

 Στη διαδικασία ενημέρωσης του κεντρικού καταστήματος της 

επιχείρησης.  

 Στην εφαρμογή της μηχανογραφημένης λογιστικής.  
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 Οι νόμοι 2190/20 "Περί Α.Ε.” και 3190/55 "Περί Ε.Π.Ε." του Υπουργείου 

Εμπορίου, καθώς και μια σειρά από εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών 

εφαρμόζονται στην διαδικασία ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων των 

επιχειρήσεων. Με σημαντικότερες νομοθετικές ρυθμίσεις να αποτελούν τα 

Προεδρικά Διατάγματα:  

ΠΔ 1123/80 με το οποίο εφαρμόστηκε η προαιρετική τήρηση του λογιστικού σχεδίου 

από την 01/01/1982 για τις επιχειρήσεις. 

ΠΔ 134/96 με το οποίο εφαρμόστηκε η υποχρεωτική τήρηση των λογιστικών 

καταστάσεων για τις Ανώνυμες εταιρίες και τις ΕΠΕ.  

 Γενικά το νομοθετικό πλαίσιο που, κατά καιρούς, έχει εφαρμοστεί και ίσχυσε 

στην Ελλάδα αποτέλεσε την βασική πρώτη ύλη για την ανάπτυξη του γενικού 

λογιστικού σχεδίου. Ορισμένα παραδείγματα εξ αυτών είναι τα παρακάτω:  

 Νόμος 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών στην Ελλάδα”. 

 Νομοθετικό Διάταγμα 17/7/1923 "Περί ειδικών διατάξεων επί Α.Ε”. 

 Νόμος 3190/1955 "Περί Ε.Π.Ε”. 

 Νόμος 1401/1980 "Περί καθιερώσεως του θεσμού Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο”. 

 Π.Δ. 1123/1980 "Περί Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου”. 

 Προεδρικό Διάταγμα 360/85 "Περί δημοσιεύσεων”. 

 Π.Δ. 80/1986 "Περί Α.Ε. ειδικών μορφών".  

 Τα Π.Δ. 409/1986, 419/1986, 498/1987 "Περί ρυθμίσεων θεμάτων 

νέας εταιρικής νομοθεσίας”. 

 Π.Δ. 186/92 "Περί υποχρεωτικής εφαρμογής του Ενιαίου Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου".  

 Π.Δ. 134/1996 "Περί νομοθεσίας των Α.Ε. και την υποχρεωτική 

τήρηση των λογαριασμών της γενικής λογιστικής".  

 Οι παραπάνω νόμοι και νομοθετήματα δείχνουν την εξέλιξη των ρυθμίσεων, 

που έγιναν διαχρονικά από το 1920 μέχρι και την ολοκλήρωση το ΕΓΛΣ. Υπάρχει 

μια μακροχρόνια πορεία στο διάστημα της οποίας είναι ευδιάκριτη η δυσκολία που 

είχε το Ελληνικό Κράτος να συντάξει ένα Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο για την 

χρηματοοικονομική λειτουργιά των επιχειρήσεων. Η ύπαρξη λογιστικού σχεδίου 
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εμφανίζεται νομοθετικά στην Ελλάδα μόλις το 1980 με τον νόμο 1401 που όμως δεν 

εφαρμόστηκε.  

 Ο νόμος αυτός αποτελούσε ένα υπόδειγμα λογιστικής τήρησης των 

λογαριασμών των επιχειρήσεων. Όπου και δεν υπήρχε υποχρέωση των επιχειρήσεων 

να τον εφαρμόσουν. Είχε διαμορφωθεί από επιτροπή που αποτελείτο από 

Πανεπιστημιακούς Καθηγητές και ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας τους για την 

ορθολογιστική λειτουργία των επιχειρήσεων. Πρέπει να αναφερθεί ότι δεν είχε ποτέ 

ανάλυση των λογαριασμών του υποκαταστήματος παρά τις τροποποιήσεις που έχουν 

γίνει σε αυτόν.  

 Η υποχρεωτική τήρηση του Γ.Λ.Σ. από τις επιχειρήσεις στην 

χρηματοοικονομική λειτουργία των λογαριασμών τους άρχισε να εφαρμόζεται μόλις 

από την 01/01/1992 με το Π.Δ. 186/92 "Περί υποχρεωτικής εφαρμογής του Ενιαίου 

Γενικού Λογιστικού Σχεδίου". Με την ύπαρξη νομοθετικής αδυναμίας για την 

τήρηση των λογαριασμών υποκαταστήματος. Με σπόρια το γεγονός ότι κάθε 

επιχείρηση καταλήγει να τηρεί δίκες της μορφές λογαριασμών προκειμένου να 

παρακολουθεί για λογαριασμό της την λειτουργία του υποκαταστήματος της. 
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Ε.Γ.Λ.Σ. Στόχοι & Ωφέλει 

 Με το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο στοχεύετε: 

 Ο ομοιόμορφος τρόπος λογιστικού χειρισμού των συναλλαγών. 

 Η πραγματική και ομοιόμορφη απεικόνιση της οικονομικής 

καταστάσεως και της περιουσιακής διαρθρώσεως των οικονομικών 

μονάδων. 

 Η ορθή εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητος. 

 Η διευκόλυνση των συναλλασσομένων και του επενδυτικού κοινού.  

 Η κατανόηση των δημοσιευομένων ισολογισμών των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 Η άντληση πάσης φύσεως αξιόπιστων πληροφοριών τυποποιημένης 

μορφής προς αξιοποίηση. 

 Η απλούστευση και διευκόλυνση των πάσης φύσεως έλεγχων. 

 Η εκ της λογιστικής τυποποιήσεως αύξηση της παραγωγικότητας. 

 Η ανύψωση του επιπέδου του λογιστικού επαγγέλματος. 

 Η διευκόλυνση της εξειδικευμένης διδασκαλίας των λογιστικών 

μαθημάτων στις ανώτατες σχολές.  

 Το γενικό λογιστικό σχέδιο που καθιερώθηκε στη χώρα μας με το Ν. 1041/80, 

περιλαμβάνει απλώς την έννοια και το σκοπό στον οποίο αποβλέπει ο νέος αυτός 

θεσμός. Εξουσιοδοτώντας με ειδικές διατάξεις τους αρμόδιους υπουργούς να 

προτείνουν προεδρικά διατάγματα, με τα οποία θα ορίζεται το περιεχόμενο του 

γενικού λογιστικού σχεδίου, η κατά κλάδους η τμήματα υποχρεωτική εφαρμογή του. 

Καθώς και τα ευεργετήματα που θα προκύπτουν για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 

το Γ.Λ.Σ. ενώ και οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται στις επιχειρήσεις που αντίθετα με 

τις υποχρεώσεις τους δεν εφαρμόζουν το Γ.Λ.Σ. ή το εφαρμόζουν κατά τρόπο 

πλημμελή. Το Π.Δ. 1123/80, που εκδόθηκε με την παραπάνω διαδικασία, όρισε το 

περιεχόμενο του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου, το οποίο είναι 

λεπτομερέστατο και συνοδεύεται από πλήθος βοηθητικές αναλύσεις, οδηγίες και 

παραδείγματα.  

 Ενώ δεν έχουν εκδοθεί προεδρικά διατάγματα με τα οποία θα καθορίζονται τα 

οικονομικής και διοικητικής φύσεως ευεργετήματα. Ως τέτοια, ενδεικτικά στο Ν. 
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1041/80 αναφέρονται: η απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, η προτίμηση σε 

δημόσιους διαγωνισμούς, ενώ επίσης διάφορες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις και η 

απαλλαγή από ορισμένους ελέγχους. Από το νόμο δεν αποκλείεται η παροχή με 

προεδρικά διατάγματα και άλλων ευεργετημάτων και κινήτρων για την προαιρετική 

εφαρμογή του γενικού λογιστικού σχεδίου και των κλαδικών λογιστικών σχεδίων.  

 Με την ίδια διαδικασία θα καθορίζονται και οι διοικητικές κυρώσεις, που θα 

επιβάλλονται στις επιχειρήσεις εκείνες, οι οποίες ενώ έχουν υποχρέωση δεν 

εφαρμόζουν ολικά ή μερικά τα λογιστικά σχέδια ή θα τα εφαρμόζουν πλημμελώς. Ο 

Ν. 1041/80 αναφέρει ενδεικτικά ως διοικητικές κυρώσεις πρόστιμα και αφαιρέσεις 

αδειών λειτουργιάς, χωρίς να αποκλείει την επιβολή και άλλων παρεμφερών 

κυρώσεων. 
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Δ.Λ.Π. Γέννηση 

 Αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της σύγχρονης αγοράς που άρχισε να 

διαμορφώνεται, είναι οι εξελίξεις στον επιχειρηματικό κλάδο να είναι έντονες. Οι 

επιχειρήσεις ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα και ολοένα επεκτείνονται.  Σε αυτό το 

κλήμα η δημιουργία πολυεθνικών εταιρειών αλλάζει το όλο σκηνικό. Σημαίνοντας 

ότι οι εταιρείες θα πρέπει να αποκτήσουν ένα παγκόσμιο προσανατολισµό για να 

μπορούν να συγκρίνονται µε παρεμφερείς εταιρείες άλλων χωρών. Όλα αυτά 

οδήγησαν στην ανάγκη θεσμοθέτησης ενός ενιαίου λογιστικού πλαισίου, ώστε οι 

οικονομικές καταστάσεις μεταξύ των εταιρειών να είναι συγκρίσιμες και 

αναγνωρίσιµες. 

Έτσι η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων International Accounting 

Standards Committee (IASC) συγκροτήθηκε τον Ιουνίου του 1973 ύστερα από κοινή 

συμφωνία των επαγγελματικών λογιστικών σωμάτων της Γαλλίας, Γερμανίας, 

Καναδά, Αυστραλίας, Μεξικού, Ολλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιρλανδίας και 

ΗΠΑ. 

 

Κύρια καθήκοντα της επιτροπής αυτής είναι: 

   Να διαμορφώνει και να δημοσιεύει, για το ευρύτερο κοινό, Λογιστικά 

Πρότυπα που πρέπει να τηρούνται κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και να προωθεί την παγκόσμια αποδοχή και 

τήρηση των προτύπων αυτών. 

 Να εργάζεται για τη συνεχή βελτίωση του τρόπου παρουσίασης των 

οικονομικών καταστάσεων μέσω της βελτίωσης των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων. 

 

 Το 1989 δημιουργήθηκε το πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

των επιχειρήσεων από την ΙΑSC, το οποίο θέτει τις αρχές πάνω στις οποίες 

βασίζονται τα ∆.Λ.Π. Το πλαίσιο κατάρτισης δίνει σημαντική βοήθεια: στην ΙΑSC 

στην ανάπτυξη και στην εναρμόνιση νέων προτύπων µε τις υπάρχουσες πρακτικές για 

να µην υπάρχουν αποκλίσεις, στους αρμόδιους ελεγκτές για να δουν το βαθµό που 
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υιοθετούνται τα ∆ΛΠ ,στις επιχειρήσεις για την εφαρμογή των ∆ΛΠ και στους 

αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων για την κατανόηση τους. 

Η IASC τον Ιανουάριο του 1997 δημιούργησε τη Μόνιμη Επιτροπή 

Διερμηνειών (ΜΕΔ) Standing Interpretation Committee (SIC). Ο σκοπός της 

επιτροπής αυτής είναι να ενισχύει την αυστηρή εφαρμογή των ΔΛΠ και να βοηθάει 

την παγκόσμια συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

διερμηνεύοντας τα διαφιλονικούμενα λογιστικά ζητήματα που δεν εξηγούνται 

ικανοποιητικά από τα υφιστάμενα ΔΛΠ. 

Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) έχει εκδώσει από το 1-41 

ΔΛΠ και η Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών (SIC) τις διερμηνείες σε ισχύ 7, 10, 12, 13, 

15, 21, 25, 27, 29, 31, και 32. 

Το έτος 2002 συστήθηκε το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων– 

International Accounting Standards Board (IASB), το οποίο είναι από τότε και στο 

εξής υπεύθυνο για τα θέματα των διεθνών λογιστικών προτύπων. Κάθε χώρα και 

Οργανισμός που έχει ενδιαφέρον και συμφέροντα για την κατάρτιση νέων ΔΛΠ 

συμμετέχει στο Συμβούλιο με 1 ψήφο. 

Παράλληλα δημιουργήθηκε και η νέα Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνούς 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης – International Financial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC), η οποία συνεδριάζει όποτε κρίνεται απαραίτητο 

και η βασική της αρμοδιότητα αφορά την ερμηνεία των προτύπων, και την 

πληροφόρηση και την καθοδήγηση πάνω σε θέματα των εκδοθέντων προτύπων που 

χρειάζονται περαιτέρω ανάλυση. Οι διερμηνείες που προτείνονται από την IFRIC, 

αφού εγκριθούν από το Συμβούλιο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των επίσημων 

κειμένων του IASB. 

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASΒ) έχει εκδώσει από το 

1-9 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)- International 

Financial Reporting Standards (IFRS) και Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνούς 

Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως τις διερμηνείες 1-17 IFRIC. 

Η ευρωπαϊκή ένωση κατέστησε υποχρεωτικό, να εφαρμόζεται ένα κοινό 

λογιστικό πλαίσιο αρχών και κανόνων από τις εισηγμένες εταιρείες. Με αυτό τον 

τρόπο, οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών καταρτίζονται µε βάση τα διεθνή 
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πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), µε έναρξη το 2005. Οι 

επιχειρήσεις πλέον χρησιμοποιούν ένα χρήσιµο εργαλείο για την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο 

περιβάλλονται. Τα (IFRS) International Financial Reporting Standards αποτελούν ένα 

δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων καθώς διαθέτουν µία «κοινή γλώσσα», 

η οποία μπορεί να γίνει αντιληπτή από τους περισσότερους λογιστές. 

Όλα αυτά οδήγησαν στην καθιέρωση των διεθνών λογιστικών προτύπων και στην 

Ελλάδα από την ευρωπαϊκή ένωση. Η καθιέρωση των International Financial 

Reporting Standards επέβαλε στις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο ότι θα 

έπρεπε να εντάξουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. Με 

αυτόν τον τρόπο, δημιουργήθηκε ένα λογιστικό πλαίσιο µε την ευρωπαϊκή νομοθεσία 

1606/2002 και το Ν. 3301/2004. 
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Δ.Λ.Π. Στόχοι & Ωφέλει 

Βασική επιδίωξη των ∆ΛΠ σύμφωνα µε την παράγραφο 4 του κανονισμού 

1606/2002: «Ο παρών κανονισμός ενισχύει την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων 

στην εσωτερική αγορά και βοηθά τις κοινοτικές εταιρείες να ανταγωνίζονται σε 

ισότιμη βάση για την εξεύρεση διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πόρων τόσο στις 

κοινοτικές όσο και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές». 

Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων δημιούργησε µία δικλίδα 

ασφαλείας για την θωράκιση της προστασίας του επενδυτικού κοινού, ώστε να 

υπάρχει µία ομαλή λειτουργία της κεφαλαιαγοράς αλλά και να εξαπλωθεί ένα κλίμα 

εμπιστοσύνης για την ασφάλεια των συναλλαγών. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων επιτυγχάνει µία ορθολογικότερη απεικόνιση των οικονομικών 

καταστάσεων των εταιρειών. Ενώ µε την εισαγωγή τους, η πρόσβαση μίας εταιρείας 

στο χρηματιστήριο είναι ευκολότερη σε οποιαδήποτε χρηματιστηριακή αγορά καθώς 

το λογιστικό πλαίσιο είναι το ίδιο και η προσβασιμότητα αυξάνεται. 
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Δ.Λ.Π. Γενικές Αρχές 

Τα ΔΛΠ βασίζονται σε ορισμένους κανόνες και λογιστικές αρχές μέσο των 

οποίον εξασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και αξιοπιστία τους: 

Συνέχεια της δραστηριότητας(going concern) για τα ΔΛΠ η επιχείρηση 

χαράζει μία πορεία η οποία έχει παρόν και μέλλον. Έτσι οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της ειδικεύονται με τέτοιο τρόπο που τα περιουσιακά στοιχεία της δεν 

μπορούν να ρευστοποιηθούν. Αλλά ούτε και να υπάρξει περιορισμός στις 

δραστηριότητες της. 

Δεδουλευμένη βάση(accrual basis): Η κατάσταση μίας επιχείρησης δεν επηρεάζεται 

μόνο από τις πληρωμές και τις εισπράξεις που έχει. Αλλά από τα λογιστικά 

τεκταινόμενα που πρέπει άμεσα να καταχωρούνται στα βιβλία της. Έτσι η κατάσταση 

ορίζεται και από τις εκκρεμότητες που υπάρχουν και για το μέλλον. 

Συνάφεια : Κάθε δεδομένο που διαθέτεται πρέπει να έχει τον χαρακτήρα της 

χρήσιμης πληροφορίας. Με τρόπο ικανό ώστε ο κάθε χρήστης της να μπορεί να 

καταλήξει σε λήψη απόφασης. 

Κατανοητότητα( understandability): Τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας θα 

πρέπει να είναι αντιληπτά από τους ενδιαφερόμενους. Με μόνη απαίτηση την γνώση 

από αυτούς λογιστικών και οικονομικών ώστε να μπορούν να καταλήξουν σε κάποιο 

συμπέρασμα. 

Αξιοπιστία (reliability): Τα οικονομικά στοιχεία θα πρέπει να μην περιέχουν 

λάθη ή παραλήψεις. Καθώς και κάθε πληροφορία να είναι αμερόληπτη και 

ουσιαστική. 

Σχετικότητα (relevance): Οι πληροφορίες θα πρέπει να έχουν συνάφεια με τις 

ανάγκες των χρηστών έτσι ώστε να μπορούν να καταλήξουν σε μία απόφαση. 

Ουσιαστικότητα (materiality): Όπως αναφέραμε και στην αξιοπιστία κάθε 

πληροφορία πρέπει να παρέχει ουσιαστικά δεδομένα προκειμένου οι χρήστες να μην 

καταλήξουν σε οποιαδήποτε εσφαλμένη απόφαση. 

Συγκρισιμότητα: (comparability): Η ίδια η επιχείρηση όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω έχει μία διαχρονική πορεία και σαν μία τέτοια θα πρέπει να γίνει και η 
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καταγραφή της οικονομικής κατάστασης. Με αυτό τον τρόπο ο κάθε χρήστης μπορεί 

να συγκρίνει την πορείας της σε βάθος χρόνου αλλά και με άλλες που 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο. Ενώ οι  εκτιμήσεις για το μέλλον εμπεριέχουν 

μικρότερο κίνδυνο καταυτό τον τρόπο. 

Σύνεση: Στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μπορεί να εμφανιστούν και 

αβέβαια γεγονότα π.χ. εκτιμήσεις. Οπότε με τον συγκεκριμένο όρο δηλώνουμε ένα 

μέτρο επιφύλαξης που θα πρέπει να έχει κάθε εταιρία σε κάθε κίνηση που 

πραγματώνει. 
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Δ.Λ.Π. Πρότυπα 

 Σε αυτήν την ενότητα θα γίνει αναφορά στα διαφορετικά πρότυπα που 

απαρτίζουν το διεθνές με μερικές λεπτομέρειες για το κάθε ένα. 

Πρότυπο 1 Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων 

 Οι κύριες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, του Ισολογισμού, των 

Αποτελεσμάτων Χρήσης και των Ταμειακών Ροών, απεικονίζουν την οικονομική 

κατάσταση, το οικονομικό αποτέλεσμα και τη δυνατότητα της επιχείρησης να 

δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα και τις ανάγκες αυτής να χρησιμοποιεί τα ταμειακά 

διαθέσιμα, αντίστοιχα. Το Πρότυπο 1 ορίζει ότι η παρουσίαση αυτών των 

καταστάσεων θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η 

συγκρισιμότητα τόσο με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης 

προηγουμένων οικονομικών χρήσεων όσο και με τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις άλλων επιχειρήσεων. 

Το παρόν πρότυπο καθορίζει ορισμένες από τις λογιστικές αρχές που είχαμε δει και 

παραπάνω  για τη δομή και παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων: 

• Ακριβοδίκαιη παρουσίαση και εφαρμογή. 

• Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

• Των δεδουλευμένων εξόδων-εσόδων. 

• Ομοιομορφία στην παρουσίαση από περίοδο σε περίοδο. 

• Συγκρισιμότητα πληροφοριών 
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Πρότυπο 2 Αποθέματα 

Το Πρότυπο 2 παρέχει οδηγίες για τον τρόπο προσδιορισμού του κόστους και 

την εν συνεχεία αναγνώρισή του ως έξοδο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε 

υποτίμησης της λογιστικής αξίας, μέχρι την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Ένα 

βασικό θέμα της λογιστικoποίησης των αποθεμάτων είναι το ποσό του κόστους που 

αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο και μεταφέρεται από χρήση σε χρήση, μέχρις 

ότου αναγνωριστούν τα σχετικά έσοδα. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες ως προς τους 

τύπους προσδιορισμού του κόστους που χρησιμοποιούνται για την κοστολόγηση των 

αποθεμάτων. 

 

Πρότυπο 7 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 Ο σκοπός του Προτύπου 7 είναι να καθορίσει τις πληροφορίες που πρέπει να 

παρέχει μια οικονομική μονάδα σχετικά με τις Ταμειακές Ροές της. Έτσι, οι 

ενδιαφερόμενοι και οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, μπορούν να 

εκτιμήσουν τη δυνατότητα της οικονομικής μονάδας. Επίσης τον χρόνο και τη 

βεβαιότητα της δημιουργίας ταμειακών διαθεσίμων και τις ανάγκες που προκύπτουν 

για τη μονάδα. Οι ταμειακές ροές μιας χρήσης κατατάσσονται σε ροές από 

επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες. 

 

Πρότυπο 8 Λογιστικές Πολιτικές / Μεταβολές  / Εκτιμήσεις / Λάθη 

Ο σκοπός του Προτύπου 8, είναι να καθορίσει τα κριτήρια που πρέπει να 

χρησιμοποιούνται κατά την επιλογή και την αλλαγή των λογιστικών πολιτικών. Όπως 

επίσης τον λογιστικό χειρισμό και τη γνωστοποίηση των μεταβολών στις λογιστικές 

πολιτικές, τις λογιστικές εκτιμήσεις και τις διορθώσεις λαθών. 

Λογιστικές πολιτικές είναι οι αρχές, παραδοχές, κανόνες και πρακτικές, που 

εφαρμόζονται από την οικονομική μονάδα για τη σύνταξη και παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων της. Η μεταβολή της λογιστικής εκτίμησης είναι η 

προσαρμογή της λογιστικής αξίας περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων της 

περιοδικής ανάλωσης περιουσιακού στοιχείου, που προκύπτει από λάθος κατά την 
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εκτίμηση της σημερινής κατάστασης και των αναμενόμενων μελλοντικών ωφελειών 

και δεσμεύσεων που αφορούν περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Οι 

τροποποιήσεις στη λογιστική εκτίμηση προκύπτουν από νέες πληροφορίες, αλλαγές, 

συνεπώς δεν είναι διορθώσεις λαθών. Λογιστικά λάθη μπορεί να γίνουν σαν 

αποτέλεσμα κακών μαθηματικών υπολογισμών και κακής εφαρμογής λογιστικών 

πολιτικών. Ενώ θα μπορούσαν να παρουσιαστούν εξαιτίας κακής ερμηνείας 

καταστάσεων ή λόγω εσκεμμένης παραπλάνησης. 

Το Πρότυπο αυτό επιδιώκει να ενισχύσει της αξιοπιστίας των οικονομικών 

καταστάσεων της μονάδας και να εξασφαλίσει αφενός τη συγκρισιμότητα των 

οικονομικών καταστάσεων της μονάδας διαχρονικά και αφετέρου τη συγκρισιμότητα 

με τις οικονομικές καταστάσεις άλλων οικονομικών μονάδων. 

 

Πρότυπο 10 Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού 

Ο σκοπός του Προτύπου 10 είναι να προκαθορίσει αρχικά το πότε μονάδα 

πρέπει να προσαρμόζει τις οικονομικές καταστάσεις της για γεγονότα μετά την 

ημερομηνία του ισολογισμού. Αλλά και τις γνωστοποιήσεις που η μονάδα πρέπει να 

δίνει σχετικά με την ημερομηνία που οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για 

έκδοση και σχετικά με γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Το Πρότυπο αυτό, επίσης, απαιτεί ότι η μονάδα δεν πρέπει να καταρτίζει τις 

οικονομικές καταστάσεις της με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, 

αν γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού δείχνουν ότι η παραδοχή της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας δεν είναι ορθή. Το Πρότυπο 10 εφαρμόζεται για τη 

λογιστικοποίηση και γνωστοποίηση των γεγονότων μετά την ημερομηνία του 

ισολογισμού. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού είναι εκείνα τα 

γεγονότα, που λαμβάνουν χώρα μεταξύ της ημερομηνίας του ισολογισμού και της 

ημερομηνίας κατά την οποία οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται για έκδοση. 

Υπάρχουν δύο είδη γεγονότων που μπορεί να συμβούν μετά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού: διορθωτικά των οικονομικών καταστάσεων και μη διορθωτικά των 

οικονομικών καταστάσεων. 
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Πρότυπο 11 Συμβάσεις Κατασκευής Έργων 

Σκοπός του Προτύπου 11 είναι να καθορίσει τον λογιστικό χειρισμό του 

κόστους και των εσόδων που σχετίζονται με τις συμβάσεις κατασκευής. Η 

κατασκευαστική περίοδος ενός τεχνικού έργου συνήθως ξεπερνά το δωδεκάμηνο μιας 

διαχειριστικής χρήσης, κάτι που δημιουργεί πολλά προβλήματα στη λογιστική 

παρακολούθηση του. Συνεπώς, το βασικό πρόβλημα κατά τη λογιστική 

παρακολούθηση των συμβάσεων κατασκευής έργων είναι η διαμοίραση των 

συμβατικών εσόδων και του κόστους στις λογιστικές περιόδους κατά τις οποίες 

εκτελείται το κατασκευαστικό έργο. Η σημαντικότερη λογιστική αρχή που πρέπει να 

τηρηθεί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η αρχή του δεδουλευμένου εσόδου-εξόδου. 

Κατά την εφαρμογή αυτής της αρχής, οι συναλλαγές αναγνωρίζονται λογιστικά όταν 

πραγματοποιούνται, ανεξαρτήτως από την είσπραξη η πληρωμή τους, και οι δαπάνες 

βαραίνουν την περίοδο που πραγματοποιούνται και συσχετίζονται με τα έσοδα που 

αποκτώνται χάρις σε αυτές. Αυτό το Πρότυπο χρησιμοποιεί τα κριτήρια αναγνώρισης 

που απατούνται προκειμένου να καθορίσουμε πότε τα συμβατικά έσοδα και το 

συμβατικό κόστος πρέπει να αναγνωρίζονται ως έσοδα και έξοδα που θα 

εμφανίζονται στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. Επίσης, το 

παρόν πρότυπο περιλαμβάνει τις λογιστικές τεχνικές για την παρακολούθηση των 

τεχνικών συμβάσεων καθώς και τις οδηγίες για τη σύνταξη και παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων των τεχνικών εταιρειών. 
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Πρότυπο 12 Φόροι Εισοδήματος 

 Σκοπός του Πρότυπου 12 είναι ο λογιστικός χειρισμός των φόρων εισοδήματος. 

Συγκρίνει τη λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων 

του παθητικού, με την αντίστοιχη φορολογική τους βάση, προκειμένου να 

αναγνωρίσει την προκύπτουσα αναβαλλόμενη φορολογία. Ένα βασικό ζήτημα στη 

λογιστική των φόρων εισοδήματος είναι το πώς θα πρέπει να λογιστικοποιηθούν οι 

τρέχουσες και μελλοντικές φορολογικές συνέπειες.  Που προκύπτουν από τη 

μελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων αλλά και 

υποχρεώσεων που εμφανίζονται στον ισολογισμό μιας οικονομικής μονάδας. Επίσης 

τις φορολογικές συνέπειες από τις συναλλαγές και τα άλλα γεγονότα της τρέχουσας 

χρήσης που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις μιας οικονομικής μονάδας. 

Κατά την πραγματοποίηση και καταχώρηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή 

υποχρέωσης εξυπακούεται ότι η οικονομική μονάδα προσδοκάει να τακτοποιήσει τη 

λογιστική αξία αυτού του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Αν αναμένεται 

ότι η τακτοποίηση αυτής της λογιστικής αξίας θα καταστήσει τις μελλοντικές 

πληρωμές φόρων μεγαλύτερες (ή μικρότερες) από ότι αυτές θα ήταν, αν ο 

διακανονισμός αυτός δεν είχε φορολογικές συνέπειες, το Πρότυπο 12 απαιτεί από την 

οικονομική μονάδα να αναγνωρίζει μία αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (ή 

αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο), με ορισμένες περιορισμένες 

εξαιρέσεις. 

Το Πρότυπο αυτό απαιτεί από μια οικονομική μονάδα να λογιστικοποιεί τις 

φορολογικές συνέπειες των συναλλαγών και των άλλων οικονομικών γεγονότων με 

τον ίδιο τρόπο που λογιστικοποιεί τις ίδιες τις συναλλαγές και τα άλλα γεγονότα. 

Έτσι τούτου, για τις συναλλαγές και τα άλλα οικονομικά γεγονότα που 

αναγνωρίζονται στο κέρδος ή στη ζημιά, οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές 

επιπτώσεις αναγνωρίζονται και αυτές με την σειρά τους στο κέρδος ή στη ζημιά. Για 

τις συναλλαγές και τα άλλα οικονομικά γεγονότα που αναγνωρίζονται απευθείας στα 

ίδια κεφάλαια, οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται 

επίσης κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια. Το Πρότυπο 12 ορίζει επίσης και την 

αναγνώριση των αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων που 

προκύπτουν από αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες ή αχρησιμοποίητους 

πιστωτικούς φόρους, με την παρουσίαση των φόρων εισοδήματος στις οικονομικές 
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καταστάσεις και με τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που αφορούν τους φόρους 

εισοδήματος. 

 

Πρότυπο 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

 Ο σκοπός του Πρότυπου 16 είναι να καθορίσει τον λογιστικό χειρισμό των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων, ώστε οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να 

κατανοούν το μέγεθος, την πραγματική αξία και τις μεταβολές τους. Σημαντικά 

ζητήματα στη λογιστική των ενσώματων ακινητοποιήσεων αποτελούν ο χρόνος 

αναγνώρισης και καταχώρησης αυτών στα λογιστικά βιβλία. Επίσης ζήτημα 

αποτελούν και ο προσδιορισμός της λογιστικής αξίας, οι δαπάνες των αποσβέσεων 

και οι ζημίες απομείωσης, που πρέπει  μελλοντικά να υπολογιστούν για αυτά τα 

περιουσιακά στοιχεία. Το πρότυπο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται για τον λογιστικό 

χειρισμό των ενσώματων ακινητοποιήσεων, εκτός όταν ένα άλλο πρότυπο απαιτεί ή 

επιτρέπει διαφορετικό λογιστικό χειρισμό. 
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Πρότυπο 17 Μισθώσεις 

 Το Πρότυπο 17 είναι προκειμένου να καθορίσει, για τους μισθωτές και τους 

εκμισθωτές, τις κατάλληλες λογιστικές πολιτικές και γνωστοποιήσεις που πρέπει να 

εφαρμοστούν για τις μισθώσεις. Όπου ως μίσθωση είναι η συμφωνία μεταξύ μισθωτή 

και εκμισθωτή, όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει στον μισθωτή το δικαίωμα χρήσης 

ενός περιουσιακού στοιχείου για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, έναντι 

ανταλλάγματος . Οι μισθώσεις διακρίνονται σε χρηματοδοτικές η λειτουργικές. 

Το Πρότυπο αυτό δεν έχει εφαρμογή στις παρακάτω περιπτώσεις: 

• Μισθώσεις για εξερεύνηση ή χρήση μη ανανεώσιμων πόρων. 

• Συμβάσεις παραχώρησης δικαιωμάτων στοιχείων που υπόκεινται σε 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

• Στα ακίνητα όπου οι μισθωτές τα αντιμετωπίζουν λογιστικά ως επενδύσεις σε 

ακίνητα. 

• Σε επένδυση σε ακίνητα που παρέχεται από εκμισθωτές με λειτουργικές 

μισθώσεις. 

• Σε βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. 

Επίσης, πρέπει να διευκρινιστεί ότι Πρότυπο 17 εφαρμόζεται σε συμφωνίες 

που μεταβιβάζουν το δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων, έστω και αν 

απαιτούνται από τον εκμισθωτή μεγάλης αξίας υπηρεσίες για τη λειτουργία ή τη 

συντήρηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Το πρότυπο αυτό δεν εφαρμόζεται 

σε συμφωνίες για υπηρεσίες, οι οποίες δεν μεταβιβάζουν το δικαίωμα χρήσης 

περιουσιακών στοιχείων από το ένα συμβαλλόμενο μέρος στο άλλο. 

 

Πρότυπο 18 Έσοδα 

 Το Πρότυπο 18 αφορά τον λογιστικό χειρισμό των εσόδων, που προκύπτουν 

από ορισμένους τύπους συναλλαγών και γεγονότων. Έσοδο αποτελεί την ακαθάριστη 

οικονομική εισροή ωφελειών κατά τη διάρκεια μιας διαχειριστικής χρήσης, η οποία 

επιφέρει αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της οικονομικής μονάδας, ενώ δεν σχετίζεται 
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με εισφορές μετόχων η εταίρων. Τα έσοδα που χειρίζεται αυτό το πρότυπο αφορούν 

έσοδα από πώληση αγαθών, από παροχή υπηρεσιών, από τόκους, από τα δικαιώματα 

εκμετάλλευσης και από μερίσματα. Στα αγαθά περιλαμβάνονται τα εμπορεύματα και 

τα ιδιοπαραγόμενα. Βασικό ζήτημα στη λογιστική των εσόδων αποτελεί ο 

προσδιορισμός του χρόνου καταχώρισης τους. Τα έσοδα προσμετρούνται, όταν 

πιθανολογείται ότι οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στη μονάδα και τα οφέλη αυτά 

μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα. 

 

Πρότυπο 19 Παροχές σε Εργαζομένους 

 Το Πρότυπο 19 ορίζει λογιστική και τις γνωστοποιήσεις για παροχές σε 

εργαζόμενους. Παροχές σε εργαζόμενους είναι όλες οι μορφές της αντιπαροχής που 

παρέχει μια οικονομική μονάδα στους εργαζομένους της σε αντάλλαγμα 

παρεχομένων υπηρεσιών από αυτούς. Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες παροχών: 

βραχυχρόνιες παροχές, παροχές μετά την έξοδο, παροχές εξόδου από την υπηρεσία 

και λοιπές μακροχρόνιες παροχές. 

 

Πρότυπο 20 Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων 

 Το Πρότυπο 20 προδιαγράφει τη λογιστική, για παρακολούθηση και 

γνωστοποίηση των κρατικών επιχορηγήσεων, καθώς και για τη γνωστοποίηση άλλων 

μορφών κρατικής ενίσχυσης. Κρατική επιχορήγηση ορίζεται η ενίσχυση που δίνεται 

από το Κράτος με τη μορφή μεταβίβασης πόρων σε μια οικονομική οντότητα, ως 

ανταμοιβή του ότι αυτή έχει τηρήσει ή πρόκειται να τηρήσει ορισμένους όρους που 

σχετίζονται με τη λειτουργία της. 
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Πρότυπο 21 Μεταβολές στις Τιμές Συναλλάγματος 

 Το Πρότυπο 21 είναι για να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 

υπολογίζονται και να εμφανίζονται οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μιας οικονομικής 

μονάδας βάσει της ισοτιμίας των νομισμάτων. Σαν είδη συναλλαγών σε ξένο νόμισμα 

θεωρούνται: Αγορά ή πώληση αγαθών και υπηρεσιών, των οποίων το αντίτιμο 

καθορίζεται σε ξένο νόμισμα. Επίσης η λήψη και παροχή δανείων σε ξένο νόμισμα, 

μια σύμβαση η οποία συμφωνήθηκε σε ξένο νόμισμα και αγορά ή πώληση 

περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόμισμα. 

 Σημαντικά ζητήματα που ανακύπτουν σε συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και σε 

εκμεταλλεύσεις στο εξωτερικό είναι η επιλογή της συναλλαγματικής ισοτιμίας και η 

παρουσίαση των επιδράσεων των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

Πρότυπο 23 Κόστος Δανεισμού 

 Το Πρότυπο 23 είναι προκειμένου να καθορίσει τη λογιστικοποίηση του 

κόστους δανεισμού. Το κόστος δανεισμού περιλαμβάνει τους τόκους και τις άλλες 

δαπάνες που σχετίζονται με δανεισμό κεφαλαίων. Συνηθέστερα έξοδα που 

περιλαμβάνονται στο κόστος δανεισμού είναι οι τόκοι μακροπρόθεσμων και 

βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων. Επίσης προσμετρούνται τα έξοδα για τη λήψη 

δανείου και οι χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις και 

συναλλαγματικές διαφορές. 

 Το κόστος δανεισμού επιβαρύνει άμεσα την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή 

ενός προετοιμαζόμενου περιουσιακού στοιχείου και αποτελεί τμήμα του κόστους του 

στοιχείου αυτού, όταν μπορεί να συσχετιστεί μ’ αυτό. 
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Πρότυπο 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεμένων Μερών 

 Το Πρότυπο 24 είναι για να εξασφαλίσει ότι οι καταστάσεις μιας οικονομικής 

μονάδας γνωστοποιούν τις επιδράσεις στην οικονομική της θέση και τα 

αποτελέσματα της. Ωφελούμενα από τις  συναλλαγές και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα 

που αφορούν συνδεόμενα μέρη. 

 Οι γνωστοποιήσεις για τα συνδεόμενα μέρη αφορούν κατά αρχάς τις ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας του κοινοπρακτούντος ή του 

επενδυτή. Όσον αφορά τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των μονάδων, οι 

συναλλαγές συνδεδεμένων μερών και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα με άλλες επιχειρήσεις 

που δεν ανήκουν στον όμιλο γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της 

μονάδας. Οι εντός του ιδίου ομίλου συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών και τα 

ανεξόφλητα υπόλοιπα συμψηφίζονται συνολικά κατά την κατάρτιση των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του ομίλου. 

 

Πρότυπο 26 Λογιστική Παρουσίαση των Προγραμμάτων 

Συνταξιοδότησης 

 Το Πρότυπο 26 ασχολείται με το να καθορίσει τον τρόπο υπολογισμού του 

κόστους των παροχών των εργαζομένων, λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Καθώς 

επίσης και στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οικονομικής μονάδας. Τα 

προγράμματα παροχών αποτελεί συμφωνίες, κατά τις οποίες μια οικονομική μονάδα 

δίνει παροχές στο προσωπικό της κατά ή μετά τη λήξη της υπηρεσίας τους, όταν οι 

παροχές αυτές μπορούν να εκτιμηθούν πριν από την έξοδο των εργαζομένων. Τα 

προγράμματα αυτά συνήθως ονομάζονται συνταξιοδοτικά προγράμματα, 

προγράμματα παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Το παρόν πρότυπο σχετίζεται 

με τον λογιστικό χειρισμό ενός συνολικού προγράμματος που αφορά ομάδα 

εργαζομένων και σε καμία περίπτωση δεν ισχύει για μεμονωμένους εργαζόμενους. 
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Πρότυπο 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις 

 Στόχος του Προτύπου 27 είναι η κατάρτιση και η παρουσίαση των 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για όμιλο οικονομικών μονάδων 

που υπάγονται στον έλεγχο μιας μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο αυτό επίσης 

εφαρμόζεται στη λογιστική απεικόνιση των επενδύσεων σε θυγατρικές και στις 

ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής. 

 

Πρότυπο 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 

 Το Πρότυπο 28 έχει εφαρμογή στη λογιστική των οικονομικών μονάδων που 

έχουν επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις. Συγγενής επιχείρηση είναι η επιχείρηση 

στην οποία η οικονομική μονάδα ασκεί ουσιώδη επιρροή, δηλαδή έχει δικαίωμα 

συμμετοχής στις αποφάσεις της, και δεν πρόκειται για θυγατρική η κοινοπραξία. 

 

Πρότυπο 29 Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων σε 

Υπερπληθωριστικές Οικονομίες 

 To Πρότυπο 29   έχει εφαρμογή στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των 

μονάδων, που συντάσσονται σε νόμισμα υπερπληθωριστικής οικονομίας. Το πρότυπο 

αυτό δεν καθορίζει ποσοτικά κριτήρια για το πότε μια οικονομία είναι 

υπερπληθωριστική. Αλλά αναφέρει ότι απαιτείται προσοχή σε συγκεκριμένες 

καταστάσεις που επικρατούν, όταν υπάρχει υπερπληθωρισμός. Συνεχίζοντας, 

αναφέρει ότι, αν σε τρία χρόνια ο πληθωρισμός αυξηθεί περίπου 100%, τότε υπάρχει 

υπεπληθωριστική οικονομία. 

 Σε μια υπερπληθωριστική οικονομία, μία χωρίς επαναδιατύπωση παρουσίαση 

της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως μία οικονομικής μονάδας 

στο τοπικό νόμισμα δεν έχει χρησιμότητα. Το χρήμα χάνει αγοραστική δύναμη σε 

μεγάλο βαθμό και η σύγκριση των ποσών από συναλλαγές και άλλα γεγονότα που 

συνέβησαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ακόμη και μέσα στην ίδια 

διαχειριστική χρήση, είναι παραπλανητική. 
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Πρότυπο 31 Δικαιώματα σε Κοινοπραξίες 

 Το Πρότυπο 31 περιλαμβάνεται ο λογιστικός χειρισμός των συμμετοχών σε 

κοινοπραξίες. Ενώ κοινοπραξία ορίζεται ένας  διακανονισμός μέσο του οποίου δύο ή 

και περισσότερα μέρη αναλαμβάνουν από κοινού μια οικονομική δραστηριότητα και 

έχουν από κοινού τον έλεγχο αυτής. 

 

Πρότυπο 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση 

 Αρχικά ως χρηματοοικονομικά μέσα ορίζονται οι συμβάσεις που δημιουργούν 

ταυτόχρονα ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για μια οικονομική μονάδα. 

Σκοπός του Προτύπου 32 είναι η εφαρμογή συγκεκριμένων λογιστικών αρχών για 

την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών μέσων. Είτε ως υποχρεώσεις είτε ίδια 

κεφάλαια αλλά και για τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Οι αρχές του προτύπου αυτού 

συμπληρώνουν τις αρχές για την αναγνώριση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων του Προτύπου 39. 
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Πρότυπο 33 Κέρδη ανά Μετοχή 

 Σκοπός του Προτύπου 33 είναι να καθορίσει τις αρχές για τον προσδιορισμό 

των κερδών ανά μετοχή. Η υιοθέτηση κοινών αρχών από τις διαφορετικές 

οικονομικές μονάδες θα βελτιώσει τη σύγκριση των επιδόσεων οικονομικών μονάδων, 

κατά την ίδια διαχειριστική χρήση και μεταξύ διαφορετικών διαχειριστικών χρήσεων 

της ίδιας οικονομικής μονάδας. Ο δείκτης Κέρδη ανά μετοχή αποτελεί ένα κλάσμα με 

αριθμητή τα κέρδη και παρονομαστή των αριθμό των μετοχών της μονάδας. 

 

Πρότυπο 34 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Έκθεση 

 Ο σκοπός του Προτύπου 34 είναι να καθορίσει το ελάχιστο περιεχόμενο μιας 

ενδιάμεσης  οικονομικής έκθεσης. Μια ενδιάμεση έκθεση αφορά μια περίοδο 

μικρότερη μιας δωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης και περιλαμβάνει την 

παρουσίαση μιας πλήρους η συνοπτικής σειράς οικονομικών καταστάσεων. Τη 

χρονική περίοδο που πρέπει να δημοσιεύεται η ενδιάμεση χρηματοοικονομική 

οικονομική έκθεση την καθορίζουν οι οικονομικές αρχές των Κρατών και όχι τα 

ΔΛΠ. Η έγκαιρη και αξιόπιστη εξαγωγή ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών εκθέσεων 

βελτιώνει τη δυνατότητα των επενδυτών, πιστωτών και άλλων ενδιαφερομένων να 

αντιλαμβάνονται την οικονομική κατάσταση και τη ρευστότητα μιας οικονομικής 

μονάδας. 
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Πρότυπο 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

 Ο σκοπός του Προτύπου 36 Ο σκοπός του ΔΛΠ 36 είναι να καθορίσει τις 

διαδικασίες που εφαρμόζονται από μια οικονομική μονάδα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι τα περιουσιακά στοιχειά της δεν απεικονίζονται σε αξία μεγαλύτερη 

από το ανακτήσιμο ποσό τους στον Ισολογισμό. Ένα περιουσιακό στοιχείο θεωρείται 

ότι απεικονίζεται σε μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό του αξία, αν η λογιστική 

αξία του είναι μεγαλύτερη από το ποσό που ανακτάται μέσω χρησιμοποίησης ή 

πώλησης αυτού του περιουσιακού στοιχείου. Στην περίπτωση όπου κάτι τέτοιο 

συμβαίνει το πρότυπο αυτό απαιτεί από την οικονομική η οικονομική μονάδα να 

αναγνωρίσει ζημιά απομείωσης. Προκειμένου να γίνει εκτίμηση, εάν και κατά πόσο 

ένα περιουσιακό στοιχείο είναι απομειωμένο, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

στοιχεία τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές πηγές πληροφόρησης.   Το 

πρότυπο αυτό έχει εφαρμογή για όλα τα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και για τις 

επενδύσεις εκτός από: 

1) Αποθέματα (Δ.Λ.Π. 2)    

2) Χρηματοοικονομικά Μέσα (Δ.Λ.Π. 39)    

3) Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία (Δ.Λ.Π. 41)    

4) Τεχνικά Έργα (Δ.Λ.Π. 11)    

5) Επενδύσεις σε ακίνητα σε εύλογη αξία (Δ.Λ.Π. 40)   

6) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται ως 

κατεχόμενα προς πώληση (ΔΛΠ ΔΠΧΠ 5).   
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Πρότυπο 37 Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις/Περιουσιακά Στοιχεία 

 Ο σκοπός του Προτύπου 37 είναι να εξασφαλίσει ότι εφαρμόζονται ορθά 

κριτήρια για την αναγνώριση και επιμέτρηση των προβλέψεων, ενδεχομένων 

υποχρεώσεων και ενδεχομένων περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, ότι 

γνωστοποιούνται στο προσάρτημα οικονομικών καταστάσεων προκειμένου οι 

χρήστες να αντιλαμβάνονται τη φύση, το χρονοδιάγραμμα και το ποσό τους.  

 Πρόβλεψη αποτελεί μία δέσμευση της οικονομικής μονάδας που βασίζεται σε 

γεγονότα του παρελθόντος. Όπου μέσα από αυτήν αναμένεται μία εκροή πόρων με 

αβέβαια χρονικά και ποσοτικά οφέλη. Το πρότυπο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται από 

όλες τις οικονομικές μονάδες για τη λογιστική των προβλέψεων. Εκτός από εκείνες 

που προκύπτουν από εκτελεστέες συμβάσεις, και εκείνες που καλύπτονται από άλλο 

Πρότυπο. 

 

Πρότυπο 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 Ο σκοπός του Προτύπου 38 είναι να καθορίσει τις προδιαγραφές για τον 

λογιστικό χειρισμό των άυλων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία δεν καλύπτονται 

από άλλο πρότυπο. Ως άυλο περιουσιακό στοιχείο ορίζεται κάθε αναγνωρίσιμο μη 

χρηματικό περιουσιακό στοιχείο, χωρίς φυσική υπόσταση, όπως σήματα, ονόματα 

οικονομικών μονάδων, πελατολόγια, λογισμικά κ.λπ. 

 

Πρότυπο 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα Καταχώρηση/Αποτίμηση 

 Ο σκοπός του Προτύπου 39 είναι να καθορίσει τις λογιστικές αρχές για την 

αρχική καταχώρηση και μεταγενέστερη αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων. 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι οι συμβάσεις που δημιουργούν ταυτόχρονα, ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για μια οικονομική μονάδα και μια 

χρηματοοικονομική υποχρέωση η συμμετοχικό τίτλο για μια άλλη οικονομική 

μονάδα. 
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Πρότυπο 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

 Σκοπός του Προτύπου 40 είναι να π καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των 

επενδύσεων σε ακίνητα. Επένδυση σε ακίνητα είναι τα ακίνητα που κατέχονται από 

τον ιδιοκτήτη ή από τον μισθωτή με συμβόλαιο χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

Προκειμένου να εισπράττονται μισθώματα ή για κεφαλαιακή ενίσχυση ή και για τα 

δύο. Ακίνητα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, παροχή αγαθών, υπηρεσιών και 

για διοικητικούς σκοπούς δεν θεωρούνται ως Επένδυση σε ακίνητα. Επίσης στις 

επενδύσεις δεν προσμετρούνται και τα προς πώληση ακίνητα κατά τη συνήθη πορεία 

των εργασιών της οικονομικής μονάδας.  

 Το πρότυπο αυτό έχει εφαρμογή κατά την αναγνώριση, επιμέτρηση και 

γνωστοποίηση επενδύσεων σε ακίνητα.  Ενώ δεν έχει εφαρμογή στις παρακάτω 

περιπτώσεις:  

  1) Την κατάταξη των μισθώσεων ως χρηματοδοτικών ή λειτουργικών. 

Την αναγνώριση του εσόδου από μίσθωση που προκύπτει από επένδυση σε ακίνητα 

(ΔΛΠ 18). 

  2) Την επιμέτρηση των δικαιωμάτων σε ακίνητα που κατέχονται με 

λειτουργική μίσθωση στις οικονομικές καταστάσεις του μισθωτή. 

  3) Την επιμέτρηση της καθαρής επένδυσης σε χρηματοδοτική μίσθωση 

στις οικονομικές καταστάσεις του εκμισθωτή. 

  4) Τη λογιστική των συναλλαγών πώλησης και αναμισθώσεις. 

  5) Τις γνωστοποιήσεις για τις χρηματοδοτικές και τις λειτουργικές 

μισθώσεις.  

  6) Βιολογικά περιουσιακά στοιχειά που σχετίζονται με αγροτική 

δραστηριότητα. 

  7) Μεταλλευτικά δικαιώματα και μεταλλευτικά αποθέματα. 
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Πρότυπο 41 Γεωργία 

 Σκοπός του Προτύπου 41 είναι ο λογιστικός χειρισμός της αγροτικής 

δραστηριότητας, καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις που την αφορούν. Το 

πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για να λογιστικοποιούνται τα ακόλουθα, όταν σχετίζονται 

με αγροτική δραστηριότητα:  

  1) Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. 

  2) Αγροτική παραγωγή κατά τη στιγμή της συγκομιδής. 

  3) Κρατικές επιχορηγήσεις που καλύπτονται στις παραγράφους 34-55 του 

ΔΛΠ. 
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Ε.Λ.Π. Γέννηση 

 Εξαιτίας των ιδιομορφιών που είχε ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων για 

χρόνια προκαλούσε πονοκέφαλο τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε λογιστές. Κάτι που 

διαπίστωσαν και οι επόπτες των δανειστών μας κατά την υπογραφή του πρώτου 

μνημονίου. Βλέποντας λογιστικούς και φορολογικούς κανόνες που όμοιοί τους δεν 

υπάρχουν πουθενά και δυσχεραίνουν την λειτουργία της οικονομίας. 

 Ως αποτέλεσμα το κράτος δεσμεύτηκε για την κατάργηση του τότε Κ.Β.Σ.. 

Μετά από διαπραγματεύσεις ψηφίστηκε ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών (Ν. 4093/2012), ο οποίος ίσχυε από 1/1/2013 και ο οποίος προέβλεπε 

την κατάργηση του, καθώς στο τελευταίο του άρθρο 14 τρία από τα βασικότερα 

άρθρα έπαυαν να ισχύουν σε έναν χρόνο, ενώ το ίδιο άρθρο προέβλεπε τη νομοθετική 

υποχρέωση σύστασης επιτροπής απλοποίησης του Κ.Φ.Α.Σ. Έτσι, στις 13/5/2013 

συστάθηκε ομάδα εργασίας, η οποία παρέδωσε ως πόρισμα το σχέδιο νόμου στα τέλη 

του ίδιου χρόνου. Η επιτροπή αυτή αποτελείτο από καθηγητές Α.Ε.Ι και στελέχη της 

Δημόσιας Διοίκησης. Έτσι με βάση τον νόμο 4308/24-11-2014, τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα αρχίζουν να εφαρμόζονται στη χώρα μας από 1/1/2015. 
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Ε.Λ.Π. Στόχοι & Ωφέλει 

 Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω το Δ.Λ.Π διαμορφώθηκε προκειμένου να 

μπορέσουν επιχειρήσεις από διαφορετικές οικονομίες να συγκριθούν καθώς και οι 

επενδυτές να έχουν μία ορθή εικόνα για αυτές. Κάτι που σαν χαρακτηριστικό δεν 

υπήρχε στα Ε.Λ.Σ τα οποία χαριζόταν με χάσμα σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού 

των Δ.Λ.Π. Έτσι ένα από τα πρώτα οφέλη της δημιουργίας και εφαρμογής του Ε.Λ.Π 

είναι η σύγκληση με τα Δ.Λ.Π. Έτσι εισάγεται ένα λογιστικό σύστημα, το οποίο είναι 

κατανοητό από τη διεθνή αγορά. Η εφαρμογή του μπορεί να αποτελέσει ένα 

ουσιαστικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους για αναζήτηση 

ευκαιριών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι οικονομικές καταστάσεις 

απεικονίζουν καλύτερα την πραγματική οικονομική θέση των επιχειρήσεων, 

εμπνέοντας κατά συνέπεια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και επιτυγχάνοντας καλύτερη 

συγκρισιμότητα προς όφελος του υγιούς ανταγωνισμού.  

 Επιπλέον το νέο Ε.Λ.Π πατάσσει την λογιστική πολυνομία έχοντας 

συγκεντρωμένους όλους τους λογιστικούς κανόνες σε ένα νομοθέτημα. Ενώ έχοντας 

την μορφή των οντοτήτων εφαρμόζετε καθολικά με ελάχιστες εξαιρέσεις. 

Υπηρετώντας την ανάγκη για διαφάνεια, αξιοπιστία και συγκρισιμότητα της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, που μαζί με την παροχή ασφάλειας δικαίου, 

δημιουργεί συνθήκες που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της αγοράς.  

 Ενώ για ομίλους εταιριών επιτυγχάνει τη μείωση του κόστους ενδοομιλικής 

πληροφόρησης και βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Καθώς πολλές μητρικές 

εταιρείες του εξωτερικού απαιτούν από τις θυγατρικές τους να προσαρμόζουν τα 

οικονομικά τους μεγέθη σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο της έδρας τους κι έχει ως 

αποτέλεσμα την προετοιμασία οικονομικών πληροφοριών εις διπλούν. Η υιοθέτηση 

των Ε.Λ.Π. ως λογιστικό πλαίσιο για την προετοιμασία και της διοικητικής 

πληροφόρησης και των οικονομικών καταστάσεων ενισχύει την συνέπεια της 

παρεχόμενης πληροφορίας. 
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Ε.Λ.Π. Εφαρμογή 

 Στο τμήμα αυτό αναφέρουμε το πού εφαρμόζετε το Ε.Λ.Π. Πριν όμως 

προχωρήσουμε σε αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι πλέον οικονομικές και 

επιχειρηματικές δραστηριότητες με απώτερο σκοπό την αύξηση του μεγέθους τους 

λογίζονται ως οντότητες. Όπου ανάλογα με το μέγεθος της κάθε οντότητας 

κατηγοριοποιείται. Πιο συγκεκριμένα στο Άρθρο 1 του νόμου ορίζεται ποιες 

οντότητες υπόκεινται και εφαρμόζουν τον νόμο των Ε.Λ.Π., ποιες οντότητες 

εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και ποιες οντότητες 

δεν εφαρμόζουν ή εφαρμόζουν μερικώς το νόμο των Ε.Λ.Π. 

 Οντότητες που υπόκεινται σε όλο το νόμου: 

α) Οι Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες και Ι.Κ.Ε.  

β) Οι Ο.Ε. και Ε.Ε. όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη 

ευθύνη, για παράδειγμα είναι πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης α.  

γ) Οι Ο.Ε., Ε.Ε., ατομικές επιχειρήσεις και κάθε οντότητα με εισόδημα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα.  

δ) Οι κερδοσκοπικές ή μη οντότητες του δημοσίου εκτός από αυτές που 

εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του ν. 4270/2014.  

Οντότητες που υπόκεινται σε τμήμα του νόμου (Άρθρα 1-15): 

 α) Οι οντότητες που εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α. υποχρεωτικά:  

1. Οι οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, οι οποίες είναι οι εισηγμένες, 

τα πιστωτικά ιδρύματα, οι ασφαλιστικές και αντασφαλίστηκες και λοιπές 

βάσει νόμου.  

2. Οι θυγατρικές εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, εφόσον αντιπροσωπεύουν ατομικά ή αθροιστικά ποσοστό 

μεγαλύτερο από 5% του καθαρού κύκλου εργασιών ή του ενεργητικού ή του 

μέσου όρου των εργαζομένων της μητρικής.  

3. Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι Α.Ε.Π.Ε.Υ., οι εταιρείες 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου, επενδύσεων σε ακίνητα και αμοιβαία κεφάλαια.  
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4. Οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α., οι οποίοι εφαρμόζουν εύλογες αξίες των Δ.Π.Χ.Α. 

μόνο για το ενεργητικό.  

 β) Οι οντότητες που εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α. προαιρετικά και στην περίπτωση 

αυτή είναι υποχρεωτική η εφαρμογή για πέντε έτη.  

 γ) Οι οντότητες που υπάγονται στο λογιστικό δημοσίου και εμπίπτουν στην 

εφαρμογή του άρθρου 156 του ν. 4270/2014, δηλαδή στο λογιστικό πλαίσιο της 

γενικής κυβέρνησης.  

 Εφόσον είδαμε το ποιες οντότητες εφαρμόζουν τον Νόμο πάμε να δούμε και το 

πως ακριβός καθορίζεται το μέγεθος των επιχειρήσεων βάση των οντοτήτων. Όπου 

μέσα από αυτό καθορίζονται και οι κανόνες που θα πρέπει να εφαρμοστούν στην 

κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων. Οι κατηγορίες οντοτήτων, όπως 

εμφανίζονται στην ΠΟΛ. 1003/2014 παρ. 2.3, παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα.  

Πηγή: ΠΟΛ. 1003/2014 παρ. 2.3. 

 Τα κριτήρια που τίθενται για την κατάταξη των οντοτήτων αποτελούν στοιχεία 

που όπως είναι λογικό μπορούν να μεταβληθούν από περίοδο σε περίοδο. Η 

μεταβολή των παραπάνω κριτηρίων θα έχει ως συνέπεια την αλλαγή του μεγέθους 

της οντότητας και συνεπώς την κατάταξη της σε νέα κατηγορία. 

 

Κριτήρια μεγέθους (κάλυψη 2 από τα 3) 

Κατηγορίες οντοτήτων 

Μέσος όρος 
προσωπικο

ύ 

Σύνολο ενεργητικό 
Καθαρός κύκλος 

εργασιών 

    

Πολύ μικρές άρθρου 1, παρ. 2γ 
(δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, ατομική, κλπ) 

- - ≤ 1.500.000 

Μικρές άρθρου 1, παρ. 2γ, 
δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, ατομική, κλπ) 

- - > 1.500.000 

Πολύ μικρές άρθρου 1 παρ. 2α 
και 2β 

≤ 10 ≤ 350.000 ≤ 700.000 

Μικρές άρθρου 1 παρ. 2α και 
2β 

≤ 50 ≤ 4.000.000 ≤ 8.000.000 

Μεσαίες (όλες) ≤ 250 ≤ 20.000.000 ≤ 40.000.000 

Μεγάλες (όλες) > 250 >20.000.000 > 40.000.000 
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Η αλλαγή κατηγορίας μιας οντότητας προϋποθέτει ότι:  

α) Η οντότητα υπερβαίνει, ή δεν υπερβαίνει πλέον, τα όρια δύο εκ των τριών 

παραπάνω κριτηρίων.  

β) Η μεταβολή των ορίων αφορά δύο διαδοχικές χρήσεις.  

 Στην περίπτωση που ισχύουν τα παραπάνω, η αλλαγή κατηγορίας μεγέθους 

ενεργοποιείται από την περίοδο που ακολουθεί των δύο εν λόγω διαδοχικών 

περιόδων. 

 Στο παραπάνω εξαίρεση οι επιχειρήσεις υγρών καυσίμων όπου με βάση το 

άρθρο 30 παρ. 11 Ν. 3054/2002 εντάσσονται στο άρθρο 1 παρ. 2γ, στις πολύ μικρές 

οντότητες, με μόνο κριτήριο ότι ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει αυτόν του άρθρου 

2 παρ. 4, δηλαδή τα 8.000.000 ευρώ. Για αλλαγή κατηγορίας απαιτείται, κατά το 

άρθρο 30 παρ. 12, η υπέρβαση του ορίου για 2 συνεχόμενες περιόδους. 

 Εδώ να κάνουμε μία σύντομη αναφορά σχετικά με το πως μετριούνται αυτά τα 

κριτήρια. Αρχίζοντας με τον υπολογισμό του μέσου όρου του απασχολούμενου 

προσωπικού:  

 α) Περίπτωση εργαζομένων με πλήρη απασχόληση και για ολόκληρο το έτος, 

λαμβάνεται ο ακέραιος αριθμός που αντιστοιχεί σε αυτούς. Συμπεριλαμβάνονται και 

τα πρόσωπα που απασχολούνται με σχέση που εξομοιώνεται με έμμισθη εργασία, 

όπως δικηγόροι, λογιστές ή μηχανικοί, ανεξάρτητα του τρόπου που αμείβονται, για 

παράδειγμα με τιμολόγιο.  

 β) Περίπτωση εργαζομένων με μερική απασχόληση, αλλά για ολόκληρο το έτος, 

λαμβάνεται ο αριθμός που προκύπτει με τον πολλαπλασιασμό του αριθμού αυτών 

των εργαζομένων, επί κλάσμα που ως αριθμητή έχει τις ώρες απασχόλησης 

ημερησίως και ως παρανομαστή τον αριθμό 8. Για παράδειγμα 3 εργαζόμενοι 

απασχολούνται 4 ώρες ημερησίως για ολόκληρο έτος: x = 3 x 4/8 x 12/12 = 1,5. Ο 

αριθμός των απασχολούμενων είναι 2, γιατί σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1003/2014, ποσά 

μικρότερα του 0,5 στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, ενώ ποσά μεγαλύτερα του 0,5 

στρογγυλοποιούνται προς τα επάνω. 

 Ο υπολογισμός του συνόλου του ενεργητικού αποτελεί το σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, όπως περιλαμβάνονται στον ισολογισμό 
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και διαχωρίζεται σε κυκλοφορούν και μη κυκλοφορούν. Κυκλοφορούν ενεργητικό 

είναι τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία η οντότητα αναμένει ή σκοπεύει να 

ρευστοποιήσει ή πωλήσει ή αναλώσει ή κατέχει για εμπορικούς σκοπούς ή είναι 

μετρητά ή ταμειακά ισοδύναμα.  

 Ο υπολογισμός του κύκλου εργασιών βασίζεται στην εισροή οικονομικών 

ωφελειών στη διάρκεια της περιόδου, που προέρχονται από τις συνήθεις 

δραστηριότητες της οντότητας και στις οποίες δεν προσμετρούνται ο φόρος 

προστιθέμενης αξίας και άλλοι φόροι. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις, 

ασυνήθη έσοδα, όπως έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές, πωλήσεις παγίων ή 

επενδύσεων, όπως και η αξία αυτοπαραδόσεων και έσοδα για λογαριασμό τρίτου.  

 Ενώ αν η περίοδος είναι μικρότερη του δωδεκαμήνου, ο κύκλος εργασιών 

υπολογίζεται με αναγωγή σε ετήσια βάση. Διευκρινίζεται ότι χρονικό διάστημα 15 

ημερών ή μεγαλύτερο λογίζεται ως μήνας, ενώ χρονικό διάστημα μικρότερο των 15 

ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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ΔΛΠ & ΕΛΠ Διαφορές 

 Στο τρέχων τμήμα θα κάνουμε μία σύγκριση ανάμεσα στο Ε.Λ.Π. και στο 

Δ.Λ.Π. Όπως έχει αναφερθεί τα Ε.Λ.Π. ακολουθώντας τις ανάγκες της οικονομίας 

και της παγκοσμιοποίησης ήρθαν προκειμένου να βελτιώσουν τις ελλείψεις που 

υπήρχαν στο Ε.Λ.Σ. Με αρκετές επιρροές από τα Δ.Λ.Π. μιας και η λογιστική 

κατάσταση που επικρατούσε στην χώρα δεν είχε καμία συνάφεια με τα διεθνή 

δρώμενα, προκαλώντας προβλήματα σε εταιρίες με διακρατικές δραστηριότητες. 

Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τα λογιστικά πρότυπα που προκύψαν είχαν μόνο 

ομοιότητες. Μέσα από την σύγκριση που θα πραγματωθεί στο παρόν τμήμα θα δούμε 

μερικές βασικές διαφορές ανάμεσα στα δύο πρότυπα. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

 Μία από τις πρώτες διαφορές που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι η 

αντιμετώπιση της πληροφορίας για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων. Ενώ βάση του Δ.Λ.Π. η ποσότητα και οι ποιότητα της πληροφορίας 

αυξάνετε για τις επιχειρήσεις στην περίπτωση του Ε.Λ.Π. αυτό εξαρτάται από το 

μέγεθος της επιχείρησης. 

Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων 

 Στα διεθνή πρότυπα καθορίζετε η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων 

βάση της εύλογης αξίας. Ουσιαστικά πρόκειται για την αξία αγοράς κάτι που δεν 

ισχύει για τα Ε.Λ.Π.  όπου αυτή η αξία καθορίζετε από συντελεστές που καθορίζει ο 

νόμος. Εδώ να αναφέρουμε ότι ακόμη και οι επενδύσεις που γίνονται για ακίνητα 

αναπροσαρμόζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τα Ε.Λ.Π. Επίσης μία 

επιπρόσθετη διαφορά είναι ότι τα Δ.Λ.Π. αντιμετωπίζουν διαφορετικά τα βιολογικά 

προϊόντα πριν και μετά από την συγκομιδή τους. 

Όμιλοι Επιχειρήσεων 

 Στην περίπτωση των Ε.Λ.Π. και της αντιμετώπισης που έχουν όσον αφορά την 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων μπορούμε να δούμε διαφορές με τα Δ.Λ.Π. Μιας 

και αν μία θυγατρική εταιρία έχει μεγάλες διαφορές στον τομέα δραστηριότητας της 

σε σύγκριση με τον υπόλοιπο όμιλο αυτή εξαιρείτε. 
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Συγχώνευση & Εξαγορά 

 Δύο όροι που αναφέρονται στην ενοποίηση δύο ή περισσοτέρων εταιριών. 

Όμως το ποιος από τους δύο όρους είναι σωστός για να περιγράψουμε μία τέτοια 

ένωση εξαρτάτε από το τι έχουμε σαν κριτήριο. Για τα Ε.Λ.Π. αυτό που καθορίζει το 

πως θα αναφερθούμε είναι η νομική μορφή με την οποία έγινε αυτή η ενοποίηση. 

Κάτι που δεν ισχύει για τα Δ.Λ.Π. που ως κριτήριο έχουν το αν μπορεί να καθοριστεί 

αγοραστής. 

Δαπάνες & Έσοδα Κατασκευαστικών Έργων 

 Σε περιπτώσεις όπου έχουμε μία επιχείρηση που έχει αναλάβει ένα 

κατασκευαστικό έργο που ο χρόνος ολοκλήρωσης του ξεπερνά το έτος διακρίνουμε 

διαφορές ανάμεσα στον τρόπου που αυτό προσμετράτε από τα πρότυπα. Πιο 

συγκεκριμένα τα Ε.Λ.Π. δεν λογίζουν κανονικά αυτήν την διαδικασία αλλά 

ακολουθούν την μέθοδο της τμηματικής ολοκλήρωσης. Από την άλλη πλευρά τα 

Δ.Λ.Π. λογιστικοποιούν κάθε πράξη ακριβός στην περίοδο που πραγματοποιήθηκε 

χωρίς να τμηματοποιούν το έργο. 

Δανεισμός 

 Το κόστος δανεισμού που έχει μία εταιρία είναι ένας ακόμη παράγοντας που 

αποτελεί αντικείμενο διαφορετικής αντιμετώπισης για τα πρότυπα που εξετάζουμε. 

Για τα Ελληνικά δεδομένα αυτό το κόστος μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί και να 

εμφανιστεί ως άυλο περιουσιακό στοιχείο. Για τα παγκόσμια δεδομένα το κόστος 

αυτό προστίθεται στην αξία του παγίου που αφορά. 

Λειτουργία σε Υπερπληθωρισμό 

Αν και έχουμε αναφέρει στο διεθνές πρότυπο 29 για τα οικονομικά στοιχεία 

σε υπερπληθωριστηκό περιβάλλον δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διάταξη που να 

προβλέπει την μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων. Σαν αποτέλεσμα όταν 

έχουμε θυγατρικές που δραστηριοποιούνται σε ένα τέτοιο περιβάλλον μπορούμε να 

δούμε διαφορές στα οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν ανάμεσα στην 

εφαρμογή Δ.Λ.Π. και Ε.Λ.Π. 
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Ε.Γ.Λ.Σ. & Ε.Λ.Π. Διαφορές 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε τις βασικές διαφορές ανάμεσα σε Ε.Γ.Λ.Σ. και 

Ε.Λ.Π.. Σε προηγούμενα τμήματα αναφερθήκαμε και στα δύο με γενικές 

πληροφορίες για τους σκοπούς, τα οφέλη αλλά και ορισμένα χαρακτηριστικά που 

έχουν.  

 Πρωταρχικά μπορούμε να πούμε πως ο νόμος σχετικά με την εφαρμογή των 

Ε.Λ.Π .μεταβάλει και επαναπροσδιορίζει τέσσερις κατηγορίες θεμάτων:  

 Α) Από 1 Ιανουαρίου 2015 καταργήθηκε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, 

τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια των Τραπεζών και Ασφαλιστικών Εταιρειών, τον 

Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), όλες τις σχετικές διατάξεις, 

εγκυκλίους, οδηγίες ή Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε σχέση με τον εν 

λόγω Κώδικα ή τον προ ισχύσαντα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ).  

 Β) Περιγράφει τις λογιστικές αρχές που θα διέπουν την κατάρτιση των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων είτε για τη δημοσίευση τους όταν αυτό απαιτείται από το 

νόμο είτε για την υποβολή τους στις φορολογικές αρχές για τον προσδιορισμό του 

φόρου εισοδήματος.  

 Γ) Η τρίτη του ενότητα ενσωματώνει γενικά τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ως 

αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της οδηγίας, για τους σκοπούς της σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων, είναι ο διαχωρισμός των οντοτήτων σε τέσσερις 

κατηγορίες δηλαδή, «πολύ μικρές», «μικρές», «μεσαίες» και «μεγάλες».  

 Δ) Ενώ υπάρχει μια ενότητα όπου παρέχονται οδηγίες σχετικά με την τήρηση 

των βιβλίων και στοιχείων και τις μορφές των οικονομικών καταστάσεων καθώς και 

λεξιλόγιο των όρων που σχετίζονται με τις λογιστικές αρχές.  

 Πάμε όμως να δούμε πιο αναλυτικά τις βασικές αλλαγές που επέφερε το Ε.Λ.Π. 

μετά την υιοθέτηση του. 
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Σχέδιο Λογαριασμών & Ενεργητικό 

Με την έλευση του Ε.Λ.Π. προέκυψε και νέο  Σχέδιο Λογαριασμών που 

αποτελείται από οκτώ ομάδες. Η κωδικοποίηση των λογαριασμών, πρωτοβαθμίων, 

δευτεροβαθμίων και τριτοβαθμίων, χαρακτηρίζονται από δύο αριθμητικούς 

χαρακτήρες με ευχέρεια επέκτασης σε τεταρτοβαθμίους ανάλογα με τις ανάγκες της 

οντότητας. 

  

Συνοπτική παρουσίαση σχεδίου 

λογαριασμών (Παράρτημα Γ΄ του Ν. 

4308/2014) 

Διάγραμμα διαρθρώσεως του σχεδίου 

λογαριασμών (§ 1.205 Π.Δ. 

1123/1980) 
Ομάδα 1 Ομάδα 1 

Ενσώματα και αύλα μη 
κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά 

στοιχεία 

Πάγιο Ενεργητικό 

Ομάδα 2 Ομάδα 2 

Αποθέματα Αποθέματα 

Ομάδα 3. Ομάδα 3 . 

Χρηματοοικονομικά και λοιπά 
περιουσιακά στοιχεία 

Απαιτήσεις και διαθέσιμα 

Ομάδα 4 Ομάδα 4 

Καθαρή θέση 
Καθαρή θέση Προβλέψεις 
Μακρ/σμες Υποχρεώσεις 

Ομάδα 5 Ομάδα 5 

Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Ομάδα 6 Ομάδα 6 

Έξοδα και ζημιές Οργανικά Έξοδα κατ’ είδος 

Ομάδα 7 Ομάδα 7 

Έσοδα και κέρδη Οργανικά Έσοδα κατ’ είδος 

Ομάδα 8 Ομάδα 8 

Ιδιοπαραγωγή, υποκαταστήματα και 
αποτελέσματα περιόδου. 

Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων 

Ομάδα 9 Ομάδα 9 

----------------- 
Αναλυτική Λογιστική 

Εκμεταλλεύσεως (Λογαριασμοί κατά 
Προορισμό) 

Ομάδα 10 Ομάδα 10 

----------------- Λογαριασμοί Τάξεως 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/81
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/81
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Παρέχεται επίσης η ευχέρεια για όσες οντότητες επιθυμούν όπως 

διατηρήσουν το προϋπάρχον  Σχέδιο Λογαριασμών χωρίς, όμως, της υποχρέωσης της 

διατήρησης της Ομάδας 9 των Αναλυτικών Λογαριασμών.  

 Ενώ έχουμε ένα σύνολο αλλαγών σε σύγκριση με το παρελθόν στον τρόπο 

υπολογισμού και παρακολούθησης των λογαριασμών ενεργητικού της οντότητας. Οι 

πιο σημαντικές από αυτές είναι η παρακάτω: 

 1.  Δημιουργείται ιδιαίτερη σειρά λογαριασμών για την παρακολούθηση των 

επενδυτικών ακινήτων (κτήρια και γη). Σημειώνεται ότι τα εκτός εκμετάλλευσης 

ακίνητα του Ε.Γ.Λ.Σ. θεωρούνται κατά κανόνα, από λογιστική άποψη, επενδυτικά. 

 2.    Προβλέπεται διαχωρισμός της αξίας γης αυτής καθαυτής από την αξία 

υπέρ-κείμενων δασών ή φυτειών, ή την αξία του μεταλλεύματος ενός ορυχείου, τα 

οποία, από λογιστική άποψη, αποτελούν διακριτά περιουσιακά στοιχεία. 

 3.  Τα πάγια που κατέχονται με χρηματοδοτική μίσθωση παρακολουθούνται 

διακριτά είτε σε ιδιαίτερο υπολογαριασμό του λογιστικού σχεδίου είτε μέσω των 

υποσυστημάτων, κατά την κρίση της οντότητας. 

 4.  Τα πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (ζώντα ζώα και φυτά) 

μεταφέρονται από τους λογαριασμούς 10 «Εδαφικές εκτάσεις» και 14 «Έπιπλα και 

λοιπός εξοπλισμός» του Ε.Γ.Λ.Σ. στο λογαριασμό 17 «Βιολογικά πάγια», στον οποίο 

παρακολουθούνται εφεξής. 

 5. Τα πάσης φύσεως βιολογικά αποθέματα (βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

του κυκλοφορούντος ενεργητικού - ζώντα ζώα και φυτά), παρακολουθούνται εφεξής 

στο (νέο) λογαριασμό 27 «Βιολογικά αποθέματα». 

 6. Για τους κατεχόμενους χρεωστικούς τίτλους (ομόλογα και έντοκα 

γραμμάτια), παρακολουθείται το ονομαστικό ποσό, οι δουλευμένοι κατά την 

απόκτηση τόκοι εάν υπάρχουν, καθώς και πρόσθετα στοιχεία του κόστους απόκτησης 

αυτών, όπως ποσό υπέρ το άρτιο, ποσό υπό το άρτιο, και άμεσα κόστη απόκτησης. Οι 

πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για φορολογικούς σκοπούς, αλλά και για την 

επιμέτρηση των σχετικών στοιχείων με τη μέθοδο του αποσβέσιμου κόστους, όταν τα 

εν λόγω ποσά είναι σημαντικά και δεν μεταφέρονται άμεσα στα αποτελέσματα. 
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 Τα ποσά των διαφόρων λογαριασμών των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων που 

σχετίζονται με το λειτουργικό κύκλωμα της δραστηριότητας της οντότητας (π.χ.: 31 

«Γραμμάτια εισπρακτέα» και 33.90 «Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες»), 

εμφανίζονται στο κονδύλι «Εμπορικές απαιτήσεις», μαζί με το λογαριασμό 30 

«Πελάτες». 

Ενσώματα Πάγια 

 Η καταχώριση του κόστους των ενσώματων στοιχείων δεν διαφέρει από αυτή 

του Ε.Γ.Λ.Σ., με μοναδικές τις παρακάτω εξαιρέσεις για οικόπεδα και κτίρια:  

  Α) Τον φόρο μεταβίβασης και τα συμβολαιογραφικά έξοδα που με βάση 

τα Ε.Λ.Π., αντιμετωπίζονται όπως οι υπόλοιπες δαπάνες κτήσης και βαρύνουν το 

κόστος κτήσης του ακινήτου, ενώ με το Ε.Γ.Λ.Σ. θεωρούνταν έξοδα πολυετούς 

απόσβεσης.  

  Β) Τους τόκους της κατασκευαστικής περιόδου για ιδιοπαραγώμενα 

στοιχεία.  

 Σε ότι αφορά τους τόκους κατασκευαστικής περιόδου, υπάρχει σαφής διαφορά 

σε σχέση με το Ε.Γ.Λ.Σ., διότι με τα Ε.Λ.Π. οι τόκοι προσαυξάνουν κατάλληλα την 

αξία του ενσωμάτου παγίου, ενώ με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. αποσβήνονταν τμηματικά ως 

έξοδα πολυετούς απόσβεσης.  

 

Αποσβέσεις Υπολογισμός 

Ο προσδιορισμός των λογιστικών αποσβέσεων, κατ΄ αρχήν, παρουσιάζει διαφορές σε 

σχέση με τον τρόπο υπολογισμού των αποσβέσεων που αναγνωρίζονται φορολογικά 

και διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013. Ενδεικτικά, οι 

σημαντικότερες διαφορές είναι: 

Λογιστικές αποσβέσεις 

1.Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για 

την οποία προορίζεται και υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη 

οικονομική ζωή του.. 
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2. Η απόσβεση διενεργείται είτε με τη σταθερή μέθοδο είτε με τη φθίνουσα μέθοδο 

είτε με τη μέθοδο των παραγόμενων μονάδων. 

3. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ζωή δεν υπόκεινται σε απόσβεση 

 

Φορολογικές αποσβέσεις 

1. Η φορολογική  απόσβεση του περιουσιακού στοιχείου, αρχίζει  από τον επόμενο 

μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία από το φορολογούμενο 

και όχι από το μήνα που αυτό άρχισε να χρησιμοποιείται ή να λειτουργεί. 

2. Η απόσβεση διενεργείται μόνο με την σταθερή μέθοδο με βάση τα ποσοστά του 

άρθρου 24. 

3. Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη διάρκεια  ζωής υπόκεινται σε 

απόσβεση με συντελεστή = 1/έτη διάρκειας ζωής του άϋλου  

 

  

 

 

Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης 

 Τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης στην ουσία καταργούνται, πρόκειται για μια 

κατηγορία εξόδων που πραγματοποιούνται για ανάγκες της εταιρείας και τα χρονικά 

τους όρια ξεπερνούν την χρήση. Όμως δεν είναι αρκετό το κριτήριο αυτό για να 

μπορούν να αναγνωριστούν ως πάγια με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. γιατί στις 

περισσότερες περιπτώσεις δεν προκύπτουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη.  

 Πιο αναλυτικά τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης αφορούν είτε έξοδα ίδρυσης και 

πρώτης εγκατάστασης είτε αφορούν τα έξοδα καταρτίσεως του καταστατικού των 

οικονομικών μονάδων εταιρικής μορφής. 

 Επίσης στα παραπάνω συγκαταλέγονται και έξοδα όπως αυτά της δημόσιας 

προβολής της ιδρύσεως, της εκπονήσεως τεχνικών, εμπορικών και οργανωτικών 

μελετών, καθώς και τα έξοδα διοικήσεως που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη 

της εκμεταλλεύσεως. Στον ίδιο λογαριασμό παρακολουθούνται και τα μεταγενέστερα 
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έξοδα που δημιουργούνται για την επέκταση της δραστηριότητας της οικονομικής 

μονάδας.  

 Τα συγκεκριμένα έξοδα με βάση τα Δ.Λ.Π. και επομένως και με βάση τα 

Ε.Λ.Π., δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της οντότητας εφόσον δεν μπορούν να 

πουληθούν χαρακτηρίζονται ως έξοδα της χρήσης στην οποία εξέπνευσαν. 
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Έξοδα Έρευνας 

Τα έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη κατά τον λογιστικό τους χειρισμό για να 

αναγνωριστούν ως πάγια περιουσιακά στοιχεία βασική προϋπόθεση είναι να 

εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου και αυτό συμβαίνει όταν το 

αποτέλεσμα της έρευνας είναι θετικό. Πρέπει δηλαδή η οντότητα που δαπανά για 

έρευνα να πετύχει το σκοπό της και να αποκτηθεί η δυνατότητα πώλησης προϊόντων 

ή η δυνατότητα να πουληθεί το αποτέλεσμα της έρευνας και ανάπτυξης ως άυλο 

περιουσιακό στοιχείο. Διαφορετικά η δαπάνη αποτελεί έξοδο της χρήσης. 

Σε περίπτωση που οι δαπάνες αφορούν μεταλλεία, ορυχεία ή λατομία και ο 

σκοπός τους έχει επιτευχθεί, προσαυξάνουν την αξία του αντίστοιχου παγίου. Όμοια 

αν πρόκειται για ανάπτυξη άλλων στοιχείων όπως προϊόντων αναγνωρίζονται ως 

δαπάνες ανάπτυξης. 

Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων Αφορούν 

έξοδα όπως π.χ. εκείνα που γίνονται για εκτυπώσεις ή ανακοινώσεις, όταν αυξάνεται 

το κεφάλαιο της οικονομικής μονάδας ή εκδίδεται από αυτή ομολογιακό δάνειο. 

Τα συγκεκριμένα έξοδα με βάση τα Ε.Λ.Π. δεν αποτελούν περιουσιακό 

στοιχείο της οντότητας και καταχωρούνται ως έξοδα της χρήσης ή αν πρόκειται για 

μεγάλα ποσά, μειώνουν το ποσό της αύξησης κεφαλαίου. 
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Έξοδα Κτήσεως Ακινητοποιήσεων 

Όλα τα έξοδα που γίνονται για την απόκτηση των ενσώματων ή ασώματων 

ακινητοποιήσεων, όπως π.χ. είναι ο φόρος μεταβιβάσεως, τα συμβολαιογραφικά 

έξοδα, τα μεσιτικά και οι αμοιβές μελετητών ή δικηγόρων. Με την εφαρμογή των 

Ε.Λ.Π., καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς των ακινητοποιήσεων, και 

προσαυξάνουν το κόστος κτήσεώς τους. Επίσης όσον αφορά τα έξοδα κτήσεως 

έχουμε και τους εξής παράγοντες που υπολογίζονται: 

Α) Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις 

πάγιων στοιχείων. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την 

πληρωμή ή την αποτίμηση σε τοπικό νόμισμα, των πιστώσεων ή δανείων σε 

ξένο νόμισμα, που συνάπτονται ειδικά και μόνο για την αγορά, κατασκευή ή 

εγκατάσταση πάγιων στοιχείων της οικονομικής μονάδας .Με την εφαρμογή 

των ελληνικών λογιστικών προτύπων οι διαφορές αυτές επειδή πρόκειται για 

αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων υπολογίζονται ύστερα από την 

επιμέτρηση στην εύλογη αξίας τους. 

Β) Διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών. Αφορούν τις 

διαφορές από τη διάθεση ομολογιών σε τιμή μικρότερη από την ονομαστική 

τους, καθώς και οι διαφορές από την εξόφληση ομολογιών σε τιμή 

μεγαλύτερη από την ονομαστική τους. Με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π., οι 

διαφορές αυτές καταχωρούνται ως έξοδα της χρήσης. 
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Έξοδα αναδιοργάνωσης 

Τα έξοδα μελετών οικονομικής, εμπορικής, τεχνικής και διοικητικής 

αναδιοργανώσεως ριζικού χαρακτήρα, με τα οποία επιδιώκεται η κάλυψη νέων 

αναγκών που προκύπτουν από το μεγάλωμα της οικονομικής μονάδας. Αποτέλεσμα 

σημαντικών επεκτάσεων του παραγωγικού της δυναμικού ή αλλαγών στην 

οργανωτική της δομή ή ριζικών μεταβολών στην εμπορική της δραστηριότητα. Κατά 

την εφαρμογή των Ε.Λ.Π., έχουμε δει ως βασικό κριτήριο για την αναγνώριση ενός 

στοιχείου ως πάγιο την βάσιμη πιθανότητα ότι θα αποφέρει στην οντότητα 

μελλοντικά οφέλη. Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό αναγνωρίζεται ως άυλο πάγιο 

στοιχείο. 

 

Τόκοι Δανείων Κατασκευαστικής Περιόδου 

 Είναι οι τόκοι, μόνο της κατασκευαστικής περιόδου, πιστώσεων ή δανείων τα 

οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

Όπου με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. το κόστος ενός ιδιοπαραγόμενου παγίου μακράς 

περιόδου κατασκευής ή παραγωγής μπορεί να επιβαρύνεται με τόκους εντόκων 

υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό.  

 Σε κάθε περίπτωση η τήρηση του συγκεκριμένου λογαριασμού για την 

παρακολούθηση των εν λόγω τόκων καταργείται. Αυτό εξαιτίας του ότι αν η 

οντότητα το επιλέξει οι τόκοι προσαυξάνουν την αξία κτήσης των 

κατασκευαζόμενων παγίων. 
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Αποτίμηση Αποθεμάτων 

 Σημαντική διαφορά του Ε.Γ.Λ.Σ. με τα Ε.Λ.Π., είναι ο τρόπος με τον οποίο  

γίνεται ο υπολογισμός της αποτίμησης των αποθεμάτων. Μιας και το Ε.Γ.Λ.Σ. 

Βασίζεται στην τρέχουσα αξία κάτι που δεν είναι δόκιμο βάση του Ε.Λ.Π. 

 Αντίθετα τα Ε.Λ.Π., αναγνωρίζουν τη δυνατότητα για πρόβλεψη της ζημίας που 

θα πραγματοποιηθεί από ενδεχόμενη πώληση των αποθεμάτων, όταν αυτή είναι 

χαμηλότερη από το κόστος κτήσης.  

 Η διαφορά αυτή μπορεί να γίνει πιο εύκολα κατανοητή αν αναφερθούμε για 

παραγόμενα προϊόντα, των οποίων μειώνεται το τρέχον κόστος π.χ. εξαιτίας της 

μείωσης των τιμών των πρώτων υλών. Αυτό δεν δίνει την δυνατότητα στην οντότητα 

να τα απογράψει στην νέα μειωμένη τιμή τους. 
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Μεταβολές στους Αποτελεσματικούς Λογαριασμούς 

 Εδώ βλέπουμε αλλαγές που έχουν γίνει σε ορισμένους λογαριασμούς όπως 

μετακινήσεις ή και καταργήσεις αυτών. 

 1. Το σύνολο των δαπανών για πάσης φύσεως παροχές προς εργαζόμενους σε 

αντάλλαγμα για παρεχόμενες υπηρεσίες παρακολουθείται στο λογαριασμό 60 

(Παροχές σε εργαζόμενους). Αυτό συνεπάγεται ότι μεταφέρονται στον λογαριασμό 

60 τα πάσης φύσεως ποσά που αφορούν παροχές σε εργαζόμενους και σε μέλη της 

διοίκησης. Όπου στο πλαίσιο του Ε.Γ.Λ.Σ. εμφανίζονταν κατά περίπτωση είτε ως 

διανομή κερδών (λογαριασμός 88) είτε ως αμοιβές τρίτων (λογαριασμός 61.01.00). 

Ακόμη και ποσά του λογαριασμού 62 (Παροχές τρίτων) που αφορούν στην ουσία 

μέρος του συνολικού κόστους των αμοιβών στο προσωπικό (π.χ. ενοίκια 

μεταφορικών μέσων που παρέχονται σε εργαζόμενους) ενδείκνυται να μεταφερθούν 

στο λογαριασμό 60. 

 2. Ως έξοδα της τρέχουσας περιόδου παρακολουθούνται στο εξής το σύνολο 

του φόρου εισοδήματος, καθώς κα οι προσαυξήσεις φορολογικών ελέγχων για φόρο 

εισοδήματος (στο λογαριασμό 88.08 (Φόρο Εισοδήματος) της αναμορφωμένης 

ομάδας 8 του Ε.Γ.Λ.Σ. Σημειώνεται ότι έχε πλέον καταργηθεί ο «Πίνακας διάθεσης 

αποτελεσμάτων» του Ε.Γ.Λ.Σ. 

 3. Οι ζημιές απομείωσης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, καθώς κα 

τα τυχόντα κέρδη από αναστροφή τους, παρακολουθούνται εφεξής στο λογαριασμό 

68 του Ε.Γ.Λ.Σ., ο οποίος εκκαθαρίζεται και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αυτό 

το σκοπό. 

 4. Τα κέρδη ή ζημιές εύλογης αξίας και οι διαφορές αυτές των σχετικών 

περιουσιακών στοιχείων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα και παρακολουθούνται 

στο λογαριασμό 67.30 (Κέρδη / Ζημιές εύλογης αξίας). 

 5. Οι ζημιές και τα κέρδη από την διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων του 

μη κυκλοφορούντος ενεργητικού (λογαριασμός 18) και του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού (λογαριασμός 34), παρακολουθούνται στο εξής στους λογαριασμούς του 

81.02 (Ζημίες από διάθεση περιουσιακών στοιχείων) και 81.03 (Κέρδη από διάθεση 

περιουσιακών στοιχείων). 
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 6. Οι προβλέψεις που αφορούν έξοδα, π.χ. (Προβλέψεις για αποζημίωση 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία), μετά την εφαρμογή του Ε.Λ.Π. 

παρακολουθούνται στον σχετικό πρωτοβάθμιο λογαριασμό εξόδου της ομάδας 6. 

Εναλλακτικά, για την παρακολούθηση των προβλέψεων χρησιμοποιείται ο 

αναμορφωμένος λογαριασμός 83 (Προβλέψεις). 

 7. Η χρήση των λογαριασμών 78.10 (Έσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων) και 

78.11 (Αξία καταστραφέντων ακαταλλήλων αποθεμάτων), με χρέωση σχετικού 

λογαριασμού εξόδου, είναι προαιρετική στα πλαίσια των Ε.Λ.Π. 

 8. Καταργείται η υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 80 «Γενική 

Εκμετάλλευση» και σύνταξης της σχετικής κατάστασης. 

 9. Ο λογαριασμός 81 (Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα) μετονομάζεται σε 

(Λοιπά μη συνήθη κέρδη και ζημίες). 

 10. Ο λογαριασμός του Ε.Γ.Λ.Σ. 82 (Έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων) 

καταργείται, καθώς τα σχετικά ποσά αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των Ε.Λ.Π. 

εφεξής είτε ως στοιχεία αποτελεσμάτων της περιόδου, είτε ως διόρθωση λαθών κατά 

το άρθρο 28 του νόμου. 

 11. Ο λογαριασμός 84 (Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων) 

καταργείται, καθώς τα σχετικά ποσά ενσωματώνονται στα ποσά των προβλέψεων της 

περιόδου, τα οποία μειώνουν. Ενώ ο λογαριασμός 85 (Αποσβέσεις παγίων μη 

ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος) δεν έχει αντικείμενο στα πλαίσια των Ε.Λ.Π. 

 13. Η τήρηση του λογαριασμού 86 (Αποτελέσματα χρήσεως) πλέον δεν είναι 

υποχρεωτικής εφαρμογής. 

 14. Εισάγεται ο προαιρετικός λογαριασμός 87 (Κόστος πωληθέντων - 

αναλώσεις αποθεμάτων), για την παρακολούθηση της ανάλωσης των αποθεμάτων. 

 15. Η τήρηση του λογαριασμού 88 (Αποτελέσματα προς διάθεση) 

μετονομάζεται σε (Προσδιορισμός αποτελεσμάτων). Στο λογαριασμό αυτό 

μεταφέρεται το σύνολο των αποτελεσματικών λογαριασμών και υπολογίζεται το 

αποτέλεσμα της περιόδου. 
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 16. Ο φόρος εισοδήματος, τρέχων και αναβαλλόμενος, παρακολουθείται ως 

έξοδο στην ομάδα 8, ως μέρος του λογαριασμού 88 (Προσδιορισμός αποτελεσμάτων). 

 17. Ο λογαριασμός 89 (Ισολογισμός ανοίγματος και κλεισίματος περιόδου) 

είναι προαιρετικός. 
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Λογαριασμούς Καθαρής Θέσης 

 Παύουν να χρησιμοποιούνται ορισμένοι λογαριασμοί αποθεματικών του 

Ε.Γ.Λ.Σ., όταν από εδώ και πέρα η νομοθεσία δεν προβλέπει το σχηματισμό τους. 

 Οι επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων αντιμετωπίζονται ως υποχρέωση που 

μεταφέρεται στα έσοδα με τρόπο ανάλογο των αποσβέσεων των επιχορηγηθέντων 

παγίων, και όχι ως καθαρή θέση. 

 Το σύνολο του κονδυλίου της καθαρής θέσης «Αποτελέσματα εις νέο» 

διακρίνεται: 

  Α) Στο μέρος το οποίο έχει υποβληθεί σε φορολογία εισοδήματος και 

συνεπώς, μετά την αφαίρεση του υπό (Β) κατωτέρω, δύναται να διανεμηθεί ως 

ελεύθερο φόρου. 

  Β) Στο μέρος το οποίο προέρχεται από μόνιμες διαφορές λογιστικής και 

φορολογικής βάσης. 

  Γ) Τέλος στο μέρος που προέρχεται από προσωρινές διαφορές λογιστικής 

και φορολογικής βάσης. 

 Τα υπάρχοντα κατά την ημερομηνία εφαρμογής του νόμου αφορολόγητα 

αποθεματικά, για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, 

παρακολουθούνται διακεκριμένα μέχρι την οριστική φορολογική τους διευθέτηση. 

 Οι προβλέψεις περιουσιακών στοιχείων ως στοιχείο του ισολογισμού 

παρακολουθούνται εντός του αντίστοιχου λογαριασμού του ενεργητικού με τη χρήση 

αντίθετου, και όχι στις προβλέψεις του λογαριασμού 44 στο παθητικό. Εισάγεται ο 

λογαριασμός 46 «Αναβαλλόμενος φόρος» για την παρακολούθηση του σχετικού 

κονδυλίου του ισολογισμού, ανεξαρτήτως του υπολοίπου που παρουσιάζει στο τέλος 

της περιόδου (πιστωτικό ή χρεωστικό). 

 Τα ποσά διαφόρων λογαριασμών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων που 

σχετίζονται με το λειτουργικό κύκλωμα της δραστηριότητας της οντότητας (π.χ.: 51 

«Γραμμάτια πληρωτέα», 53 «Πιστωτές διάφοροι», 53.90 «Επιταγές πληρωτέες 

μεταχρονολογημένες»), εμφανίζονται στο κονδύλι «Εμπορικές υποχρεώσεις», μαζί με 

το λογαριασμό 50 (Προμηθευτές). 
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Φορολογική και Λογιστική Βάση 

 Από 1/1/2015 με την εφαρμογή του Ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», οι οντότητες που εφαρμόζουν τις 

διατάξεις του, απαιτείται να τηρούν λογιστικό σύστημα που παρακολουθεί τη 

λογιστική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, 

υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό την κατάρτιση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας και τη φορολογική βάση των 

ίδιων στοιχείων, με σκοπό τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία και την 

υποβολή φορολογικών δηλώσεων. 

 Λογιστική αξία (book value or carrying amount): Η αξία με την οποία ένα 

στοιχείο αναγνωρίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 Φορολογική βάση (tax basis): Η αξία που αναγνωρίζεται για ένα περιουσιακό 

στοιχείο ή υποχρέωση για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος. 

 Ο νόμος των ΕΛΠ απαιτεί ρητά από την οντότητα να παρακολουθεί τόσο τη 

λογιστική όσο και τη φορολογική βάση των στοιχείων του ισολογισμού και της 

κατάστασης αποτελεσμάτων. Οι διαφορές των δύο βάσεων προκαλούνται από την 

απόκλιση της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας από τους ισχύοντες λογιστικούς 

κανόνες αναγνώρισης και επιμέτρησης. Σημειώνεται ότι η απαίτηση για 

παρακολούθηση των διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης είναι αυτονόητη, 

όταν υπάρχουν τέτοιες διαφορές, διότι διαφορετικά δεν είναι δυνατή η ορθή υποβολή 

φορολογικής δήλωσης 

 Η παρακολούθηση δύναται να γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο και ασφαλή 

τρόπο, ώστε να μπορούν να εξαχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων και 

τη διασφάλιση της δυνατότητας διενέργειας ελέγχων. 

 Οι διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης αφορούν τόσο στοιχεία του 

ισολογισμού όσο και στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων. Συνεπώς, οι 

δημιουργούμενοι λογαριασμοί διαφορών βάσεων αφορούν τόσο στοιχεία του 

ισολογισμού όσο και στοιχεία των αποτελεσμάτων. Περαιτέρω, παρακολουθείται 
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κάθε διαφορά λογιστικά και φορολογικής βάσης, είτε πρόκειται για μόνιμη είτε για 

προσωρινή διαφορά. 

2. Προσωρινές διαφορές 

 Προσωρινή διαφορά (temporary difference) είναι η διαφορά μεταξύ της 

λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης ή άλλου στοιχείου των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της φορολογικής του βάσης, που η 

οντότητα αναμένει να επηρεάσει στο μέλλον τα φορολογητέα αποτελέσματα, όταν 

η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης θα ανακτηθεί ή 

διακανονιστεί, ή στην περίπτωση άλλων στοιχείων των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, όταν θα επηρεαστούν τα φορολογητέα αποτελέσματα. 

 Συνήθεις περιπτώσεις προσωρινών διαφορών αποτελούν οι απομειώσεις, 

αναστροφές απομειώσεων, αποσβέσεις, προβλέψεις (π.χ. προβλέψεις για αποζημίωση 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία) και μη καταβληθεισών ασφαλιστικών 

εισφορών. 

α) Αποσβέσεις 

Ο προσδιορισμός των λογιστικών αποσβέσεων, κατ΄ αρχήν, παρουσιάζει διαφορές σε 

σχέση με τον τρόπο υπολογισμού των αποσβέσεων που αναγνωρίζονται φορολογικά 

και διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013. Ενδεικτικά, οι 

σημαντικότερες διαφορές είναι: 

Λογιστικές αποσβέσεις 

Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την 

οποία προορίζεται και υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική 

ζωή του. 

2. Η απόσβεση διενεργείται είτε με τη σταθερή μέθοδο είτε με τη φθίνουσα μέθοδο 

είτε με τη μέθοδο των παραγόμενων μονάδων. 

3. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ζωή δεν υπόκεινται σε απόσβεση 
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Φορολογικές αποσβέσεις 

1. Η φορολογική  απόσβεση του περιουσιακού στοιχείου, αρχίζει  από τον επόμενο 

μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία από το φορολογούμενο 

και όχι από το μήνα που αυτό άρχισε να χρησιμοποιείται ή να λειτουργεί. 

2. Η απόσβεση διενεργείται μόνο με την σταθερή μέθοδο με βάση τα ποσοστά του 

άρθρου 24. 

3. Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη διάρκεια  ζωής υπόκεινται σε 

απόσβεση με συντελεστή = 1/έτη διάρκειας ζωής του άϋλου  

Συνεπώς, εφόσον οι λογιστικές αποσβέσεις είναι διαφορετικές από τις φορολογικές 

δημιουργούνται προσωρινές διαφορές λογιστικής - φορολογικής βάσης 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Η  οντότητα <ΩΜΕΓΑ ΑΕ>, αγόρασε την 2/6/2017 ένα πάγιο αξίας κτήσης 

120.000,00 με ωφέλιμη διάρκεια ζωής 10 χρόνια.  

Αν ο φορολογικός    συντελεστής απόσβεσης βάσει του άρθρου 24 του ν. 

4172/2013 είναι 20%, να υπολογισθούν: 

• 1. Οι λογιστικές αποσβέσεις 

• 2. Οι φορολογικές αποσβέσεις 

• 3. Η λογιστική διαφορά από αποσβέσεις 

ΛΥΣΗ 

Τήρηση βιβλίων βάσει ΕΛΠ 

Λογιστικές αποσβέσεις 

 

120.000,00 Χ 10% Χ7/12 = 7.000,00 

Ποσοστό ετήσιας απόσβεσης=100/Έτη ωφέλιμης οικονομικής ζωής=100/10=10 

Προσμετράτε  επίσης ο μήνας αγοράς εφόσον η αγορά πραγματοποιήθηκε 

πριν την 15η ημέρα 
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Φορολογικές αποσβέσεις 

120.000,00 Χ20% Χ6/12 = 12.000,00 

Αξία κτήσης επί  ποσοστό απόσβεσης άρθρου 24 Ν 4172/2013 επί  μήνες. Οι 

αποσβέσεις αρχίζουν από τον επόμενο μήνα της αγοράς  

Διαφορά φορολογικών  και λογιστικών αποσβέσεων  

12.000,00-7000,00=5.000,00 

Σημείωση: Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται προσωρινή διαφορά 

λογιστικής - φορολογικής βάσης για τη συγκεκριμένη χρήση και επομένως το 

λογιστικό αποτέλεσμα που προκύπτει είναι διαφορετικό από το φορολογικό. 

Σε κάθε περίπτωση όμως η αποσβέσιμη αξία είναι κοινή και διαφέρει μόνο ο 

ετήσιος ρυθμός απόσβεσης, έτσι ενώ για ένα διάστημα ο φορολογικές  αποσβέσεις 

είναι μεγαλύτερες, όταν αυτές ολοκληρωθούν, οι λογιστές αποσβέσεις συνεχίζουν και 

η διαφορά μεταξύ τους αντιστρέφεται. 

Οι διαφορές λογιστικής-φορολογικής βάσης που αφορούν αποσβέσεις είναι 

συνήθως προσωρινές, καθώς η διαφορά στο ποσό της ετήσιας απόσβεσης μεταθέτει 

χρονικά την πλήρη απόσβεση του παγίου, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μεταβάλλεται 

η υποκείμενη σε αποσβέσεις αξία παγίου. 

 

β) Απομειώσεις 

Ως απομείωση νοείται το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός 

περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του. 

Ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας, 

μειωμένης με το κόστος διάθεσης ενός περιουσιακού στοιχείου (ή μιας μονάδας 

δημιουργίας χρηματοροών) και της αξίας χρήσης αυτού. 
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Εύλογη αξία είναι η τιμή ανταλλαγής ενός περιουσιακού στοιχείου ή 

διακανονισμού μιας υποχρέωσης, μεταξύ πρόθυμων και ενήμερων μερών που 

ενεργούν υπό κανονικές στην αγορά συνθήκες, κατά την ημερομηνία μέτρησης. 

Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που 

αναμένεται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου (ή μιας 

μονάδας δημιουργίας χρηματοροών), και από τη διάθεσή του (της) στο τέλος της 

ωφέλιμης ζωής του (της). 

Παρούσα αξία είναι η αξία που προκύπτει από την προεξόφληση στο παρόν, 

ενός μελλοντικού ποσού χρημάτων ή μιας σειράς ταμειακών ροών με ένα κατάλληλο 

επιτόκιο, στη φυσιολογική πορεία των πραγμάτων. 

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ 

 Η μείωση της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού που θα αναμενόταν ως 

αποτέλεσμα  του χρόνου ή της κανονικής χρήσης του  

   Οι δυσμενείς μεταβολές στο τεχνολογικό, οικονομικό και νομικό περιβάλλον 

της οντότητας 

   Η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων ποσοστών αποδόσεων μιας 

επένδυσης  που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της 

ανακτήσιμης αξίας του στοιχείου 

   Η απαξίωση ή φυσική βλάβη ενός στοιχείου 
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ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ 

 Οι ζημίες απομείωσης αναστρέφονται στα λογιστικά αποτελέσματα, όταν οι 

συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να υφίστανται.  

 Η λογιστική αξία ενός παγίου μετά την αναστροφή της ζημιάς απομείωσης 

δεν μπορεί  να υπερβεί τη λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο εάν δεν είχε 

αναγνωριστεί η ζημιά  απομείωσης.  

 Ειδικά η  απομείωση της υπεραξίας δεν αναστρέφεται. 

 

 

Παράδειγμα 

Η οντότητα« ΓΙΩΤΑ ΕΠΕ» αγόρασε ένα μηχάνημα την 10/01/2016 αντί 

20.000,00 ευρώ με ωφέλιμη ζωή 10 χρόνια . 

Α)Στις 31/12/2020, σύμφωνα με τις απαραίτητες συγκρίσεις μεγεθών, προκύπτει 

απομείωση  του μηχανήματος ύψους 5.000,00 ευρώ. 

 Να βρεθεί  το ποσό των ζημιών απομείωσης και να γίνουν οι αντίστοιχες 

ημερολογιακές εγγραφές. 

(χρήση σταθερής μεθόδου απόσβεσης). 

β) Κατόπιν, στις 31/12/2023, λόγω εισαγωγής καινοτόμων διαδικασιών στην 

παραγωγή προϊόντων, σημειώθηκε αύξηση της απόδοσης του μηχανήματος και 

εξαλείφουν οι λόγοι της απομείωσης. Να βρεθεί το ποσό της αναστροφής της ζημιάς 

απομείωσης και να γίνουν οι αντίστοιχες ημερολογιακές εγγραφές. 

(χρήση σταθερής μεθόδου απόσβεσης). 

 

Λύση 

Ποσοστό απόσβεσης : 100/10=10% 

Ετήσια απόσβεση : 20.000,00  10% =2.000,00 ΕΥΡΩ 

Συνολική απόσβεση στις 31/12/2020: 5 έτη  2.000,00 = 10.000,00 ΕΥΡΩ 

Λογιστική αξία παγίου στις 31/12/2020: 20.000,00 – 10.000,00 = 10.000,00 ΕΥΡΩ 
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• Την 31/12/2020 καταχωρείται η διαπιστούμενη  απομείωση, ύψους 5.000,00 και 

μεταφέρεται στα λογιστικά αποτελέσματα (μη αναγνωριζόμενη φορολογικά) 

• Λογιστική αξία του παγίου την 31/12/2020 = 5.000,00 

 

Η επιχείρηση θα διενεργήσει λογιστική εγγραφή απομείωσης 

χρεώνοντας τον λογαριασμό ζημιών απομείωσης παγίων σε πίστωση 

λογαριασμού σωρευμένων απομειώσεων παγίων. Η συγκεκριμένη εγγραφή θα 

μεταβάλει τη λογιστική βάση και θα επηρεάσει την Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον Ισολογισμό, ωστόσο η φορολογική βάση δεν 

θα μεταβληθεί, καθώς το συγκεκριμένο γεγονός δεν αναγνωρίζεται 

φορολογικά. Συνεπώς δημιουργείται προσωρινή διαφορά λογιστικής - 

φορολογικής βάσης κατά τη χρήση 2020. 

• Εγγραφή απομείωσης 31/12/2020 

Ζημιά απομείωσης παγίων           5.000,00 

    Σωρευμένες απομειώσεις παγίων             5.000,00 

• β) Η νέα λογιστική αξία του μηχανήματος της 31/12/2020  ύψους 5.000  θα 

αποσβεσθεί ανάλογα με τα υπολειπόμενα έτη της ωφέλιμης ζωής του παγίου,  

δηλαδή 5 χρόνια με συντελεστή απόσβεσης 100/5=20% 

• Αποσβέσεις την 31/12/2023=   3.000,00                                                                     

            5.000,00 Χ 20%=1.000,00        1.000,00 Χ 3 έτη = 3.000,00 

• Λογιστική αξία του παγίου την 31/12/2023 = 2.000,00 

               5.000,00 – 3.000,00 = 2.000,00 

Σύμφωνα με το αρθ.18&2β.6 η ζημιά απομείωσης δεν μπορεί  να υπερβαίνει 

την λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο αν δεν είχε αναγνωριστεί η ζημιά 

απομείωσης.  

 

 

 

Λογιστική αξία της 31/12/2020– Διαπιστωθείσα απομείωση 10.000,00 – 5.000,00 = 5.000,00 
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• Εάν δεν είχε  διαπιστωθεί απομείωση κατά την 31/12/2020  

• Αποσβέσεις την 31/12/2023  = 16.000,00 

20.000,00 Χ 10% =  2.000,00        

2.000,00 Χ 8 έτη = 16.000,00 

                                               

 

• Λογιστική αξία του παγίου την 31/12/2023 =     4.000,00  

    20.000,00 – 16.000,00 = 4.000,00 

• Κατά συνέπεια η καταχωρηθείσα ζημιά απομείωσης των 5.000,00 € 

περιορίζεται στο ποσό της λογιστικής αξίας των 4.000,00 € και  

δημιουργείται μία διαφορά 1.000,00 €   

• Η διαφορά αυτή, η οποία αποτελεί έσοδο από την αναστροφή της 

απομείωσης,  μεταφέρεται στα λογιστικά αποτελέσματα της χρήσης 2023 

(μη αναγνωριζόμενη φορολογικά) 

• Εγγραφή αναστροφής απομείωσης 31/12/2023 

Σωρευμένες απομειώσεις παγίων  4.000,00 

                  Ζημιά απομείωσης παγίων    4.000,00 
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γ) Προβλέψεις 

Η πρόβλεψη, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ορίζεται ως μια 

υποχρέωση, σαφώς καθορισμένης φύσης, η οποία κατά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού είναι περισσότερο πιθανό να συμβεί αλλά είναι αβέβαιη ως προς το 

ποσό ή τον χρόνο που θα προκύψει. Η πρόβλεψη αντιπροσωπεύει τη βέλτιστη 

εκτίμηση του ποσού που θα απαιτηθεί για την κάλυψη της σχετικής υποχρέωσης. 

Γεγονότα που στοιχειοθετούν τη διενέργεια προβλέψεων είναι: 

οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 

οι προβλέψεις για εκκρεμοδικίες 

οι προβλέψεις καλής λειτουργίας πωληθέντων αγαθών και  

οι προβλέψεις αποκατάστασης του περιβάλλοντος. 

 Δεδομένου ότι η πρόβλεψη θεωρείται ουσιαστικά υποχρέωση, δεν ενδείκνυται 

να προβάλλεται για εκτιμήσεις στις απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων ή για 

θέματα επισφαλών απαιτήσεων. Το διακριτό γνώρισμα μιας πρόβλεψης από μια 

υποχρέωση είναι ότι η πρόβλεψη εμπεριέχει μια  αβεβαιότητα ως προς τον χρόνο 

επαλήθευσης της και ως προς το ακριβές ποσό που θα δοθεί για τον διακανονισμό 

της. 

 Σε κάθε περίπτωση, για την αναγνώριση της πρόβλεψης στον Ισολογισμό, 

είθισται να κατατίθενται πολυάριθμες διαβεβαιώσεις περί πραγματοποίησης της. 

Διαφορετικά, αν υπάρχει πιθανότητα εξακρίβωσης της υπό εξέτασης πρόβλεψης 

μικρότερη του 50%, αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη. 

  

Συνήθεις περιπτώσεις προβλέψεων είναι οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους, 

οι προβλέψεις για διάφορες εκκρεμοδικίες που δεν έχουν σχέση με μείωση της αξίας 

αναγνωρισμένων περιουσιακών στοιχείων, οι προβλέψεις για αποκατάσταση 

περιβάλλοντος και οι προβλέψεις που προέρχονται από εγγυήσεις καλής λειτουργίας 

πωληθέντων αγαθών. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το 

διακανονισμό τους. Το ποσό αυτό προσδιορίζεται ως η βέλτιστη εκτίμηση. 
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Επομένως, σε περιπτώσεις προβλέψεων που λογιστικά οι οντότητες έχουν υποχρέωση 

να διενεργήσουν αλλά φορολογικά δεν αναγνωρίζονται όπως οι προβλέψεις για 

αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, δημιουργούνται 

προσωρινές διαφορές λογιστικής - φορολογικής βάσης, έχοντας ως αποτέλεσμα την 

εξαγωγή διαφορετικών φορολογικών αποτελεσμάτων από τα λογιστικά 

αποτελέσματα της χρήσης. Για παράδειγμα το έξοδο της πρόβλεψης για παροχές 

στους εργαζόμενοι που αναγνωρίζεται λογιστικά σε μια χρήση δεν εκπίπτει στην ίδια 

χρήση για φορολογικούς σκοπούς, αλλά θα εκπέσει στο μέλλον, όταν το σχετικό 

ποσό θα καταβληθεί. 

 

 

δ) Ασφαλιστικές εισφορές 

Βασική αρχή σύμφωνα με την οποία τηρείται τόσο η λογιστική βάση όσο και 

η φορολογική είναι η αρχή του δεδουλευμένου. 

Η αρχή του δεδουλευμένου επιτάσσει την αναγνώριση των επιπτώσεων των 

συναλλαγών και γεγονότων της οντότητας και τη συμπερίληψή τους στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της στο χρόνο που προκύπτουν και όχι στο χρόνο 

που διακανονίζονται ταμειακά (εισπράττονται ή πληρώνονται). 

Σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013, δεν 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. 

Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα (εντός της 

νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παράτασής της), ακόμη και σε επόμενο 

φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν. 

Ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στα έτη 2014 και επόμενα, οι οποίες 

καταβάλλονται εκπρόθεσμα, εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής τους 

ανεξαρτήτως του έτους που αφορούν. Στην έννοια της δαπάνης των ασφαλιστικών 

εισφορών, που αν δεν έχουν καταβληθεί δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα 

περιλαμβάνονται τόσο οι εισφορές του εργοδότη, όσο και του εργαζομένου, οι 

οποίες, ως εμπεριεχόμενες στις αμοιβές του, βαρύνουν τον εργοδότη. Σε περίπτωση 

που οι εκπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές ετών 2014 και επομένων έχουν υπαχθεί 
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σε ρύθμιση, αυτές θα εκπίπτουν κατά το χρόνο καταβολής τους σύμφωνα με την 

υπόψη ρύθμιση. 

Η ανωτέρω διαφοροποίηση στη φορολογική αντιμετώπιση των ασφαλιστικών 

εισφορών δημιουργεί προσωρινές διαφορές λογιστικής - φορολογικής βάσης. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Έστω ότι επιχείρηση κατά τη χρήση 2016 δεν κατέβαλε ασφαλιστικές 

εισφορές ύψους 7.000 ευρώ που αφορούσαν τη συγκεκριμένη χρήση. Το γεγονός 

αυτό δεν επηρεάζει το λογιστικό αποτέλεσμα, καθώς η συγκεκριμένη δαπάνη θα 

ληφθεί υπόψη στο σύνολο της κατά τον προσδιορισμό του. Ωστόσο, δεν θα ληφθεί 

υπόψη κατά τον προσδιορισμό του φορολογικού αποτελέσματος της χρήσης 2016, 

καθώς δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Επομένως το λογιστικό αποτέλεσμα για τη 

χρήση 2016, εφόσον είναι κέρδος, θα είναι μικρότερο κατά 7.000 ευρώ από το 

φορολογικό αποτέλεσμα και εφόσον είναι ζημιά, θα είναι μεγαλύτερη κατά 7.000 

ευρώ. Κατά τη χρήση που θα καταβληθούν οι συγκεκριμένες εισφορές, θα 

προκύψουν τα αντίθετα φορολογικά και λογιστικά αποτελέσματα και επομένως θα 

μηδενιστεί η εν λόγω διαφορά. 

 

4. Μόνιμες διαφορές 

Μόνιμες είναι οι διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης που δεν 

αντιστρέφονται. 

Για παράδειγμα, ένα έξοδο που κρίνεται φορολογικά ότι δεν διενεργείται για 

την προώθηση των σκοπών της οντότητας σε μια χρήση, δεν πρόκειται να εκπέσει για 

φορολογικούς σκοπούς σε καμία χρήση. Αντίθετα, προσωρινή είναι η διαφορά 

φορολογικής και λογιστικής βάσης όταν αυτή αντιστρέφεται σε μελλοντική περίοδο 

Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 23 του Ν. 

4172/2013 και οι οποίες δεν εκπίπτουν από τα έσοδα της χρήσης εκτός των μη 

καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών και των προβλέψεων πλην αυτών για 

απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 26 του Ν. 4172/2013 . 

Συγκεκριμένα μόνιμες διαφορές λογιστικής - φορολογικής βάσης δημιουργούνται 

όταν υφίστανται οι παρακάτω δαπάνες: 

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=670A3CF4572C6550.24FC74734958&version=2016/12/22
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=670A3CF4572C6550.24FC74734958&version=2016/12/22
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=670A3CF4572C6550.2726B4B5F9F8&version=2015/08/14
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 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. 

 Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω 

των πεντακοσίων ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη 

χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. 

 Πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων. 

 Παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα. 

 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. 

 Το τεκμαρτό μίσθωμα σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά το μέτρο που υπερβαίνει το 

3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. 

 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 

0,5% επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης. 

 Δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής 

φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των 300 

ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη 

υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης, 

 Δαπάνες ψυχαγωγίας, εκτός της περίπτωσης που η επιχειρηματική δραστηριότητα 

του φορολογούμενου έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 

ψυχαγωγίας και οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 

δραστηριότητας αυτής. 

 Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες. 
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 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 Ν. 4172/2013 , 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 

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. 

 Δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης 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. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 Η επιχείρηση  « ΖΗΤΑ Α.Ε» κατέβαλε στη φορολογική χρήση για 

προσαυξήσεις  φόρων και πρόστιμα το ποσό των 200 ευρώ, ποσό που δεν 

αναγνωρίζεται φορολογικά, το λογιστικό αποτέλεσμα θα εμφανίζεται ισόποσα 

μειωμένο έναντι του φορολογικού, χωρίς η διαφορά αυτή να αντιστραφεί στο μέλλον. 

 

 

5. Αναγραφή προσωρινών διαφορών λογιστικής - φορολογικής 

βάσης(φορολογικό έντυπο) 

Οι προσωρινές διαφορές λογιστικής - φορολογικής βάσης αναγράφονται στον 

πίνακα Κ του εντύπου Ε3. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με οδηγίες που δόθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, 

στον πίνακα Κ καταχωρούνται οι προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας, για 

τις επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

(Δ.Λ.Π) ή τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) και φορολογικής αξίας όπως 

αυτές προκύπτουν με βάση τις διατάξεις του Ν.4172/2013. 

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=670A3CF4572C6550.297BC7A3F6F8&version=2014/04/07
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=670A3CF4572C6550.250515831D20&version=2016/10/31
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Στη στήλη «Λογιστική Βάση» καταχωρείται η συνολική λογιστική αξία των 

αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας (π.χ. ενσώματα πάγια, 

προβλέψεις κ.ο.κ) όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία (Δ.Λ.Π. ή Ε.Λ.Π) της 

επιχείρησης στην οποία υφίστανται διαφορές από την αντίστοιχη αξία που προκύπτει 

με βάση τις διατάξεις του Ν.4172/2013 και η οποία καταχωρείται στην στήλη 

«Φορολογική Βάση». 

 Σύμφωνα με τις οδηγίες της Φορολογικής Διοίκησης, σε συνδυασμό με την 

εφαρμογή των ΕΛΠ και των φορολογικών διατάξεων, η οντότητα οφείλει να 

είναι σε θέση να τεκμηριώσει αναλυτικά και με στοιχεία, μέσα από τις 

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

διαφορών της φορολογικής από την λογιστική βάση. Κατά την ίδια έννοια, 

πρέπει να  θέτει την τεκμηρίωση αυτή στη διάθεση του ελέγχου, σε κάθε 

περίπτωση. 

 Σημειώνεται επίσης, ότι η υποχρέωση για παρακολούθηση της φορολογικής 

βάσης δεν αφορά μόνο έσοδα και έξοδα αλλά και στοιχεία του ισολογισμού. 

Μάλιστα, μεταβολές στοιχείων του ισολογισμού μπορεί να επηρεάζουν τον 

υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, ανεξαρτήτως αν οι μεταβολές αυτές 

συσχετίζονται με έσοδα και έξοδα ή όχι. Για παράδειγμα, διακανονισμός του 

σχετικού περιουσιακού στοιχείου του ισολογισμού, όπως η καταβολή 

αποζημίωσης προσωπικού από σχηματισμένη πρόβλεψη. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ  

Λογιστική και φορολογική βάση – δεδομένα μόνο για έσοδα και έξοδα 

περιόδου 

Δίνονται τα παρακάτω δεδομένα από το ισοζύγιο της οντότητας (επιχείρηση) 

ΩΜΕΓΑ Α.Ε.για το έτος 2017 

Δεδομένα ισοζυγίου εσόδων και εξόδων της ΩΜΕΓΑ, 2016 

 
 Λογαριασμός Λογιστική 

αξία 
1 Πωλήσεις 10.400 
2 Έξοδα μισθοδοσίας (πλην προβλέψεων)          4.500 
3 Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (έξοδο) 500 
4 Αποσβέσεις παγίων 1.200 
5 Απομείωση ενσώματων παγίων  500 
6 Πρόστιμα και προσαυξήσεις 200 
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7 Έξοδα – προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες 120 
8 Δαπάνες ψυχαγωγίας 180 
9 Τέλος επιτηδεύματος 100 

10 Λοιπά έξοδα και ζημιές 400 
11 Λοιπά έσοδα και κέρδη 300 

 

Δίνονται οι παρακάτω πρόσθετες πληροφορίες: 

1.   Τα έξοδα μισθοδοσίας    λογιστικοποιούνται  χωρίς πρόβλημα διαφορών, 

αφού δεν  αναφέρονται στην φορολογία ,ως εκπιπτόμενες δαπάνες και με την 

προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί οι κανόνες του άρθρου 22 του ΚΦΕ. 

2.  Το ποσό των φορολογικά αναγνωρισμένων αποσβέσεων χρήσης ανέρχεται σε 

€1.400 

3. Οι προβλέψεις (έξοδο) αποζημίωσης προσωπικού και η απομείωση παγίων 

δεν εκπίπτουν για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος στο έτος που 

αναγνωρίζονται λογιστικά. 

4. Τα πρόστιμα δεν αναγνωρίζονται φορολογικά αλλά συνιστούν μόνιμη 

διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης (δεν αντιστρέφονται). 

5. Για τα λοιπά έξοδα και ζημιές και τα λοιπά έσοδα και κέρδη δεν υπάρχουν 

διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης (δεν υπάρχουν 

«λογιστικές διαφορές»). 

6. Οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες και οι δαπάνες ψυχαγωγίας, σύμφωνα 

με τις περ. ιβ και ια αντίστοιχα του άρθρου 23, δεν εκπίπτουν για τον 

προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών, λογιστικοποιούνται όμως για την 

εμφάνιση της πραγματικής εικόνας στην λογιστική, όπως ορίζουν τα ΕΛΠ. 

7. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 29%. 

Με βάση τα παραπάνω: 

α)  Να καταρτιστεί ο πίνακας με τη λογιστική και φορολογική βάση των στοιχείων 

εσόδων και εξόδων της περιόδου. 

β)  Να υπολογιστεί το ποσό των φορολογητέων κερδών, του φόρου εισοδήματος 

και των καθαρών λογιστικών κερδών της περιόδου. 

γ)  Να καταρτιστεί ο πίνακας με τις διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης, 

ταξινομημένες σε μόνιμες και προσωρινές. 
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Λύση 

 
 Λογαριασμός Λογιστική 

Βάση 
Φορολογική 

βάση 

1 Πωλήσεις 20.000 20.000 
2 Έξοδα μισθοδοσίας (πλην προβλέψεων) -4.500 -4.500 
3 Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (έξοδο) -500 0 
4 Αποσβέσεις παγίων -1.200 -1.400 
5 Απομείωση ενσώματων παγίων  -500 0 
6 Πρόστιμα και προσαυξήσεις -200 0 
7 Έξοδα – προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες -120 0 
8 Δαπάνες ψυχαγωγίας -180 0 
9 Τέλος επιτηδεύματος -100 0 

10 Λοιπά έξοδα και ζημιές -400 -400 
11 Λοιπά έσοδα και κέρδη 300 300 
12 Κέρδη προ φόρων / Φορολογητέα κέρδη 12.600 14.000 

 

Διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης και υπολογισμός φορολογητέων κερδών 

 

 

 
 Λογαριασμός Λογιστική 

Βάση 
Φορολογική 

βάση 
Διαφορά 
βάσεων 

(Ι) Λογιστικά κέρδη ισολογισμού προ φόρων 12.600 
Πλέον 
(ΙΙ) Προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές  

3 Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 
(έξοδο) 

-500 0 500 

4 Αποσβέσεις παγίων -1.200 -1.400 -200 
5 Απομείωση ενσώματων παγίων  -500 0 500 

 Σύνολο προσωρινών διαφορών -1.500 -1.400 800 
(ΙΙΙ) Μόνιμες λογιστικές διαφορές 

7 Πρόστιμα και προσαυξήσεις -200 0 200 
8 Έξοδα – προσωπικές καταναλωτικές 

δαπάνες 
-120 0 120 

9 Δαπάνες ψυχαγωγίας -180 0 180 
10 Τέλος επιτηδεύματος -100 0 100 
Φορολογητέα κέρδη  14.000 
μείον 
Φόρος εισοδήματος (14.000,00×29%) 4.060 
Καθαρά λογιστικά κέρδη περιόδου 8.540 

 Η στήλη «Λογιστική Βάση» εκφράζει τις αξίες που εμφανίζονται στις 

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 Η στήλη «Φορολογική Βάση» εκφράζει τις αξίες που εμφανίζονται στα έντυπα 

φορολογίας Εισοδήματος για τον προσδιορισμό του φόρου. 
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Αναβαλλόμενη Φορολογία 

Η έννοια της αναβαλλόμενης φορολογίας, σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις που 

δεν εντάσσονταν στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, είναι εντελώς νέα, υλοποιείται δε 

μέσω των διατάξεων του νόμου 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

αποσκοπεί στην αποτύπωση ορθότερου λογιστικού αποτελέσματος και περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων αποτρέποντας τους ετεροχρονισμούς που μπορεί να 

προκαλούνται από τη διαφοροποίηση της φορολογικής νομοθεσίας. 

Με την ψήφιση του Ν.4308/24-11-2014 και με βάση την οδηγία 34/2013 της 

Ε.Ε οι λογιστικές ρυθμίσεις βελτιώνονται, εκσυγχρονίζονται και ενοποιούνται σε 

ενιαίο κείμενο οι διάσπαρτοι ως σήμερα λογιστικοί κανόνες, όπως ήταν στον 

Ν.2190/1920, στον Ν.3190/1955, στον Ν.4095/2012 και σε άλλες νομοθεσίες. 

Η αναβαλλόμενη φορολογία προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές 

λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος και όχι από τις διαφορές μόνιμου 

χαρακτήρα. Όταν το λογιστικό αποτέλεσμα υπερισχύει του φορολογικού, 

προκαλούνται φορολογητέες προσωρινές διαφορές με τη δημιουργία αναβαλλόμενης 

φορολογικής υποχρέωσης και χρέωσης του αναβαλλόμενου φόρου ως έξοδο. 

Αντίθετα, όποτε το λογιστικό αποτέλεσμα υπολείπεται του αντίστοιχου φορολογικού, 

διαμορφώνεται μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση μέσω εκπεστέων 

προσωρινών διαφορών και η οντότητα αναμένει τη μελλοντική επιστροφή φόρου. 

Συγκεκριμένα: 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (deferred tax liability): Το ποσό του 

φόρου εισοδήματος που οφείλεται σε μελλοντικές περιόδους, σε σχέση με 

φορολογητέες προσωρινές διαφορές και δημιουργεί έξοδο φόρου. 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (deferred tax asset) : Το ποσό του 

φόρου εισοδήματος που είναι ανακτήσιμος σε μελλοντικές περιόδους από 

εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές, μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές και 

μεταφερόμενους αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους (tax credits) και δημιουργεί 

έσοδο φόρου.  

Η φορολογική υποχρέωση και φορολογική απαίτηση σχετίζονται άμεσα με το 

“φορολογητέο κέρδος” και το “λογιστικό κέρδος”. 
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 To κονδύλι “φορολογητέο κέρδος” στο οποίο υπολογίζεται ο φόρος 

εισοδήματος της οντότητας είναι συχνά διαφορετικό από αυτό που παρουσιάζεται 

στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και αναφέρεται ως “λογιστικό 

κέρδος”. Αυτό συμβαίνει επειδή υπολογίζεται χρησιμοποιώντας διαφορετικούς 

κανόνες. Το φορολογητέο κέρδος βασίζεται στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία 

για τον προσδιορισμό του ποσού του φόρου που θα πρέπει να καταβληθεί ως “τρέχων 

φόρος” στις φορολογικές αρχές. Από την άλλη πλευρά, το λογιστικό κέρδος 

βασίζεται σε γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (GAAP) που ενσωματώνονται 

συνήθως σε λογιστικά πρότυπα (στην προκειμένη περίπτωση τα Ε.Λ.Π.) και 

παρέχουν πληροφορίες προς τους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

για τη λήψη αποφάσεων (όπως οι επενδυτικές αποφάσεις). 

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι το κονδύλι “Φόρος εισοδήματος”, που 

εμφανίζεται σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. στα Αποτελέσματα Χρήσης, αφορά τη δαπάνη 

φόρου των λογιστικών κερδών και όχι το φόρο που θα καταβληθεί για την περίοδο 

αναφοράς στις φορολογικές αρχές και θα αναφέρεται πλέον ως τρέχων φόρος. 

Σκοπός των προτύπων είναι να συμβιβάσει τη διαφορά που μπορεί να 

προκύψει μεταξύ φορολογητέου εισοδήματος και λογιστικού αποτελέσματος με την 

παρακολούθηση τόσο της Λογιστικής Αξίας όσο και της Φορολογικής βάσης. Αυτό 

επιτυγχάνεται φυσικά με την αναγνώριση ενός στοιχείου ως φόρου εισοδήματος που 

ευθυγραμμίζεται με το λογιστικό κέρδος, όχι με το φορολογητέο κέρδος. Ειδικότερα, 

το έξοδο φόρου εισοδήματος που εμφανίζεται στα Αποτελέσματα Χρήσης (income 

statement) υπολογίζεται ως το άθροισμα του ποσού των τρεχουσών φορολογικών 

υποχρεώσεων (τρέχων φόρος) και του ποσού που εξισώνει το κέρδος και αναφέρεται 

ως αναβαλλόμενος φόρος. Ο αναβαλλόμενος φόρος μπορεί να οριστεί ως η 

μελλοντική φορολογική επίδραση των στοιχείων, που αναγνωρίζονται στον 

ισολογισμό που προετοιμάζεται, για φορολογικούς σκοπούς. Είναι σημαντικό να 

αναγνωρίσουμε τις φορολογικές συνέπειες των συναλλαγών ή γεγονότων που 

παράγουν λογιστικό κέρδος, ακόμη και αν οι φορολογικές επιδράσεις δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί και θα συμβούν πραγματικά στο μέλλον. 
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 Οι σχέσεις του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος αποτυπώνονται 

και στο παρακάτω σχήμα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 

1. Λογιστική βάση > Φορολογική βάση Φορολογητέες 

προσωρινές 

διαφορές 

Αναβαλλόμενη 

φορολογική 

υποχρέωση 

2. Λογιστική βάση < Φορολογική βάση Εκπεστέες 

προσωρινές 

διαφορές 

Αναβαλλόμενη 

φορολογική 

απαίτηση 
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Παράδειγμα 

 

Δίνονται τα δεδομένα της οντότητας -επιχείρησης ‘ΩΜΕΓΑ Α.Ε.’’ για τα 

φορολογικά έτη 2016-2017: 

 2016 2017 

Λογιστικά κέρδη 20.000,00 12.600,00 

+/- Διαφορές φορολογικής και 

λογιστικής βάσης 

         -2.000,00 + 1.400,00 

= Φορολογητέα κέρδη = 18.000,00 = 14.000,00 

Τρέχων Φόρος Εισοδήματος (29%) 5.220,00     4.060,00 

 

Α)Να εντοπιστούν η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση για τα έτη 

2016-2017 , να γίνουν οι αντίστοιχες ημερολογιακές εγγραφές. 

Β) Να συνταχθεί ο Ισολογισμός 

Λύση 

 

Έτος 2016 

Φόρος από λογιστική βάση: 20.000,00  29% = 5.800,00 ΕΥΡΩ 

Φόρος από φορολογική βάση: 18.000,00  29% = 5.220,00 ΕΥΡΩ 

Φόρος λογιστικής βάσης > Φόρος φορολογικής βάσης    Αναβαλλόμενη  φορολογική υποχρέωση 

Ποσό αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης:5.800,00– 5.220,00=580,00 ΕΥΡΩ 

Οι λογιστικές εγγραφές σ’ αυτήν την περίπτωση είναι: 

Εγγραφές αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης 

 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

69.02 Αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο)                            580,00  

59.Αναβαλλόμενοι φόροι (υποχρέωση )  580,00 
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Έτος 2017 

Φόρος από λογιστική βάση: 12.600,00  29% = 3.654,00 ΕΥΡΩ 

Φόρος από φορολογική βάση: 14.000,00  29% = 4.060,00 ΕΥΡΩ 

Φόρος λογιστικής βάσης < Φόρος φορολογικής βάσης    Αναβαλλόμενη  φορολογική απαίτηση 

Ποσό αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης:4.060,00-3.654,00=406,00 ΕΥΡΩ 

 

 

Οι λογιστικές εγγραφές σ’ αυτήν την περίπτωση είναι: 

Εγγραφές αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης 

 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

39. Αναβαλλόμενος φόρος (απαίτηση) 406,00  

78.02 Αναβαλλόμενοι φόροι (έσοδο)  406,00 

 

 

Στο πρώτο οικονομικό γεγονός, υφίσταται μελλοντική υποχρέωση επειδή από 

την φορολογική αναμόρφωση προκύπτει μικρότερο ποσό οφειλόμενου φόρου από 

αυτόν που καταδεικνύουν τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Πρέπει, λοιπόν, να 

καταγραφεί αυτή η μελλοντική εκκρεμότητα για αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού. 

 Στη δεύτερη περίπτωση, με τη συμβολή πάλι της φορολογικής αναμόρφωσης, η 

διοίκηση αναγκάζεται να ανταποκριθεί σε μεγαλύτερο ποσό φόρου από το ποσό που 

υποδεικνύουν τα λογιστικά της βιβλία. Δημιουργείται, έτσι, μια μελλοντική απαίτηση 

της οντότητας για αύξηση των εσόδων από την επικείμενη επιστροφή αυτού του 

επιπλέον ποσού. 

 

 Ο Λ.69:«Φόρος εισοδήματος» μεταφέρεται, μέσω του 82. «Αποτελέσματα 

περιόδου» (82.01«Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών»), στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων,  

 Ο Λ. 78. «Φόρος εισοδήματος έσοδο» μεταφέρεται, μέσω του 

82.«Αποτελέσματα περιόδου» (82.01 «Συγκέντρωση αποτελεσματικών 

λογαριασμών»), στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
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  O Λ.59. «Αναβαλλόμενοι φόροι Παθητικού» κατευθύνεται προς τον 

Ισολογισμό, με συμψηφισμό του χρεωστικού υπολοίπου του 

39.«Αναβαλλόμενοι φόροι Ενεργητικού» (αν υφίσταται). 

 Ο Λ.39. «Αναβαλλόμενοι φόροι Ενεργητικού» κατευθύνεται προς τον 

Ισολογισμό, με συμψηφισμό του πιστωτικού υπολοίπου του 

59. «Αναβαλλόμενοι φόροι Παθητικού» (αν υφίσταται). 

 

 

Β) Ο Ισολογισμός της επιχείρησης ‘ΩΜΕΓΑ Α.Ε.’’ έχει ως κάτωθι: 

 

Για απλοποίηση της άσκησης θεωρούμε ότι η διαφορά στη λογιστική και 

φορολογική βάση προκύπτει από την διαφορά μεταξύ φορολογικών και λογιστικών 

αποσβέσεων 

 

Φορολογική Χρήση 2016 

 Κόστος Κτήσης  Αποσβέσεις Περιόδου  Αναπόσβεστη αξία  

Φορολογική Βάση  60.000,00 10.000,00 50.000,00 

Λογιστική Βάση 60.000,00 8.000,00 52.000,00 

 

Η φορολογική προσωρινή διαφορά ισούται με 10.000,00-

8.000,00=2.000,00Χ29%=580,00 

Φόρος λογιστικής βάσης > Φόρος φορολογικής βάσης    

 

Φορολογική Χρήση 2017 

 

 Κόστος 

Κτήσης  

Αποσβέσεις 

Περιόδου  

Συσσωρευμένες 

Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστη 

αξία  

Φορολογική 

Βάση  

60.000,00 6.600,00 16.600,00 43.400,00 
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Λογιστική 

Βάση 

60.000,00 8.000,00 16.000,00 44.000,00 

 

Η φορολογική προσωρινή διαφορά ισούται με 8.000,00-

6.600=1.400,00Χ29%=406,00 

Φόρος λογιστικής βάσης < Φόρος φορολογικής βάσης    
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«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» 

Μη 

κυκλοφορούντα 

περιουσιακά 

στοιχεία  

2016 2017 Καθαρή Θέση 2016 2017 

Μηχανολογικός 

Εξοπλισμός 

50.000,00 43.400,00 Κεφάλαιο 40.000,00 40.000,00 

Κυκλοφορούντα  

περιουσιακά 

στοιχεία 

  Αποτελέσματα 

εις νέο  

24.780,00 19.340,00 

Ταμειακά 

διαθέσιμα και 

ισοδύναμα 

20.000,00 20.000,00 Σύνολο 64.780,00 59.340,00 

   Υποχρεώσεις   

   Φόρος 

Εισοδήματος 

5.220,00 4.060,00 

ΣΥΝ0ΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

70.000,00 63.400,00 Σύνολο Καθαρής 

Θέσης,  

Προβλέψεων κα 

Υποχρεώσεων 

70.000,00 63.400,00 
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«  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» 

Μη 

κυκλοφορούντα 

περιουσιακά 

στοιχεία  

2016 2017 Καθαρή Θέση 2016 2017 

Μηχανολογικός 

Εξοπλισμός 

52.000,00 44.000,00 Κεφάλαιο 40.000,00 40.000,00 

Κυκλοφορούντα  

περιουσιακά 

στοιχεία 

  Αποτελέσματα 

εις νέο  

26.200,00 20.172,00 

Ταμειακά 

διαθέσιμα και 

ισοδύναμα 

20.000,00 20.000,00 Σύνολο 66.200,00  

  Υποχρεώσεις   

 Αναβαλλόμενος 

Φόρος 

Εισοδήματος 

580,00 174,00 

 Φόρος 

Εισοδήματος 

5.220,00 3.654,00 

 Σύνολο 

Υποχρεώσεων 

5.800,00 3.828,00 

ΣΥΝ0ΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

72.000,00 64.000,00 Σύνολο Καθαρής 

Θέσης,  

Προβλέψεων κα 

Υποχρεώσεων 

72.000,00 64.000,00 

 

 

Στον Ισολογισμό οι αναβαλλόμενοι φόροι (39., 59.) εμφανίζονται συμψηφιστικά, 

αναλόγως με το υπόλοιπό τους, ήτοι χρεωστικό: στο ενεργητικό, πιστωτικό: στο 

παθητικό. 
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Συμπεράσματα 

Η εφαρμογή των ΕΛΠ ενσωμάτωσε, με επιτυχία, το Ευρωπαϊκό λογιστικό 

δίκαιο όπως αυτό εκφράζεται από την λογιστική οδηγία 34/2013 και αναμόρφωσε το 

ξεπερασμένο λογιστικό πλαίσιο που εκφραζόταν μέσω πολλών νομοθετημάτων, τα 

οποία συχνά είχαν ασαφείς, αντικρουόμενες και εσφαλμένες διατάξεις. 

Εναρμονίζεται το εθνικό λογιστικό πλαίσιο με τις αντίστοιχες διεθνείς πρακτικές. 

Ορισμένα από τα σφάλματα που διορθώνονται με τα ΕΛΠ αναφέρονται στη 

λογιστική αποθεμάτων, στην επιμέτρηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων, στον χειρισμό συναλλαγματικών διαφορών, στον χειρισμό 

εξωκεφαλαιακών εισφορών εταίρων ΙΚΕ, κλπ. 

Ιδιαιτέρως τονίζεται ότι τα ΕΛΠ εξαντλούν τα περιθώρια απαλλαγών και 

απλοποιήσεων που παρέχει η Οδηγία 34 για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στα 

πλαίσια της στρατηγικής για τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης (όσο μικρότερη η 

επιχείρηση, τόσο μικρότερο το κόστος). 

Το νέο λογιστικό πλαίσιο διακρίνεται από σαφήνεια και πληρότητα στην 

εννοιολογική του θεμελίωση, είναι ολοκληρωμένο και καλύπτει όλες τις οντότητες 

του ιδιωτικού τομέα. Αυτό μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην 

προσπάθεια οντοτήτων να αναζητήσουν ευκαιρίες σε διεθνές επίπεδο. Οι βασικές 

καινοτομίες που εισάγει και τις οποίες έχουν ανάγκη οι λειτουργούσες στην Ελλάδα 

επιχειρήσεις στα πλαίσια μιας διεθνοποιημένης οικονομίας, συνοψίζονται ως εξής: 

(α) Προβλέπεται επαρκής ελευθερία στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου. Δεν 

επιβάλει τη χρήση ενός συγκεκριμένου λογιστικού σχεδίου. Οι σχετικές διατάξεις του 

δεν δρομολογούν την υποχρέωση αλλαγής του προϋπάρχοντος λογιστικού σχεδίου 

αλλά περιλαμβάνουν ένα απλό και  ευέλικτο σχέδιο λογαριασμών, ανταποκρινόμενο 

στις απαιτήσεις των ΕΛΠ. Οι οδηγίες, μάλιστα, του παραρτήματος σχετικά με τη 

σύνδεση αυτών των λογαριασμών με τις καταστάσεις του Ισολογισμού και των  

Αποτελεσμάτων διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση στο λογιστικό σχέδιο που 

προτείνεται από τα ΕΛΠ. 
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 (β) Απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις από άσκοπες και χρονοβόρες διαδικασίες, 

όπως οι πολύπλοκες και χωρίς λόγω αλλεπάλληλες μεταφορές ποσών από 

λογαριασμό σε λογαριασμό, για σκοπούς προσδιορισμού των αποτελεσμάτων. 

(γ) Καταργείται η υποχρεωτικότητα της αναλυτικής λογιστικής (Ομάδα 9) που 

με τη συγκεκριμένη μορφή και πολυπλοκότητα που καθόριζε το ΕΓΛΣ δεν έχει 

εφαρμογή σε καμία χώρα του κόσμου και επέβαλε σημαντικό κόστος για την 

«ελληνοποίηση» πληροφοριακών συστημάτων παγκόσμιας εφαρμογής. 

(δ) Επιτρέπει στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ κλπ), να 

εφαρμόζουν για την τήρηση των βιβλίων τους και τη σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων, αποκλειστικά τις διατάξεις της φορολογικής 

νομοθεσίας ώστε να μηδενίζεται το πρόσθετο κόστος χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης. 

(ε) Παρέχει, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2013/34, τη δυνατότητα στις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις να συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει 

των αρχών της εύλογης παρουσίασης, με σκοπό την λογοδοσία της διοίκησης και την 

παροχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών προς τους εμπλεκόμενους και 

ενδιαφερομένους για την οντότητα, σε βάση διεθνώς κατανοητή και αναγνωρισμένη. 

(στ) Οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζονται με μεγαλύτερη διαφάνεια και 

αξιοπιστία και ανταποκρίνονται σε μεγαλύτερο βαθμό στην πραγματικότητα . 

(ζ)Καταπολεμά την λογιστική πολυνομία ,διότι το σύνολο των λογιστικών 

κανόνων συγκεντρώνεται σε ένα νομοθέτημα με σκοπό την καλύτερη  εξυπηρέτηση 

των οντοτήτων και των λογιστών. 

Προς το σκοπό αυτό: 

- Προβλέπει τον σαφή διαχωρισμό των λογιστικών αξιών από τις φορολογικές 

αξίες, επιτρέποντας έτσι στις επιχειρήσεις να μπορούν ελεύθερα και χωρίς κινδύνους, 

να παρακολουθούν μέσα από το λογιστικό τους σύστημα τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις, χωρίς να επηρεάζεται η παρακολούθηση της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης. 

- Καθιερώνει απλούς και κατανοητούς πίνακες υποδειγμάτων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που είναι ευρέως συγκρίσιμοι με αυτούς των 
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οντοτήτων που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ. 

Έτσι βελτιώνεται η συγκρισιμότητα των καταστάσεων ΕΛΠ - ΔΛΠ των ελληνικών 

επιχειρήσεων.  

- Εισάγεται σε παράρτημα πλήρες γλωσσάριο των βασικών όρων που 

χρησιμοποιούνται στο νόμο. Οι όροι αυτοί προέρχονται από την Οδηγία 34 (κυρίως), 

αλλά και από τη Διεθνή Πρακτική που καθιερώνεται από τα ΔΠΧΑ. Στόχος του 

γλωσσαρίου είναι η κοινή κατανόηση και αντίληψη των λογιστικών εννοιών όπως 

έσοδα, έξοδα, περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, προβλέψεις, κλπ. και ο 

αποκλεισμός της κατά το δοκούν ερμηνείας τους στην εφαρμογή λογιστικών κανόνων 

για τη σύνταξη παραπλανητικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

- Καθιερώνεται απλό, συνοπτικό και περιεκτικό προσάρτημα, στο πλαίσιο που 

καθορίζει η Οδηγία 34, στο οποίο αναφέρονται σημαντικές πληροφορίες για την 

οντότητα, οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και λοιπά θέματα για την κατανόηση των 

λειτουργιών, της επίδοσης και της χρηματοοικονομικής της θέσης. Εφεξής, το 

προσάρτημα περιέχει μόνο χρήσιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, χωρίς περιττές και ανούσιες αναφορές . 

- Εισάγονται με ολοκληρωμένο και ελέγξιμο τρόπο, σε καθαρά προαιρετική 

βάση και κατά την κρίση των διοικήσεων των επιχειρήσεων όπως προβλέπει η 

Οδηγία 34, σύγχρονες και σημαντικές λογιστικές πολιτικές, όπως οι επιμετρήσεις 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, και η αναγνώριση 

αναβαλλόμενων φόρων. Οι εν λόγω πολιτικές μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και 

σημαντικές σε μεγάλες και ιδιαίτερων αντικειμένων επιχειρήσεις, που επιθυμούν να 

παρουσιάσουν αυξημένου ενδιαφέροντος και κύρους χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, πράγμα το οποίο δεν μπορούσαν να κάνουν με το προηγούμενο 

λογιστικό πλαίσιο. 

 

Βέβαια θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η εφαρμογή των διατάξεων αυτών 

παρουσιάζει και κάποια μειονεκτήματα όπως: 

-Αυξημένο κόστος διότι αλλάζει ο τρόπος οργάνωσης των λογιστηρίων των 

επιχειρήσεων γιατί απαιτείται πλήρη λογιστική αναδιοργάνωση, 
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Όπως το κόστος προσαρμογής του λογιστικού συστήματος ,το κόστος 

εκπαίδευσης του προσωπικού. 

-Δεν υπάρχει πλέον η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν κοινούς 

κανόνες αναγνώρισης των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, κοινούς 

κανόνες επιμέτρησης/αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων των οικονομικών 

καταστάσεων. Κατά συνέπεια θα μπορούσε να ειπωθεί ότι μια επιχείρηση μπορεί να 

συντάξει πολλών ειδών διαφορετικά πακέτα οικονομικών καταστάσεων ανάλογα με 

τις ιδιαίτερες ανάγκες της ,καταργώντας ουσιαστικά την συγκρισιμότητα μεταξύ 

ομοειδών επιχειρήσεων.  
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