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ΠΕ Ρ Ι Λ ΗΨΗ  

Το φορολογικό σύστημα πρέπει να προωθεί την αποτελεσματική ανακατανομή των 
οικονομικών πόρων της χώρας, να ελαχιστοποιεί τις στρεβλώσεις και να μεγιστοποιεί 
την αύξηση του εθνικού προϊόντος και της κοινωνικής ευημερίας. Επίσης, πρέπει να 
διακρίνεται για τη διοικητική του απλότητα, έτσι ώστε να είναι εύκολα κατανοητό 
χωρίς δαιδαλώδεις και περιπτωσιολογικές αναφορές, να έχει σαφήνεια και να 
περιορίζει στο ελάχιστο το γραφειοκρατικό κόστος εξυπηρέτησης του, ώστε η 
διαχείριση του να κοστίζει λιγότερο τόσο στο κράτος όσο και στις οικονομικές 
μονάδες και στους φορολογούμενους πολίτες. Επιπλέον, είναι ανάγκη να διακρίνεται 
για το δίκαιο χαρακτήρα του στην κατανομή των φορολογικών βαρών, έτσι ώστε 
άτομα με την ίδια φοροδοτική ικανότητα να έχουν την ίδια φορολογική επιβάρυνση 
και η επιβάρυνση να διαφέρει μόνο στις περιπτώσεις διαφορετικής φοροδοτικής 
ικανότητος ή κοινωνικής προτεραιότητας. Το φορολογικό σύστημα, επίσης, είναι 
αναγκαίο να μην είναι  άκαμπτο,  ώστε  εύκολα  να  μπορεί  να προσαρμόζεται στις 
μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες, χωρίς να απαιτούνται συχνές αλλαγές. Για το 
λόγο αυτό πρέπει να προβλέπει αυτοματοποιημένες αναπροσαρμογές ιδίως σε ό,τι 
αφορά τα διάφορα κλιμάκια φόρου, τις εκπτώσεις, τις απαλλαγές κ.λπ. Τέλος, ένα 
σύγχρονο φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι αξιόπιστο και διάφανο, δηλαδή να 
ενισχύει το αίσθημα κάθε πολίτη ότι καταβάλει δίκαια το φόρο που του αναλογεί 
σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή και ότι τα φορολογικά έσοδα διαχειρίζονται επ' 
ωφελεία του κοινωνικού συνόλου και της εθνικής οικονομίας. 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή του ισχύοντος 
συστήματος φορολογίας του εισοδήματος των επιχειρήσεων στην Ελλάδα σύμφωνα 
με το Φορολογικό Νόμο 2238/94 καθώς και σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα, επισημαίνοντας τις κυριότερες διαφορές μεταξύ τους. Επίσης, η εργασία 
αποσκοπεί να συγκρίνει το σύστημα φορολόγησης του εισοδήματος των 
επιχειρήσεων που εφαρμόζεται στην Ελλάδα με τα αντίστοιχα φορολογικά 
συστήματα, που εφαρμόζονται στα άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Συγκεκριμένα, το Κεφάλαιο 1 κάνει μια εισαγωγική αναφορά στην έννοια του φόρου, 
περιγράφοντας τα εννοιολογικά και ουσιώδη στοιχεία του φόρου. Επίσης,  
παρουσιάζονται οι κυριότερες διακρίσεις των φόρων με βάση διάφορα κριτήρια. 

Το Κεφάλαιο 2 επικεντρώνεται στην φορολογική αντιμετώπιση του εισοδήματος των 
επιχειρήσεων σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό σύστημα και συγκεκριμένα της 
ανώνυμης εταιρίας, καθώς είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος επιχείρησης που 
απαντάται σήμερα. Αρχικά, γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στα διάφορα 
φορολογικά συστήματα που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα στο πέρας των χρόνων 
μέχρι να καταλήξει να ισχύει σήμερα ο φορολογικός νόμος 2238/94, ο οποίος 
κυρώθηκε ως κώδικας φορολογίας τόσο των φυσικών όσο και των νομικών 
προσώπων. Στη συνέχεια,  περιγράφεται γενικά η έννοια της επιχείρησης, οι διάφοροι 
τύποι των επιχειρήσεων, αναφέρονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ανώνυμης 
εταιρίας και στη συνέχεια διερευνάται από φορολογική σκοπιά με βάση το 
φορολογικό νόμο 2238/94 με όλες τις τροποποιήσεις που δέχθηκε μέχρι σήμερα, η 
τελευταία από τις οποίες συντελέστηκε με το νόμο 3522/2006.     
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Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται ο τρόπος υπολογισμού του φόρου εισοδήματος των 
επιχειρήσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και συγκεκριμένα με βάση 
το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12. Αρχικά, αναφέρονται μερικά γενικά στοιχεία για 
την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης κι 
έπειτα περιγράφεται αναλυτικά το περιεχόμενο του Δ.Λ.Π. 12 που πραγματεύεται 
συγκεκριμένα το φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων. Επίσης, γίνεται αναφορά στις 
σχετικές Διερμηνείες που έχουν διατυπωθεί για το Δ.Λ.Π. 12 και τους φόρους 
εισοδήματος. Επιπρόσθετα, επισημαίνονται οι σημαντικότερες διαφορές που 
υπάρχουν μεταξύ του Δ.Λ.Π. 12 και του ελληνικού δικαίου και του Ε.Γ.Λ.Σ. σχετικά 
με το φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων.  

Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 4 γίνεται προσπάθεια να συγκριθεί η Ελλάδα με τα 
υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο φορολόγησης του 
εισοδήματος των επιχειρήσεων. Αρχικά, παρουσιάζεται μια συνοπτική συγκριτική 
εικόνα της φορολογίας των επιχειρήσεων στην Ε.Ε. με αναφορά στους συντελεστές 
φορολογίας του εισοδήματος των επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα 27 κράτη – 
μέλη της Ε.Ε. Επίσης, αναφέρονται σημαντικά χαρακτηριστικά φορολογικών 
συστημάτων που εφαρμόζονται σε διάφορα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Περιγράφεται ο 
έντονος φορολογικός ανταγωνισμός που υπάρχει μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. καθώς 
και η σχέση της οικονομικής ανάπτυξης ενός κράτους – μέλους με την εταιρική 
φορολογία. Ακόμη, θίγεται το θέμα της ενιαίας φορολογικής πολιτικής στην Ε.Ε., που 
τελευταία απασχολεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερα σε σχέση με το ζήτημα της 
θέσπισης μιας Κοινής Ενοποιημένης Επιχειρηματικής Φορολογικής Βάσης (Common 
Consolidated Corporate Tax System – CCCTB).  

Τέλος, στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα της διπλωματικής 
αυτής εργασίας και στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η βιβλιογραφία που 
χρησιμοποιήθηκε.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 
Σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό του Γάλλου οικονομολόγου G. Jèze, o φόρος 
αποτελεί αναγκαστική εισφορά που καταβάλλεται από τον πολίτη και την επιχείρηση, 
χωρίς ειδική αντιπαροχή και την εισπράττει το κράτος για να αντιμετωπίσει τις 
δημόσιες δαπάνες1. Η αντιπαροχή, όμως, έχει γενικότερο χαρακτήρα, αφού με τους 
φόρους το κράτος διαμορφώνει το οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο όλων των 
πολιτών.  

Κατ’ άλλη διατύπωση2, φόρος είναι το μονομερές αναγκαστικό μέσο μετάθεσης 
πόρων απ’ τον ιδιωτικό προς το δημόσιο τομέα, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την 
κάλυψη των δημοσίων βαρών. Συνεπώς, η φορολογία αποτελεί μία από τις πηγές 
εσόδων του δημοσίου τομέα, πηγές οι οποίες καλύπτουν τις δημόσιες δαπάνες. 

1.2 ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Οι δημόσιες δαπάνες αποτελούν ένα από τα κυριότερα εργαλεία ελέγχου της 
εκάστοτε κυβέρνησης του κράτους επειδή με αυτές ως μέσον διαμορφώνουν την 
δημοσιονομική τους πολιτική. Επιτυγχάνουν βελτίωση της κατανομής των πόρων της 
οικονομίας, με την παραγωγή των δημοσίων αγαθών ή την επιδότηση αγαθών που 
προκαλούν εξωτερικές οικονομίες, ώστε να παράγεται μεγαλύτερη ποσότητα από τα 
αγαθά αυτά. Επίσης οι δημόσιοι φορείς με τις δημόσιες δαπάνες επηρεάζουν τη 
ζήτηση, ώστε να επιτυγχάνεται σταθεροποίηση της οικονομίας σε επίπεδο πλήρους 
απασχολήσεως. Τέλος, με τις δαπάνες οι δημόσιοι φορείς προωθούν την οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας και επιτυγχάνουν σε μεγάλη κλίμακα αναδιανομή του 
εισοδήματος, επιδοτώντας π.χ. τα άτομα ή τις κοινωνικές ομάδες, που το εισόδημά 
τους θέλουν να ενισχύσουν.   

Οι δημόσιες δαπάνες διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, καθεμιά από τις οποίες 
υποδιαιρείται σε άλλες δύο κατηγορίες: 

1. στις δημόσιες δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες 

1α) δαπάνες κατανάλωσης του δημοσίου 

1β) δαπάνες δημοσίων επενδύσεων 

2. στις μεταβιβαστικές πληρωμές 
2α) μεταβιβάσεις προς τα νοικοκυριά 

2β) μεταβιβάσεις προς τις επιχειρήσεις ή επιδοτήσεις είτε σε νοικοκυριά είτε  
σε επιχειρήσεις 

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αποτελούν αμοιβές 
παραγωγικών συντελεστών. Συγκεκριμένα, στις δαπάνες κατανάλωσης του δημοσίου 
περιλαμβάνονται οι δαπάνες για καταναλωτικά αγαθά, όπως δαπάνες για μισθούς 
δημοσίων υπαλλήλων, για ενοίκια, γραφική ύλη, ενώ στις δαπάνες δημοσίων 
                                                 
1 Γκίνογλου., Δ. (2004), Φορολογική Λογιστική, Εκδόσεις Ανικούλα, Θεσσαλονίκη.  
2 Γεωργακοπούλου., Θ., Πατσουράτης., Β. (1993), Δημόσια Οικονομική, Εκδόσεις Σμπίλιας, Αθήνα.  

 8



 

επενδύσεων περιλαμβάνονται οι δαπάνες του δημοσίου για αγορά κεφαλαιουχικών 
αγαθών, όπως δαπάνες για κατασκευή δρόμων, έργων αποχέτευσης, υδροηλεκτρικών 
έργων κ.ά.  

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι οικονομικές ενισχύσεις νοικοκυριών ή 
επιχειρήσεων από το δημόσιο, που αποτελούν απλώς μεταβίβαση αγοραστικής 
δύναμης από το δημόσιο στους ιδιώτες, γι’ αυτό και λέγονται μεταβιβαστικές 
πληρωμές. Ειδικότερα, μεταβιβάσεις στα νοικοκυριά είναι τα οικογενειακά 
επιδόματα, τα επιδόματα ανεργίας, ενώ οι μεταβιβάσεις προς τις επιχειρήσεις ή 
επιδοτήσεις είναι οι δαπάνες για την επιδότηση διαφόρων κλάδων, τους οποίους το 
δημόσιο θέλει να ενισχύσει, όπως είναι διάφορα γεωργικά προϊόντα, διάφοροι 
βιομηχανικοί κλάδοι κ.ά. 

Σχηματικά3, οι διάφορες κατηγορίες δημοσίων δαπανών, καθώς και η ποσοστιαία 
συμμετοχή καθεμιάς κατηγορίας στο σύνολο, εμφανίζεται παρακάτω. 

 
Σχήμα 1. Οι διάφορες κατηγορίες δημοσίων δαπανών 

 

Επίσης, για να είναι ευκολότερη η μελέτη και αξιολόγηση των δημοσίων δαπανών 
τόσο από την κυβέρνηση όσο και από το κοινωνικό σύνολο, τις ταξινομούμε συνήθως 
σε ομοειδείς κατηγορίες. Έτσι, όλες τις δαπάνες που αφορούν στην προστασία της 
χώρας από εξωτερικούς κινδύνους, τις ταξινομούμε ως δαπάνες άμυνας, τις δαπάνες 
που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, ως δαπάνες παιδείας κ.ο.κ. Την ταξινόμηση 
αυτή των δημοσίων δαπανών ανάλογα με το σκοπό, που εξυπηρετεί η καθεμιά από 
αυτές, δηλαδή ανάλογα με τη λειτουργία που εκπληρώνει, την ονομάζουμε 
λειτουργική ταξινόμηση των δημοσίων δαπανών.  

Γενικά, στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό των δαπανών 
στο εθνικό εισόδημα παρουσιάζει μια αυξητική τάση. Η τάση αυτή οφείλεται σε 
πολλούς παράγοντες, όπως την αύξηση του εισοδήματος, την πρόοδο στην 
τεχνολογία, την αύξηση του δημοσίου τομέα κ.λπ.  

1.3 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ 
Οι φόροι μπορεί να επιβάλλονται με βάση διάφορα χαρακτηριστικά των 
φορολογούμενων. Κάποια ουσιώδη στοιχεία του φόρου είναι το αντικείμενο της 

                                                 
3 Γεωργακοπούλου, Θ., Λιανού, Θ., Μπένου, Θ., Τσεκούρα, Γ., Χατζηπροκοπίου, Μ., Χρήστου, Γ. 
(2002), Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα.  
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φορολογίας, το υποκείμενο της φορολογίας και ο φορολογικός συντελεστής4. 
Αντικείμενο του φόρου (φορολογική βάση) είναι το μέγεθος με βάση το οποίο 
υπολογίζεται το ποσό του φόρου που υποχρεούται να καταβάλλει ο φορολογούμενος. 
Φορολογική βάση σήμερα αποτελούν κυρίως το εισόδημα, η περιουσία και η δαπάνη 
των φορολογούμενων. Το πρόσωπο, τα οικονομικά στοιχεία του οποίου 
χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού των φόρων, ονομάζεται υποκείμενο του 
φόρου (φορολογική μονάδα). Το υποκείμενο του φόρου είναι συνήθως υποχρεωμένο 
να καταβάλλει και το φόρο, τα δύο αυτά πρόσωπα μπορούν ωστόσο και να μην 
συμπίπτουν. Υποκείμενα του φόρου αποτελούν τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά 
πρόσωπα. Το ποσό φόρου, που αντιστοιχεί σε καθεμιά μονάδα φορολογικής βάσης 
και εκφράζεται ως ποσοστό, λέγεται φορολογικός συντελεστής. 

Οι φόροι μπορούν να διακριθούν με διάφορα κριτήρια. Η κυριότερη και πιο 
παραδοσιακή διάκριση είναι σε5: 

• Άμεσους και 

• Έμμεσους φόρους.  

Η διάκριση αυτή βασίζεται είτε στον τρόπο που εισπράττονται (διοικητική άποψη) 
είτε στη φύση του φορολογικού αντικειμένου (δημοσιονομική άποψη). Σύμφωνα με 
την πρώτη από τις δύο απόψεις στο φορολογικό μας σύστημα άμεσοι φόροι είναι: 

 Ο φόρος εισοδήματος 

 Ο φόρος κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, επειδή συντάσσονται 
ονομαστικοί κατάλογοι για τη βεβαίωση και την είσπραξη των φόρων αυτών. 
Κατά την άποψη αυτή και ο γνωστός σε όλους μας Φόρος Προστιθέμενης 
Αξίας (Φ.Π.Α.) είναι άμεσος καθώς βεβαιώνεται και εισπράττεται με την 
ίδια διαδικασία των άμεσων φόρων δηλαδή με ονομαστικούς καταλόγους.  

Έμμεσοι φόροι με την άποψη αυτή είναι: 

 Οι δασμοί 
 Τα τέλη χαρτοσήμου 

 Οι φόροι κατανάλωσης και γενικά όσοι άλλοι εισπράττονται όχι με 
καταλόγους αλλά με βάση τιμολόγια. 

Με τη δημοσιονομική άποψη βασικό στοιχείο για τη διάκριση είναι η δυνατότητα του 
φορολογούμενου να μετακυλίσει το φόρο τον οποίο – σύμφωνα με το νόμο – όφειλε 
να πληρώσει ή η φύση του φορολογικού αντικειμένου. Με την άποψη αυτή άμεσος 
είναι ο φόρος που επιβάλλεται σε πρόσωπο που οφείλει να τον καταβάλλει στο 
δημόσιο και έμμεσος είναι ο φόρος που επιβάλλεται πάλι σε πρόσωπο, το οποίο όμως 
τελικά θα μετακυλίσει το φόρο σε τρίτο πρόσωπο. 

Με την άποψη αυτή άμεσοι φόροι στο σύστημά μας είναι: 

 Ο φόρος εισοδήματος  

 Ο φόρος κεφαλαίου (κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών) 

και έμμεσοι φόροι είναι: 

 Οι δασμοί 

                                                 
4 Φινοκαλιώτης., Κ. (2001), Δημόσια Οικονομικά, Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα.  
5 Βλέπε υποσημείωση 1.  
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 Οι φόροι κατανάλωσης 
 Ο φόρος κύκλου εργασιών (Φ.Κ.Ε.) 

 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) καθώς και όσοι άλλοι φόροι 
μπορούν να επιρριφθούν από τους κατά νόμο υπόχρεους σε τρίτους.  

Σύμφωνα με νεότερη άποψη, ωστόσο, η διάκριση των φόρων βασίζεται στη φύση του 
φορολογικού αντικειμένου, αφού ληφθεί υπόψη και η φοροδοτική ικανότητα του 
φορολογούμενου. Έτσι, σύμφωνα με τη νεότερη αυτή άποψη, άμεσος φόρος είναι 
αυτός που επιβάλλεται στο εισόδημα του φορολογούμενου ή στην περιουσία του, ενώ 
έμμεσος φόρος είναι αυτός που επιβάλλεται στο εισόδημα που δαπάνησε ο 
φορολογούμενος, δηλαδή στην κατανάλωση, καθώς ο φόρος αυτός μόνο, μέσω του 
ύψους της φορολογητέας ύλης αναδεικνύει, όχι κατά τρόπο άμεσο και απόλυτο, την 
οικονομική δύναμη του φορολογούμενου.  

Ένα άλλο κριτήριο, με βάση το οποίο μπορούν να διακριθούν οι φόροι είναι η φύση 
του φορολογικού συντελεστή. Με βάση το κριτήριο αυτό, οι φόροι διακρίνονται σε 
δύο κύριες κατηγορίες: 

• τους αναλογικούς και 

• τους προοδευτικούς. 

Αναλογικοί είναι οι φόροι, των οποίων οι συντελεστές παραμένουν σταθεροί, ως 
ποσοστό, ανεξάρτητα από το ύψος της φορολογητέας ύλης. Παράδειγμα αναλογικού 
φόρου στην Ελλάδα αποτελεί ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων που, 
επιβάλλεται με ενιαίο συντελεστή, ανεξάρτητα από το ύψος του φορολογητέου 
εισοδήματος του νομικού προσώπου. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα αναλογικού 
φόρου αποτελεί ο Φ.Π.Α., του οποίου ο κανονικός συντελεστής έχει ορισθεί σε 19% 
και ο μειωμένος σε 9%.  

Προοδευτικοί είναι οι φόροι των οποίων ο συντελεστής αυξάνει, στο μέτρο που 
αυξάνει και η φορολογητέα ύλη. Προοδευτικός είναι ο φόρος εισοδήματος φυσικών 
προσώπων, γιατί ο συντελεστής του αυξάνεται όσο αυξάνεται το ύψος του 
εισοδήματος του φορολογούμενου φυσικού προσώπου. Επίσης, προοδευτικός είναι ο 
φόρος κληρονομιών, γιατί και εδώ αυξάνεται ο συντελεστής όσο αυξάνεται η αξία 
της κληρονομικής μερίδας του κληρονόμου.  

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο νόμος επιβάλλει 
σταθερό (σε ευρώ) ποσό φόρου, ανεξάρτητο δηλαδή από το μέγεθος της 
φορολογητέας ύλης (π.χ. τα τέλη χαρτοσήμου για τα γενικής φύσεως έγγραφα, κ.λπ.). 
Στην περίπτωση αυτή, οι φόροι χαρακτηρίζονται ως πάγιοι.         

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με το φόρο εισοδήματος των νομικών 
προσώπων και κυρίως των ανωνύμων εταιριών, που σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι 
ένας άμεσος φόρος και ταυτόχρονα αναλογικός.   
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Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ 2238/94 

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει το φορολογικό σύστημα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα 
για τη φορολογία του εισοδήματος των νομικών προσώπων. Αρχικά, γίνεται μια 
σύντομη ιστορική αναδρομή στα διάφορα φορολογικά συστήματα που εφαρμόστηκαν 
στην Ελλάδα στο πέρας των χρόνων μέχρι να καταλήξει να ισχύει σήμερα ο 
φορολογικός νόμος 2238/94, ο οποίος κυρώθηκε ως κώδικας φορολογίας τόσο των 
φυσικών όσο και των νομικών προσώπων. Επίσης, περιγράφονται η έννοια της 
επιχείρησης γενικά, οι διάφοροι τύποι επιχειρήσεων και τα βασικότερα 
χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας, η φορολογία του εισοδήματος της οποίας 
αναλύεται διεξοδικά στη συνέχεια του κεφαλαίου, σύμφωνα με το φορολογικό νόμο 
2238/94.   

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.1.1 Ιστορική Αναδρομή του Φορολογικού Συστήματος στην 
Ελλάδα 

Από την απελευθέρωση του Ελληνικού Κράτους μέχρι το έτος 1919 έκαναν την 
εμφάνισή τους διάφοροι φορολογικοί νόμοι, οι οποίοι είχαν επιρροές κυρίως από τα 
τότε Ευρωπαϊκά Κράτη Γαλλία – Αγγλία – Γερμανία, όπως6:  

• Ο νόμος ΧΚ/1877 «φόρος επί στοιχείων καθαρού εισοδήματος». 

• Ο νόμος ΓΤ3Γ [3393], ο οποίος εισήγαγε έναν προοδευτικό φόρο στα 
ετήσια καθαρά εισοδήματα προσώπων με μεγάλη φοροδοτική ικανότητα 
και άλλοι νόμοι, όπως ο φόρος επί του εισοδήματος, υπολογιζόμενος με 
βάση το μίσθωμα κατοικίας του φορολογούμενου κ.λπ. 

Το έτος 1919, η Ελλάδα εισάγει το νόμο 1640/3.3.1919 «περί κώδικος φορολογίας 
των καθαρών προσόδων». Ο νόμος αυτός αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη προσπάθεια 
για τη θέσπιση ενός φορολογικού συστήματος και ίσχυσε μέχρι το 1955, δηλαδή 
περίπου 35 χρόνια. Επίσης, ο νόμος αυτός επικράτησε να ονομάζεται αναλυτική 
φορολογία εισοδήματος, επειδή υποβάλλονταν χωριστές δηλώσεις για κάθε 
εισόδημα. Έτσι, αν κάποιος εμφάνιζε εισόδημα από μισθούς και από επιχειρήσεις, 
ήταν υποχρεωμένος να υποβάλλει δύο φορολογικές δηλώσεις, αν είχε και άλλο 
εισόδημα από άλλη πηγή, έπρεπε να υποβάλλει και τρίτη φορολογική δήλωση κ.ο.κ. 

Μετά το Β΄  παγκόσμιο πόλεμο το σύστημα αυτό άρχισε να παρακμάζει και ο 
νομοθέτης άρχισε να προετοιμάζει τον ενιαίο φόρο εισοδήματος. Το 1955 
οριστικοποιήθηκε το νομοθετικό διάταγμα (Ν.Δ.) 3323/55, το οποίο προέβλεπε ότι 
επιβάλλεται φόρος επί του συνολικού καθαρού εισοδήματος κτώμενου υπό παντός 
φυσικού προσώπου. Στη συνέχεια ο νομοθέτης προετοίμαζε και το νομοσχέδιο για τα 
νομικά πρόσωπα και το 1958 οριστικοποιήθηκε το Ν.Δ. 3843/58, το οποίο ρύθμιζε τη 
φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων. 

                                                 
6 Γκίνογλου., Δ. (2004), Λογιστική Εταιριών: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 
Προσώπων, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.  
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Τα δύο φορολογικά νομοσχέδια ίσχυσαν για περίπου 35 χρόνια μέχρι το 1989 με 
αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, όπως ήταν φυσικό όλα αυτά τα χρόνια, γιατί η 
φορολογία είναι το κυριότερο εργαλείο διαχείρισης των εσόδων του κράτους.  

Το 1989 τα δύο νομοσχέδια 3323/55 και 3843/58 κωδικοποιήθηκαν με το προεδρικό 
διάταγμα (Π.Δ.) 129/89 σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο με τίτλο «Ο Κώδικας 
Φορολογίας Εισοδήματος» (Κ.Φ.Ε.) με συνολικά 104 άρθρα, από τα οποία τα άρθρα 
1-85 αφορούσαν τη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων και τα υπόλοιπα 
86-104 αφορούσαν τη φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων.  

Αργότερα με νέα κωδικοποίηση (με το Ν.2238/94) τα άρθρα 1-97 αναφέρονται στη 
φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και τα επόμενα 98-118 αναφέρονται στη 
φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων. Ο φορολογικός νόμος 2238/94 ΦΕΚ 
151 Α΄/16.9.2002 κυρώθηκε ως κώδικας φορολογίας εισοδήματος φυσικών και 
νομικών προσώπων, χωρίς να αλλάζει ο βασικός του κορμός, παρά τις πολλές 
τροποποιήσεις που έχει δεχθεί μέχρι σήμερα (2007). Στη συνέχεια, λοιπόν, όπου θα 
αναφερόμαστε στη φορολογία, θα εννοούμε το Ν. 2238/94 με όλες τις τροποποιήσεις 
που δέχθηκε μέχρι σήμερα, η τελευταία από τις οποίες συντελέστηκε με το νόμο 
3522/2006.  

Έπειτα, γίνεται μια σκιαγράφηση του φορολογικού μας συστήματος (Ν. 2238/94 
όπως ισχύει μέχρι σήμερα) όσον αφορά στην φορολογική αντιμετώπιση του 
εισοδήματος των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα της ανώνυμης εταιρίας, καθώς είναι 
ο πιο συνηθισμένος τύπος επιχείρησης που απαντάται σήμερα. Αρχικά, περιγράφεται 
γενικά η έννοια της επιχείρησης, οι διάφοροι τύποι των επιχειρήσεων, αναφέρονται 
τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας και στη συνέχεια διερευνάται 
από φορολογική σκοπιά.    

2.1.2 Η Έννοια της Επιχείρησης 

Η επιχείρηση μπορεί να οριστεί, γενικά, ως ένας αυτοτελής οργανισμός7, ο οποίος με 
σειρά πράξεων και ενεργειών, οικονομικής φύσεως, αποβλέπει στον εφοδιασμό της 
αγοράς με αγαθά ή υπηρεσίες, με σκοπό το κέρδος.  

Από τον παραπάνω ορισμό, που δίνει η οικονομική επιστήμη και που δεν είναι ο 
μόνος, συνεπάγεται ότι: 

(i) Η επιχείρηση πρέπει να είναι συνταγμένη σε ένα οργανικό σύνολο, το 
οποίο επιδιώκει και εκτελεί σειρά οικονομικών πράξεων με συνέπεια και 
ορισμένο σκοπό. 

(ii) Οι πράξεις και οι ενέργειες της επιχείρησης έχουν οικονομικό 
χαρακτήρα. Συνεπώς ακόμη και ολόκληροι οργανισμοί δεν είναι δυνατό 
να θεωρηθεί ότι αποτελούν επιχειρήσεις, εφόσον στην όλη συμπεριφορά 
τους δεν προέχει το οικονομικό στοιχείο.  

(iii) Οι πράξεις της επιχείρησης (μεταξύ των οποίων και κυρίως η παραγωγή) 
διενεργούνται για λογαριασμό της απρόσωπης αγοράς. Άρα η έκβαση 
αυτών είναι αβέβαιη και σε αυτό ακριβώς συνίσταται ο επιχειρηματικός 
κίνδυνος.  

(iv) Το κίνητρο των επιχειρηματικών πράξεων είναι το κέρδος, το οποίο – 
σύμφωνα με τις γνωστές θεωρίες της φιλελεύθερης οικονομικής σχολής 

                                                 
7 Με τον όρο «οργανισμό» εδώ νοείται «οικονομική ενότητα».  
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– καλύπτει την αμοιβή του ιδίου κεφαλαίου, την εξασφάλιση αυτού από 
τον επιχειρηματικό κίνδυνο, την ανταμοιβή του επιχειρηματία για τους 
κόπους που καταβάλλει κ.λπ. 

(v) Η επιχείρηση – ακόμη και όταν είναι νομικώς άτυπη – έχει οικονομική 
αυτοτέλεια. Αυτό σημαίνει ότι τίθενται στη διάθεσή της και προς 
εκπλήρωση του σκοπού της, τα κεφάλαιά της.  

Πολύ κοντά με τον παραπάνω ορισμό βρίσκεται και η νομολογία των ελληνικών 
δικαστηρίων, σύμφωνα με την οποία, ως επιχείρηση νοείται, κατά τα διδάγματα της 
οικονομικής επιστήμης, αλλά και κατά κοινή πείρα, το σύνολο των πραγμάτων, 
δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και πραγματικών καταστάσεων, τα οποία έχουν 
οργανωθεί σε οικονομική ενότητα από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο (τον 
επιχειρηματία), που επιδιώκει την επίτευξη κερδοσκοπικού, γενικώς αποτελέσματος 
(Α.Π. 650/82 Τμ. Β΄, 588/66, Φορ. Πρωτ. Αθηνών 750 1/73).  

2.1.3 Τύποι Επιχειρήσεων  
Οι επιχειρήσεις, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων είναι ιδιωτικές, διακρίνονται σε 
ατομικές και εταιρικές. Όταν ένα φυσικό πρόσωπο-επιχειρηματίας ιδρύει μία 
επιχείρηση, λέμε ότι η επιχείρηση αυτή είναι ατομική. Όταν δύο ή περισσότεροι 
επιχειρηματίες-φυσικά πρόσωπα, κατά κανόνα, ιδρύουν επιχείρηση, δημιουργείται 
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή εταιρική επιχείρηση ή εταιρία προσώπων. 
Τέτοιες είναι η Ομόρρυθμη Εταιρία, η Ετερόρρυθμη Εταιρία, η Αφανής, η 
Συμμετοχική Εταιρία, δηλαδή εταιρίες οι οποίες είναι στενά συνδεδεμένες με τα 
πρόσωπα που τις ιδρύουν. Αντίθετα, οι εταιρίες οι οποίες δεν έχουν εξάρτηση από τα 
πρόσωπα αλλά από τα κεφάλαια είναι οι λεγόμενες κεφαλαιουχικές, με κύριο 
αντιπρόσωπο αυτών την Ανώνυμη Εταιρία. Επίσης, μεταξύ των δύο τύπων των 
εταιριών βρίσκεται ένας ενδιάμεσος τύπος, η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), 
τόσο με στοιχεία προσώπων όσο και με στοιχεία κεφαλαιουχικά.  

2.1.4 Κυριότερα Χαρακτηριστικά της Ανώνυμης Εταιρίας 

Η Ανώνυμη Εταιρία είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική 
επιχείρηση8. Στην εταιρία αυτή η εταιρική ιδιότητα ενσωματώνεται σε μετοχές, οι 
οποίες μπορεί να είναι ονομαστικές ή ανώνυμες και οι οποίες κατά κανόνα είναι 
εύκολα μεταβιβαστές. Ειδικά για τις κατηγορίες εταιριών που είναι οι εξής9: 

• Τραπεζικές Α.Ε., 

• Ασφαλιστικές Α.Ε., 

• Σιδηροδρομικές Α.Ε., 

• Αεροπορικές Α.Ε., 

• Παραγωγής Φωταερίου Ανώνυμες Εταιρίες, 

• Ανώνυμες Εταιρίες Παραγωγής και Διανομής Ηλεκτρικού ρεύματος, 

• Υδρεύσεως Ανώνυμες Εταιρίες, 

                                                 
8 Άρθρο 1 του Κ.Ν. 2190/20. 
9 Λεοντάρη., Μ. (2004), Ανώνυμες Εταιρίες, Εκδόσεις Πάμισος, Αθήνα.  
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• Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμες Εταιρίες, 

• Ραδιοφωνίας Ανώνυμες Εταιρίες, 

• Κατασκευής παντός είδους πολεμικού υλικού Ανώνυμες Εταιρίες, 

οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές (αρ.11Α κ.ν.2190/20). 

Στις Α.Ε., που είναι μετοχικές, κάθε εταίρος (μέτοχος) είναι υπεύθυνος μόνο για το 
ποσοστό συμμετοχής του, δηλαδή για τον αριθμό των μετοχών τις οποίες διαθέτει. Ο 
μέτοχος συμμετέχει στην εκλογή της διοίκησης της εταιρίας, στη διαμόρφωση των 
γενικών αρχών της πολιτικής και στα κέρδη, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που 
διαθέτει. Στη γενική συνέλευση των μετόχων κάθε μέτοχος διαθέτει τόσες ψήφους 
όσες είναι οι μετοχές που κατέχει. Σε περίπτωση ζημιών ή πτωχεύσεως είναι 
υπεύθυνος μέχρι του ποσού που έχει καταβάλει για τις μετοχές του, δηλαδή, στη 
χειρότερη περίπτωση, οι μετοχές του χάνουν τελείως την αξία τους. 

2.1.4.1 Προϋποθέσεις Ίδρυσης 
Για την ίδρυση ανώνυμης εταιρίας πρέπει να συμπράξουν δύο τουλάχιστον μέρη ή 
κατά την έκφραση του νόμου το κεφάλαιο αυτής πρέπει να αναληφθεί από δύο 
τουλάχιστον ιδρυτές (άρθρο 8, Κ.Ν. 2190/20). Η αναλογία συμμετοχής των ιδρυτών 
δεν ορίζεται. 

Τα ιδρυτικά μέλη της ανώνυμης εταιρίας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 
Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της 
ηλικίας τους (σύμφωνα με το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 3 του Ν.1329/83). Συμμετοχή ανηλίκου στην ίδρυση ανώνυμης εταιρίας 
επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας. 

Κατώτερο όριο γενικώς για την ίδρυση ανώνυμης εταιρίας είναι τα είκοσι 
εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. (άρθρο 8, παρ.2 Κ.Ν. 2190/20, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 παρ.1 του Ν.2579/98), ενώ υπάρχουν περιπτώσεις 
που ο νόμος απαιτεί πολύ μεγαλύτερο ποσό κεφαλαίου. Π.χ. οι προερχόμενες από 
συγχώνευση ή μετατροπή κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 και του Ν. 2166/93 
ανώνυμες εταιρίες πρέπει να έχουν ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου 100.000.000 
δρχ. Σύμφωνα με το Ν.2842/2000, το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για την ίδρυση 
Α.Ε. από 1/1/2002 ορίζεται στα 60.000 ευρώ (20.445.000 δρχ.). Για τις ήδη 
υπάρχουσες εταιρίες προβλέπεται η δυνατότητα να συνεχίσουν να λειτουργούν με 
2.5% χαμηλότερο κεφάλαιο (δηλ. 58.500 ευρώ). 

2.1.4.2 Βασικά Χαρακτηριστικά  
Τα βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας είναι τα ακόλουθα: 

• Το μεγάλο σχετικά κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυσή της.  

• Η διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα μερίδια, που ενσωματώνονται σε έγγραφα, 
τις μετοχές.  

• Οι αυστηροί όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής της.  

• Η μακρά διάρκειά της (συνήθως 50 ετών).  

• Η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων.  

• Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία.  
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• Η ύπαρξη δύο οργάνων, ήτοι της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

2.1.4.3 Διαδικασία Σύστασης 

 Βήμα 1ο: Σύνταξη Σχεδίου Καταστατικού 
Οι διαδικασίες σύστασης μίας ανώνυμης εταιρίας ξεκινούν από τη σύνταξη του 
Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρίας10. Το καταστατικό αποτελεί το νομικό 
έγγραφο της συστάσεως της εταιρίας, αλλά επίσης προδιαγράφει και όλα τα βασικά 
θέματα που αφορούν στις σχέσεις των μετόχων, στη διοίκηση της εταιρίας, σε θέματα 
που αφορούν τη διάρκεια ζωής της αλλά και τη διάλυσή της. 

Η ελάχιστη πληροφορία που πρέπει να περιέχεται στο καταστατικό προσδιορίζεται 
από το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/20 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Π.Δ. 
409/1986).  

 Βήμα 2ο: Προέγκριση Επωνυμίας 
Εφόσον έχει επιλεχθεί η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της νέας εταιρίας, και 
εφόσον γνωρίζουν οι ιδρυτές της το σκοπό και τον τύπο της, είναι σκόπιμο να 
επισκεφτούν το οικείο επιμελητήριο για να βεβαιωθούν ότι η συγκεκριμένη επωνυμία 
και διακριτικός τίτλος δεν έχει ήδη δοθεί σε κάποια άλλη ανώνυμη εταιρία και είναι 
σύμφωνη με τις απαιτήσεις του νόμου (άρθρο 5α, Κ.Ν.1089/80). 

Εάν η επιλεγμένη επωνυμία και διακριτικός τίτλος είναι αποδεκτός, θα δοθεί 
βεβαίωση με έναν αύξων αριθμό κράτησης της επωνυμίας ο οποίος ισχύει για 2 
μήνες.  

Στην περίπτωση όπου η επωνυμία που επιλέχθηκε έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ή δεν 
είναι συμβατή με τις απαιτήσεις του νόμου, θα πρέπει να επιλεγεί νέα επωνυμία και 
να προσαρμοστεί το Σχέδιο Καταστατικού.  

(Το στάδιο αυτό της Προέγκρισης Επωνυμίας, δεν είναι υποχρεωτικό αλλά είναι 
χρήσιμο να γίνει πριν τη σύνταξη και υπογραφή του καταστατικού, για να 
επιβεβαιωθεί ότι η επωνυμία που επιλέχθηκε είναι δεκτή και να μην χρειαστεί να 
γίνουν αλλαγές στο καταστατικό.) 

 Βήμα 3ο: Δικηγορικός Σύλλογος 
Στη συνέχεια, και πριν την υπογραφή του καταστατικού ενώπιον συμβολαιογράφου, 
πρέπει να καταβληθεί στο Δικηγορικό Σύλλογο γραμμάτιο προείσπραξης για τον 
συμπράττοντα δικηγόρο ο οποίος θα παρίσταται στην υπογραφή του καταστατικού.  

Η παρουσία του δικηγόρου κατά την υπογραφή του καταστατικού ανώνυμης εταιρίας 
(το κεφάλαιο σύστασής της είναι μεγαλύτερο των 20.000.000 δρχ., και από 1-1-2002, 
των 60.000 ευρώ, Ν.2842/2000) είναι υποχρεωτική από το νόμο (άρθρο 42, 
Ν.Δ.3026/54). 

Το ύψος του γραμματίου προείσπραξης για την αμοιβή του δικηγόρου είναι 1% για τα 
πρώτα πέντε εκατομμύρια (15.000 ευρώ) του μετοχικού κεφαλαίου και 0,5% για όλο 
το υπόλοιπο ποσό. Το ύψος αυτό ορίζεται από το άρθρο 42 του Ν.Δ. 3026/54.  
                                                 
10 Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (2001), Διαδικασίες Σύστασης 
Επιχειρήσεων.  
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 Βήμα 4ο: Συμβολαιογράφος 
Το επόμενο βήμα είναι η υπογραφή του Καταστατικού Συστάσεως της ανώνυμης 
εταιρίας ενώπιον συμβολαιογράφου (άρθρο 4 παρ.1 Κ.Ν.2190/20 όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του Π.Δ.409/86).  

Στο συμβολαιογράφο πρέπει να προσκομιστούν το Σχέδιο Καταστατικού, τα ΑΦΜ 
των μετόχων και οι ταυτότητές τους και το γραμμάτιο προείσπραξης από το 
Δικηγορικό Σύλλογο. Στην περίπτωση όπου κάποιος/οι από τους ιδρυτές της εταιρίας 
είναι άλλες εταιρίες, πρέπει να προσκομιστούν και τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά 
τους έγγραφα. 

Το καταστατικό υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη της ανώνυμης εταιρίας και το 
δικηγόρο ο οποίος παρίσταται και έχει συντάξει το σχέδιο καταστατικού. Οι ιδρυτές 
μπορούν να παρίστανται και να υπογράψουν όλοι αυτοπροσώπως ή να 
αντιπροσωπευθούν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από άλλα πρόσωπα 
(συνιδρυτές ή τρίτους) που θα υπογράψουν αντί για αυτούς. Όταν μεταξύ των 
συνιδρυτών υπάρχουν και νομικά πρόσωπα, αυτά εξουσιοδοτούν, μέσω των 
αρμοδίων οργάνων τους, τα κατάλληλα φυσικά πρόσωπα (που βάσει καταστατικών 
διατάξεων, μπορούν να λάβουν τέτοια εξουσιοδότηση) για να παραστούν ενώπιον του 
συμβολαιογράφου και να υπογράψουν το καταστατικό. 

Το ύψος της αμοιβής του συμβολαιογράφου για ένα απλό συμβόλαιο σε 4 αντίγραφα 
ανέρχεται σε 210.000-220.000 δρχ. περίπου (600 - 650 ευρώ) (ΚΥΑ 74084/23-10-
96). 

 Βήμα 5ο: Επιμελητήριο 
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.2081/92, το υπογεγραμμένο καταστατικό της 
συστηνόμενης Α.Ε. σε δύο αντίγραφα προσκομίζεται στο οικείο επιμελητήριο, μαζί 
με τον αύξοντα αριθμό κράτησης επωνυμίας, 2 χαρτόσημα δημοσίου των 150 δρχ. 
(0,50 ευρώ) και μία αίτηση. 

Το επιμελητήριο, εφόσον ελέγξει την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο, θεωρεί το 
καταστατικό για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της Επωνυμίας και Διακριτικού 
τίτλου. 

 Βήμα 6ο: ΦΑΕΕ/ ΦΑΒΕ (καταβολή ΦΣΚ) 
Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υπογραφή του καταστατικού, πρέπει να 
καταβληθεί στην οικεία ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου (ΦΣΚ), ο 
οποίος ανέρχεται σε 1% επί του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρα 17-31, 
Ν.1676/86). Για την καταβολή του ΦΣΚ πρέπει να προσκομιστούν δύο αντίγραφα 
του καταστατικού (εκ των οποίων το ένα είναι αυτό που έχει θεωρηθεί από το 
επιμελητήριο), επιταγή με το προδιαγραμμένο ποσό, δήλωση ΦΣΚ εις διπλούν.  

Θα θεωρηθεί το καταστατικό και θα επιστραφεί επίσης το διπλότυπο καταβολής και 
το ένα από τα δύο αντίγραφα της δήλωσης ΦΣΚ. 

 Βήμα 7ο: Δ.Ο.Υ. (οποιαδήποτε) 
Σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. θα πληρωθεί παράβολο δημοσίου και εισφορά υπέρ ΤΑΠΕΤ, 
σύνολον περίπου 175.000 δρχ. (520 ευρώ). Το παράβολο αυτό αφορά τη μετέπειτα 
δημοσίευση της ανακοίνωσης της εταιρίας από το Εθνικό Τυπογραφείο.  

 Βήμα 8ο: Εθνική Τράπεζα  
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Στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ) θα κατατεθεί ποσό ύψους ένα τοις χιλίοις 
(0,001) επί του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Υ.Α. 
2279/10.9.2000), στον Ειδικό Λογαριασμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού,  Κεντρικό 
Κατάστημα Αθήνας   Νο 040/546191-03.  

 Βήμα 9ο: Νομαρχία ή Γ.Γ. Εμπορίου 
Το επόμενο βήμα είναι να κατατεθεί στην αρμόδια αρχή το καταστατικό της εταιρίας 
για την έγκριση της σύστασής της. Η αρμόδια αρχή είναι: 

Η Νομαρχία στην οποία υπάγεται η έδρα της εταιρίας για όλες τις περιπτώσεις εκτός 
από αυτές που διαφαίνονται στην επόμενη παράγραφο.  

Η Δ/νση Α.Ε. και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή, εάν αναφερόμαστε σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α. Πιστωτικά Ιδρύματα και Υποκαταστήματα Πιστωτικών Ιδρυμάτων που έχουν την 
έδρα τους σε άλλο Κράτος - Μέλος ή Τρίτη Χώρα (άρθρο 51 και 78 του K.N.2190/20 
σε συνδυασμό με τον ν.2076/92) 

β. Ανώνυμες εταιρίες που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες στην Κύρια και 
Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 

γ. Ανώνυμες εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Ανώνυμες Εταιρίες 
Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ν.1969/91) 

δ. Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρίες (Α.Χ.Ε.) και Ανώνυμες Χρηματιστηριακές 
Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΧΕΠΕΥ) (Ν.1806/88)  

ε. Ανώνυμες Εταιρίες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας και 
Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία 

στ. Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες (Ποδοσφαιρικές Α.Ε. και Καλαθοσφαιρικές Α.Ε.) 
(Ν.1958/91) 

ζ. Ανώνυμες Εταιρίες που σύμφωνα με ειδικές διατάξεις εποπτεύονται από τη Δ/νση 
Α.Ε. και Πίστεως και είναι οι εξής: 

 Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.  

 Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε.  

 Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Α.Ε.  

 Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών  

 Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ανώνυμη Εταιρία  

 Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία  

 Ελληνικό Φεστιβάλ Ανώνυμος Εταιρία  

 Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία  

(Οι προαναφερόμενες εταιρίες, καθώς επίσης και τα Ανταλλακτήρια (Ν.2515/97), οι 
Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί (Ν.2076/92, Π.Δ.2258/93, ΤΒ196/93), οι Εταιρίες 
Εξαγωγών (Ν.1731/87), οι Εταιρίες Αποθετηρίων τίτλων (Ν.1892/96) και οι 
Ασφαλιστικές Εταιρίες (Ν.2496/97, Ν.Δ.400/70) διέπονται από διαφορετικό 
καθεστώς.) 
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Στην αρμόδια αρχή πρέπει να κατατεθούν τα ακόλουθα: 

• Δύο αντίγραφα του καταστατικού, το ένα θεωρημένο από το οικείο 
επιμελητήριο για την επωνυμία,  

• δήλωση του ΦΣΚ,  

• παράβολο και ΤΑΠΕΤ,  

• παραστατικό του γραμματίου είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας,  

• σχέδιο της ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρίας εις τριπλούν (δεν 
είναι υποχρεωτικό), και  

• αίτηση.  

Κατά την εξέταση του καταστατικού, είναι πιθανόν ότι θα ζητηθούν ορισμένες 
τροποποιήσεις από την αρμόδια αρχή. Σε αυτή την περίπτωση, οι τροποποιήσεις 
γίνονται από το συμβολαιογράφο και υπογράφονται και πάλι από τους ιδρυτές της 
εταιρίας ή το πρόσωπο που τυχόν έχει εξουσιοδοτηθεί από την αρχική 
συμβολαιογραφική πράξη. Αν η τροποποίηση αφορά αλλαγή της επωνυμίας και 
διακριτικού τίτλου, θα πρέπει πρώτα το οικείο επιμελητήριο να ελέγξει τη νέα 
επωνυμία και το διακριτικό τίτλου και στη συνέχεια να γίνει η τροποποιητική πράξη 
από το συμβολαιογράφο. Η τροποποιητική πράξη του καταστατικού θα προσκομιστεί 
στην αρμόδια αρχή.  

Στη συνέχεια, εκδίδεται η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η σύσταση της εταιρίας 
και καταχωρείται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (ΜΑΕ).  

 Βήμα 10ο: Εθνικό Τυπογραφείο 
Η αρμόδια αρχή που εκδίδει την απόφαση έγκρισης της σύστασης της εταιρίας, 
αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο ανακοίνωση περί της συστάσεως της εταιρίας 
προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 Βήμα 11ο: Επιμελητήριο 
Εντός δύο μηνών από τη σύσταση της εταιρίας πρέπει να εγγραφεί η εταιρία στο 
οικείο επιμελητήριο.  

Για την εγγραφή πρέπει να προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.   

 Βήμα 12ο: ΦΑΕΕ/ ΦΑΒΕ 
Εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία όπου εκδίδεται από την αρμόδια αρχή η 
απόφαση σύστασης της εταιρίας, πρέπει να γίνει έναρξη εργασιών στην 
ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ. 

Στη συνέχεια, γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες για τη θεώρηση βιβλίων και 
στοιχείων. 

Εφόσον οι διαδικασίες σύστασης της Α.Ε. έχουν ολοκληρωθεί, και πριν αρχίσει να 
λειτουργεί η ανώνυμη εταιρία, χρειάζεται να γίνει η συγκρότηση του πρώτου 
διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας σε σώμα.   

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 (όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 7 του Ν.2339/95), μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης 
εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με 
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μοναδικό θέμα ημερήσιας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από του 
καταστατικού οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. 

Όλη η παραπάνω διαδικασία σύστασης της Ανώνυμης Εταιρίας απεικονίζεται 
παραστατικά στο σχήμα που ακολουθεί: 
 
 
 

 
 
 

Σχήμα 2. Η διαδικασία σύστασης της Ανώνυμης Εταιρίας 
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2.1.4.4 Όργανα Διοίκησης της Α.Ε. 
Τέλος, περιγράφοντας τα βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας, 
αναφέρουμε τα όργανα διοίκησης της Α.Ε. που είναι: 

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο. 

3. Οι ελεγκτές. 

2.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Το βασικό νομοθέτημα που ρυθμίζει τη φορολογία των ανωνύμων εταιριών (αλλά και 
των λοιπών νομικών και φυσικών προσώπων), όπως προαναφέρθηκε, είναι ο Ν. 
2238/94 και συγκεκριμένα τα άρθρα 98-116. Υπάρχουν βέβαια και πολλές άλλες 
διατάξεις, διάσπαρτες σε διάφορα νομοθετήματα, που αφορούν ειδικές κατηγορίες 
ανωνύμων εταιριών (όπως τραπεζικές, ασφαλιστικές, αμοιβαίων κεφαλαίων, 
εκμεταλλεύσεως πλοίων και αεροπλάνων κ.λπ.) ή φοροαπαλλαγές για ορισμένα 
εισοδήματα.  

Σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 2238/94 επιβάλλεται φόρος στο συνολικό καθαρό 
εισόδημα από κάθε πηγή, το οποίο αποκτάται από κάθε νομικό πρόσωπο όπως11: 

• Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, οι οποίες ως γνωστόν διέπονται από τις 
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. 

• Οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά 
πρόσωπα. 

Όπως είναι γνωστό12, οι περισσότερες δημόσιες επιχειρήσεις έχουν 
μετατραπεί πλέον σε ανώνυμες εταιρίες, των οποίων μάλιστα οι μετοχές έχουν 
εισαχθεί στο Χρηματιστήριο (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.). Είναι αυτονόητο ότι 
η ύπαρξη δημόσιας επιχείρησης προϋποθέτει την ύπαρξη ιδρυτικού νόμου, 
στον οποίο θα πρέπει να ανατρέχει ο ερευνητής για τυχόν ειδικές διατάξεις 
που ρυθμίζουν διάφορα θέματα φορολογίας (π.χ. ολική απαλλαγή από φόρο 
εισοδήματος, απαλλαγή ορισμένων εισοδημάτων, ειδικός συντελεστής 
φορολογίας κερδών, μη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος κ.λπ.) 
και οι οποίες ως ειδικές καταργούν τις γενικές φορολογικές διατάξεις.  

Όσον αφορά στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, η σύστασή τους 
προβλέπεται από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 
(Π.Δ.410/1995) στον οποίο έχουν ενσωματωθεί και οι διατάξεις εκείνες 
(άρθρα 277-292), που αφορούν τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, 
πολλές μάλιστα από τις οποίες περιλαμβάνουν και φορολογικές ρυθμίσεις 
(απαλλαγή κ.λπ.). Οι ρυθμίσεις όμως αυτές δεν ισχύουν γιατί με τις 
μεταγενέστερες διατάξεις του Ν. 2459/1997 απαλλάσσονται πλέον του φόρου 
εισοδήματος μόνο οι αποκλειστικά αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές 
επιχειρήσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης απορριμμάτων (άρθρο 

                                                 
11 Άρθρο 101 του Ν.2238/94.  
12 Καβαλάκης, Γ. (2006), Κωδικοποίηση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων, 
Εκδόσεις Δεδεμάδη, Αθήνα.  
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103, παρ. 1α του Ν. 2238/94),  ενώ όλες οι υπόλοιπες υπόκεινται κανονικά σε 
φόρο εισοδήματος.  

• Οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις αυτών. 

• Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, 
καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην 
απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων. 

• Οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, οι οποίες διέπονται από τις 
διατάξεις του Ν.3190/1955. 

• Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 
δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. 

• Τα κάθε είδους ιδρύματα. 

Ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες χαρακτηρίζονται εκείνες που έχουν την έδρα τους στην 
Ελλάδα και έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε ελληνικούς νόμους. Η ικανότητα του 
νομικού προσώπου της Α.Ε. ρυθμίζεται από το δίκαιο της έδρας του (άρθρο 10 Α.Κ.). 
Ομοίως, η εθνικότητα ή η ιθαγένεια της Α.Ε. προσδιορίζεται από την έδρα της Α.Ε., 
ανεξάρτητα από την ιθαγένεια των μετόχων της εταιρίας. Επίσης, η έδρα, που 
αναφέρεται στη συστατική πράξη (καταστατικό), πρέπει να είναι και πραγματική, 
δηλαδή να είναι ο τόπος όπου λαμβάνονται οι βασικές αποφάσεις για τη λειτουργία 
της  ανώνυμης εταιρίας και απ’ όπου κατευθύνεται η δράση της και όχι εικονική 
(Απόφαση Νομικού Συμβουλίου του  Κράτους 496/73). 

Αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, αντίθετα, χαρακτηρίζονται εκείνες που έχουν την έδρα 
τους στην αλλοδαπή και έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε νομούς της ξένης χώρας 
στην οποία έχουν την έδρα τους.  

Επίσης, εκτός από τα νομικά πρόσωπα που αναφέρθηκαν παραπάνω σύμφωνα με το 
άρθρο 101 του Ν.2238/94, ως υποκείμενα στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων 
θα πρέπει να θεωρηθεί ότι σε αυτά ανήκει και η ευρωπαϊκή ανώνυμη εταιρία (S.E.), 
το καταστατικό της οποίας έχει συσταθεί με τον Κανονισμό 2157/2001 του 
Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 και συμπληρώθηκε με την Οδηγία 2001/86/ΕΚ 
της 8ης Οκτωβρίου 2001. Η εισαγωγή του τύπου της S.E. έγινε για να συμβάλει στην 
υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, που προϋποθέτει - μεταξύ άλλων - ότι οι 
υπάρχουσες επιχειρήσεις από διάφορα κράτη-μέλη μπορούν να ενοποιήσουν το 
δυναμικό τους με συγχώνευση. Βάσει του άρθρου 1 του πιο πάνω Κανονισμού, η S.E. 
πρέπει να έχει την καταστατική της έδρα και την κεντρική διοίκησή της σε κράτος-
μέλος της Ε.Ε., το κεφάλαιό της διαιρείται σε μετοχές, έχει ίδια νομική 
προσωπικότητα και ο ρόλος των εργαζομένων σε αυτή διέπεται από τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2001/86/ΕΚ (άρθρο 1).  

Η ευρωπαϊκή ανώνυμη εταιρία μπορεί να συσταθεί από συγχώνευση ανωνύμων 
εταιριών που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους-μέλους και έχουν 
την καταστατική τους έδρα και την κεντρική τους διοίκηση στην Ε.Ε., αλλά με την 
προϋπόθεση ότι δύο τουλάχιστον από αυτές διέπονται από το δίκαιο διαφορετικών 
κρατών-μελών. Το κεφάλαιό της ανέρχεται τουλάχιστον σε 120.000,00 ευρώ (άρθρο 
3).  

Ο Κανονισμός αυτός που αποτελείται από 70 άρθρα, έχει αρχίσει να ισχύει από τις 8 
Οκτωβρίου 2004 και βέβαια ως Κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη 
του και ισχύει άμεσα, δηλαδή χωρίς νομοθετική ρύθμιση από τα κράτη-μέλη.  
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Έπειτα, προσδιορίζεται το αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των ανωνύμων 
εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 2238/94.  

2.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

Στο άρθρο 99 του Ν.2238/94, που παρατίθεται στη συνέχεια, ορίζεται ποιο είναι το 
αντικείμενο του φόρου εισοδήματος στα νομικά πρόσωπα.  

ΑΡΘΡΟ 99 
«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ» 

 
«1. Αντικείμενο του φόρου είναι: 
α) Σε ημεδαπές γενικά ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, με 

εξαίρεση τις τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρίες, το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που 
προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Τα διανεμόμενα κέρδη λαμβάνονται από το υπόλοιπο των 
κερδών, που απομένει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Ειδικά, σε 
ημεδαπές τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρίες, το συνολικό καθαρό εισόδημα ή 
κέρδος, που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή μετά την αφαίρεση του μέρους αυτών, που 
αναλογεί στα αφορολόγητα έσοδα ή στα εισοδήματα που φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με 
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Για τον προσδιορισμό του μέρους των κερδών που 
αναλογούν στα αφορολόγητα έσοδα ή στα εισοδήματα που φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με 
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης γίνεται επιμερισμός των συνολικών καθαρών κερδών, 
ανάλογα με το ύψος των φορολογούμενων εσόδων και των αφορολόγητων ή των 
φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης εσόδων. 
Περαιτέρω, σε περίπτωση διανομής, στα ανωτέρω προκύψαντα φορολογούμενα κέρδη, 
προστίθεται το μέρος των αφορολόγητων κερδών ή των φορολογούμενων κατά ειδικό τρόπο με 
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, που αναλογούν στα διανεμόμενα κέρδη με 
οποιαδήποτε μορφή, μετά την αναγωγή του εξευρισκόμενου αυτού ποσού σε μικτό ποσό με την 
προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου. 

Επίσης, επί ημεδαπών ανώνυμων εταιριών, οι οποίες απαλλάσσονται του φόρου 
εισοδήματος βάσει ειδικών διατάξεων νόμων, αντικείμενο φόρου είναι τα κεφαλαιοποιούμενα 
ή διανεμόμενα με οποιαδήποτε μορφή κέρδη, μετά την αναγωγή αυτών σε μικτό ποσό με την 
προσθήκη του αναλογούντος σε αυτά φόρου εισοδήματος. 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρμογή και σε οποιαδήποτε 
περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος 
εισοδήματος. 

Κατ' εξαίρεση, το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος των εταιριών περιορισμένης 
ευθύνης, που συστήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν.588/1977 
(ΦΕΚ 148 Α'), δεν υπόκειται σε φόρο στο όνομα του νομικού προσώπου, αλλά στο όνομα κάθε 
εταίρου αυτών για το ποσοστό των κερδών που του αναλογεί από τη συμμετοχή του στην 
εταιρία. 

β) Σε δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα, το συνολικό 
καθαρό εισόδημα ή κέρδος. 

γ) Στους συνεταιρισμούς που έχουν συσταθεί νόμιμα και στις ενώσεις αυτών, το 
συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, πριν από την 
αφαίρεση των χορηγούμενων εκπτώσεων στα μέλη τους. Τα διανεμόμενα κέρδη και οι 
χορηγούμενες εκπτώσεις στα μέλη λαμβάνονται από το υπόλοιπο των κερδών, που απομένει 
μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. 

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν λαμβάνονται υπόψη οι χορηγούμενες επί των 
τιμολογίων πωλήσεως εκπτώσεις σε διατιμημένα είδη και μέχρι των επιτρεπόμενων από τις 
εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις ποσοστών. 
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δ) Σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς 
και στους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισμούς οι οποίοι αποβλέπουν στην απόκτηση 
οικονομικών ωφελημάτων, το καθαρό εισόδημα ή κέρδος το οποίο προκύπτει από πηγή που 
βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και το καθαρό κέρδος το οποίο προκύπτει από τη μόνιμη 
εγκατάσταση της επιχείρησης στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 100. Για τον 
προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών, προκειμένου για υποκαταστήματα αλλοδαπών 
τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, τα οποία 
αποκτούν και εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή εισοδήματα που φορολογούνται 
κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, αφαιρούνται από τα καθαρά 
κέρδη που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, το μέρος αυτών που αναλογεί στα ποιο πάνω 
εισοδήματα, το οποίο εξευρίσκεται με επιμερισμό ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που 
υπόκεινται σε φορολογία και των απαλλασσομένων ή φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο με 
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 

Σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανεξάρτητα αν είναι εγκατεστημένοι ή όχι 
στην Ελλάδα, που εκμεταλλεύονται πλοία υπό ξένη σημαία ή αεροσκάφη, λογίζεται ότι 
προκύπτει στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο, το κέρδος από τη μεταφορά επιβατών, 
εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων γενικά από ελληνικούς λιμένες και αερολιμένες και μέχρι 
το λιμένα προορισμού ή μέχρι τον αλλοδαπό λιμένα ή αερολιμένα επιβίβασης των επιβατών ή 
μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων σε πλοίο ή αεροσκάφος άλλης 
αλλοδαπής επιχείρησης. 

ε) Σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, το καθαρό εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή μόνο από την 
εκμίσθωση ακινήτων καθώς και από κινητές αξίες. Δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας τα 
λοιπά εισοδήματα αυτών των νομικών προσώπων, καθώς και τα κάθε είδους άλλα έσοδά τους 
που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους. 

στ) Σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, το καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή, που προκύπτει στην ημεδαπή. Δεν αποτελούν 
αντικείμενο φορολογίας τα κάθε είδους άλλα έσοδα αυτών των νομικών προσώπων που 
πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους. 

2. Ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες μπορούν να διανέμουν σε κάθε διαχειριστική χρήση, με 
απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, μέρος των ετήσιων καθαρών κερδών, όπως 
αυτά προσδιορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.2190/1920, με τη μορφή μετοχών 
τους στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό. Οι μετοχές, που χορηγούνται στους εργαζόμενους, 
πρέπει να προέρχονται από αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, 
ρυθμίζεται το ύψος του ποσού που μπορούν να διανέμουν οι ανώνυμες εταιρίες από τα κέρδη 
τους στους εργαζόμενους, οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης μετοχών και ιδίως θέματα που 
αφορούν το είδος των μετοχών αυτών, τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στα 
πρόσωπα των δικαιούχων, τον τρόπο διάθεση και κατανομής τους, καθώς και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου13». 

 
Όπως διαπιστώνουμε, η παράγραφος 1α αυτού του άρθρου εξειδικεύεται στις 
ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες και η παράγραφος 1δ στις αλλοδαπές. Με σκοπό να 
κατανοηθεί καλύτερα η παράγραφος 1δ του παραπάνω άρθρου που αναφέρεται στις 
αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, διευκρινίζεται παρακάτω η έννοια της μόνιμης 
εγκατάστασης στην Ελλάδα μιας αλλοδαπής εταιρίας.  

2.4 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

                                                 
13 Π.Δ. 30/1988, άρθρο 1.  
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Προκειμένου τα εισοδήματα μιας αλλοδαπής ανώνυμης εταιρίας που έχουν αποκτηθεί 
στην Ελλάδα, να υπαχθούν στη φορολογία εισοδήματος, απαιτείται η ανώνυμη 
εταιρία να έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 100 
του Ν. 2238/94, το οποίο έχει ως εξής:  

ΑΡΘΡΟ 100 
«ΕΝΝΟΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ» 
 

«1. Για την εφαρμογή του παρόντος θεωρείται ότι υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση της 
αλλοδαπής επιχείρησης ή οργανισμού στην Ελλάδα, εφόσον: 

α) Διατηρεί στην Ελλάδα ένα ή περισσότερα καταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, 
γραφεία, αποθήκες, εργοστάσια ή εργαστήρια, καθώς και εγκαταστάσεις που αποσκοπούν στην 
εκμετάλλευση φυσικών πόρων, ή 

β) προβαίνει στη βιομηχανοποίηση πρώτων υλών ή επεξεργασία γεωργικών προϊόντων 
με δικές του εγκαταστάσεις ή με τη χρησιμοποίηση εγκαταστάσεων τρίτων στην Ελλάδα, οι 
οποίοι ενεργούν ύστερα από εντολή και για λογαριασμό του, ή 

γ) διεξάγει στην Ελλάδα εργασίες ή παρέχει υπηρεσίες μέσω αντιπροσώπου, ο οποίος 
έχει εξουσιοδότηση και μπορεί να διαπραγματεύεται και να συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό 
του νομικού προσώπου, επίσης και όταν οι εργασίες ή υπηρεσίες προσφέρονται χωρίς 
αντιπρόσωπο, εφόσον αφορούν είτε στην κατάρτιση μελετών ή σχεδίων είτε στη διεξαγωγή 
ερευνών γενικά ή αυτές οι εργασίες και υπηρεσίες είναι τεχνικές ή επιστημονικές γενικά, ή 

δ) διατηρεί απόθεμα εμπορευμάτων από το οποίο εκτελεί παραγγελίες για λογαριασμό 
του, ή 

ε) συμμετέχει σε προσωπική εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης, που εδρεύει στην 
Ελλάδα. 

2. Για να προσδιοριστεί το καθαρό κέρδος που προκύπτει στην Ελλάδα από τη μόνιμη 
εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης, η επιβάρυνση της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα με 
γενικά έξοδα διαχείρισης και διάφορα άλλα έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας της που 
πραγματοποιούνται από την έδρα της επιχείρησης που βρίσκεται στην αλλοδαπή, δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερη από πέντε τοις εκατό (5%) των εξόδων διοικητικής λειτουργίας που 
πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από τη μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης, όπως 
αυτά εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κάθε δεδομένης διαχειριστικής χρήσης.  

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα αναγκαία προς τούτο 
δικαιολογητικά για την αναγνώριση των δαπανών αυτών και κάθε άλλη λεπτομέρεια χρήσιμη 
για την εφαρμογή αυτού του άρθρου14». 

 
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το παραπάνω άρθρο δεν έχει 
εφαρμογή όταν η αλλοδαπή επιχείρηση είναι «κάτοικος» χώρας με την οποία υπάρχει 
Σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας, καθώς στην περίπτωση αυτή η 
σύμβαση κατισχύει την εσωτερική μας νομοθεσία.  

                                                 
14 Η παρ. 2 ισχύει όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.12 του άρθρου 14 του Ν.2459/1997 και ισχύει για 
ισολογισμούς της 31/12/1996 και μετά. Οι σχετικές διατάξεις που αντικαταστάθηκαν είχαν ως εξής: 
«2. Για να προσδιοριστεί το καθαρό κέρδος που προκύπτει στην Ελλάδα από τη μόνιμη εγκατάσταση 
αλλοδαπής επιχείρησης, η επιβάρυνση της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα με γενικά έξοδα 
διαχείρισης και διάφορα άλλα έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας της που πραγματοποιούνται από την 
έδρα της επιχείρησης που βρίσκεται στην αλλοδαπή, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δύο τοις εκατό 
(2%) των ακαθάριστων εσόδων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από την αλλοδαπή επιχείρηση .  
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα αναγκαία προς τούτο δικαιολογητικά για την 
αναγνώριση των δαπανών αυτών και κάθε άλλη λεπτομέρεια χρήσιμη για την εφαρμογή αυτού του 
άρθρου. Επίσης με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί το ποσοστό 
της παραγράφου αυτής να αναπροσαρμόζεται κατά περίπτωση.» 
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Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις απόκτησης μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα 
από αλλοδαπή επιχείρηση είναι η ίδρυση υποκαταστήματος σύμφωνα με το άρθρο 50 
του Κ.Ν.2190/1920 (π.χ. από αλλοδαπή τράπεζα), η εκτέλεση τεχνικών έργων στην 
Ελλάδα από αλλοδαπή τεχνική εταιρία κ.λπ. Όταν η αλλοδαπή επιχείρηση αποκτά 
μόνιμη εγκατάσταση αντιμετωπίζεται πλέον από φορολογικής πλευράς ως ελληνικό 
νομικό πρόσωπο, με αποτέλεσμα να έχει την υποχρέωση της τήρησης βιβλίων και 
στοιχείων, της υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κ.λπ. 

Είναι όμως δυνατό η αλλοδαπή επιχείρηση να μην αποκτά μόνιμη εγκατάσταση στη 
χώρα μας αλλά να φορολογείται λόγω της απόκτησης εισοδημάτων από πηγή 
Ελλάδος (π.χ. εισοδήματα από κινητές αξίες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
κατάρτιση μελετών, μισθώματα από την εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων 
στην Ελλάδα). Στην περίπτωση αυτή η αλλοδαπή επιχείρηση φορολογείται συνήθως 
μέσω της παρακράτησης φόρου που της γίνεται στην αμοιβή ή στο ποσό που της 
καταβάλλεται. Με την παρακράτηση αυτή ικανοποιείται η φορολογική της 
υποχρέωση στην Ελλάδα για τα συγκεκριμένα εισοδήματα. Μοναδική περίπτωση 
όπου υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αποτελεί η 
απόκτηση εισοδήματος από ακίνητα.  

Βέβαια, ακόμη και στις περιπτώσεις που μία αλλοδαπή επιχείρηση αποκτά εισόδημα 
από πηγή Ελλάδος, θα πρέπει να ερευνάται η ύπαρξη ή μη διμερούς σύμβασης για 
την αποφυγή της διπλής φορολογίας, καθώς και στην περίπτωση αυτή υπερισχύουν 
τα οριζόμενα από την εκάστοτε σύμβαση.  

2.5 Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.2238/94, ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονομικό έτος 
στο συνολικό καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή που αποκτάται από κάθε νομικό 
πρόσωπο όπως οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές 
επιχειρήσεις κ.λπ., που αναφέρθηκαν παραπάνω, κατά τη διαχειριστική περίοδο η 
οποία λήγει μέσα στο χρονικό διάστημα από την 1η Αυγούστου του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους μέχρι τις 31 Ιουλίου του οικείου οικονομικού έτους. Ειδικά για 
τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή 
ιδιωτικού δικαίου καθώς και τα κάθε είδους ιδρύματα, ο φόρος επιβάλλεται στο 
συνολικό καθαρό εισόδημα που αποκτάται κατά το αμέσως προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος.  

Αναφορικά με τη χρονική περίοδο που προκύπτει το εισόδημα, αυτή είναι η εταιρική 
χρήση ή το διαχειριστικό έτος σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν.2238/94, οι 
επιχειρήσεις οι οποίες τηρούν τρίτης κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. π.δ. 186/92, Α.Ε., 
Ε.Π.Ε. κλείνουν διαχείριση στις 30 Ιουνίου ή στις 31 Δεκεμβρίου. Εξαιρούνται, 
υποκαταστήματα, πρακτορεία, συμμετέχοντες σε ομίλους, εταιρίες και γενικά όσες 
αναφέρονται στο άρθρο 29, παρ.2, Ν. 2238/94.   

Η διαχειριστική περίοδος έναρξης μπορεί να περιλαμβάνει χρονικό διάστημα και 
μεγαλύτερο του δωδεκαμήνου, όχι όμως ανώτερο των 24 μηνών. Στην περίπτωση που 
έχει περάσει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα, χωρίς να κλειστεί διαχείριση κατά το 
οικονομικό έτος που προηγήθηκε του έτους φορολογίας, το εισόδημα προσδιορίζεται 
εξωλογιστικά, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.2238/94. Μπορεί να αλλάξει ο χρόνος 
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λήξης της διαχειριστικής περιόδου μιας ανώνυμης εταιρίας για ειδικούς λόγους, 
κατόπιν όμως εγκρίσεως του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.  

2.6 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ – ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΗΣ Α.Ε. 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο φόρος επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα ή 
κέρδος της ανώνυμης εταιρίας. Το συνολικό καθαρό εισόδημα ή τα καθαρά κέρδη 
χρήσεως της ανώνυμης εταιρίας προκύπτουν αν από το σύνολο των πάσης πηγής 
ακαθάριστων εσόδων της Α.Ε. αφαιρεθούν οι δαπάνες εκείνες, που ο νόμος αναφέρει 
σχολαστικά.  

Πιο αναλυτικά, το άρθρο 105 του Ν. 2238/94 ορίζει ότι ως ακαθάριστα έσοδα των 
νομικών προσώπων γενικά που αναφέρθηκαν και συγκεκριμένα της ανώνυμης 
εταιρίας θεωρούνται: 

α) Το τίμημα των οριστικών πωλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί και οι 
αμοιβές από παροχή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί. 

β) Τα λοιπά εισοδήματα που μια ανώνυμη εταιρία μπορεί να έχει από ακίνητα, 
από κινητές αξίες, από συμμετοχή σε άλλες εμπορικές επιχειρήσεις, από γεωργικές 
επιχειρήσεις, όπως αυτά προκύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων 13 παράγραφος 1, 
20, 21, 22, 24, 25, 28 παράγραφοι 1, 2 και 3, 30, 37, 40, 41, καθώς και κάθε εισόδημα 
από οποιαδήποτε άλλη πηγή σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 48. 

Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι ο νόμος με την περίπτωση (α) υπονοεί τα 
εισοδήματα από το κύριο αντικείμενο εργασιών της εταιρίας, ενώ με την περίπτωση 
(β) όλα τα εισοδήματα από άλλες πηγές, τα οποία μπορεί να είναι τακτικά ή 
ευκαιριακά.  

Το καθαρό εισόδημα της ανώνυμης εταιρίας είναι αυτό που προκύπτει από το 
ακαθάριστο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αφού αφαιρεθούν: 

• οι δαπάνες αποκτήσεως του εισοδήματος, όπως αυτές αναφέρονται ρητά στο 
άρθρο 31 του Ν.2238/94. Θα πρέπει, όμως, να επισημανθεί ότι τα έξοδα 
μισθοδοσίας εργαζόμενου σε ανώνυμη εταιρία, ο οποίος συνδέεται με το 
διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας αυτής με συγγένεια εξ’ αίματος ή εξ 
αγχιστείας μέχρι και τετάρτου βαθμού, εκπίπτουν μόνον εφόσον έχουν 
καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές κύριας ή επικουρικής υποχρεωτικής 
ασφάλισης στο ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Σε πολλές 
περιπτώσεις μάλιστα, το ΙΚΑ αμφισβητεί την πραγματικότητα και θεωρεί 
πλασματικότητα την εργασία αυτή. 

• εκπίπτουν επίσης τα ποσά που καταβάλλει η ημεδαπή ανώνυμη εταιρία για την 
εξαγορά ιδρυτικών τίτλων, καθώς και οι τόκοι που καταβάλλονται στους 
κατόχους αυτών των ιδρυτικών τίτλων, εφόσον οι τόκοι αυτοί δεν προέρχονται 
από τα κέρδη της. 

• εκπίπτουν ακόμη οι τόκοι που καταβάλλει η ημεδαπή ανώνυμη εταιρία στους 
κατόχους προνομιούχων μετοχών της, εφόσον οι τόκοι αυτοί δεν προέρχονται από 
τα κέρδη της. 

• εκπίπτουν οι αμοιβές και αποζημιώσεις μελών του διοικητικού συμβουλίου που 
βαρύνουν την ίδια την ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
24, παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920.  
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Επίσης, ειδικά από το ακαθάριστο εισόδημα των ασφαλιστικών ανωνύμων εταιριών, 
εκπίπτουν εκτός από τα παραπάνω: 

• τα μαθηματικά αποθέματα των ασφαλειών ζωής, που υπολογίζονται με βάση 
τους κανόνες της αναλογιστικής. 

• τα αποθεματικά για την κάλυψη των κινδύνων που ισχύουν, τα οποία 
υπολογίζονται επί των καθαρών ασφαλίστρων με κάποιο συντελεστή που 
ορίζεται, κατά κλάδους, με κοινή απόφαση Υπ. Οικονομικών και Εμπορίου. 

• οι κρατήσεις για ζημίες που έχουν συμβεί (όπως καθορίζονται από 
πραγματογνώμονες), άρθρο 10 παρ. 5 ΚΒΣ π.δ.186/92, μειωμένες κατά το 
ποσό της τυχόν συμμετοχής των αντασφαλιστών στις κρατήσεις αυτές. 
Ορίζεται επίσης η έννοια του καθαρού ασφαλίστρου, που είναι το ολικό ποσό 
του ασφαλίστρου μειωμένο κατά το ποσό του αντασφαλίστρου. 

• τα ποσά που καταβάλλουν σε άλλη ασφαλιστική εταιρία, στην οποία 
μεταβιβάζεται το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνοντας 
ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστήριων συμβολαίων με τα σχετικά 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, ασφαλιστικής εταιρίας ζωής της οποίας η 
άδεια λειτουργίας έχει ανακληθεί. 

Επιπλέον, από τα ακαθάριστα έσοδα της ασφαλιστικής ανώνυμης εταιρίας 
προς την οποία έχουν μεταβιβαστεί τα περιουσιακά στοιχεία της παραπάνω 
ασφαλιστικής εταιρίας ζωής εκπίπτει το ποσό του ελλείμματος των 
επενδύσεων της τελευταίας που της αναλογεί.  

Επίσης, οι τράπεζες επιτρέπεται να εκπίπτουν, αντί του ποσού των αποσβέσεων των 
επισφαλών απαιτήσεων για τις οποίες έχουν γίνει οριστικές εγγραφές, ποσοστό στο 
ποσό του ετήσιου μέσου όρου των πραγματικών χορηγήσεων, όπως αυτό προκύπτει 
από τις μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις τους. Οι τράπεζες επίσης δικαιούνται να 
εκπίπτουν και ποσά σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α΄).  

Το ποσό που απομένει μετά τις παραπάνω μειώσεις από το ακαθάριστο συνολικό 
εισόδημα, είναι το καθαρό συνολικό εισόδημα του νομικού προσώπου, το οποίο 
απεικονίζεται στον Ισολογισμό και στους λογαριασμούς Γενικής Εκμετάλλευσης, 
Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και Διάθεσης Κερδών, αποτελώντας για την εταιρία 
με άλλα λόγια τα πραγματικά καθαρά κέρδη της. Ο φόρος, όμως, δεν υπολογίζεται σε 
αυτά τα καθαρά κέρδη αλλά στα φορολογικά αναμορφούμενα, που προσδιορίζονται 
στη συνέχεια.   

2.7 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Α.Ε. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, από το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα εκπίπτουν οι 
δαπάνες του άρθρου 31 του Ν.2238/94, οι οποίες αναφέρονται ρητά σε αυτό το 
άρθρο. Υπάρχουν όμως πραγματικές δαπάνες, όπως πρόστιμα, φόροι μη 
εκπιπτόμενοι, παραβάσεις, αποσβέσεις πέραν των νομίμων, στις οποίες υποβλήθηκε 
πραγματικά το νομικό πρόσωπο και τις έχει εγγράψει στα λογιστικά βιβλία. Συνεπώς, 
προσδιορίζουν το πραγματικό λογιστικό αποτέλεσμα και τακτοποιούνται στα βιβλία 
της ανώνυμης εταιρίας. Όμως, οι δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται φορολογικά, γι’ 
αυτό θα πρέπει να προστεθούν στο πραγματικό λογιστικό αποτέλεσμα, οπότε θα 
προκύψει το συνολικό φορολογητέο εισόδημα του νομικού προσώπου. Η διαδικασία 
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αυτή, η οποία γίνεται στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης της εταιρίας Φ01010 
taxis, είναι η λεγόμενη φορολογική αναμόρφωση. 

Επιπλέον, η διαφοροποίηση μεταξύ των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τη 
λογιστική αναμόρφωση των λογιστικών αποτελεσμάτων και αυτών που υπόκεινται σε 
φορολογία οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι, όταν η ανώνυμη εταιρία διανέμει κέρδη 
(μερίσματα, αμοιβές Δ.Σ. κ.λπ.) κατ’ ανάγκη στα διανεμόμενα υπάρχουν και 
εισοδήματα τα οποία, είτε δεν έχουν φορολογηθεί στο όνομα της ανώνυμης εταιρίας 
(ως αφορολόγητα) ή έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο και βέβαια κατά τη 
διανομή πρέπει να υπαχθούν σε φορολογία σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.   

Με βάση το φορολογικό καθεστώς15 που ίσχυε πριν από την έναρξη εφαρμογής του 
Ν.2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α΄), η φορολόγηση των εισοδημάτων αυτών γινόταν στο 
όνομα του μετόχου μέσω της διανομής μερισμάτων, των μελών του Δ.Σ. μέσω των 
αμοιβών κ.λπ., εξαιτίας της αλλαγής του υποκειμένου φορολογίας. Για παράδειγμα, 
αν μία ανώνυμη εταιρία είχε αποκτήσει μέσα στη χρήση τόκους από καταθέσεις, 
αυτοί δεν φορολογούντο με τη δήλωση φορολογίας της ανώνυμης εταιρίας, η οποία 
τότε φορολογείτο μόνο για τα αδιανέμητα κέρδη της. Στην περίπτωση, όμως, που η 
εταιρία διένειμε μερίσματα, τότε και οι τόκοι που περιλαμβάνονταν στα μερίσματα 
φορολογούντο ως μέρισμα και ο φόρος βέβαια βάρυνε το μέτοχο, ο οποίος δεν είχε 
απαλλαγή. Η εταιρία παρακρατούσε φόρο εισοδήματος στα μερίσματα ανάλογα με το 
είδος των μετοχών (ανώνυμες, ονομαστικές, εισηγμένες ή μη εισηγμένες) και στη 
συνέχεια ο μέτοχος φορολογείτο με τις γενικές διατάξεις και από το φόρο που 
προέκυπτε αφαιρούνταν ο παρακρατηθείς φόρος μερισμάτων. (Εξαίρεση 
αποτελούσαν τα μερίσματα που προέρχονταν από μετοχές ανώνυμες μη εισηγμένες 
στο Χ.Α.Α., για τα οποία με την παρακράτηση του φόρου από την Α.Ε. δεν υπήρχε 
φορολογική υποχρέωση του μετόχου).  

Με την απλοποίηση όμως του φορολογικού συστήματος που έγινε με το 
Ν.2065/1992, με τον οποίο καταργήθηκε η φορολογία των μερισμάτων, η ανώνυμη 
εταιρία κατέστη πλέον μοναδικό υποκείμενο για όλα τα κέρδη της, ανεξάρτητα αν 
αυτά διανέμονται ή όχι. Συνεπώς, τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν σύμφωνα με το 
άρθρο 105 έπρεπε να προσαυξάνονται με το μέρος των αφορολόγητων ή 
φορολογούμενων με ειδικό τρόπο εισοδημάτων της Α.Ε. που αντιστοιχούν στα 
διανεμόμενα κέρδη. Έτσι, για τον παραπάνω λόγο θεσπίστηκαν οι διατάξεις του 
άρθρου 106. Βέβαια, στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι σήμερα πλέον οι 
περιπτώσεις αφορολόγητων εισοδημάτων ή φορολογούμενων με ειδικό τρόπο έχουν 
περιορισθεί μετά την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3091/2002. Αυτό 
συμβαίνει διότι ο παραπάνω νόμος προβλέπει ότι οι τόκοι από καταθέσεις, ομόλογα 
του Ελληνικού Δημοσίου και πράξεις REPOS φορολογούνται με τις γενικές 
διατάξεις,  όταν δικαιούχοι τους είναι νομικά πρόσωπα όπως οι ημεδαπές ανώνυμες 
εταιρίες, οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις κ.λπ., που αναφέρθηκαν 
παραπάνω, εκτός από τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα και τα κάθε 
είδους ιδρύματα.  

Περισσότερες λεπτομέρειες και άλλες περιπτώσεις για τη φορολογική αναμόρφωση 
αναφέρονται στο άρθρο 106 του Ν.2238/94, το οποίο παρατίθεται στη συνέχεια 
ολόκληρο.  

 

                                                 
15 Καβαλάκης, Γ. (2006), Κωδικοποίηση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων, 
Εκδόσεις Δεδεμάδη, Αθήνα.   
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ΑΡΘΡΟ 106 
«ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ» 

 
«1. Όταν μεταξύ των εισοδημάτων των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 

του παρόντος, συμπεριλαμβάνονται και μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχή σε άλλες εταιρίες, 
των οποίων τα κέρδη έχουν φορολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή του άρθρου 
10, τα εισοδήματα αυτά αφαιρούνται από τα συνολικά καθαρά κέρδη προκειμένου υπολογισμού 
των φορολογητέων κερδών του νομικού προσώπου. 

Σε περίπτωση όμως, που στα καθαρά κέρδη ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας, εταιρίας 
περιορισμένης ευθύνης και συνεταιρισμού, συμπεριλαμβάνονται, εκτός από τα μερίσματα και τα 
κέρδη από συμμετοχή σε άλλες εταιρίες, που αναφέρονται πιο πάνω, και εισοδήματα 
φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή αφορολόγητα 
έσοδα και περαιτέρω λαμβάνει χώρα διανομή κερδών, για τον προσδιορισμό των διανεμόμενων 
κερδών, που αναλογούν στα εισοδήματα, που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 
3 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται τα συνολικά κέρδη, που προκύπτουν από τους 
ισολογισμούς των νομικών αυτών προσώπων. 

2. Αν στα καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από ισολογισμούς συνεταιρισμών, εταιριών 
περιορισμένης ευθύνης και ημεδαπών ανώνυμων εταιριών, πλην τραπεζικών και 
ασφαλιστικών, συμπεριλαμβάνονται και έσοδα αφορολόγητα, για τον προσδιορισμό των 
φορολογητέων κερδών του νομικού προσώπου προστίθεται σε αυτά το μέρος των 
αφορολόγητων εσόδων, που αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη με οποιαδήποτε μορφή, μετά την 
αναγωγή του εξευρισκόμενου αυτού ποσού σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος 
σε αυτό φόρου. 

Αν όμως τα αφορολόγητα έσοδα του νομικού προσώπου είναι μεγαλύτερα από τα 
προκύψαντα, βάσει ισολογισμού, καθαρά κέρδη και περαιτέρω λαμβάνει χώρα διανομή κερδών 
με οποιαδήποτε μορφή, το μέρος των κερδών που διανέμεται φορολογείται στο όνομα του 
νομικού προσώπου κατά την αναγωγή αυτού σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος 
σε αυτό φόρου. Στην περίπτωση αυτή, επί της ζημίας που προκύπτει μετά τη λογιστική 
αναμόρφωση των προκυψάντων αποτελεσμάτων, η οποία λαμβάνει χώρα με την υποβολή της 
δήλωσης του άρθρου 107, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4. 

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και επί 
διανομής κερδών από εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, πλην 
τραπεζικών και ασφαλιστικών, και από συνεταιρισμούς, στα κέρδη των οποίων 
περιλαμβάνονται και κέρδη προσδιορισθέντα ή φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο επ' ονόματί 
τους. 

4. Αφορολόγητα αποθεματικά ανώνυμων εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης ή 
συνεταιρισμών, ανεξάρτητα του χρόνου σχηματισμού τους, διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα 
οποτεδήποτε, φορολογούνται κατά το χρόνο της διανομής ή κεφαλαιοποίησης με βάση τις 
διατάξεις του παρόντος στο όνομα του νομικού προσώπου, μετά την αναγωγή αυτών σε μικτό 
ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου. 

Τα ως άνω διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά φορολογούνται 
αυτοτελώς, μη συναθροιζομένων των ποσών αυτών με το προκύπτον αποτέλεσμα του 
ισολογισμού, κατά το χρόνο που γίνεται η διανομή ή κεφαλαιοποίηση. 

Προς τούτο, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση του άρθρου 107 
μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από το μήνα που λαμβάνεται η απόφαση 
από το αρμόδιο όργανο για διανομή ή κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών. Ο προκύπτων 
φόρος καταβάλλεται σε τρεις ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες, η πρώτη ταυτόχρονα με την 
υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες δύο την τελευταία εργάσιμη ημέρα των δύο (2) 
επόμενων, από την υποβολή της δήλωσης, μηνών. 

Με την καταβολή του ως άνω φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των 
δικαιούχων για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά. 

Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή: 
α) σε αφορολόγητα αποθεματικά, για την κεφαλαιοποίηση των οποίων ισχύουν οι 

διατάξεις του άρθρου 13 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α) και του άρθρου 101 του Ν.1892/1990, 

 31



 

β) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών που έχουν 
σχηματίσει μέχρι του χρόνου έναρξης ισχύος του ν.2065/1992 οι εταιρίες περιορισμένης 
ευθύνης, με εξαίρεση τα σχηματισθέντα βάσει αναπτυξιακών νόμων αποθεματικά. 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τις επιχειρήσεις της 
περίπτωσης δ της παρ. 1 του άρθρου 101, σε περίπτωση πίστωσης του κεντρικού καταστήματος 
ή ανάληψης ή εξαγωγής στο εξωτερικό κερδών ή αποθεματικών που δεν έχουν φορολογηθεί 
στο όνομα του νομικού προσώπου, ανεξάρτητα του χρόνου σχηματισμού τους. 

Στην περίπτωση αυτή η δήλωση του άρθρου 107, για την καταβολή του οφειλόμενου 
φόρου υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από το μήνα που 
γίνεται η πίστωση ή η ανάληψη ή η εξαγωγή στο εξωτερικό των κερδών ή αποθεματικών και ο 
οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται μέσα στην προθεσμία, που ορίζεται από την παράγραφο αυτή. 

5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και επί 
διανομής ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, προερχόμενων από εισοδήματα που έχουν 
φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Στην περίπτωση 
αυτήν, ο παρακρατηθείς ή καταβληθείς, κατά περίπτωση, στα ανωτέρω εισοδήματα φόρος 
συμψηφίζεται με αυτόν που αναλογεί στο νομικό πρόσωπο για τα εισοδήματα αυτά. 

Εξαιρετικά, κατά την κεφαλαιοποίηση ή διανομή αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί 
μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος από μερίσματα, προερχόμενα από συμμετοχή σε 
άλλες ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, αυτά δεν υπόκεινται σε φορολογία και ούτε επιστρέφεται ο 
παρακρατηθείς φόρος μερισμάτων. 

Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί των επιχειρήσεων της περίπτωσης δ της 
παρ. 1 του άρθρου 101, σε περίπτωση πίστωσης του κεντρικού καταστήματος ή ανάληψης ή 
εξαγωγής στο εξωτερικό κερδών ή αποθεματικών, που έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο με 
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, ανεξάρτητα του χρόνου σχηματισμού τους. 

6. Σε περίπτωση διάλυσης ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας θεωρείται ως κέρδος, 
φορολογούμενο στο όνομα του νομικού προσώπου, το ποσό που λαμβάνουν οι μέτοχοι πέραν 
του πράγματι καταβληθέντος και μη επιστραφέντος σε αυτούς μετοχικού κεφαλαίου και των 
κερδών που έχουν υπαχθεί σε φορολογία με βάση τις διατάξεις του παρόντος. 

Ως πράγματι καταβληθέν από τους μετόχους ποσό θεωρείται το μετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρίας, προσαυξημένο κατά τα αποθεματικά τα σχηματισθέντα από καταβολή των μετόχων 
κατά την τυχόν υπέρ το άρτιον έκδοση των μετοχών. 

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, έχουν ανάλογη εφαρμογή και 
σε περίπτωση διάλυσης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης. 

7. Σε περίπτωση εξαγοράς ή με οποιονδήποτε τρόπο απόκτησης από ημεδαπή ανώνυμη 
εταιρία ιδίων αυτής μετοχών με σκοπό την απόσβεση ή μείωση του κεφαλαίου της, το ποσό που 
καταβάλλεται στους μετόχους πέραν του πράγματι καταβληθέντος από αυτούς αντίτιμου 
μετοχών και μη επιστραφέντος σε αυτούς, προέρχεται από το υπόλοιπο των κερδών που 
προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος, με βάση το άρθρο 109 του παρόντος, φόρου, 
από τα συνολικά κέρδη. 

Ως πράγματι καταβληθέν από τους μετόχους ποσό θεωρείται το μετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρίας, προσαυξημένο κατά τα αποθεματικά τα σχηματισθέντα από την τυχόν υπέρ το άρτιον 
έκδοση των μετοχών. 

Το ανωτέρω ποσό που λαμβάνουν οι μέτοχοι δεν υπόκειται σε φορολογία εφόσον το 
νομικό πρόσωπο δεν έχει, μέσα στη διαχειριστική χρήση που λαμβάνει χώρα η απόσβεση ή 
μείωση του κεφαλαίου, εισοδήματα απαλλασσόμενα της φορολογίας ή προσδιοριζόμενα ή 
φορολογούμενα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 

Σε περίπτωση ύπαρξης των πιο πάνω εισοδημάτων, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι 
διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου. 

8. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών θα καθοριστούν η λογιστική εμφάνιση 
και ο τρόπος παρακολούθησης των αποθεματικών, που σχηματίζουν οι επιχειρήσεις από τα 
κέρδη κάθε χρήσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου. 
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9.16 Επί ημεδαπών ΑΕ, ΕΠΕ και συνεταιρισμών, των οποίων τα κέρδη 
προσδιορίζονται τεκμαρτώς με τις διατάξεις του άρθρου 34, σε περίπτωση που μετά την έγκριση 
του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών της οικείας διαχειριστικής χρήσης από τη Γενική 
Συνέλευση και την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του παρόντος, απομένει υπόλοιπο 
κερδών που δεν φορολογήθηκε στο νομικό πρόσωπο και εμφανίζεται στο λογαριασμό 
"Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων", το σαράντα τοις εκατό (40%) 
αυτού φορολογείται στο νομικό πρόσωπο με τους συντελεστές φορολογίας που προβλέπονται 
από το άρθρο 109, κατά περίπτωση. Προς τούτο, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται για τα κέρδη 
αυτά να υποβάλει ιδιαίτερη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος του ένατου μήνα 
από τη λήξη της οικείας διαχειριστικής χρήσης και να καταβάλει το φόρο που προκύπτει σε 
τρεις (3) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της 
εμπρόθεσμης δήλωσης και οι υπόλοιπες δύο την τελευταία εργάσιμη ημέρα των δύο επόμενων 
μηνών.  

Επί του φόρου που προκύπτει από τη δήλωση αυτή, δεν ενεργείται βεβαίωση 
προκαταβολής φόρου εισοδήματος. Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή του 
οφειλόμενου φόρου θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Με την 
καταβολή του φόρου αυτού για το μέρος των φορολογηθέντων κερδών εξαντλείται κάθε 
φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων ή εταίρων ή μελών, κατά 
περίπτωση. Τα φορολογηθέντα αυτά κέρδη, μετά την αφαίρεση του φόρου που καταβάλλεται, 
εμφανίζονται σε ειδικούς λογαριασμούς στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης και δύνανται 
οποτεδήποτε να διανεμηθούν ή να κεφαλαιοποιηθούν, χωρίς περαιτέρω φορολογική 
επιβάρυνση. 

10. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις 
επιχειρήσεις των περ. β' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 101 για τα πέραν των τεκμαρτών κέρδη 
της οικείας διαχειριστικής χρήσης που δεν φορολογήθηκαν κατά την υποβολή της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 107. 

11.17 Για τις αλλοδαπές εταιρίες και οργανισμούς που αναλαμβάνουν την εργοληπτική 
κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων στην Ελλάδα, για τις οποίες έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13, με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ίδιου άρθρου 
παρακράτηση φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των 
επιχειρήσεων αυτών μόνο για τα προσδιοριζόμενα με το άρθρο 34 τεκμαρτά κέρδη. Σε 
περίπτωση πραγματοποίησης κερδών από τις εργασίες τους στην Ελλάδα πέραν των 
φορολογουμένων τεκμαρτών κερδών, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των παρ. 9 και 10 
του άρθρου αυτού για το μέρος των κερδών που δεν φορολογήθηκε». 
 

Όπως παρατηρούμε, με την παράγραφο 1 του άρθρου 106 προβλέπεται κατ’ αρχήν η 
αφαίρεση από τα κέρδη που εμφανίζονται στον Ισολογισμό των κερδών που 
ενδεχομένως απέκτησε η ανώνυμη εταιρία και γενικά κάποιο νομικό πρόσωπο από 
άλλη ημεδαπή εταιρία, τα κέρδη της οποίας φορολογούνται είτε με βάση το άρθρο 
αυτό είτε με βάση το άρθρο 10. Με άλλα λόγια, αν η ανώνυμη εταιρία απέκτησε 
εισοδήματα από μερίσματα άλλης ημεδαπής Α.Ε., ή από τη συμμετοχή της σε 
ημεδαπή ΕΠΕ ή σε ημεδαπή προσωπική εταιρία ή κοινοπραξία, τα κέρδη αυτά θα 
πρέπει να αφαιρεθούν γιατί έχουν φορολογηθεί στο όνομα αυτών των νομικών 
προσώπων. Ειδάλλως, θα είχαμε επιβολή διπλής φορολογίας στο ίδιο εισόδημα.   

Αν τώρα μεταξύ των εισοδημάτων της δραστηριότητας ή των δραστηριοτήτων της, 
που η ανώνυμη εταιρία απέκτησε κατά την διαχειριστική περίοδο, περιλαμβάνονται 
                                                 
16 Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 106 προστέθηκαν με την § 4 του άρθρου 7 του Ν.2579/1998 και 
έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την § 5 του ίδιου άρθρου και νόμου, για τα κέρδη που προκύπτουν από 
διαχειρίσεις που κλείνουν οι επιχειρήσεις με 31/12/1997 συμπεριλαμβανομένης και μετά.   
17 Η § 11 του άρθρου 106 προστέθηκε με την § 4 του άρθρου 7 του Ν.2579/1998 και έχει εφαρμογή για 
τεχνικά έργα που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις αυτές από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και μετά, 
δηλ. από 17/2/1998.  
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και έσοδα αφορολόγητα (π.χ. κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια) ή κέρδη 
προσδιορισθέντα ή φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο και παράλληλα η ανώνυμη 
εταιρία διανέμει κέρδη με οποιαδήποτε μορφή (μερίσματα, αμοιβές κ.λπ.), τότε με 
βάση τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 106 θα πρέπει στα φορολογητέα να 
προσθέσουμε το μέρος των αφορολόγητων εσόδων ή των κερδών που 
προσδιορίστηκαν ή φορολογήθηκαν με ειδικό τρόπο, που αναλογεί στα διανεμόμενα 
κέρδη μετά την αναγωγή του εξευρισκομένου αυτού ποσού σε μικτό ποσό, με την 
προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου. Τα πιο πάνω δεν εφαρμόζονται κατά 
ρητή διάταξη του νόμου για τις τραπεζικές και ασφαλιστικές Α.Ε., καθώς γι’ αυτές 
προβλέπεται από το άρθρο 99 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ειδικός τρόπος 
προσδιορισμού του αντικειμένου φορολογίας τους.   

Ως «προσδιορισθέντα κατ’ ειδικό τρόπο καθαρά κέρδη» λαμβάνονται τα κέρδη των 
τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων που προσδιορίζονται τεκμαρτά σύμφωνα με 
το άρθρο 34 του Ν. 2238/94 με την εφαρμογή του οριζόμενου, κατά περίπτωση, 
συντελεστή καθαρού κέρδους επί των ακαθάριστων εσόδων. Όμως, αυτό ισχύει μόνο 
για τα δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που έχουν αναληφθεί μέχρι και την 31η 
Δεκεμβρίου του 2001 καθώς από την 1η Ιανουαρίου του 2002 και μετά, τα 
φορολογητέα κέρδη των υπόψη νομικών προσώπων που ασχολούνται με τις πιο πάνω 
εργασίες προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.2238/94, για τα έργα ή τις 
οικοδομές που ανεγείρουν. Συνεπώς, το ενδιαφέρον εφαρμογής της παρ. 3 του 
άρθρου 106 περιορίζεται κυρίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ανώνυμη εταιρία 
προβαίνει σε διανομή κερδών (με την τακτική γενική συνέλευση) και στη 
διαρρεύσασα χρήση είχε αποκτήσει και κέρδη φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο που 
είναι ως επί το πλείστον τα κέρδη από πώληση μετοχών μη εισηγμένων (5% φόρος 
στην αξία πώλησης των μεταβιβαζόμενων μετοχών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 
του άρθρου 13 του Ν. 2238/94).    

Επίσης, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η έννοια των αφορολόγητων εσόδων 
περιλαμβάνει αυτά που πράγματι είναι αφορολόγητα βάσει νόμου αλλά και χωρίς 
κανένα περιορισμό. Με άλλα λόγια, για την εφαρμογή των διατάξεων της 
παραγράφου 2 του άρθρου 106 δεν πρέπει να θεωρήσουμε ως αφορολόγητο έσοδο 
οποιοδήποτε έσοδο για το οποίο η ανώνυμη εταιρία δεν φορολογήθηκε γιατί αυτό 
μπορεί να μην έχει την έννοια του εισοδήματος. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η ωφέλεια (έκπτωση) που αποκτά συνήθως το νομικό πρόσωπο 
όταν καταβάλει εφάπαξ, εντός της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης το οφειλόμενο 
ποσό που προκύπτει από αυτή. Το ποσό της έκπτωσης εμφανίζεται αναγκαστικά σε 
λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.  

Ανάλογη είναι και η μεταχείριση για τα εισοδήματα που είναι μεν αφορολόγητα αλλά 
θα πρέπει, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος, να εμφανιστούν σε λογαριασμό 
αφορολόγητου αποθεματικού για να τύχουν της απαλλαγής (π.χ. αφορολόγητα 
αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων, υπεραξία 
από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. βάσει του άρθρου 38 του 
Ν.2238/94, υπεραξία από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου το οποίο 
ιδιοχρησιμοποιείται ή είχε ιδιοχρησιμοποιηθεί βάσει της περ. ζ΄ της παρ.3 του άρθρου 
28 του Ν.2238/94, υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε 
εταιρία Leasing, για το οποίο στη συνέχεια συνάπτεται σύμβαση χρηματοδοτικής 
μίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης, βάσει της περ. ζ΄ της παρ.3 του άρθρου 28 
του Ν.2238/94 κ.λπ.). 
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Ως κέρδη στα οποία πρέπει να προστίθενται τα αφορολόγητα έσοδα ή τα κέρδη 
προσδιορισθέντα ή φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο που αντιστοιχούν στα 
διανεμόμενα, είναι κατά ρητή διατύπωση του νόμου τα φορολογητέα, δηλαδή τα 
καθαρά κέρδη της ανώνυμης εταιρίας, όπως αυτά προκύπτουν από τον Ισολογισμό με 
την προσθήκη σε αυτά των λογιστικών διαφορών (δαπανών, μη αναγνωριζομένων) 
και περαιτέρω την αφαίρεση των κερδών από συμμετοχές όπως αναλύθηκε πιο πάνω.  

Στην περίπτωση βεβαίως που το νομικό πρόσωπο αποφασίσει τη μη διανομή κερδών, 
τότε τα αφορολόγητα έσοδα θα εμφανισθούν σε λογαριασμό αφορολόγητου 
αποθεματικού και θα φορολογηθεί για τα φορολογούμενα έσοδα. Όμως θα πρέπει να 
επισημανθεί ότι δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια του νομικού προσώπου αν 
μοιράσει κέρδη να αποφασίσει ότι η διανομή θα γίνει από τα φορολογούμενα μόνο 
εισοδήματά του γιατί οι σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 106 είναι σαφείς 
και ορίζουν ότι εφόσον γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο διανομή κερδών, τότε θα 
πρέπει υποχρεωτικά να προσδιορισθούν και τα αφορολόγητα ή τα προσδιορισθέντα ή 
φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο που εμπεριέχονται στα διανεμόμενα και να 
προστεθούν στα φορολογητέα κέρδη μετά την αναγωγή σε μικτό ποσό με την 
προσθήκη του αναλογούντος φόρου.  

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα: 

 

Παράδειγμα  

Έστω ότι η εταιρία «Έβρος Α.Ε.» κατά τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2006- 
31/12/2006 πραγματοποίησε καθαρά κέρδη βάσει Ισολογισμού 3.000.000 ευρώ, στα 
οποία περιλαμβάνονται κέρδη 300.000 ευρώ τα οποία προέκυψαν από την πώληση 
μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. 

Επίσης, στα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας περιλαμβάνονται και 200.000 ευρώ από 
κέρδη ημεδαπών κεφαλαίων. Το Δ.Σ. πρότεινε τη διανομή στους μετόχους 600.000 
ευρώ. Τέλος, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δηλώνει 60.000 ευρώ ως 
λογιστικές διαφορές. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, τα φορολογητέα κέρδη της «Έβρος Α.Ε.» 
προσδιορίζονται ως εξής: 

 
Καθαρά κέρδη βάσει Ισολογισμού  3.000.000
Πλέον δηλωθείσες λογιστικές διαφορές  60.000
Δηλωθέντα καθαρά κέρδη  3.060.000
Μείον:  
α. Αφορολόγητα έσοδα 200.000 
β. Κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α.  300.000 (500.000)
Καθαρά κέρδη  2.560.000

 
Περαιτέρω επειδή η εταιρία πραγματοποίησε και έσοδα αφορολόγητα και παράλληλα 
προβαίνει σε διανομή κερδών 600.000 ευρώ, στα φορολογητέα κέρδη των 2.560.000 
ευρώ πρέπει να προστεθεί και το μέρος των πιο πάνω εισοδημάτων που αναλογεί στα 
διανεμόμενα κέρδη μετά την αναγωγή του εξευρισκομένου αυτού ποσού σε μικτό 
ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου. Σύμφωνα με τα παραπάνω 
και δεδομένου ότι ο συντελεστής φορολογίας είναι 29%, έχουμε: 
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Αφορολόγητα έσοδα που αναλογούν στα διανεμόμενα κέρδη 
α. Διανεμόμενα 600.000 x αφορ. έσοδα 200.000   = 40.000
                Κ.Κ. Ισολογισμού 3.000.000  
β. Πλέον του αναλογούντος φόρου  

40.000 x 29/71 =   16.338
  56.338
  

Φορολογητέα Κέρδη = 2.560.000 + 56.338 = 2.616.338 
 
Στην περίπτωση που η ανώνυμη εταιρία εκτός από τα αφορολόγητα έσοδα έχει και 
έσοδα από συμμετοχές από άλλη ημεδαπή εταιρία ή από μερίσματα άλλης ημεδαπής 
ανώνυμης εταιρίας, είναι αυτονόητο ότι στα κέρδη που διανέμονται υπό μορφή 
μερισμάτων, αμοιβών Δ.Σ. κ.λπ. περιλαμβάνονται, εκτός από τα κέρδη που 
προέρχονται από τη δραστηριότητα του νομικού προσώπου και μερίσματα από τις 
συμμετοχές αλλά και αφορολόγητα έσοδα. Για το λόγο αυτό, με τις διατάξεις του 
δευτέρου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 106 προβλέπεται, ότι για τον προσδιορισμό 
των διανεμομένων κερδών που αναλογούν στα εισοδήματα των παρ. 2 (αφορολόγητα 
έσοδα) και 3 (κέρδη φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο), λαμβάνονται υπόψη τα 
συνολικά κέρδη που προκύπτουν από τον Ισολογισμό, στον οποίο βέβαια 
περιλαμβάνονται και τα κέρδη από συμμετοχές.   

Επίσης, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι ενδεχόμενο, τα κέρδη του Ισολογισμού 
να είναι μικρότερα από τα αφορολόγητα έσοδα ή τα προσδιορισθέντα ή 
φορολογηθέντα κέρδη με ειδικό τρόπο που πραγματοποίησε η ανώνυμη εταιρία κατά 
τη διαρρεύσασα χρήση και ταυτόχρονα να λαμβάνει χώρα διανομή κερδών. Στην 
περίπτωση αυτή, με τις διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ.2, ορίζεται 
ότι σε φόρο υπόκεινται τα διανεμόμενα, μετά την υπαγωγή αυτών σε μικτό ποσό, με 
την προσθήκη και του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Επιπλέον, η ζημία που 
προκύπτει μετά τη λογιστική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν, που 
γίνεται με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, μεταφέρεται για 
συμψηφισμό με κέρδη των πέντε (5) επομένων χρήσεων κατά τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 4 του Ν.2238/94.  

Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παρατίθεται το εξής παράδειγμα: 

 

Παράδειγμα 

Έστω ότι Α.Ε. πραγματοποίησε κατά τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2006 – 31/12/2006 
καθαρά κέρδη βάσει Ισολογισμού 50.000 ευρώ και μεταξύ των πραγματοποιηθέντων 
ακαθάριστων εσόδων περιλαμβάνονται και 88.000 ευρώ αφορολόγητα έσοδα. Το 
Δ.Σ. προτείνει προς τη γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερισμάτων 
17.000 ευρώ και αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. 6.000 ευρώ.  

Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006 δηλώνονται από την 
εταιρία και δαπάνες μη αναγνωριζόμενες προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα 
9.000 ευρώ.  

Με βάση τα ανωτέρω αριθμητικά δεδομένα, προκύπτουν τα εξής: 
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Καθαρά κέρδη βάσει Ισολογισμού  50.000
Πλέον δηλωθείσες λογιστικές διαφορές  9.000

Δηλωθέντα καθαρά κέρδη  59.000
Μείον αφορολόγητα έσοδα  (88.000)
Ζημία μετά φορολογική αναμόρφωση  (29.000)
Διανεμόμενα κέρδη  
α. Μερίσματα 17.000 
β. Αμοιβές μελών Δ.Σ. 6.000 23.000
Πλέον φόρος που αναλογεί στα διανεμόμενα  

(23.000 x 29)  9.394
71  

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ  32.394
  
Στη συνέχεια, στο άρθρο 106, περιγράφονται επίσης οι φορολογικές υποχρεώσεις που 
δημιουργούνται όταν διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται αφορολόγητα αποθεματικά 
τα οποία εμφανίζονται στον Ισολογισμό της ανώνυμης εταιρίας. Τα αποθεματικά 
αυτά φορολογούνται στο όνομα του νομικού προσώπου κατά το χρόνο που 
αποφασίζεται η διανομή ή κεφαλαιοποίηση με τις γενικές διατάξεις, δηλαδή με το 
συντελεστή φορολογίας του νομικού προσώπου που ορίζεται στο άρθρο 109 του 
Ν.2238/94 και που ισχύει κατά τον παραπάνω κρίσιμο χρόνο διανομής ή 
κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού αφού προηγουμένως αναχθεί σε μικτό ποσό με 
την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου εισοδήματος. Επίσης, θα πρέπει να 
σημειώσουμε ότι το ποσό του αφορολόγητου αποθεματικού που αποφασίζει η Γ.Σ. να 
διανέμει θεωρείται πάντα ότι είναι καθαρό (ελεύθερο φόρου) και γι’ αυτό το λόγο, οι 
διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 106 επιβάλλουν την αναγωγή αυτού πρώτα σε μικτό 
ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό ποσού φόρου και στη συνέχεια τη 
φορολόγηση του προκύπτοντος συνολικού ποσού. Προκειμένου να κατανοηθούν 
καλύτερα οι παραπάνω διατάξεις, παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα. 

 

Παράδειγμα 

Στον Ισολογισμό της εταιρίας «ΑΛΦΑ Α.Ε.» της 31/12/2005 εμφανίζεται 
αφορολόγητο αποθεματικό ύψους 500.000 ευρώ από κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων. 
Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 30/08/2006 αποφασίζεται η 
διανομή του ποσού αυτού στους μετόχους. 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και με δεδομένο ότι ο συντελεστής φορολογίας 
είναι 29%, το καθαρό ποσό που θα δοθεί στους μετόχους είναι €355.000 (500.000 x 
71%) και στο Δημόσιο θα καταβληθεί φόρος €145.0000 (500.000 x 29%). 

Αν βεβαίως από το ποσό των 500.000 ευρώ διανεμόταν μόνο το ποσό των 300.000 
ευρώ (καθαρό), τότε θα είχαμε αναγωγή αυτού σε μικτό ποσό και στη συνέχεια την 
εφαρμογή του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας.  

Δηλαδή:  

Καθαρό διανεμόμενο ποσό  300.000,00
Αναγωγή αυτού σε μικτό    
300.000 x 29/71  122.535,21
  422.535,21
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Οφειλόμενος φόρος: 422.535,21 x 29% =   122.535,21
 
και στο λογαριασμό του αφορολόγητου αποθεματικού θα παραμείνει το ποσό των 
77.464,79 (500.000 – 422.535,21). 

Η ανώνυμη εταιρία υποχρεούται, για την απόδοση του οφειλόμενου φόρου, να 
υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 107 του ν.2238/94 (το οποίο 
παρατίθεται στη συνέχεια) μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα, από 
αυτόν μέσα στον οποίο λαμβάνεται η απόφαση για τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση των 
αποθεματικών. Ο φόρος που προκύπτει υποβάλλεται σε τρεις ίσες μηνιαίες δόσεις, 
από τις οποίες,  η πρώτη ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες 
δύο την τελευταία εργάσιμη μέρα των δύο επόμενων, από την υποβολή της δήλωσης 
μηνών. 

Επειδή η πιο πάνω δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι δήλωση του άρθρου 107 
του Ν.2238/94, θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 110 
του ίδιου νομοθετήματος, σύμφωνα με τις οποίες, αν δεν καταβληθεί το 1/3 του 
οφειλόμενου φόρου ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, αυτή θεωρείται 
απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.  

Με την καταβολή του πιο πάνω φόρου από την ανώνυμη εταιρία εξαντλείται, κατά 
ρητή διατύπωση του νόμου, η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα 
διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αφορολόγητα αποθεματικά.  

Όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα 
εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών και οργανισμών, 
σε περίπτωση που πιστώνουν το κεντρικό κατάστημα στην αλλοδαπή ή όταν 
αναλαμβάνουν ή εξάγουν στο εξωτερικό κέρδη ή αποθεματικά που δεν έχουν 
φορολογηθεί στη χώρα μας στο όνομα του υποκαταστήματος, ανεξάρτητα του χρόνου 
σχηματισμού τους. Η δήλωση για την απόδοση του οφειλόμενου φόρου υποβάλλεται 
στη Δ.Ο.Υ. μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του 
οποίου γίνεται η πίστωση ή η εξαγωγή στο εξωτερικό των κερδών ή αποθεματικών 
και ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω.   

Όμως, υπάρχουν αφορολόγητα αποθεματικά που κατά την κεφαλαιοποίησή τους είτε 
δεν οφείλεται φόρος είτε φορολογούνται με μειωμένο συντελεστή φορολογίας (έναντι 
του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων). Τέτοια 
αποθεματικά, που κατά την κεφαλαιοποίησή τους δεν οφείλεται φόρος, αναφέρονται 
αναλυτικά στις παραπάνω διατάξεις του άρθρου 106.   

Επιπρόσθετα, σημειώνουμε ότι σε περίπτωση διάλυσης ημεδαπής Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 
θεωρείται ως κέρδος, το οποίο φορολογείται στο όνομα του νομικού προσώπου, το 
ποσό που λαμβάνουν οι μέτοχοι πέραν του πράγματι καταβληθέντος και μη 
επιστραφέντος  σε αυτούς μετοχικού κεφαλαίου και των κερδών που έχουν υπαχθεί 
σε φορολογία με βάση τις διατάξεις του N.2238/94. 

Ως ποσό που πραγματικά καταβάλλεται από τους μετόχους θεωρείται το μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρίας προσαυξημένο κατά τα αποθεματικά που σχηματίσθηκαν από 
την υπέρ το άρτιο καταβολή των μετόχων.  

Έπειτα,  περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται ο φόρος στα φορολογητέα 
κέρδη της ανώνυμης εταιρίας (άρθρο 109 του Ν.2238/94) καθώς και η διαδικασία 
που απαιτείται για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης από τις ανώνυμες εταιρίες 
με βάση το άρθρο 107 του Ν.2238/94. 
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2.8 Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ 
ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ Α.Ε. 

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2238/94, ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται στο 
συνολικό φορολογητέο εισόδημα της ανώνυμης εταιρίας, της εταιρίας περιορισμένης 
ευθύνης κ.λπ. με συγκεκριμένους φορολογικούς συντελεστές, οι οποίοι διαφέρουν 
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την έναρξη της χρήσης. 

 

Α.Ε., Ε.Π.Ε.....…(νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 
Ν.2238/94) 

 
Διαχειριστική Χρήση Συντελεστής φορολογίας 

Μέχρι 31/12/2004 35%
Από 1/1/2005 – 31/12/2005 32%
Από 1/1/2006 – 31/12/2006 29%

Από 1/1/2007 και μετά 25%
 
Επιπλέον, επιβάλλεται και συμπληρωματικός φόρος στο εισόδημα από ακίνητα που 
αποκτούν τα νομικά πρόσωπα πέραν του κυρίου φόρου που επιβάλλεται στα 
συνολικά καθαρά κέρδη τους. Ο συμπληρωματικός αυτός φόρος υπολογίζεται με 
συντελεστή 3% στο ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα και δε μπορεί να υπερβεί το 
ποσό του κύριου φόρου εισοδήματος που αναλογεί στο συνολικό φορολογητέο 
εισόδημα του νομικού προσώπου. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που 
αφορούν, όμως, μόνο τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  

2.8.1 Εκπτώσεις από το Φόρο Εισοδήματος  
Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα και 
του συμπληρωματικού φόρου εκπίπτουν (παρ.4 του άρθρου 109 Ν.2238/94): 

1. Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε από το νομικό πρόσωπο στο 
εισόδημα που υπόκειται σε φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12, 
13 παρ. 1 και 2, 55, 111 και 114.  

2. Ο φόρος που αναλογεί στο μέρος των φορολογηθέντων με ειδικό τρόπο με 
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης εισοδημάτων που διανέμονται και 
με τα οποία έχουν προσαυξηθεί τα φορολογητέα κέρδη του νομικού 
προσώπου, σύμφωνα με τις παρ. 1-3 του άρθρου 106 του Ν.2238/94. Ειδικά 
όμως για τις τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρίες προβλέπεται ότι αυτές θα 
εκπίπτουν από το συνολικό φόρο του νομικού προσώπου το ποσό του φόρου 
που παρακρατήθηκε ή προεισπράχθηκε για εισοδήματα φορολογηθέντα με 
ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και το οποίο 
αναλογεί στη χρονική περίοδο που οι παραπάνω εταιρίες είχαν στο 
χαρτοφυλάκιο κυριότητάς τους τίτλους επενδύσεων που παράγουν τα 
εισοδήματα αυτά.   

3. Ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα 
που προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φορολογία στην Ελλάδα. Ο φόρος 
αυτός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί – κατά ρητή διατύπωση του νόμου – να 
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είναι ανώτερος από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό 
στην Ελλάδα.  

Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε 
είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί, η επιπλέον διαφορά 
συμψηφίζεται στο υπόλοιπο ποσό που ενδεχόμενα προκύπτει για βεβαίωση, 
δηλαδή στην προκαταβολή φόρου εισοδήματος του επόμενου οικονομικού 
έτους που βεβαιώνεται με βάση το άρθρο 111 του Ν.2238/94, που αναλύεται 
στη συνέχεια.  

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις κατά τις οποίες το ίδιο το νομικό πρόσωπο αποδίδει 
κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης στο Δημόσιο φόρο εισοδήματος έναντι 
του τελικά οφειλόμενου φόρου εισοδήματος. Αντιπροσωπευτικές τέτοιες περιπτώσεις 
είναι η απόδοση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 Ν. 2238/94, φόρου 20% επί 
της υπεραξίας που προκύπτει από την πώληση εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε., εταιρικών 
μεριδίων προσωπικών εταιριών, από την εκχώρηση «σήματος» και άλλων 
δικαιωμάτων σχετικών με την άσκηση επιχείρησης, επί της υπεραξίας από την 
πώληση κλάδου επιχείρησης, επί του ποσού που εισπράττει, πέρα από τα μισθώματα, 
η εκμισθώτρια επιχείρηση από το μισθωτή σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου, επί των 
τόκων που εισπράττει το νομικό πρόσωπο από φυσικά πρόσωπα (π.χ. από δάνειο που 
έχει χορηγήσει σε υπάλληλο ή από εγγυητή κ.λπ.). Στις περιπτώσεις αυτές, παρά το 
γεγονός ότι ο φόρος δεν έχει παρακρατηθεί από τρίτο, όπως προβλέπεται από τις 
διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 109, αφαιρείται από τον αναλογούντα φόρο για την 
εξεύρεση του τελικά οφειλόμενου φόρου από το νομικό πρόσωπο, γιατί σε αντίθετη 
περίπτωση θα οδηγούμασταν στην αντισυνταγματική λύση επιβολής διπλής 
φορολογίας επί του αυτού εισοδήματος.  

Την ίδια φορολογική αντιμετώπιση έχει και ο φόρος 5% που ενδεχόμενα έχει 
καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του Ν.2238/94, επί 
της αξίας των πωληθεισών μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο (ημεδαπό ή 
αλλοδαπό), παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις (άρθρο 13 παρ.2) δεν 
αναφέρονται ξανά στην παρ.4 του άρθρου 109. Επισημαίνεται, ότι στη συγκεκριμένη 
περίπτωση δεν εκπίπτει ολόκληρο το ποσό φόρου 5% που έχει αποδοθεί αλλά μόνο 
το μέρος που αντιστοιχεί στα διανεμόμενα κέρδη (υπεραξία) από την πώληση 
μετοχών, αφού σύμφωνα με το άρθρο 106 μόνο μέρος της υπεραξίας αυτής 
(διανεμόμενης) προστίθεται στα φορολογητέα κέρδη του νομικού προσώπου.     

2.8.2 Προκαταβολή Φόρου 
Κατά την υποβολή της δηλώσεως φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου της 
Α.Ε. βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως καταβλητέα προκαταβολή φόρου ποσό 
ίσο προς το 65% του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα της διαχειριστικής περιόδου 
που έληξε. Η βεβαίωση της παραπάνω προκαταβολής γίνεται έναντι του φόρου επί 
του εισοδήματος της διανυόμενης διαχειριστικής περιόδου. Για τις τραπεζικές 
ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, το ποσοστό της προκαταβολής ανέρχεται σε 80% 
(άρθρο 111 παρ.1 του Ν.2238/94).  

Επίσης, προβλέπεται βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος και στην 
περίπτωση που υποβάλλεται προσωρινή δήλωση με βάση την περίπτ. γ΄ της § 2 του 
άρθρου 107 του Ν.2238/94 από τα νομικά πρόσωπα που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση 
(άρθρο 111 παρ.2 του Ν.2238/94) . Επομένως, όταν η εκκαθάριση της Α.Ε. διαρκεί 
πέραν του έτους, με την προσωρινή δήλωση φορολογίας του νομικού προσώπου που 
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υποβάλλεται για τα εισοδήματα κάθε έτους εντός μηνός από τη λήξη αυτού θα 
βεβαιώνεται εκτός από το φόρο εισοδήματος και προκαταβολή.  

Ακόμη, όπως έχει γίνει πάγια δεκτό, σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης 
επιχειρήσεων, η μετατρεπόμενη ή οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις παύουν να 
υφίστανται κατά το χρόνο της μετατροπής ή συγχώνευσης και δημιουργείται νέο 
νομικό πρόσωπο. Επομένως, σε περίπτωση συγχώνευσης Α.Ε. σε νέα Α.Ε. σε βάρος 
των συγχωνευθέντων θα βεβαιωθεί με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος (για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι του χρόνου συγχώνευσης) 
και προκαταβολή φόρου εισοδήματος, από το οφειλόμενο ποσό της οποίας θα 
καταβληθεί με την υποβολή της δήλωσης το 1/5 αυτής.  

Επίσης, με την παρ.3 του άρθρου 111 του Ν.2238/94 ορίζεται ότι από το ποσό που 
πρέπει να βεβαιωθεί σύμφωνα με τα συγκεκριμένο άρθρο, δηλαδή από το 65% του 
κύριου και του συμπληρωματικού φόρου ή από το 80% αυτών των φόρων 
προκειμένου για ημεδαπές τραπεζικές Α.Ε. και υποκαταστήματα αλλοδαπών 
τραπεζών στην Ελλάδα, αφαιρούνται μεν οι φόροι που εισπράττονται στην πηγή με 
παρακράτηση, αλλά δεν αφαιρούνται οι φόροι που έχουν παρακρατηθεί σε 
εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί με ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής 
υποχρέωσης. Συνεπώς, αν κάποιο νομικό πρόσωπο έχει αποκτήσει εισοδήματα που 
έχουν φορολογηθεί με ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και 
στα εισοδήματα αυτά έχει γίνει παρακράτηση φόρου, π.χ. Α.Ε. απέκτησε τόκους από 
καταθέσεις σε τράπεζα στην Ελλάδα στους οποίους έχει γίνει παρακράτηση φόρου με 
συντελεστή 15%, κατά τον υπολογισμό της προκαταβολής από το 65% του κύριου 
και του συμπληρωματικού φόρου δεν επιτρέπεται να αφαιρεθεί ο φόρος που έχει 
παρακρατηθεί από την τράπεζα.  

Στη συνέχεια, στην παρ. 6 του εν λόγω άρθρου, αναφέρεται ότι δεν υπολογίζεται 
προκαταβολή φόρου 65% ή 80% ανάλογα την περίπτωση (έναντι του φόρου επί του 
εισοδήματος της διανυόμενης χρήσης) για τα κέρδη που διανέμουν με οποιαδήποτε 
μορφή (μερίσματα, αμοιβές μελών Δ.Σ. κ.λπ.) ή κεφαλαιοποιούν οι ημεδαπές Α.Ε. οι 
οποίες απαλλάσσονται βάσει ειδικών διατάξεων νόμων του φόρου εισοδήματος. Το 
ίδιο ισχύει και για τα αποθεματικά των νομικών προσώπων τα οποία διανεμόμενα ή 
κεφαλαιοποιούμενα φορολογούνται σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 106 του 
Ν. 2238/94, δηλαδή: 

• για αφορολόγητα αποθεματικά ανεξάρτητα από το χρόνο σχηματισμού τους 
τα οποία διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται από ημεδαπές Α.Ε., Ε.Π.Ε. και 
συνεταιρισμούς και 

•  για αποθεματικά που διανέμουν ή κεφαλαιοποιούν οι ημεδαπές Α.Ε., Ε.Π.Ε. 
ή συνεταιρισμοί και τα οποία έχουν σχηματισθεί από εισοδήματα που έχουν 
φορολογηθεί με ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.  

Τέλος, αναφορικά με την προκαταβολή φόρου, πρέπει να σημειώσουμε ότι γενικά για 
τα νομικά πρόσωπα που ιδρύονται από 1/1/2005 και μετά, ο συντελεστής 
υπολογισμού της προκαταβολής φόρου μειώνεται κατά 50% κατά τα 3 πρώτα 
οικονομικά έτη. Κατά συνέπεια, μετά την εφαρμογή της προβλεπόμενης πιο πάνω 
μείωσης τα υπόψη ποσοστά διαμορφώνονται σε 40% για τη βεβαίωση προκαταβολής 
στις τραπεζικές ημεδαπές Α.Ε. και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών και σε 
32,5% για τη βεβαίωση προκαταβολής στα λοιπά νομικά πρόσωπα. Διευκρινίζεται ότι 
από το ποσό που προκύπτει σύμφωνα με τα πιο πάνω θα αφαιρούνται στη συνέχεια 

 41



 

τα ποσά που αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 111 του Ν.2238/94, δηλαδή οι 
παρακρατηθέντες φόροι.  

Τα παραπάνω, όμως, σχετικά με τη μείωση του συντελεστή υπολογισμού της 
προκαταβολής φόρου, δεν εφαρμόζονται για τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται 
από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις 
οποιουδήποτε νόμου. Επίσης, τα πιο πάνω μειωμένα ποσοστά προκαταβολής φόρου 
εισοδήματος εφαρμόζονται μόνο για τα πρώτα 3 οικονομικά έτη από τη δήλωση 
έναρξης εργασιών του νομικού προσώπου. Μετά την παρέλευση των 3 πρώτων 
οικονομικών ετών από τη δήλωση έναρξης του νομικού προσώπου, η προκαταβολή 
θα βεβαιώνεται πλέον με τα ποσοστά που ισχύουν για όλα τα νομικά πρόσωπα, 
δηλαδή 65%, το οποίο αυξάνεται σε 80%, όταν πρόκειται για τραπεζικές ημεδαπές 
Α.Ε. και υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών.  

2.9 ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Α.Ε. 
Κάθε ανώνυμη εταιρία (ημεδαπή ή αλλοδαπή, που λειτουργεί στην Ελλάδα και 
αποβλέπει στην απόκτηση οικονομικού ωφελήματος) υποχρεούται να υποβάλλει στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 107 του Ν.2238/94.  

Συγκεκριμένα, όλες οι ημεδαπές και αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες καθώς επίσης και 
οι αλλοδαπές που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν 
προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος στην αρμόδια για τη φορολογία τους  Δ.Ο.Υ.  μέχρι την 10η 
ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, για 
τα εισοδήματα που απέκτησαν μέσα σ’ αυτή (άρθρο 107 §2α Ν.2238/94). 

Επομένως, τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει 
την 31 Δεκεμβρίου, υποχρεούνται να υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματός τους μέχρι 10 Μαΐου του επόμενου έτους, ενώ αν η διαχειριστική τους 
περίοδος λήγει την 30 Ιουνίου, μέχρι 10 Νοεμβρίου. 

Η παραπάνω προθεσμία ισχύει και για όλες τις μετατρεπόμενες σε ανώνυμη εταιρία 
Ε.Π.Ε. καθώς και για τις συγχωνευόμενες με οποιονδήποτε τρόπο Α.Ε.(Ν.2166/1993, 
Ν.Δ. 1297/1972, 1039799/10359/Β0012/ΠΟΛ.1080/1994). Είναι αυτονόητο ότι σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις η δήλωση πρέπει να υποβάλλεται από την προερχόμενη από το 
μετασχηματισμό εταιρία για λογαριασμό και με την επωνυμία της μετατραπείσας ή 
συγχωνευθείσας. Ακόμη, η προθεσμία αυτή ισχύει και όταν γίνεται μετατροπή 
ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, σε ανώνυμη εταιρία με τις γενικές διατάξεις 
(1048879/10658/ΠΟΛ. 1255/2000).  

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (1046097 /10382 /Β0012 /ΠΟΛ.1125 
/10.5.2001 ΑΥΟ), που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να 
μεταφέρεται ειδικά για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες η ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας που ορίζεται πιο πάνω και η υποβολή της δήλωσης να γίνεται ανάλογα με 
το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του νομικού 
προσώπου. 

Συνεπώς,  

(i) Οι Α.Ε. των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 1, υποβάλλουν τη δήλωση 
φορολογίας εισοδήματός τους μέχρι την 10η Μαΐου. 
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(ii) Οι Α.Ε. των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 2, μέχρι την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 1. 

(iii) Οι Α.Ε. των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 3, μέχρι την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 2. 

(iv) Οι Α.Ε. των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 4, μέχρι την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 3. 

(v) Οι Α.Ε. των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 5, μέχρι την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 4. 

(vi) Οι Α.Ε. των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 6, μέχρι την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 5. 

(vii) Οι Α.Ε. των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 7, μέχρι την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 6. 

(viii) Οι Α.Ε. των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 8, μέχρι την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 7. 

(ix) Οι Α.Ε. των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 9, μέχρι την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 8. 

(x) Οι Α.Ε. των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στα ψηφία 10, 20, 30, 40 και 50, μέχρι 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 9. 

(xi) Οι Α.Ε. των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στα ψηφία 60, 70, 80, 90 και 00, μέχρι 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για τα ψηφία 10, 20, 
30, 40 και 50 . 

Το ίδιο ισχύει και για τα εγκαταστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών 
Α.Ε., εφόσον υφίσταται διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας 
μεταξύ Ελλάδος και της χώρας στην οποία βρίσκεται η έδρα της εταιρίας και 
παράλληλα το υποκατάστημα υποχρεούται να υποβάλλει τη δήλωση σε μία από τις 
Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, ΦΑΕΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά ή ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, 
καθόσον από τις συμβάσεις αυτές απαγορεύεται η διακριτική μεταχείριση με βάση 
την υπηκοότητα.  

Επιπλέον, οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες που τελούν υπό εκκαθάριση υποχρεούνται 
να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εντός μηνός από τη λήξη του σταδίου (χρονικής 
περιόδου) της εκκαθαρίσεως για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο 
αυτή. Εάν το στάδιο της εκκαθαρίσεως διάρκεσε περισσότερο από ένα έτος, 
υποβάλλεται προσωρινή φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους εντός 
μηνός από τη λήξη αυτού και, επίσης, οριστική δήλωση μόλις λήξει το στάδιο της 
εκκαθαρίσεως (άρθρο 107 §2γ Ν.2238/94). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του 
Ν.2238/94, τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα, για τα οποία δεν επιβάλλεται από το 
νόμο εκκαθάριση, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση μέσα σ’ ένα μήνα από τη 
διάλυση και να περιλάβουν σε αυτή το συνολικό εισόδημα που έχει αποκτηθεί μέχρι 
το χρόνο της διάλυσής τους. Η δήλωση αυτή πρέπει σε κάθε περίπτωση να υποβληθεί 
πριν διατεθούν, με οποιονδήποτε τρόπο, τα περιουσιακά στοιχεία του νομικού 
προσώπου. Ο φόρος στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται εφάπαξ μαζί με την 
υποβολή της εμπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης (άρθρο 110 Ν.2238/94).  
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Επιπρόσθετα, εάν η Γ.Σ. των μετόχων, η οποία βάσει του νόμου είναι το αρμόδιο 
όργανο για τον τρόπο διανομής των κερδών, δεν συνέλθει εντός εξαμήνου από τη 
λήξη της χρήσης, προκειμένου να εγκρίνει την προταθείσα από το Δ.Σ. διανομή των 
κερδών, ή συνέρχεται και τροποποιεί αυτή, είναι αυτονόητο ότι δεν μεταβάλλεται το 
φορολογητέο εισόδημα της Α.Ε. που έχει ήδη δηλωθεί, εκτός της περίπτωσης βέβαια 
που μεταξύ των εισοδημάτων της Α.Ε. συμπεριλαμβάνονται και έσοδα αφορολόγητα 
ή εισοδήματα φορολογηθέντα ή προσδιορισθέντα με ειδικό τρόπο, αφού στην 
περίπτωση αυτή έχουν ήδη εφαρμοστεί οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 106 του 
Ν.2238/94.  

Ενόψει των ανωτέρω τροποποιήθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 107 του Ν.2238/94 
και με αυτή προβλέπεται πλέον ότι στις πιο πάνω περιπτώσεις οι Α.Ε. υποχρεούνται 
να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση εντός 30 ημερών από τη λήξη του εξαμήνου 
για τα φορολογητέα κέρδη που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 106. Ο φόρος και η προκαταβολή φόρου που τυχόν οφείλονται με βάση την 
τροποποιητική αυτή δήλωση καταβάλλονται σε 3 ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες 
η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης και οι υπόλοιπες 
δύο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των δύο επόμενων μηνών. Είναι αυτονόητο 
ότι θα προκύψει διαφορά φόρου, αν η Γ.Σ. των μετόχων εγκρίνει εντός του εξαμήνου 
τη διανομή μεγαλύτερου ποσού κερδών από εκείνο που είχε προτείνει το Δ.Σ. (στο 
οποίο συμπεριλαμβάνονται και έσοδα αφορολόγητα ή κέρδη προσδιορισθέντα ή 
φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο).  

Αντίθετα, σε περίπτωση που η Γ.Σ. των μετόχων εντός του εξαμήνου εγκρίνει τη 
διανομή μικρότερου ποσού κερδών ή δεν συνέλθει καθόλου, με την τροποποιητική 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβληθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω θα 
προκύψει επιστροφή φόρου. Επίσης, προβλέπεται ότι αν στη συνέχεια (μετά την 
παρέλευση του εξαμήνου) και πάντως μέσα στην ίδια χρήση εγκριθεί ολικά ή μερικά 
η διανομή των κερδών από τη Γ.Σ. των μετόχων, θα έχουν εφαρμογή οι παρ. 2 και 3 
του άρθρου 106 του Ν.2238/94. Έτσι, υποβάλλεται εντός 30 ημερών από το χρόνο 
έγκρισης της διανομής από τη Γ.Σ. συμπληρωματική δήλωση και ο οφειλόμενος 
φόρος καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης.  

2.9.1 Υπογραφή Δηλώσεως 
Η δήλωση συντάσσεται σε έντυπο που χορηγούν δωρεάν οι Δ.Ο.Υ. και υπογράφεται 
από το νόμιμο εκπρόσωπο της Α.Ε. (άρθρο 107 §6 Ν.2238/94). 

Επίσης, η δήλωση υπογράφεται υποχρεωτικά από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου ή 
από τον υπεύθυνο λογιστή που τηρεί τα βιβλία (άρθρα 49 §1 Ν.2065/92 και 31 §11 
Ν.2238/94).   

2.9.2 Αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. (κατά το άρθρο 108 του Ν.2238/94), στην οποία επιδίδεται η 
δήλωση φορολογίας της ανώνυμης εταιρίας είναι εκείνη της περιφέρειας στην οποία 
ευρίσκεται η έδρα της Α.Ε. Προκειμένου για αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες αρμόδια 
εφορία είναι η της περιφέρειας, όπου βρίσκεται η κύρια μόνιμη εγκατάσταση της 
αλλοδαπής ανώνυμης εταιρίας.  

Όταν σε μια πόλη υπάρχουν περισσότερες οικονομικές εφορίες, οι ανώνυμες εταιρίες 
που εδρεύουν στην πόλη αυτή υποβάλλουν τις δηλώσεις τους σε εκείνη την Δ.Ο.Υ. 
που έχει ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.  
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2.9.3 Καταβολή του Φόρου 
Από το οικονομικό έτος 2004 και μετά, τα ποσά του φόρου, της προκαταβολής, του 
συμπληρωματικού φόρου και των τελών ή εισφορών που οφείλονται από τα νομικά 
πρόσωπα με βάση τη δήλωση του άρθρου 107, καταβάλλονται σε 8 ίσες μηνιαίες 
δόσεις, από τις οποίες η μεν πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, ενώ 
οι υπόλοιπες 7 μέχρι την τελευταία εργάσιμη των 7 επόμενων μηνών από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής της δήλωσης (άρθρο 110 του Ν.2238/94). 

Όσον αφορά στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2005 και 
μετά, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνολικού ποσού της οφειλής που 
αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο με την εμπρόθεσμη δήλωση, παρέχεται 
έκπτωση ποσοστού 1,5% επί του καταβαλλόμενου ποσού.  

Επίσης, δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή των προβλεπόμενων ποσών 
θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Συνεπώς, στις 
περιπτώσεις που η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. με 
συστημένη επιστολή ή με δικαστικό επιμελητή, χωρίς να καταβληθεί ο οφειλόμενος 
φόρος, η δήλωση αυτή καταρχήν θα παραληφθεί από την υπηρεσία και στη συνέχεια 
θα επιστραφεί στην εταιρία ως απαράδεκτη.  

Ακόμη, αναφέρεται ότι τα υπό εκκαθάριση νομικά πρόσωπα, καθώς και τα 
διαλυόμενα για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόμο εκκαθάριση καταβάλλουν τον 
οφειλόμενο φόρο, την προκαταβολή φόρου κ.λπ. εφάπαξ με την υποβολή της 
εμπρόθεσμης προσωρινής ή οριστικής δήλωσης.  

2.9.4 Διαδικασία Βεβαίωσης  Φόρου 
Σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης του φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 113 του 
Ν.2238/94, εφαρμόζεται αναλόγως στα νομικά πρόσωπα η διαδικασία που 
εφαρμόζεται στα φυσικά πρόσωπα, η οποία περιγράφεται από τα παρακάτω άρθρα 
του αναφερόμενου νόμου: 

• Άρθρο 65 «Μεταγραφή δηλώσεων» 

• Άρθρο 66 «Φορολογικός έλεγχος» 

• Άρθρο 67 «Προσωρινός φορολογικός έλεγχος» 

• Άρθρο 68 «Έκδοση φύλλων ελέγχου» 

• Άρθρο 69 «Κοινοποίηση φύλλων ελέγχου» 

• Άρθρο 70 «Διοικητική επίλυση της διαφοράς» 

• Άρθρο 71 «Δικαστικός συμβιβασμός» 

• Άρθρο 72 «Μεταφορά φορολογητέας ύλης» 

• Άρθρο 74 «Βεβαίωση του φόρου» 

• Άρθρο 75 «Ακύρωση ή τροποποίηση οριστικής εγγραφής» 

• Άρθρο 79 «Υποχρεώσεις κομιστών τίτλων» 

• Άρθρο 80 «Υποχρεώσεις οφειλετών τόκων» 

• Άρθρο 81 «Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων, τραπεζών 
κ.λπ.» 
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• Άρθρο 83 «Υποχρεώσεις εκείνων που ενεργούν παρακράτηση φόρου» 

• Άρθρο 84 «Παραγραφή» 

• Άρθρο 85 «Φορολογικό απόρρητο» 

Επίσης, ομοίως και το άρθρο 73 του Ν.2238/94 εφαρμόζεται αναλόγως και για τις 
ημεδαπές Α.Ε., τους συνεταιρισμούς και τις ενώσεις συνεταιρισμών, με βάση το 
οποίο παρέχονται ορισμένα δικαιώματα στους φορολογούμενους των οποίων οι 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων έχουν 
υποβληθεί εμπρόθεσμα και κρίνονται ειλικρινείς (άρθρο 112 του Ν. 2238/94). 

2.9.5 Υποχρέωση Παρακράτησης  Φόρου 
Σχετικά με την υποχρέωση παρακράτησης φόρου, στο άρθρο 114 του Ν.2238/94, 
ορίζεται ότι οι ημεδαπές Α.Ε. και οι συνεταιρισμοί που διανέμουν κέρδη με τη μορφή 
μερισμάτων, προμερισμάτων, αμοιβών και ποσοστών εκτός μισθού στα μέλη του Δ.Σ. 
ή στους διευθυντές, καθώς και αμοιβές στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, δε θα 
διενεργούν παρακράτηση φόρου καθώς τα εισοδήματα αυτά είναι φορολογούμενα 
στο όνομα του νομικού προσώπου. Συνεπώς, με την καταβολή του οριζόμενου από το 
άρθρο 109 φόρου εισοδήματος επί των συνολικών κερδών επέρχεται εξάντληση της 
φορολογικής υποχρέωσης για τα πιο πάνω διανεμόμενα κέρδη. Επιπρόσθετα, με την 
καταβολή του οριζόμενου στην παράγραφο 3 του άρθρου 39 του Ν.3371/2005, τα 
διανεμόμενα  μερίσματα στους μετόχους της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου 
απαλλάσσονται ομοίως από το φόρο εισοδήματος.  

Επίσης, υποχρέωση παρακράτησης φόρου υπάρχει σε εισοδήματα από κινητές αξίες, 
όταν ο καταβάλλων ή δικαιούχος αυτών είναι νομικό πρόσωπο καθώς και υποχρέωση 
απόδοσής του στο Δημόσιο. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή θα εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.2238/94. Τονίζεται ότι για τους τόκους που 
εισπράττουν οι τράπεζες, δεν θα γίνεται παρακράτηση φόρου επί των τόκων αυτών, 
καθώς για τις τράπεζες θεωρούνται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και όχι 
ως εισόδημα από κινητές αξίες, επειδή προέρχονται από την κύρια δραστηριότητά 
τους.  

Ακόμη, ορίζεται στο συγκεκριμένο άρθρο 114 ότι εξαιρετικά αν ο δικαιούχος του 
εισοδήματος από κινητές αξίες είναι αλλοδαπή επιχείρηση που δεν έχει μόνιμη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα, παρακρατείται φόρος με συντελεστή 25% για τόκους που 
καταβάλλονται από 1/1/2007 και μετά. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού δικαιούχου, ο οποίος δεν υποχρεούται να 
υποβάλλει την προβλεπόμενη από το άρθρο 107 του Ν.2238/94 δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος για το πιο πάνω εισόδημα. Από αυτήν την παρακράτηση φόρου έχουν 
εξαιρεθεί από το νόμο τα μερίσματα, καθώς και οι τόκοι από ιδρυτικούς τίτλους που 
προέρχονται από τα διανεμόμενα κέρδη ημεδαπής Α.Ε., καθώς αυτά έχουν ήδη 
φορολογηθεί στο όνομα της ημεδαπής Α.Ε. με τη φορολόγηση όλων των κερδών στο 
όνομά της. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που καταβάλλονται τόκοι σε αλλοδαπό 
δικαιούχο που είναι κάτοικος χώρας με την οποία υπάρχει σύμβαση για την αποφυγή 
της διπλής φορολογίας και ο οποίος δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, θα 
εφαρμόζεται ο συντελεστής παρακράτησης φόρου που προβλέπεται από τη 
συγκεκριμένη σύμβαση και όχι ο συντελεστής 25% ή 29%, αφού οι διατάξεις των 
διμερών συμβάσεων υπερισχύουν έναντι της εσωτερικής νομοθεσίας.  

Επιπλέον, με βάση τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 114 του Ν.2238/94, αν 
ημεδαπή ανώνυμη εταιρία καταβάλλει τόκους δανείου σε αλλοδαπή συνδεδεμένη 
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εταιρία εγκατεστημένη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει κατά την 
καταβολή των τόκων να ενεργεί παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% έως την 
31/12/2008 και με συντελεστή 4% από 1/1/2009 μέχρι 31/12/2012, εκτός αν από την 
οικεία διμερή σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, προβλέπεται 
ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά δεν 
πρέπει να γίνεται παρακράτηση φόρου.  

Αν όμως καταβάλλονται τόκοι υπερημερίας (π.χ. σε περίπτωση αγοράς 
εμπορευμάτων επί πιστώσει) θα πρέπει να γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία σύμβαση για την αποφυγή της διπλής 
φορολογίας με τη προϋπόθεση ότι η φορολογική αντιμετώπιση που προβλέπεται από 
αυτή είναι ευνοϊκότερη από την εσωτερική νομοθεσία, καθώς οι τόκοι υπερημερίας 
είναι εκτός της Οδηγίας 2003/49/ΕΚ.     

2.9.6 Ευθύνη των Διοικούντων Προσώπων και Επιβολή 
Κυρώσεων 

Αναφορικά με την ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα που ορίζεται στο άρθρο 115 
του Ν.2238/94, προκύπτει ότι τα πρόσωπα που ευθύνονται προσωπικά και 
αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται από τις ημεδαπές Α.Ε. ή τους 
συνεταιρισμούς σύμφωνα με το Ν.2238/94, καθώς και του φόρου που παρακρατείται, 
ανεξάρτητα από το χρόνο που βεβαιώθηκαν οι φόροι αυτοί, είναι τα πρόσωπα που 
έχουν την ιδιότητα του διευθυντή, διαχειριστή, διευθύνοντα συμβούλου ή 
εκκαθαριστή ημεδαπής Α.Ε. ή συνεταιρισμού κατά το χρόνο διάλυσης, συγχώνευσης 
ή μετατροπής, κατά περίπτωση.  

Στην περίπτωση φόρων οι οποίοι αφορούν σε χρήσεις πριν από την έναρξη της 
εκκαθάρισης του διαλυόμενου νομικού προσώπου και ανεξάρτητα από το χρόνο 
βεβαίωσής τους, τα πρόσωπα που κατέχουν μία από τις πιο πάνω ιδιότητες έχουν 
δικαίωμα αναγωγής κατά των προσώπων που διετέλεσαν σύμβουλοι, μέλη ή μέτοχοι 
του διαλυόμενου νομικού προσώπου κατά το χρόνο της διάλυσης.  

Ακόμη, η ευθύνη των παραπάνω προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του 
προκείμενου άρθρου που ισχύουν από 1/12/1998 σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ.2. 
του ίδιου νόμου, επεκτείνεται και κατά το χρόνο λειτουργίας των πιο πάνω νομικών 
προσώπων, μόνο όμως για τους παρακρατούμενους φόρους. Ειδικότερα: 

1. εάν έχει διενεργηθεί η παρακράτηση φόρου από το νομικό πρόσωπο, 
ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του, ανεξάρτητα από 
το χρόνο βεβαίωσής του, όλα τα πρόσωπα που έχουν μία από τις 
προαναφερθείσες ιδιότητες, από την ημέρα που έληξε η προθεσμία απόδοσης 
του φόρου και μετά.  

2. εάν δεν έχει γίνει η παρακράτηση του φόρου από το νομικό πρόσωπο, 
ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του, ανεξάρτητα από 
το χρόνο βεβαίωσής του, όλα τα πρόσωπα που έχουν μία από τις 
προαναφερθείσες ιδιότητες, κατά το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση 
παρακράτησης του φόρου.   

Τα πιο πάνω πρόσωπα ευθύνονται δηλαδή για βεβαιωθέντες φόρους κατά την 
1/12/1998, καθώς και για ποσά που βεβαιώνονται μετά την ημερομηνία αυτή και 
αναφέρονται σε προγενέστερες χρήσεις. 
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Επομένως, η υπόψη ευθύνη των αναφερόμενων σε αυτές προσώπων γενικά του 
συγκεκριμένου άρθρου 115 περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην καταβολή των 
φόρων (παρακρατούμενων και μη) και κατά συνέπεια η ευθύνη αυτή δεν 
καταλαμβάνει την αυτοτελή υποχρέωση του νομικού προσώπου του οποίου αυτοί 
είναι διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εκκαθαριστές κ.λπ., για υποβολή δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος.  

Τέλος, σχετικά με την υποβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 116 του Ν.2238/94, εφαρμόζεται αναλόγως στα νομικά πρόσωπα (ημεδαπές 
Α.Ε., Ε.Π.Ε., συνεταιρισμοί κ.λπ.) η διαδικασία που εφαρμόζεται στα φυσικά 
πρόσωπα, η οποία περιγράφεται από τα παρακάτω άρθρα του αναφερόμενου νόμου: 

• Άρθρο 86 «Πρόσθετοι φόροι» 

• Άρθρο 87 «Πρόστιμα» 

• Άρθρο 88 «Κυρώσεις σε όσους δεν δηλώνουν το εισόδημα από ακίνητα» 

• Άρθρο 90 «Κυρώσεις για τη μη υποβολή ή ανακριβή υποβολή δήλωσης» 

• Άρθρο 91 «Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων επιτηδευματιών» 

• Άρθρο 92 «Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση 
φοροδιαφυγής» 

• Άρθρο 93 «Αδικήματα φοροδιαφυγής» 

• Άρθρο 94 «Ποινικές κυρώσεις σε υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις» 

• Άρθρο 95 «Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για μη απόδοση 
παρακρατούμενων φόρων» 

• Άρθρο 96 «Ποινικές κυρώσεις για άλλες πράξεις φοροδιαφυγής» 

• Άρθρο 97 «Μη επιβολή κυρώσεων» 

Επιπρόσθετα, το εν λόγω άρθρο συμπεριλαμβάνει και την παρακάτω διάταξη: 
«Ειδικά σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις 

της παρ. 5 του άρθρου 105 εκδίδεται φύλλο ελέγχου καταλογισμού του οφειλόμενου τυχόν 
φόρου πλέον πρόσθετος φόρος μη δήλωσης και πρόστιμο, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
του είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της πρόβλεψης.»  
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Δ.Λ.Π. 12 – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Μετά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων και ειδικότερα των 
ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με το Φορολογικό Νόμο 2238/94, το κεφάλαιο αυτό 
περιγράφει τον τρόπο υπολογισμού του φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα και συγκεκριμένα με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12. 
Αρχικά, αναφέρονται μερικά γενικά στοιχεία για την εφαρμογή των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης κι έπειτα περιγράφεται αναλυτικά 
το περιεχόμενο του Δ.Λ.Π. 12 που πραγματεύεται συγκεκριμένα το φόρο 
εισοδήματος των επιχειρήσεων. Επίσης, γίνεται αναφορά στις σχετικές Διερμηνείες 
που έχουν διατυπωθεί για το Δ.Λ.Π. 12 και τους φόρους εισοδήματος. Επιπρόσθετα, 
επισημαίνονται οι σημαντικότερες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του Δ.Λ.Π. 12 και 
του ελληνικού δικαίου και του Ε.Γ.Λ.Σ. σχετικά με το φόρο εισοδήματος των 
επιχειρήσεων.  

3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Η ανάγκη που είχε δημιουργηθεί σε όλους τους οικονομολόγους ανά τον κόσμο να 
βρεθεί ένας τρόπος σωστής πληροφόρησης των μετόχων αλλά και των εμπλεκομένων 
με την οικονομική μονάδα, οδήγησε στο να αναπτυχθούν μοντέλα, για το κοινό 
συμφέρον, υψηλής ποιότητας, κατανοητά & εφαρμόσιμα που να είναι όσο το δυνατό 
πιο αντικειμενικά και εντελώς απαγκιστρωμένα από τις κατά τόπους φορολογικές 
αρχές.  

Είναι γενικά γνωστό ότι οι οικονομικές πληροφορίες που δίνονται από τις 
επιχειρήσεις είναι προσαρμοσμένες πάνω στις απαιτήσεις των τοπικών φορολογικών 
αρχών. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στους επενδύτες αλλά και στους μετόχους των 
εταιριών αφού δεν δείχνει την πραγματική οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων αλλά 
τη φορολογική εικόνα. Επίσης με δεδομένες τις διαφορές των φορολογικών αρχών 
από χώρα σε χώρα, δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις για μια οικονομική 
μονάδα, είτε αρνητική είτε θετική, πάντως όχι σωστή. 

Σήμερα, πολύ περισσότερο απ’ ότι στο παρελθόν, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη 
εφαρμογής Λογιστικών Προτύπων, στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, τόσο σε 
εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ο λόγος είναι ότι με το άνοιγμα των 
κεφαλαιαγορών και χρηματαγορών, οι δυνατότητες δανεισμού των επιχειρήσεων του 
ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έχουν διεθνοποιηθεί. Συνεπώς, οι δημοσιευμένες 
καταστάσεις τέλους χρήσης των επιχειρήσεων γίνονται αντικείμενο εξέτασης σε 
διαφορετικές χώρες όπου ισχύουν διαφορετικοί κανόνες, με βάση τους οποίους 
γίνεται η μέτρηση της περιουσίας και του οικονομικού αποτελέσματος της 
δραστηριότητάς τους.  

Με την εφαρμογή των ενιαίων Λογιστικών Προτύπων, όσο το δυνατό σε 
περισσότερες χώρες ή περιοχές του πλανήτη δημιουργούνται κοινά αποδεκτές 
λογιστικές πρακτικές που είναι αναγνωρίσιμες και αναγνώσιμες από ένα μεγάλο 
πλήθος ανθρώπων και έτσι εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα μεταξύ των λογιστικών 
καταστάσεων που συντάσσονται από διάφορες επιχειρήσεις και αποτρέπεται η 
αναρχία που υπάρχει ακόμα και σήμερα στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα. 
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Η καθιέρωση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αποσκοπεί στη δημιουργία 
προϋποθέσεων για μία ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αγορά κεφαλαίων, μέσω 
της αύξησης της δυνατότητας σύγκρισης των καταστάσεων στην ενιαία αγορά, 
προκειμένου να διευκολυνθεί με τον τρόπο αυτό ο ανταγωνισμός και η κυκλοφορία 
των κεφαλαίων.  

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το Μάρτιο του 2002 αποφασίστηκε ότι όλα τα 
Πρότυπα που θα εκδίδονται πλέον από το I.A.S.B. (International Accounting 
Standards Board - το Σώμα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), θα ονομάζονται Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting 
Standards). Αντίθετα, τα Πρότυπα που είχαν εκδοθεί από την I.A.S.C. (International 
Accounting Standards Committee - Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κατά 
την περίοδο 1973 – 2001, ονομάζονται Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International 
Accounting Standards).  

Επίσης, υπάρχει η Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης – Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. (International Financial Reporting Interpretations 
Committee – I.F.R.I.C.) που έχει ως βασική αρμοδιότητα, την ερμηνεία των 
Προτύπων και την έγκαιρη παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα που δεν αναλύονται 
επαρκώς στα εκδοθέντα Πρότυπα (Δ.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Π.). Η I.F.R.I.C. ιδρύθηκε τον 
Μάρτιο του 2002 και αντικατέστησε τη Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών – Μ.Ε.Δ. 
(Standing Interpretations Committee –S.I.C.). Όλες, λοιπόν, οι Διερμηνείες που 
εκδόθηκαν μέχρι και το 2001 ονομάζονται Μ.Ε.Δ., ενώ αυτές που εκδίδονται μετά 
τον Μάρτιο του 2002 ονομάζονται Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε το σημαντικό ρόλο των Δ.Λ.Π. στην εναρμόνιση 
των διεθνών λογιστικών κανονισμών/πρακτικών/αρχών και πρότεινε από το 2005, τα 
Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. να εφαρμόζονται υποχρεωτικά από όλες τις εταιρίες που είναι 
εισηγμένες σε χρηματιστήρια αξιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, σύμφωνα µε τον 
Κανονισμό 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Νόμο 3229/04, όπως 
τροποποιήθηκε από το Νόμο 3301/04, και οι Ελληνικές Εταιρίες που είναι εισηγμένες 
σε οποιαδήποτε Χρηματιστηριακή Αγορά (εσωτερικού ή εξωτερικού), υποχρεούνται 
από την 1η Ιανουαρίου 2005, να συντάσσουν τις καταστατικές οικονομικές 
καταστάσεις τους, σύμφωνα µε τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π., όπως έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12, όπου 
περιγράφεται ο πρότυπος λογιστικός χειρισμός για τους φόρους εισοδήματος των 
επιχειρήσεων, που διαφοροποιείται σε σχέση με τον αντίστοιχο χειρισμό που 
ακολουθείται σύμφωνα με τον ισχύοντα στην Ελλάδα Φορολογικό Νόμο 2238/94, 
που αναλύσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

3.2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Π. 12 
Είναι γνωστό ότι το μείζον θέμα στη λογιστική των φόρων εισοδήματος είναι ο 
τρόπος λογιστικής παρακολούθησης τόσο των τρεχουσών, όσο και των μελλοντικών 
φορολογικών συνεπειών που θα προκύψουν από: 

• τη μελλοντική ανάκτηση (ή διακανονισμό) της λογιστικής αξίας 
περιουσιακών στοιχείων (ή υποχρεώσεων) που αναγνωρίζονται στον 
Ισολογισμό της επιχείρησης και 
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• συναλλαγές και άλλα οικονομικά γεγονότα της τρέχουσας χρήσης που 
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.  

Το Δ.Λ.Π. 12 περιγράφει τόσο την τρέχουσα όσο και την αναβαλλόμενη φορολογία 
καθώς και τον τρόπο παρουσίασης και τις σχετικές πληροφορίες που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές 
καταστάσεις που καταρτίζει μία επιχείρηση. Εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις 
που καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. κι έχει ως σκοπό να 
καθορίσει το λογιστικό χειρισμό που πρέπει να ακολουθείται για τους φόρους 
εισοδήματος και συγκεκριμένα τον τρόπο λογιστικής παρακολούθησης των 
τρεχουσών και μελλοντικών φορολογικών υποχρεώσεων.  

Για τους σκοπούς αυτούς του Προτύπου, οι φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν όλους 
τους φόρους που επιβάλλονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και βασίζονται στα 
φορολογητέα κέρδη. Οι φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν επίσης φόρους, όπως οι 
παρακρατούμενοι, οι οποίοι είναι πληρωτέοι από μία θυγατρική, συγγενή ή 
κοινοπραξία κατά τη διανομή κερδών προς την αναφερούσα οικονομική οντότητα.   

3.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Π. 12   
 Το Δ.Λ.Π. 12 διέπουν οι παρακάτω βασικές αρχές: 

1. Με την αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου (ή μιας υποχρέωσης), η 
επιχείρηση αναμένεται να ανακτήσει ή να διακανονίσει τη λογιστική αξία 
του στοιχείου αυτού. Στην περίπτωση που η ανάκτηση ή ο διακανονισμός 
της λογιστικής αξίας του στοιχείου, είναι πιθανό να καταστήσει τις 
μελλοντικές πληρωμές φόρων μεγαλύτερες (ή μικρότερες) από ό,τι αυτές θα 
ήταν, αν η ανάκτηση ή ο διακανονισμός αυτός δεν είχε καμία φορολογική 
επίδραση, τότε η επιχείρηση, με ορισμένες εξαιρέσεις, πρέπει να 
αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (ή αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση).  

      Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις είναι τα ποσά των πληρωτέων 
φόρων εισοδήματος σε μελλοντικές περιόδους, που αφορούν σε προσωρινές 
φορολογητέες διαφορές. 

Προσωρινές διαφορές είναι οι διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας ενός 
περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης στον Ισολογισμό και της 
φορολογικής βάσης του. Φορολογική βάση ενός περιουσιακού στοιχείου ή 
μιας υποχρέωσης είναι το ποσό με το οποίο αναγνωρίζεται για 
φορολογικούς σκοπούς.  

Οι προσωρινές διαφορές μπορεί να είναι: 

• είτε φορολογητέες προσωρινές διαφορές, οι οποίες είναι διαφορές 
που θα καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά κατά τον προσδιορισμό 
του φορολογητέου κέρδους (ή φορολογικής ζημίας) των 
μελλοντικών χρήσεων, καθώς η λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου ή της υποχρέωσης ανακτάται ή διακανονίζεται, 

• είτε εκπεστέες προσωρινές διαφορές, οι οποίες είναι προσωρινές 
διαφορές που θα καταλήξουν σε ποσά που είναι εκπεστέα κατά τον 
προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (ή φορολογικής ζημίας) 
των μελλοντικών χρήσεων, καθώς η λογιστική αξία του 
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περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης ανακτάται ή 
διακανονίζεται.  

2. Ο φόρος εισοδήματος αποτελεί έξοδο το οποίο αναγνωρίζεται στην 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, αν οι συναλλαγές και τα οικονομικά 
γεγονότα που αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση αναγνωρίζονται 
επίσης στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης.  

3. Ο φόρος εισοδήματος αποτελεί έξοδο το οποίο αναγνωρίζεται απευθείας 
στα ίδια κεφάλαια, αν οι συναλλαγές και τα οικονομικά γεγονότα που 
αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση αναγνωρίζονται επίσης στα ίδια 
κεφάλαια.  

3.4 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
Ο όρος τρέχων φόρος, αναφέρεται στο ποσό του φόρου εισοδήματος που 
καταβάλλεται στις φορολογικές αρχές και το οποίο αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη 
της χρήσης, όπως αυτά προσδιορίζονται σύμφωνα με το φορολογικό νόμο 2238/94, 
που αναλύσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Ο τρέχων φόρος συνήθως αποτελεί μια 
τρέχουσα (βραχυπρόθεσμη) υποχρέωση της επιχείρησης καθώς στο ελληνικό 
φορολογικό καθεστώς, που αναλύθηκε παραπάνω, ένα μέρος του τρέχοντος φόρου 
καταβάλλεται προκαταβολικά κατά τη διάρκεια της χρήσης, ενώ το υπόλοιπο ποσό 
καταβάλλεται εντός του επόμενου έτους.  

Το Δ.Λ.Π. 12 σχετικά με την τρέχουσα φορολογία ορίζει ότι: 

 Ο φόρος εισοδήματος για την τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις πρέπει 
να αναγνωρίζεται ως υποχρέωση, στο βαθμό που δεν έχει καταβληθεί.  

 
καταβεβλημένο ποσό > οφειλόμενο ποσό 

Όταν  

 

 καταβεβλημένο – οφειλόμενο = απαίτησητότε 

 Το όφελος που σχετίζεται με μια φορολογική ζημιά, η οποία μπορεί να 
μεταφερθεί αναδρομικά για την ανάκτηση του φόρου προηγούμενης χρήσης, 
πρέπει να αναγνωρίζεται ως απαίτηση (κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την 
ισχύουσα ελληνική φορολογική νομοθεσία). 

 Οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ της εκτίμησης του φόρου 
εισοδήματος προγενέστερων περιόδων και του οριστικού φόρου που 
συμφωνείται με τις φορολογικές αρχές, θεωρούνται αλλαγές λογιστικών 
εκτιμήσεων και αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 
της τρέχουσας περιόδου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 8 
(Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη).   

Οι (τρέχουσες) φορολογικές υποχρεώσεις (ή απαιτήσεις) για την τρέχουσα και τις 
προηγούμενες χρήσεις πρέπει να αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να 
καταβληθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με τη χρήση 
φορολογικών συντελεστών και φορολογικών νόμων που έχουν τεθεί σε ισχύ ή 
ουσιαστικά θα ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού.  
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3.5 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

3.5.1 Διαφορά Λογιστικού – Φορολογητέου Κέρδους 
Όπως επισημάνθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο ελληνικό φορολογικό 
καθεστώς, όπως και σε πολλά άλλα φορολογικά καθεστώτα, το λογιστικό κέρδος (ή 
ζημία) διαφέρει από το φορολογητέο κέρδος (ή ζημία). Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι οι λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του 
λογιστικού αποτελέσματος, είναι διαφορετικές από τους αντίστοιχους κανόνες που 
χρησιμοποιούν οι φορολογικές αρχές. Έτσι, οι επιχειρήσεις προβαίνουν στη 
διαδικασία της λεγόμενης φορολογικής αναμόρφωσης, που αναλύθηκε στο δεύτερο 
κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.  

Οι διαφορές μεταξύ του φορολογητέου εισοδήματος και του λογιστικού 
αποτελέσματος μπορεί να είναι: 

• Μόνιμες διαφορές, π.χ. ένα αφορολόγητο έσοδο που έχει αναγνωριστεί στα 
λογιστικά αποτελέσματα αλλά δεν πρόκειται ποτέ να φορολογηθεί ή ένα 
έξοδο το οποίο έχει αναγνωριστεί στα λογιστικά αποτελέσματα αλλά δεν 
εκπίπτει από τα φορολογητέα κέρδη. 

• Προσωρινές διαφορές, δηλαδή διαφορές που πρόκειται να αναστραφούν.  
Αυτές οι διαφορές αναφέρονται σε κονδύλια που ενώ επηρεάζουν το 
λογιστικό αποτέλεσμα της τρέχουσας χρήσης, θα διαμορφώσουν το 
φορολογικό αποτέλεσμα μίας επόμενης χρήσης. Ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελούν οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία. Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις αυτές 
αναγνωρίζονται λογιστικά ως έξοδο σε κάθε χρήση που καθίστανται 
δεδουλευμένες, ενώ αντίθετα, εκπίπτουν φορολογικά κατά τη χρήση στην 
οποία θα καταβληθούν.   

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ: 

 

 Τύχει χειρισμού σύμφωνα με το 
Δ.Λ.Π. 12 

Αγνοηθεί    Τύχει χειρισμού σύμφωνα με το 
Δ.Λ.Π. 12  

 

 

 
Εάν το Δ.Λ.Π. 12 εφαρμόζεται 

στην επιχείρηση αυτή.  
Εάν το Δ.Λ.Π. 12 δεν εφαρμόζεται 

στην επιχείρηση αυτή.  
 

Πρέπει να τονισθεί ότι συνηθίζεται να ετοιμάζονται δύο διαφορετικές 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις από τις επιχειρήσεις που υιοθετούν τα 
Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π.: 

• μία με βάση τα Δ.Λ.Π., η οποία θα απευθύνεται σε όλους τους χρήστες των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και  

• μία με βάση τους φορολογικούς νόμους και κανονισμούς, η οποία θα 
απευθύνεται στις φορολογικές αρχές της χώρας (στην πράξη δεν είναι πλήρης 
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χρηματοοικονομική κατάσταση αλλά οι σχετικοί υπολογισμοί που 
απαιτούνται από τη φορολογική αρχή).  

Η ανάγκη για την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας προκύπτει από το γεγονός 
ότι η λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων διαφέρει 
από την αξία που προσδίδεται στα στοιχεία αυτά για φορολογικούς σκοπούς. Προτού 
όμως αναλυθεί περαιτέρω ο τρόπος με τον οποίο αναγνωρίζεται η αναβαλλόμενη 
φορολογία, αποσαφηνίζεται η έννοια της φορολογικής βάσης που είναι ιδιαίτερα 
σημαντική στα πλαίσια της αναβαλλόμενης φορολογίας.  

3.5.2 Φορολογική Βάση 
Το Δ.Λ.Π. 12 συγκρίνει τη λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και των 
υποχρεώσεων με την αντίστοιχη φορολογική τους βάση, προκειμένου να αναγνωρίσει 
την προκύπτουσα αναβαλλόμενη φορολογία.  

Φορολογική βάση ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης είναι το ποσό με 
το οποίο αναγνωρίζεται για φορολογικούς σκοπούς. Πιο αναλυτικά: 

• Φορολογική βάση ενός στοιχείου του ενεργητικού είναι το ποσό που θα είναι 
εκπεστέο φορολογικά από μελλοντικά φορολογητέα οικονομικά οφέλη τα 
οποία θα εισρεύσουν σε μια επιχείρηση, όταν αυτή ανακτά τη λογιστική αξία 
του στοιχείου. Αυτό θα συμβεί είτε με την πώληση του στοιχείου (π.χ. 
εμπορεύματα) είτε με τη χρήση του για την απόκτηση άλλων στοιχείων (π.χ. 
μηχανήματα παραγωγής). Στην περίπτωση που τα οικονομικά οφέλη δεν θα 
είναι φορολογητέα, τότε η φορολογική βάση του στοιχείου του ενεργητικού 
είναι ίση με τη λογιστική του αξία.  

• Φορολογική βάση μιας υποχρέωσης είναι η λογιστική αξία της υποχρέωσης, 
μείον κάθε ποσό που θα είναι εκπεστέο φορολογικά σε σχέση με αυτήν την 
υποχρέωση σε μελλοντικές χρήσεις. Στην περίπτωση εσόδου το οποίο 
εισπράττεται προκαταβολικά (προεισπραχθέντα έσοδα), η φορολογική βάση 
της προκύπτουσας υποχρέωσης είναι η λογιστική της αξία, μείον κάθε ποσό 
του εσόδου που δεν θα είναι φορολογητέο σε μελλοντικές χρήσεις.  

Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω, παρατίθενται τα ακόλουθα 
παραδείγματα: 

Παράδειγμα Φορολογική Βάση 
Μηχανήματα με αξία κτήσης €1.500 και 
λογιστική αξία €900. Έχουν εκπέσει 
φορολογικές αποσβέσεις €300.  

Φορολογική Βάση = €1.200, δηλαδή 
ποσό που θα εκπέσει από τα μελλοντικά 
φορολογητέα εισοδήματα (Συνολικό 
εκπιπτόμενο ποσό €1.500 μείον ποσό που 
έχει ήδη εκπέσει €300). 

Πελάτες με υπόλοιπο €850. Φορολογική Βάση = €850. Τα 
οικονομικά οφέλη από την είσπραξη των 
απαιτήσεων δεν θα είναι φορολογητέα, 
επομένως η φορολογική βάση των 
πελατών είναι ίση με τη λογιστική αξία.  

Υποχρέωση δανείου έχει λογιστική αξία 
€2.000. 

Φορολογική Βάση = €2.000. Η εξόφληση 
του δανείου δεν θα έχει φορολογικές 
συνέπειες, οπότε η φορολογική βάση του 
δανείου θα είναι ίση με τη λογιστική του 
αξία.  
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Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
περιλαμβάνονται προεισπραχθέντες 
πιστωτικοί τόκοι με λογιστική αξία 
€1.500. Η σχετική δαπάνη θα εκπεστεί 
φορολογικά σε ταμειακή βάση. 

Φορολογική Βάση = μηδέν (Λογιστική 
αξία €1.500 μείον το ποσό του εσόδου 
που θα φορολογηθεί σε μελλοντικές 
χρήσεις).  

 

3.5.3 Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογίας 
Ανάλογα με το είδος των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ του λογιστικού και του 
φορολογητέου αποτελέσματος, διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

Διαφορές μεταξύ Λογιστικού και Φορολογικού Αποτελέσματος 
 
 
 

Μόνιμες διαφορές                       Προσωρινές διαφορές 
 
 

       Αγνοούνται                     Φορολογητέες         Εκπεστέες 
 

                                             Α.Φ.Υποχρέωση    Α.Φ.Απαίτηση 
 
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι μόνιμες διαφορές δεν δημιουργούν υποχρέωση 
αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογίας, διότι πρόκειται για έξοδα ή έσοδα που 
επηρεάζουν μόνο το φορολογητέο ή μόνο το λογιστικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, 
ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα με μόνιμες διαφορές. 

Παράδειγμα Λογιστικά Κέρδη Φορολογικά Κέρδη 

Αφορολόγητα έσοδα (π.χ. 
μερίσματα). 

Προστίθενται στα κέρδη. Καμία Επίδραση. 

Μη εκπιπτόμενα έξοδα 
(π.χ. ένα ποσοστό των 
εξόδων συντήρησης 
επιβατικών αυτοκινήτων).  

Αποτελούν έξοδα της 
χρήσης που μειώνουν τα 
κέρδη. 

Δεν λαμβάνονται υπόψη 
ως έξοδα. 

 

Αντίθετα, για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές, αναγνωρίζεται μία 
αναβαλλόμενη υποχρέωση, εκτός από τις περιπτώσεις που η αναβαλλόμενη 
φορολογική υποχρέωση προκύπτει από: 

1. την αρχική αναγνώριση υπεραξίας, ή 

2. την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή υποχρέωσης σε μία 
συναλλαγή η οποία: 

• δε συνίσταται σε ενοποίηση επιχειρήσεων και 
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• κατά το χρόνο της συναλλαγής, αυτή δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό 
κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζημία).  

Επίσης, για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές αναγνωρίζεται μία 
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, στην έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει 
διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά 
μπορεί να αξιοποιηθεί, εκτός αν η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση προκύπτει 
από την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μιας υποχρέωσης σε 
συναλλαγή η οποία: 

1. δεν συνίσταται σε ενοποίηση επιχειρήσεων, και 

2. κατά τον χρόνο της συναλλαγής, δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος, 
ούτε το φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζημία).  

3.5.3.1 Φορολογητέες Προσωρινές Διαφορές 
Φορολογητέα προσωρινή διαφορά είναι γενικά μια διαφορά μεταξύ της λογιστικής 
αξίας ενός στοιχείου και της φορολογικής του βάσης, η οποία θα οδηγήσει στο 
μέλλον σε πληρωμή υψηλότερων φόρων.  

Οι φορολογητέες προσωρινές διαφορές προκύπτουν όταν: 

Λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου > Φορολογική Βάση 

Σ’ αυτήν την περίπτωση, δημιουργούνται φορολογητέα ποσά στο μέλλον καθώς οι 
μελλοντικές φορολογικές αποσβέσεις είναι χαμηλότερες από τις λογιστικές 
αποσβέσεις.  

Φορολογητέες προσωρινές διαφορές μπορεί να προκύψουν όταν: 

• υπάρχουν συναλλαγές (έσοδα ή έξοδα) που περιλαμβάνονται στο λογιστικό 
αποτέλεσμα μιας χρήσης, αλλά στο φορολογητέο αποτέλεσμα μιας άλλης 
χρήσης, οπότε καταβάλλεται μικρότερος φόρος στην τρέχουσα χρήση και 
αναβάλλεται για μελλοντικές χρήσεις η πληρωμή του φόρου.  

• κατά την πρώτη ενοποίηση, το κόστος της εξαγοράς κατανέμεται στα 
επιμέρους στοιχεία του ενεργητικού που αποκτήθηκαν και στις υποχρεώσεις 
που έχουν αναληφθεί, με βάση την εύλογη αξία τους, αλλά χωρίς καμία 
ισοδύναμη αναμόρφωση της φορολογικής βάσης των στοιχείων αυτών.  

• αναπροσαρμόζεται η λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού (π.χ. 
αποτίμηση στην εύλογη αξία με βάση το Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματες 
Ακινητοποιήσεις»), χωρίς να γίνει ισοδύναμη προσαρμογή για φορολογικούς 
σκοπούς. 

• προκύπτει υπεραξία σε μία ενοποίηση επιχειρήσεων.  

Σ’ όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη υποχρέωση. Στη 
συνέχεια, ακολουθεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα φορολογητέας προσωρινής 
διαφοράς. 
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Παράδειγμα Λογιστικά Κέρδη Φορολογικά Κέρδη 

Φορολογικές αποσβέσεις 
αυξημένες σε σχέση με τις 
λογιστικές. 

(Λογιστική Αξία > 
Φορολογική Βάση) 

Αφαιρούνται αποσβέσεις 
π.χ. 25% σε 4 χρήσεις. 

Αφαιρούνται αποσβέσεις 
π.χ. 50% σε 2 χρήσεις. 

3.5.3.2 Εκπεστέες Προσωρινές Διαφορές 
Εκπεστέες προσωρινές διαφορές, όπως προαναφέρθηκε, είναι οι προσωρινές 
διαφορές που θα καταλήξουν σε ποσά που είναι εκπεστέα κατά τον προσδιορισμό του 
φορολογητέου κέρδους (ή φορολογικής ζημίας) των μελλοντικών χρήσεων, καθώς η 
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης ανακτάται ή 
διακανονίζεται. 

Οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές προκύπτουν όταν: 

Λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου < Φορολογική Βάση 

ή 

Λογιστική αξία μιας υποχρέωσης > Φορολογική Βάση 

Οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές οφείλονται σε συναλλαγές ή οικονομικά γεγονότα 
που έχουν ως συνέπεια να καταβάλλεται μεγαλύτερος φόρος στην τρέχουσα χρήση 
και χαμηλότερος σε μελλοντικές, εξαιτίας της αναμενόμενης φορολογικής έκπτωσης 
στις μελλοντικές χρήσεις. Στην περίπτωση αυτή, αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση. Στη συνέχεια, παρατίθενται μερικά παραδείγματα εκπεστέων 
προσωρινών διαφορών.  

Παράδειγμα Λογιστικά Κέρδη Φορολογικά Κέρδη 

Αποδοχές 
συνταξιοδότησης 
προσωπικού που 
εκπίπτουν σε ταμειακή 
βάση. Άρα, Φορολογική 
Βάση = 0. 

(Λογιστική Αξία 
υποχρέωσης > 
Φορολογική Βάση) 

Αφαιρούνται από τα κέρδη 
όταν καταστούν 
δεδουλευμένα (τρέχουσα 
χρήση). 

Αφαιρούνται από το 
φορολογητέο κέρδος όταν 
καταβληθούν (μελλοντική 
χρήση).  

Φορολογικές αποσβέσεις 
μειωμένες σε σχέση με τις 
λογιστικές. 

(Λογιστική Αξία Παγίων < 
Φορολογική Βάση) 

Αφαιρούνται αποσβέσεις 
π.χ. 50% σε 2 χρήσεις. 

Αφαιρούνται αποσβέσεις 
π.χ. 20% σε 5 χρήσεις. 

Προκειμένου να αναγνωριστεί μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να πιθανολογείται ότι η επιχείρηση θα έχει μελλοντικά 
φορολογητέο κέρδος ή επαρκείς φορολογητέες προσωρινές διαφορές, ώστε να μπορεί 
να χρησιμοποιήσει τις αντίστοιχες εκπεστέες προσωρινές διαφορές. 
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Το φορολογητέο κέρδος ή οι φορολογητέες προσωρινές διαφορές θα πρέπει να 
αφορούν την ίδια φορολογητέα οικονομική οντότητα και την ίδια φορολογική αρχή 
με τις εκπεστέες διαφορές καθώς και να προκύψουν: 

• στην περίοδο που αναμένεται να αναστραφούν οι εκπεστέες προσωρινές 
διαφορές, ή 

• σε περιόδους στις οποίες η φορολογική ζημιά που προκύπτει από τις 
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, μπορεί να μεταφερθεί για 
συμψηφισμό σε προηγούμενες ή επόμενες περιόδους.  

Όταν η επιχείρηση δεν έχει αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις για να 
συμψηφίσει τις αντίστοιχες απαιτήσεις και δεν αναμένει ότι θα έχει επαρκή 
μελλοντικά κέρδη, τότε δεν πρέπει να αναγνωρίζει την αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση.  

Επίσης, σημειώνεται όταν σε μία χρήση προκύπτει αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση, τότε αναγνωρίζεται και έσοδο φόρου. Σύμφωνα με την αρχή της 
συντηρητικότητας, το ποσό αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται, μόνο εφόσον η είσπραξή 
του (ή ο συμψηφισμός του με αντίστοιχη υποχρέωση) θεωρείται βέβαιη.   

3.5.4 Ειδικές Περιπτώσεις Αναγνώρισης Αναβαλλόμενης 
Φορολογίας 

3.5.4.1 Αχρησιμοποίητες Φορολογικές Ζημίες και Αχρησιμοποίητοι 
Πιστωτικοί Φόροι 

Όταν μία επιχείρηση έχει ζημίες, των οποίων η μεταφορά σε μελλοντικές χρήσεις 
επιτρέπεται, τότε αποκτά το δικαίωμα να καταβάλλει μελλοντικά λιγότερους φόρους, 
συμψηφίζοντας τα μελλοντικά της κέρδη με τις ζημίες αυτές.  

Επομένως, για τη μεταφορά αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών και πιστωτικών 
φόρων, θα πρέπει να αναγνωρίζεται μία αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, κατά 
την έκταση που αναμένεται ότι θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος, έναντι 
του οποίου οι αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές και πιστωτικοί φόροι μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν.    

Τα κριτήρια αναγνώρισης αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που 
προκύπτουν από τη μεταφορά αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών και πιστωτικών 
φόρων, είναι ίδια με τα κριτήρια για την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων που προκύπτουν από εκπεστέες προσωρινές διαφορές. Όμως, η ύπαρξη 
φορολογικών ζημιών αποτελεί μία ισχυρή απόδειξη ότι μπορεί και να μην υπάρξει 
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος.  

Συνεπώς, όταν η επιχείρηση παρουσιάζει ζημιές τα τελευταία έτη, τότε θα 
αναγνωρίζει μία αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, μόνο κατά την έκταση που 
έχει επαρκείς φορολογητέες προσωρινές διαφορές ή υπάρχει άλλη πειστική απόδειξη 
ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογητέο κέρδος για τον συμψηφισμό των 
αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών και πιστωτικών φόρων.  

Το Δ.Λ.Π. 12 απαιτεί να γνωστοποιείται το ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής 
απαίτησης καθώς και η φύση της απόδειξης που στηρίζει την αναγνώρισή της.    

Η επιχείρηση πρέπει να εξετάζει τα ακόλουθα κριτήρια για την εκτίμηση της 
πιθανότητας ότι θα υπάρξει φορολογητέο κέρδος, έναντι του οποίου οι 
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αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες ή οι αχρησιμοποίητοι πιστωτικοί φόροι μπορεί 
να χρησιμοποιηθούν αν: 

 η επιχείρηση έχει επαρκείς φορολογητέες προσωρινές διαφορές, που αφορούν 
την ίδια φορολογική αρχή και την ίδια φορολογούμενη οντότητα, οι οποίες θα 
καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά έναντι των οποίων οι αχρησιμοποίητες 
φορολογικές ζημιές ή οι αχρησιμοποίητοι πιστωτικοί φόροι μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν.  

 αναμένεται ότι η επιχείρηση θα έχει φορολογητέα κέρδη πριν από τη λήξη της 
περιόδου, εντός της οποίας η επιχείρηση έχει δικαίωμα να συμψηφίσει τις 
αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες ή τους αχρησιμοποίητους πιστωτικούς 
φόρους. 

 οι αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες προέρχονται από συγκεκριμένες 
αιτίες που είναι απίθανο να ξανασυμβούν (π.χ. έκτακτα γεγονότα που οδηγούν 
σε έκτακτες ζημίες). 

 υπάρχει στην επιχείρηση φορολογικός προγραμματισμός που θα δημιουργήσει 
φορολογητέο κέρδος στην περίοδο στην οποία οι αχρησιμοποίητες 
φορολογικές ζημίες ή οι αχρησιμοποίητοι πιστωτικοί φόροι μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν.  

Για την καλύτερη κατανόηση της ανωτέρω περίπτωσης, παρατίθεται το εξής 
παράδειγμα: 

 

Παράδειγμα 

Έστω ότι η επιχείρηση «ΔΕΛΤΑ Α.Ε.» κατά τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2006- 
31/12/2006 εμφάνισε φορολογική ζημία ύψους €15.000 και ο φορολογικός 
συντελεστής είναι 29%. Η ζημία μπορεί να μεταφερθεί και να συμψηφιστεί με τα 
φορολογητέα κέρδη της επόμενης πενταετίας. Η ζημία οφείλεται στο γεγονός ότι η 
επιχείρηση βρίσκεται στο ιδρυτικό της στάδιο και σύμφωνα με το επιχειρηματικό της 
σχέδιο, την επόμενη πενταετία είναι πιθανό να πραγματοποιήσει φορολογικά κέρδη 
ποσού  €5.000 (έχει ήδη αναλάβει μακροπρόθεσμα συμβόλαια). 

Την 31/12/2006 υπήρχαν φορολογητέες προσωρινές διαφορές ποσού €1.000, οι 
οποίες οφείλονται σε διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 
βάσης μηχανολογικού εξοπλισμού. Με βάση τους συντελεστές απόσβεσης η διαφορά 
αυτή θα έχει αναστραφεί την επόμενη τριετία.  

Με βάση τα παραπάνω, η επιχείρηση θα αναγνωρίσει την 31/12/2006 αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση κατά την έκταση που η φορολογική ζημία της χρήσης 2006 θα 
συμψηφιστεί με μελλοντικά φορολογητέα κέρδη και φορολογητέες προσωρινές 
διαφορές. Θα αναγνωρίσει, επομένως, αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ποσού 
€1.740 [29% x (5.000 +1.000)] και όχι €4.350 (29% x 15.000).  

Στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις της 
επιχείρησης πρέπει να γνωστοποιηθεί το γεγονός ότι η «ΔΕΛΤΑ Α.Ε.» έχει ήδη 
αναλάβει την εκτέλεση συμβάσεων από τις οποίες αναμένονται κέρδη, οπότε 
δικαιολογείται η αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.  

Αν στην επόμενη διαχειριστική περίοδο (2007) η «ΔΕΛΤΑ Α.Ε.» αναλάβει επιπλέον 
συμβάσεις και προβλέπεται ότι θα πραγματοποιήσει αρκετά κέρδη για να αξιοποιήσει 
ολόκληρο το ποσό των φορολογικών ζημιών, τότε μπορεί να αναγνωρίσει το επιπλέον 
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ποσό της μη αναγνωρισμένης αναβαλλόμενης απαίτησης των €2.610 [29% x (15.000 
– 6.000)].  

Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού, η επιχείρηση θα 
πρέπει να επανεκτιμά τις μη αναγνωρισμένες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
και μπορεί να αναγνωρίσει μία προηγουμένως μη αναγνωρισμένη αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι μελλοντικό φορολογητέο 
κέρδος θα επιτρέψει την ανάκτηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.   

3.5.4.2 Αναπροσαρμογή Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων   
Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (π.χ. Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις», 
Δ.Λ.Π. 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία», Δ.Λ.Π. 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα», 
Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα») επιτρέπουν ή απαιτούν ορισμένα περιουσιακά 
στοιχεία να αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους.  

Όταν η φορολογική νομοθεσία αναγνωρίζει την αποτίμηση αυτή κι επομένως 
επηρεάζεται το φορολογητέο κέρδος και αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα η φορολογική 
βάση του στοιχείου, τότε δεν δημιουργείται ανάγκη αναγνώρισης αναβαλλόμενης 
φορολογίας. 

Όμως, σε περίπτωση που η αποτίμηση αυτή δεν επηρεάζει το φορολογητέο κέρδος 
και δεν αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα η φορολογική βάση του στοιχείου, πρέπει να 
αναγνωριστεί αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση. 

Όταν, λοιπόν, από την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας προκύπτει Λογιστική 
Αξία Περιουσιακού Στοιχείου > Φορολογική Βάση, τότε αναγνωρίζεται μία 
αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση που θα διακανονιστεί: 

1. Με την πώληση του στοιχείου. Η λογιστική αξία του στοιχείου θα ανακτηθεί 
και θα προκύψει ένα λογιστικό αποτέλεσμα από την πώληση. Ο φόρος, 
ωστόσο, που θα καταβληθεί θα είναι μεγαλύτερος, καθώς το φορολογητέο 
κέρδος θα έχει προσδιοριστεί με τη μικρότερη φορολογική βάση του 
στοιχείου (μικρότερη κατά την υπεραξία της αναπροσαρμογής).  

2. Με τη χρήση του στοιχείου. Σταδιακά η λογιστική αξία θα ανακτάται μέσω 
των αποσβέσεων και θα επιφέρει φορολογητέο κέρδος μεγαλύτερο, αφού οι 
φορολογικές αποσβέσεις θα είναι μικρότερες (υπολογισμένες στο κόστος). 

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Δ.Λ.Π. 12, ο αναβαλλόμενος φόρος θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται με τον ίδιο τρόπο που λογιστικοποιείται η συναλλαγή ή το οικονομικό 
γεγονός που δημιουργεί το φόρο αυτό. Έτσι, στην περίπτωση για παράδειγμα, της 
αναπροσαρμογής της αξίας παγίων στοιχείων του ενεργητικού σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 
16, ο αναβαλλόμενος φόρος θα χρεωθεί απευθείας στο λογαριασμό των ιδίων 
κεφαλαίων «Αποθεματικά από την αναπροσαρμογή της αξίας στοιχείων του 
ενεργητικού». Στην περίπτωση, όμως, που το σχετικό κέρδος της αναπροσαρμογής 
έχει μεταφερθεί στα αποτελέσματα (γιατί, για παράδειγμα, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 16 
αντιστρέφει μια ζημία από μείωση της αξίας του ίδιου στοιχείου που είχε 
αναγνωριστεί ως έξοδο προγενέστερα), τότε και η αντίστοιχη αναβαλλόμενη 
φορολογία αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης.  

Αντίθετα, όταν από την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας προκύπτει Λογιστική 
Αξία Περιουσιακού Στοιχείου < Φορολογική Βάση, τότε αναγνωρίζεται μία 
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Η απαίτηση αυτή πιστώνεται είτε στην 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης είτε απευθείας στον λογαριασμό των ιδίων 
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κεφαλαίων «Αποθεματικά από την αναπροσαρμογή της αξίας στοιχείων του 
ενεργητικού», ανάλογα με το πού έχει χρεωθεί η αντίστοιχη ζημία από μείωση της 
αξίας του στοιχείου.  

Ένα παράδειγμα της ειδικής αυτής περίπτωσης αναγνώρισης αναβαλλόμενης 
φορολογίας είναι το ακόλουθο: 

 

 Παράδειγμα 

Η επιχείρηση «Φάρος Α.Ε.» την 31/12/2006 προβαίνει στην αναπροσαρμογή 
οικοπέδου με αξία κτήσης €300.000 στην εύλογη αξία του, δηλαδή σε ποσό 
€500.000. Ο φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη από τη λειτουργική 
δραστηριότητα της επιχείρησης έστω ότι είναι 20%, ενώ ο φορολογικός συντελεστής 
για τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού έστω ότι είναι 30%. 

Στο παράδειγμα αυτό, από την αναπροσαρμογή προκύπτει ότι Λογιστική Αξία > 
Φορολογική Βάση (500.000 > 200.000). Έτσι, η επιχείρηση «Φάρος Α.Ε.» θα πρέπει 
να αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ποσού €60.000 (200.000 x 
30%) χρεώνοντας το λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων «Αποθεματικό 
Αναπροσαρμογής Παγίων». Οι λογιστικές εγγραφές που πρέπει να διενεργηθούν είναι 
οι εξής: 

Περιγραφή Χρέωση Πίστωση 

Οικόπεδα  200.000  

Αποθεματικό Αναπροσαρμογής Παγίων 200.000

Αποθεματικό Αναπροσαρμογής Παγίων 60.000

Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση 60.000

3.5.4.3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων 
Στην περίπτωση της ενοποίησης επιχειρήσεων (Δ.Π.Χ.Π. 3 «Συνενώσεις 
Επιχειρήσεων»), το κόστος της απόκτησης κατανέμεται στα επιμέρους περιουσιακά 
στοιχεία που αποκτήθηκαν και στις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν, με βάση την 
εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της απόκτησης. 

Προσωρινές διαφορές προκύπτουν όταν η φορολογική βάση των περιουσιακών 
στοιχείων που αποκτήθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν δεν 
επηρεάζεται από την αξία που τους αποδίδεται κατά την ενοποίηση, αλλά 
εξακολουθούν να είναι ίσα με το κόστος του προηγούμενου κατόχου.   

Έπειτα, ακολουθεί ένα σχετικό παράδειγμα για την περίπτωση της συνένωσης 
επιχειρήσεων. 
 

 Παράδειγμα 

Μία θυγατρική εταιρία έχει ένα κτίριο με λογιστική αξία ίση με τη φορολογική βάση 
ποσού €15.000. Κατά την ημέρα της εξαγοράς, η εύλογη αξία του κτιρίου ήταν 
€30.000. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 29%. 

Το περιουσιακό αυτό στοιχείο θα απεικονιστεί στην πρώτη ενοποίηση με λογιστική 
αξία €30.000, χωρίς να αλλάξει η φορολογική βάση. Στην ενοποίηση, λοιπόν, θα 
αναγνωριστεί αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση επί της διαφοράς των €15.000, 

 62



 

δηλαδή ποσό €4.350 [(Λ.Α.:30.000 – Φ.Β.:15.000) x 29%]. Ως συνέπεια της 
αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογίας κατά την ενοποίηση, επηρεάζεται και η 
υπεραξία και συγκεκριμένα αυξάνεται κατά €4.350 (ως υπολειμματική αξία, επειδή 
αυξάνονται οι υποχρεώσεις και άρα μειώνεται το καθαρό ενεργητικό που 
αποκτήθηκε).   

Το Δ.Λ.Π. 12, επίσης, απαιτεί μια επιχείρηση να προσαρμόζει την υπεραξία, σε 
σχέση με μία αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που δεν είχε αναγνωριστεί κατά 
την αρχική ενοποίηση της θυγατρικής αλλά αναγνωρίζεται μεταγενέστερα. Στην 
επόμενη παράγραφο, αναλύεται αυτή η ειδική περίπτωση αναγνώρισης 
αναβαλλόμενης φορολογίας που σχετίζεται με την υπεραξία.   

3.5.4.4 Υπεραξία 
Η διαφορά μεταξύ του κόστους απόκτησης και της εύλογης αξίας των στοιχείων του 
ενεργητικού και των υποχρεώσεων που αποκτώνται, αναγνωρίζεται σύμφωνα με το 
Δ.Π.Χ.Π. 3 ως «Υπεραξία». Συνεπώς, η υπεραξία είναι μια υπολειμματική αξία.  

Πολλές φορολογικές αρχές δεν αναγνωρίζουν την υπεραξία, δηλαδή δεν επιτρέπουν 
την έκπτωση της υπεραξίας κατά την εκποίηση της θυγατρικής ή αντίστοιχα την 
έκπτωση ζημίας από μείωση της αξίας της υπεραξίας (Δ.Λ.Π. 36 «Απομείωση Αξίας 
Περιουσιακών Στοιχείων»), με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια διαφορά μεταξύ της 
λογιστικής αξίας της υπεραξίας και της (συνήθως μηδενικής) φορολογικής βάσης. 

Το Δ.Λ.Π. 12 απαγορεύει την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης 
σε σχέση με την υπεραξία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αναγνώριση της 
αναβαλλόμενης φορολογίας, θα είχε ως συνέπεια την αύξηση της υπεραξίας ως 
υπολειμματικού ποσού και την εκ νέου αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογίας, που 
οδηγεί με τη σειρά της σε νέα μεταβολή της υπεραξίας.  

Επίσης, το Δ.Λ.Π. 12 απαγορεύει την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής 
υποχρέωσης μόνο κατά την έκταση που αυτή σχετίζεται με την αρχική αναγνώριση 
της υπεραξίας. Έτσι, μπορούν να διακριθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Κατά την απόκτηση επιχείρησης στη χρήση 2005, προέκυψε υπεραξία ποσού 
€1.500. Οι φορολογικές αρχές δεν αναγνωρίζουν την υπεραξία, άρα η 
φορολογική της βάση είναι μηδέν. Για τη διαφορά ποσού €1.500, μεταξύ της 
λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης δεν αναγνωρίζεται 
αναβαλλόμενη φορολογία καθώς προέρχεται από την αρχική αναγνώριση της 
υπεραξίας. Στο τέλος του 2006, η επιχείρηση αναγνωρίζει μία ζημία λόγω 
μείωσης της αξίας της υπεραξίας και την αποτιμά σε €950. Έτσι, η διαφορά 
μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης ανέρχεται σε €950.Ούτε σ’ 
αυτήν την περίπτωση, όμως, αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία, καθώς 
οι μεταγενέστερες μειώσεις της λογιστικής αξίας της υπεραξίας θεωρείται ότι 
προκύπτουν από την αρχική της αναγνώριση.  

 Κατά την απόκτηση επιχείρησης στη χρήση 2006, προέκυψε υπεραξία ποσού 
€1.500, η οποία σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 3, δεν αποσβένεται. Αντίθετα, οι 
φορολογικές αρχές επιτρέπουν την απόσβεση της υπεραξίας σε ποσοστό 20% 
ετησίως. Έτσι, την ημέρα της εξαγοράς η φορολογική βάση της υπεραξίας 
είναι €1.500, ενώ ένα χρόνο αργότερα είναι €950. Άρα, στη χρήση 2007 
προκύπτει μία φορολογητέα προσωρινή διαφορά ποσού  €550, για την οποία 
αναγνωρίζεται μία αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση.  
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3.5.4.5 Επενδύσεις σε Θυγατρικές, Υποκαταστήματα και Συγγενείς 
και Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες 

Η λογιστική αξία των επενδύσεων στις θυγατρικές, υποκαταστήματα και συγγενείς ή 
οι συμμετοχές σε κοινοπραξίες μπορεί να διαφοροποιείται από τη φορολογική τους 
βάση. Η διαφορά αυτή μπορεί να προκύψει σε ένα αριθμό διαφορετικών 
περιπτώσεων, για παράδειγμα: 

(i) Όταν υπάρχουν αδιανέμητα κέρδη των θυγατρικών, υποκαταστημάτων, 
συγγενών και κοινοπραξιών. 

(ii) Όταν η έδρα της θυγατρικής βρίσκεται σε διαφορετική χώρα από αυτή της 
μητρικής και παρουσιάζονται μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

(iii) Όταν μειώθηκε η λογιστική αξία μιας συμμετοχής σε μια συγγενή, στο 
ανακτήσιμο ποσό της.  

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12, η επιχείρηση πρέπει να αναγνωρίζει μία αναβαλλόμενη 
φορολογική υποχρέωση για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές που 
σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές, υποκαταστήματα, συγγενείς και με 
συμμετοχές σε κοινοπραξίες, εκτός εάν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι: 

• Η μητρική εταιρία, η επενδύτρια επιχείρηση ή το μέλος της κοινοπραξίας 
είναι σε θέση να ελέγξει το χρονικό σημείο αναστροφής της προσωρινής 
διαφοράς (π.χ. με έλεγχο της μερισματικής πολιτικής).   

• Αναμένεται ότι η προσωρινή διαφορά δεν θα αναστραφεί στο ορατό μέλλον.  

Όσον αφορά στις εκπεστέες προσωρινές διαφορές, η επιχείρηση πρέπει να 
αναγνωρίζει μία αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση για όλες τις εκπεστέες 
προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές, 
υποκαταστήματα, συγγενείς και με συμμετοχές σε κοινοπραξίες, κατά την έκταση και 
μόνο κατά την έκταση, που αναμένεται ότι: 

• Οι προσωρινές διαφορές θα αναστραφούν στο ορατό μέλλον. 

• Θα υπάρξει φορολογητέο κέρδος, έναντι του οποίου η προσωρινή διαφορά 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί.  

3.5.5 Επιμέτρηση Αναβαλλόμενης Φορολογίας 

3.5.5.1 Γενικοί Κανονισμοί  
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις πρέπει να αποτιμώνται 
με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην 
περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας 
υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί 
σε ισχύ ή ισχύουν ουσιαστικά μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού.  

Η Κυβέρνηση βέβαια, σε μερικές περιπτώσεις, ανακοινώνει τη μελλοντική αλλαγή 
των φορολογικών συντελεστών χωρίς, όμως, να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες 
διαδικασίες για την επίσημη θέσπισή τους (π.χ. δεν έχει ψηφιστεί ή δεν έχει 
δημοσιευθεί ο αντίστοιχος νόμος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης). Στην περίπτωση 
που εκτιμάται ότι η ανακοίνωση αυτή έχει την ουσιαστική επίδραση της πραγματικής 
θέσπισης, τότε οι μελλοντικές φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται 
με τη χρήση του ανακοινωθέντος νέου φορολογικού συντελεστή. 
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3.5.5.2 Επίδραση του Τρόπου Ανάκτησης της Λογιστικής Αξίας 
Η επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
πρέπει να αντανακλά τις επακόλουθες φορολογικές συνέπειες που θα προκύψουν από 
τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση σκοπεύει, κατά την ημερομηνία του 
Ισολογισμού, να ανακτήσει ή να διακανονίσει τη λογιστική αξία των απαιτήσεων και 
των υποχρεώσεών της.  

Έστω, για παράδειγμα, ότι μία επιχείρηση έχει ένα στοιχείο ενεργητικού με λογιστική 
αξία €1.000 και φορολογική βάση €500. Εάν η εταιρία πωλήσει το στοιχείο υπόκειται 
σε φορολογία 20% στο κέρδος ενώ εάν το χρησιμοποιήσει για να παράγει εισοδήματα 
ο σχετικός φορολογικός συντελεστής είναι 40%. Σε αυτό το υποθετικό παράδειγμα 
διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: 

(i) Αν η επιχείρηση σκοπεύει να πωλήσει το στοιχείο, τότε θα πρέπει να 
αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ποσού €1.000 [20% x 
(1.000 – 500)]. 

(ii) Αν η επιχείρηση σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το στοιχείο στις λειτουργικές 
της δραστηριότητες για να παράγει εισοδήματα, τότε θα πρέπει να 
αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ποσού €2.000 [40% x 
(1.000 – 500)]. 

3.5.5.3 Προεξόφληση Αναβαλλόμενης Φορολογίας 
Το Δ.Λ.Π. 12 προβλέπει ότι οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις δεν πρέπει να προεξοφλούνται. Αυτό συμβαίνει διότι προκειμένου να 
μπορούν οι απαιτήσεις αυτές και οι υποχρεώσεις να προεξοφληθούν σε αξιόπιστη 
βάση, θα πρέπει να γίνει ένας λεπτομερής προσδιορισμός του χρόνου της αναστροφής 
κάθε προσωρινής διαφοράς, κάτι το οποίο είναι πρακτικά αδύνατο ή εξαιρετικά 
πολύπλοκο. Το να επιτραπεί, χωρίς να απαιτείται η προεξόφληση, θα κατέληγε σε 
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις οι οποίες δεν θα ήταν 
συγκρίσιμες μεταξύ των επιχειρήσεων. Συνεπώς, το Δ.Λ.Π. 12 δεν απαιτεί και δεν 
επιτρέπει την προεξόφληση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων.   

3.5.5.4 Φορολογία Ανάλογα με την Κλίμακα Εισοδήματος  
Όταν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές για 
διαφορετικά επίπεδα φορολογητέου εισοδήματος, τότε οι αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις θα πρέπει να αποτιμώνται με τη χρήση των 
μέσων συντελεστών που αναμένεται να εφαρμοστούν στο φορολογητέο κέρδος 
(φορολογική ζημία) της επιχείρησης, για τις χρήσεις κατά τις οποίες οι προσωρινές 
διαφορές αναμένεται να αναστραφούν.  

3.5.5.5 Μεταβολή Λογιστικής Αξίας Αναβαλλόμενων Φορολογικών 
Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων  

  Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
μπορεί να μεταβληθεί ανεξάρτητα από τη μεταβολή των αντίστοιχων προσωρινών 
διαφορών. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, εξαιτίας: 

• Μεταβολής των φορολογικών συντελεστών ή φορολογικών νόμων. 
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• Επανεκτίμησης της δυνατότητας ανάκτησης των αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων. 

• Μεταβολής στον αναμενόμενο τρόπο ανάκτησης μίας απαίτησης.  

3.5.5.6 Επανεξέταση Λογιστικής Αξίας Αναβαλλόμενης Φορολογικής 
Απαίτησης 

Η λογιστική αξία κάθε φορολογικού στοιχείου ενεργητικού πρέπει να επανεξετάζεται 
σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και να μειώνεται στο βαθμό που δεν είναι πλέον 
πιθανό να ανακτηθεί. 

Οποιαδήποτε μείωση γίνει λόγω του πιο πάνω κανονισμού μπορεί να αναστραφεί σε 
μεταγενέστερες περιόδους σε περίπτωση που καινούριες πληροφορίες και γεγονότα 
καθιστούν την ανάκτηση του στοιχείου πιθανή.  

3.5.6 Παράδειγμα Αναβαλλόμενης Φορολογίας  
Η επιχείρηση «Ωμέγα Α.Ε.», που είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α., καταρτίζει τις 
οικονομικές της καταστάσεις για τη διαχειριστική χρήση 2007. Το ισοζύγιο της 
επιχείρησης μετά τις εγγραφές προσδιορισμού αποτελέσματος και πριν από τον 
υπολογισμό των φόρων είναι το ακόλουθο: 

 Λογαριασμός Υπόλοιπο 
31/12/2007 

1. Κτίρια  47.500 
2. Μηχανήματα  112.000 
3. Αποθέματα  25.500 
4. Πελάτες  35.000 
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων 12.000 
6. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 4.000 
7. Διαθέσιμα  20.000 
8. Μετοχικό Κεφάλαιο 50.000 
9. Αποθεματικά  100.000 
10. Αναβαλλόμενοι Φόροι 2.500 
11. Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων 4.000 
12. Παροχές προσωπικού πληρωτέες 5.000 
13. Προμηθευτές  45.000 
14. Λοιποί φόροι και τέλη 10.500 
15. Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα 3.000 
16. Κέρδη χρήσης προ φόρων 36.000 

 
Όπου: 

(1.): Τα κτίρια αποτιμήθηκαν την 1/1/2007 στην εύλογη αξία τους (σύμφωνα με τον 
εναλλακτικό τρόπο λογιστικού χειρισμού του Δ.Λ.Π. 16). Τα κτίρια είχαν 
αγοραστεί την 1/1/2004 έναντι ποσού €48.000, ενώ μετά την αναπροσαρμογή 
αποτιμήθηκαν σε ποσό €50.000. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με συντελεστή 
5% τόσο για φορολογικούς, όσο και για λογιστικούς σκοπούς.  

(2.): Τα μηχανήματα είχαν αγοραστεί πριν από 2 έτη (την 1/1/2006), έναντι ποσού 
€140.000. Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, οι αποσβέσεις υπολογίζονται 
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με συντελεστή 15% στο κόστος κτήσης, ενώ η ωφέλιμη διάρκεια του παγίου 
είχε καθοριστεί σε 10 έτη.  

(6.): Τα έσοδα χρήσης εισπρακτέα, αφορούν σε έσοδα από την εκχώρηση 
δικαιωμάτων παραγωγής. Αυτά τα εισοδήματα φορολογούνται αυτοτελώς κατά 
την είσπραξή τους, με συντελεστή 20%.  

(11.): Στους πελάτες της επιχείρησης περιλαμβάνεται και ο κ. Παπαδόπουλος, ο 
οποίος θεωρείται ανεπίδεκτης είσπραξης. Η «Ωμέγα Α.Ε.» έχει ήδη διενεργήσει, 
στη χρήση 2006, ισόποση πρόβλεψη για την απώλεια της απαίτησης ποσού 
€4.000. Η ζημία αυτή θα εκπέσει σε επόμενη χρήση, οπότε και αναμένεται να 
υπάρχουν τα απαραίτητα επίσημα έγγραφα.  

(12.): Οι παροχές προσωπικού πληρωτέες αφορούν σε αποζημιώσεις που θα 
καταβληθούν στο προσωπικό κατά τη συνταξιοδότησή του. Τα έξοδα αυτά 
εκπίπτουν από τη φορολογία εισοδήματος, στη χρήση στην οποία 
καταβάλλονται. Στην τρέχουσα χρήση αναγνωρίστηκαν έξοδα ποσού €1.000.   

Επίσης, στα καθαρά κέρδη της χρήσης περιλαμβάνονται και μερίσματα ποσού €2.000 
που εισέπραξε η «Ωμέγα Α.Ε.» από μετοχές που κατείχε σε άλλη επιχείρηση. Τα 
μερίσματα αυτά δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος.  

Στα έξοδα της χρήσης περιλαμβάνονται πρόστιμα, φορολογικές προσαυξήσεις και 
άλλα έξοδα τα οποία δεν εκπίπτουν από τη φορολογία εισοδήματος, συνολικού ποσού 
€1.000. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 25%.  

Στη συνέχεια υπολογίζονται τόσο η τρέχουσα όσο και η αναβαλλόμενη φορολογία 
καθώς και οι Φόροι –Έξοδα της χρήσης. 

α) Υπολογισμός Φορολογητέου κέρδους – τρέχοντος φόρου 
 

Λογιστικά Κέρδη              36.000      
Πλέον: Λογιστικές Αποσβέσεις               16.500* 
Μείον: Φορολογικές Αποσβέσεις  (23.400)** 
Μείον: Αφορολόγητα Έσοδα (Μερίσματα)              (2.000) 
Μείον: Έσοδα που φορολογούνται στην 
επόμενη χρήση (δικαιώματα παραγωγής) 

             (4.000) 

Πλέον: Έξοδα που δεν εκπίπτουν 
(Πρόστιμα) 

               1.000 

Πλέον: Έξοδα που εκπίπτουν σε 
μελλοντικές χρήσεις (Παροχές 
Προσωπικού) 

               1.000 

Φορολογητέα Κέρδη              25.100 
Φορολογικός Συντελεστής                  25% 
Φόρος πληρωτέος (τρέχων φόρος)                6.275 
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* Οι λογιστικές αποσβέσεις της χρήσης υπολογίστηκαν ως εξής: 

Λογιστικές Αποσβέσεις Κτίρια Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός Σύνολο 

Κόστος Κτήσης (ή 
αναπροσαρμοσμένη αξία) 

50.000 140.000 190.000 

Μείον: Συσσωρευμένες 
Αποσβέσεις 
Προηγούμενων Χρήσεων 

0 (14.000)
(140.000 x 10% x 1) 

(14.000) 

Μείον: Αποσβέσεις 
Χρήσης 2007 

(2.500)
(50.000 x 5%) 

(14.000)
(140.000 x 10%) 

(16.500) 

Αναπόσβεστη Αξία 47.500 112.000 159.500 
 

** Οι αποσβέσεις που εκπίπτουν των φορολογητέων κερδών σύμφωνα με τη 
φορολογική νομοθεσία, υπολογίστηκαν ως εξής: 

Φορολογικές Αποσβέσεις Κτίρια Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός Σύνολο 

Κόστος Κτήσης 48.000 140.000 188.000 
Μείον: Συσσωρευμένες 
Αποσβέσεις 
Προηγούμενων Χρήσεων 

(7.200)
(48.000 x 5% x 3) 

(21.000)
(140.000 x 15% x 1)  

(28.200) 

Μείον: Αποσβέσεις 
Χρήσης 2007 

(2.400)
(48.000 x 5%) 

(21.000)
(140.000 x 15%) 

(23.400) 

Αναπόσβεστη Αξία 38.400 98.000 136.400 
 

β) Υπολογισμός Αναβαλλόμενης Φορολογίας 

 

Περιγραφή Λογιστική 
Αξία 

Φορολογική 
Βάση 

Διαφορά 
Λ.Α. – Φ.Β. Σχόλια 

Στοιχεία Ενεργητικού 
Κτίρια  47.500 38.400 9.100
Μηχανήματα  112.000 98.000 14.000
Αποθέματα  25.500 25.500 0
Πελάτες  35.000 35.000 0
Προκαταβολές για 
αγορά αποθεμάτων 

12.000 12.000 0

Έσοδα χρήσης 
εισπρακτέα 

4.000 0 4.000

Διαθέσιμα  20.000 20.000 0

Φορολογητέες 
Προσωρινές 
Διαφορές 

Υποχρεώσεις 
Προβλέψεις 
Επισφαλών 
Απαιτήσεων 

(4.000) 0 (4.000)

Παροχές 
προσωπικού 
πληρωτέες 

(5.000) 0 (5.000)

Εκπεστέες 
Προσωρινές 
Διαφορές 
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Προμηθευτές  (45.000) (45.000) 0
Λοιποί φόροι και 
τέλη 

(10.500) (10.500) 0

Έξοδα χρήσης 
δεδουλευμένα 

(3.000) (3.000) 0

Σύνολο 18.100
Φορολογικός Συντελεστής 25%
Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση 
31/12/2007 

4.525

Μείον: Αναγνωρισμένη Αναβαλλόμενη Φορολογία 
σε Προηγούμενες Χρήσεις  

(2.500)

Αναβαλλόμενος Φόρος Χρήσης  2.025
 

γ) Έξοδο Φόρου χρήσης 2007 
Το συνολικό έξοδο φόρου που θα αναγνωριστεί στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
Χρήσης έχει ως εξής: 

Φόροι Έξοδα (τρέχων φόρος)               6.275        
Φόροι Έξοδα (αναβαλλόμενος φόρος)  4.275***  
Φόροι Έσοδα (αναβαλλόμενος φόρος)              (4.000) 
Σύνολο Φόροι Έξοδα               6.550        

*** Το ποσό των €4.275 προκύπτει ως εξής: 

(9.100 + 14.000 + 4.000) x 25% = 6.775 

Συνεπώς 6.775 – 2.500 = 4.275, όπου €2.500 είναι η αναγνωρισμένη αναβαλλόμενη 
φορολογία σε προηγούμενες χρήσεις.  

 

Η αναγνώριση του φόρου έξοδο, θα πραγματοποιηθεί με τη διενέργεια της ακόλουθης 
λογιστικής εγγραφής: 

Περιγραφή Χρέωση Πίστωση 

Φόροι Έξοδα (τρέχων φόρος)  6.275  

Φόροι πληρωτέοι 6.275

Φόροι Έξοδα (αναβαλλόμενος φόρος) 4.275

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 4.275

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 4.000

Φόροι Έσοδα (αναβαλλόμενος φόρος) 4.000

 

δ) Συμφωνία Λογιστικού Αποτελέσματος με Φόρους Έξοδα 
Οι φόροι Έξοδα είναι ίσοι με το λογιστικό αποτέλεσμα επί το συντελεστή 
φορολόγησης της επιχείρησης, εκτός αν υπάρχουν μόνιμες διαφορές μεταξύ 
λογιστικού και φορολογητέου εισοδήματος.  
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Λογιστικά Κέρδη προ Φόρων 36.000  
Φόροι έξοδα με βάση τον κανονικό φορολογικό 
συντελεστή (36.000 x 25%)  

9.000  

Μείον: Φόρος που αναλογεί σε αφορολόγητα έσοδα 
(Μερίσματα: 2.000 x 25%) 

  
(500) 

Πλέον: Φόρος που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενα έξοδα 
(Πρόστιμα: 1.000 x 25%) 

  
250  

Φόροι έξοδα 8.750 

3.6 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

3.6.1 Συμψηφισμός 
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις μπορεί να συμψηφίζονται 
μόνο αν η επιχείρηση: 

• έχει νομικά ισχυρό δικαίωμα να συμψηφίσει τα αναγνωρισμένα ποσά και 

• προτίθεται είτε να προβεί σε διακανονισμό του καθαρού υπολοίπου, είτε να 
εισπράξει την απαίτηση και ταυτόχρονα να διακανονίσει την υποχρέωση.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις μπορεί να 
συμψηφίζονται μόνο αν: 

α) η επιχείρηση  έχει νομικά εφαρμόσιμο δικαίωμα να συμψηφίσει τρέχοντα 
φορολογικά στοιχεία ενεργητικού με τρέχουσες υποχρεώσεις και 

β) οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αφορούν φόρους 
εισοδήματος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή: 

(i) στην ίδια φορολογούμενη επιχείρηση ή 

(ii) σε διαφορετικές επιχειρήσεις, οι οποίες σκοπεύουν είτε να συμψηφίσουν 
τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις με τις υποχρεώσεις είτε να 
εισπράξουν τις απαιτήσεις και συγχρόνως να διακανονίσουν τις 
υποχρεώσεις σε κάθε μελλοντική περίοδο στην οποία οι αναβαλλόμενες 
φορολογικές υποχρεώσεις θα διακανονιστούν και οι αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις θα ανακτηθούν.  

3.6.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 
Οι φόροι έξοδα (ή έσοδα) που αφορούν στο κέρδος (ή στη ζημία) από συνήθεις 
δραστηριότητες πρέπει να αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
Χρήσης.   

Οι φόροι έξοδα (ή έσοδα) αποτελούνται από τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία: 

• Τον τρέχοντα φόρο έξοδο (ή έσοδο) της χρήσης. 

• Τον αναβαλλόμενο φόρο έξοδο (ή έσοδο), ο οποίος προκύπτει από την 
πίστωση (ή χρέωση) του λογαριασμού της αναβαλλόμενης φορολογικής 
υποχρέωσης (ή απαίτησης). 
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• Τη διαφορά μεταξύ του ποσού που είχε αναγνωριστεί για φόρο εισοδήματος 
προηγούμενων χρήσεων και του ποσού που τελικά επέβαλαν οι φορολογικές 
αρχές.   

3.7 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  
Στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις της 
επιχείρησης πρέπει να γνωστοποιούνται ξεχωριστά όλα τα συστατικά στοιχεία των 
εξόδων (ή εσόδων) για φόρους. 

Στους φόρους έξοδα (ή έσοδα) μπορεί να περιλαμβάνονται: 

- Ο τρέχων φόρος έξοδο (ή έσοδο). 

- Αναπροσαρμογές τρέχουσας φορολογίας προγενέστερων περιόδων. 

- Το ποσό του αναβαλλόμενου φόρου έξοδο (ή έσοδο) που σχετίζεται με τη 
δημιουργία ή αναστροφή προσωρινών διαφορών. 

- Το ποσό του αναβαλλόμενου φόρου έξοδο (ή έσοδο) που σχετίζεται με 
μεταβολές στους φορολογικούς συντελεστές ή επιβολή νέων φόρων. 

- Το ποσό του οφέλους από προηγούμενες μη – αναγνωρισμένες φορολογικές 
ζημίες, πιστωτικούς φόρους ή προσωρινές διαφορές προηγούμενης χρήσης, 
που χρησιμοποιούνται για τη μείωση του τρέχοντος ή αναβαλλόμενου φόρου 
έξοδο. 

- Ο αναβαλλόμενος φόρος έξοδο, που προκύπτει από την μείωση ή αναστροφή 
προηγούμενης μείωσης μίας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.  

- Το ποσό του φόρου έξοδο (ή έσοδο) που σχετίζεται με μεταβολές των 
λογιστικών πολιτικών και λάθη που περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του 
καθαρού κέρδους (ή ζημίας) της χρήσης, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 8 
«Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη», 
επειδή δεν είναι δυνατό να αναγνωριστούν αναδρομικά.  

Επίσης, πρέπει να γνωστοποιούνται ξεχωριστά: 

- Το ποσό της τρέχουσας και της αναβαλλόμενης φορολογίας, το οποίο 
καταχωρίζεται στα Ίδια Κεφάλαια.  

- Μία εξήγηση της σχέσης μεταξύ του λογιστικού κέρδους και του φόρου έξοδο 
(ή έσοδο), με τον ένα ή και τους δύο ακόλουθους τρόπους: 

(i) αριθμητική συμφωνία μεταξύ του φόρου έξοδο (ή έσοδο) και του 
αποτελέσματος του πολλαπλασιασμού του λογιστικού 
αποτελέσματος με τον εφαρμοστέο φορολογικό συντελεστή (ή 
συντελεστές), γνωστοποιώντας επίσης τη βάση στην οποία 
υπολογίζεται ο εφαρμοστέος φορολογικός συντελεστής (ή 
συντελεστές) και 

(ii) αριθμητική συμφωνία μεταξύ του μέσου πραγματικού συντελεστή 
φορολογίας και του εφαρμοστέου φορολογικού συντελεστή, 
γνωστοποιώντας, επίσης, τη βάση στην οποία ο εφαρμοστέος 
φορολογικός συντελεστής υπολογίζεται. 
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- Μία εξήγηση των μεταβολών στον εφαρμοστέο συντελεστή (ή συντελεστές) 
σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.  

- Το ποσό (και την ημερομηνία λήξης) όλων των εκπεστέων προσωρινών 
διαφορών, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών και των 
αχρησιμοποίητων πιστωτικών φόρων. 

- Το συνολικό ποσό των προσωρινών διαφορών που συνδέονται με επενδύσεις 
σε θυγατρικές, υποκαταστήματα, συγγενείς και κοινοπραξίες, για το οποίο δεν 
έχουν αναγνωριστεί οποιεσδήποτε αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις.  

- Σε σχέση με κάθε είδος προσωρινών διαφορών και σε σχέση με κάθε είδος 
αχρησιμοποίητων πιστωτικών φόρων: 

(i) οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που 
αναγνωρίστηκαν στον Ισολογισμό για κάθε παρουσιαζόμενη 
χρήση, 

(ii) το ποσό του αναβαλλόμενου φόρου έξοδο (ή έσοδο) που έχει 
καταχωρηθεί στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων (εάν αυτό δεν είναι 
αντιληπτό από τη μεταβολή των ποσών που αναγνωρίστηκαν στον 
Ισολογισμό). 

- Σε σχέση με διακοπείσες δραστηριότητες, το φορολογικό έξοδο που αφορά: 

(i) το κέρδος ή τη ζημία από τη διακοπή και 

(ii) το κέρδος ή τη ζημία από τις συνήθεις εργασίες της διακοπείσας 
δραστηριότητας για την περίοδο, μαζί με τα αντίστοιχα ποσά για 
κάθε προηγούμενη χρήση που παρουσιάζεται.  

- Οι φορολογικές επιπτώσεις των μερισμάτων προς τους μετόχους της 
επιχείρησης, που προτάθηκαν ή ανακοινώθηκαν πριν την έγκριση των 
οικονομικών καταστάσεων για έκδοση, αλλά τα οποία δεν αναγνωρίστηκαν 
ως υποχρεώσεις στις καταστάσεις αυτές. 

Στην περίπτωση μιας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, η επιχείρηση πρέπει, 
επιπλέον, να γνωστοποιεί το ποσό της απαίτησης και τη φύση των ενδείξεων που 
δικαιολογούν την αναγνώρισή της, όταν: 

- Η χρησιμοποίηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης εξαρτάται από 
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη που υπερβαίνουν τα κέρδη που πηγάζουν από 
αναστροφή υπαρχουσών φορολογητέων προσωρινών διαφορών. 

- Η επιχείρηση είχε ζημίες στην τρέχουσα ή στην προηγούμενη περίοδο, στην 
ίδια φορολογική δικαιοδοσία στην οποία προέκυψε η αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση.   

Η σχέση μεταξύ φόρου έξοδο (ή έσοδο) και λογιστικού αποτελέσματος μπορεί να 
επηρεάζεται από παράγοντες όπως έσοδα απαλλασσόμενα από τη φορολογία, έξοδα 
μη εκπεστέα κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (ή ζημίας), την 
επίπτωση των φορολογικών ζημιών και των φορολογικών συντελεστών εξωτερικού.  

Κατά την εξήγηση της σχέσης μεταξύ φόρου έξοδο (ή έσοδο) και λογιστικού 
αποτελέσματος, η επιχείρηση χρησιμοποιεί έναν εφαρμοστέο φορολογικό συντελεστή 
που παρέχει την πλέον κατανοητή πληροφόρηση στους χρήστες των 
χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Συχνά, ο πλέον κατανοητός συντελεστής 
είναι ο εγχώριος φορολογικός συντελεστής στη χώρα στην οποία είναι 
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εγκατεστημένη η επιχείρηση. Όμως, για μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε 
διάφορες χώρες, μπορεί να είναι πιο κατανοητή η συγκέντρωση ξεχωριστών 
συμφωνιών που καταρτίζονται με τη χρήση των εγχώριων συντελεστών για κάθε 
επιμέρους χώρα.  

Στη συνέχεια, αναφέρεται, σε γενικές γραμμές, το περιεχόμενο των δύο Διερμηνειών 
(Μ.Ε.Δ. 21 και Μ.Ε.Δ. 25) που εκδόθηκαν από τη Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών – 
Μ.Ε.Δ. σχετικά με το φόρο εισοδήματος και το Δ.Λ.Π. 12.  

3.8 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 

3.8.1 Μ.Ε.Δ. 21: Φόροι Εισοδήματος – Ανάκτηση 
Αναπροσαρμοσμένων Μη Αποσβέσιμων Περιουσιακών 
Στοιχείων  

3.8.1.1 Εισαγωγή  
Η παρούσα Διερμηνεία πραγματεύεται την ανάκτηση της λογιστικής αξίας ενός 
στοιχείου του ενεργητικού, το οποίο δεν υπόκειται σε κανενός είδους απόσβεση και 
του οποίου η λογιστική αξία αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Δ.Λ.Π. 16.  

Η Μ.Ε.Δ. 21 «Φόροι Εισοδήματος – Ανάκτηση Αναπροσαρμοσμένων Μη 
Αποσβέσιμων Περιουσιακών Στοιχείων» (S.I.C. 21 «Income Taxes –Recovery of 
Revalued Non-Depreciable Assets») καταρτίστηκε τον Αύγουστο του 1999 και 
τέθηκε σε ισχύ από την 15/07/2000. Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές θα πρέπει να 
αναγνωρίζονται με βάση τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π.8.  

3.8.1.2 Σκοπός 
Η παρούσα Διερμηνεία έχει ως σκοπό την παροχή οδηγιών αναφορικά με τον τρόπο 
με τον οποίο αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία κατά την ανάκτηση της 
λογιστικής αξίας στοιχείων, τα οποία δεν υπόκεινται σε κανενός είδους απόσβεση. 

3.8.1.3 Το Θέμα 
Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12, το οποίο αναλύσαμε παραπάνω, η αποτίμηση των 
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, πρέπει να 
αντικατοπτρίζει φορολογικές επιπτώσεις που θα προκύψουν από τον τρόπο με τον 
οποίο μία επιχείρηση αναμένει, κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, να ανακτήσει 
ή να διακανονίσει τη λογιστική αξία αυτών των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της.  

Επίσης, το Δ.Λ.Π. 12 σημειώνει ότι η αναπροσαρμογή ενός περιουσιακού στοιχείου 
δεν μεταβάλλει συνήθως τη φορολογική βάση του στοιχείου και εάν η μελλοντική 
«ανάκτηση» της λογιστικής αξίας είναι φορολογητέα, οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ 
της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης του εν λόγω στοιχείου αποτελεί 
προσωρινή διαφορά και δημιουργεί μία αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ή 
απαίτηση.  

Το θέμα που προκύπτει είναι η ερμηνεία του όρου «ανάκτηση» σε σχέση με μη 
αποσβέσιμα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναπροσαρμόζονται (π.χ. ακίνητα για 
επένδυση).  
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3.8.1.4 Απόφαση 
Η Μ.Ε.Δ. αποφάσισε ότι στην αναπροσαρμογή ενός μη αποσβέσιμου περιουσιακού 
στοιχείου δημιουργείται αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση που 
πρέπει να αποτιμάται βασιζόμενη στις φορολογικές συνέπειες που θα προκύψουν από 
την πώληση του εν λόγω στοιχείου.  

Κατ’ επέκταση, εάν η φορολογική νομοθεσία προβλέπει ένα φορολογικό συντελεστή 
για πιθανή πώληση του στοιχείου που διαφέρει από το φορολογικό συντελεστή που 
εφαρμόζεται πάνω στα εισοδήματα που παράγονται από τη χρήση του στοιχείου, 
τότε, για τον υπολογισμό της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης ή 
απαίτησης, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο πρώτος συντελεστής (δηλαδή, αυτός που 
εφαρμόζεται σε περίπτωση πώλησης).    

3.8.2 Μ.Ε.Δ. 25: Φόροι Εισοδήματος – Μεταβολές στο 
Φορολογικό Καθεστώς μιας Επιχείρησης ή των Μετόχων 
της 

3.8.2.1 Εισαγωγή 
Η παρούσα Διερμηνεία πραγματεύεται θέματα προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, 
στις περιπτώσεις μεταβολών του φορολογικού καθεστώτος ή των μετόχων μιας 
επιχείρησης. 

Η Μ.Ε.Δ. 25 «Φόροι Εισοδήματος – Μεταβολές στο Φορολογικό Καθεστώς μιας 
Επιχείρησης ή των Μετόχων της» (S.I.C. 25 «Income Taxes – Changes in the Tax 
Status of an Entity or its Stareholders») καταρτίστηκε τον Αύγουστο του 1999 και 
τέθηκε σε ισχύ επίσης την 15/07/2000. Μεταβολές στις λογιστικές αρχές θα πρέπει να 
αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 8.  

3.8.2.2 Σκοπός 
Η παρούσα Διερμηνεία έχει ως σκοπό την παροχή οδηγιών αναφορικά με τον τρόπο 
που πρέπει να αντιμετωπίζεται από μία επιχείρηση, το θέμα της αναγνώρισης, στις 
οικονομικές της καταστάσεις, των φορολογικών συνεπειών μιας ενδεχόμενης 
μεταβολής στο υφιστάμενο φορολογικό καθεστώς που διέπει την επιχείρηση ή τους 
μετόχους της.  

3.8.2.3 Το Θέμα 
Η μεταβολή στο φορολογικό καθεστώς μιας οντότητας ή των μετόχων της μπορεί να 
αυξήσει ή να μειώσει τις φορολογικές ή απαιτήσεις της, π.χ. εισαγωγή των τίτλων της 
επιχείρησης σε χρηματιστήριο αξιών ή αλλαγή στο «φορολογικό καθεστώς» του 
μετόχου που έχει τον έλεγχο της οντότητας. Μια τέτοια μεταβολή μπορεί να αλλάξει 
τον τρόπο που φορολογείται η οικονομική οντότητα, π.χ. μπορεί να κερδίσει ή να 
χάσει φορολογικά κίνητρα ή να μεταβληθούν οι φορολογικοί της συντελεστές.  

Η μεταβολή στο φορολογικό καθεστώς μιας επιχείρησης ή των μετόχων της μπορεί 
να έχει άμεση επίδραση τόσο στις τρέχουσες όσο και στις αναβαλλόμενες 
φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις της επιχείρησης.  

Το θέμα που προκύπτει είναι πώς πρέπει να γίνει ο λογιστικός χειρισμός των 
φορολογικών επιπτώσεων μιας τέτοιας μεταβολής.  
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3.8.2.4 Απόφαση 
Η Μ.Ε.Δ. αποφάσισε ότι οι τρέχουσες αλλά και οι αναβαλλόμενες φορολογικές 
επιπτώσεις από μία μεταβολή στο φορολογικό καθεστώς μίας οντότητας ή των 
μετόχων της, πρέπει να καταχωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης 
κατά την οποία γίνεται η αλλαγή εκτός αν οι επιπτώσεις αφορούν σε γεγονότα ή 
συναλλαγές που καταχωρίζονται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια (στην ίδια ή σε 
διαφορετική περίοδο). Σε τέτοια περίπτωση οι φορολογικές επιπτώσεις από την 
αλλαγή πρέπει να χρεώνονται ή να πιστώνονται άμεσα στα Ίδια Κεφάλαια.  

3.9 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Λ.Π. 12 

Μια σημαντική διαφορά που παρατηρείται μεταξύ της ελληνικής νομοθεσίας και του 
Δ.Λ.Π. 12 αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος των επιχειρήσεων είναι ότι 
σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, ο φόρος εισοδήματος αποτελεί «βάρος εταιρικό» και 
λογίζεται διαμέσου του πίνακα διανομής κερδών, δηλαδή εμφανίζεται στον πίνακα 
Διάθεσης Αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης. Συγκεκριμένα18, με βάση τα άρθρα 45 
του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών και 99 παρ. 1 (α) του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος, ο φόρος δε διαμορφώνει το ετήσιο λογιστικό αποτέλεσμα 
αλλά διατίθεται από τα ήδη διαμορφωμένα αποτελέσματα χρήσης. Αντίθετα, στο 
Δ.Λ.Π. 12 ο φόρος εισοδήματος αποτελεί έξοδο της χρήσης και πρέπει να βαρύνει τα 
αποτελέσματα της χρήσης που αφορά, δηλαδή καταχωρίζεται στα Αποτελέσματα 
Χρήσης της επιχείρησης.  

Επιπλέον, με βάση το φορολογικό δίκαιο, προκειμένου να υπολογισθεί το σχετικό 
ποσό φορολογικής επιβάρυνσης, λαμβάνεται ως βάση το λογιστικό αποτέλεσμα 
χρήσης, πλέον ή μείον τις σχετικές λογιστικές διαφορές που δεν αναγνωρίζονται 
φορολογικά (δηλαδή ποσά εξόδων/εσόδων που με βάση τους φορολογικούς κανόνες 
θα πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικά από ότι με βάση τους λογιστικούς 
κανόνες). Επιπρόσθετα, από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ε.Γ.Λ.Σ.19, δεν 
προβλέπεται η λογιστική παρακολούθηση των απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από 
φόρους μελλοντικών χρήσεων, στις περιπτώσεις που υπάρχει ετεροχρονισμός ως 
προς την αναγνώριση, από την Φορολογική Αρχή, ορισμένων λογιστικοποιηθέντων 
εσόδων ή εξόδων. Δεδομένου, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει η έννοια του αναβαλλόμενου 
φόρου, δεν τίθεται θέμα οποιασδήποτε διάκρισης των λογιστικών διαφορών ανάλογα 
με τη μελλοντική τους εξέλιξη.  

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12, όμως, ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί του 
λογιστικού αποτελέσματος και αφού ληφθούν υπόψη οι μόνιμες διαφορές μεταξύ 
λογιστικής και φορολογικής βάσης υπολογισμού. Ο φόρος που αντιστοιχεί στις 
προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικών και φορολογικών εξόδων/εσόδων, λογίζεται 
στα αποτελέσματα της χρήσης που αφορά και υπολογίζεται σαν διαφορά στοιχείων 
του Ισολογισμού μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης αυτών. Όταν μία χρονική 

                                                 
18 Ελληνική Ένωση Τραπεζών (2002), Κυριότερες Διαφορές μεταξύ των Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων και Ελληνικών Λογιστικών Αρχών.  
 
19 Λουμιώτης, Β. (2007), «Βασικές διαφορές μεταξύ της ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας (ΚΝ 
2190/1920 και ΕΓΛΣ) και των ΔΠΧΠ στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων», περιοδικό 
Επιχείρηση, σελ. 292. 
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διαφορά κλείσει, τότε αντιλογίζεται και ο αντίστοιχος αναβαλλόμενος φόρος, του 
οποίου η έννοια εισάγεται στο Δ.Λ.Π. 12, που είχε λογισθεί όταν είχε προκύψει 
αρχικά η διαφορά. Για την αναγνώριση αναβαλλόμενου εισπρακτέου/συμψηφιστέου 
φόρου, πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα ότι η εταιρία θα είναι κερδοφόρος όταν 
μελλοντικά κλείσει η χρονική διαφορά αυτή, έτσι ώστε να συμψηφίσει την απαίτηση 
με τη φορολογική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση ενδεχόμενης φορολογικής υποχρέωσης, η οποία ενδέχεται να συμβεί 
μόνο έπειτα από απόφαση της διοίκησης της επιχείρησης (π.χ. διανομή ειδικών 
αφορολόγητων αποθεματικών για τα οποία πρέπει να πληρωθεί φόρος), τότε δεν 
υπάρχει υποχρέωση λογισμού του αναβαλλόμενου φόρου, αλλά μόνο γνωστοποίηση 
του στις οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, απαγορεύεται η προεξόφληση 
αναβαλλόμενων χρεωστικών ή πιστωτικών φόρων, όπως περιγράψαμε παραπάνω.  
Ακόμη, χρησιμοποιείται ο φορολογικός συντελεστής ο οποίος πιθανολογείται ότι θα 
ισχύσει κατά την πραγματοποίηση της χρονικής διαφοράς. Τέλος, ένα σημαντικό 
στοιχείο που προβλέπει το Δ.Λ.Π. 12 αναφέρεται στο ότι οι χρονικές διαφορές εάν 
αφορούν στοιχεία καθαρής θέσης, τότε και ο αναβαλλόμενος φόρος γι’ αυτές τις 
διαφορές θα λογισθεί απευθείας στην καθαρή θέση και όχι στα αποτελέσματα.    
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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ  4  : Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Σ Η  Τ Η Σ  
ΦΟ Ρ ΟΛΟ Γ Ι Α Σ  Τ Ω Ν  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν  

Σ Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α  Μ Ε  Τ Ι Σ  Α Λ Λ Ε Σ  
ΧΩ Ρ Ε Σ  Τ Η Σ  Ε .Ε .  
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια να συγκριθεί η Ελλάδα με τα υπόλοιπα κράτη 
– μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο φορολόγησης του εισοδήματος των 
επιχειρήσεων. Αρχικά, παρουσιάζεται μια συνοπτική συγκριτική εικόνα της 
φορολογίας των επιχειρήσεων στην Ε.Ε. με αναφορά στους συντελεστές φορολογίας 
του εισοδήματος των επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα 27 κράτη – μέλη της Ε.Ε. 
Επίσης, αναφέρονται σημαντικά χαρακτηριστικά φορολογικών συστημάτων που 
εφαρμόζονται σε διάφορα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Στη συνέχεια, περιγράφεται ο 
έντονος φορολογικός ανταγωνισμός που υπάρχει μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., ο 
οποίος, όπως αποδεικνύεται, οδηγεί σε μείωση των συντελεστών φορολογίας των 
επιχειρήσεων και συγχρόνως επηρεάζει και τη φορολογία του εισοδήματος των 
φυσικών προσώπων.  Επιπλέον, εξετάζεται αν σχετίζεται η οικονομική ανάπτυξη ενός 
κράτους – μέλους με την εταιρική φορολογία. Τέλος, θίγεται το θέμα της ενιαίας 
φορολογικής πολιτικής στην Ε.Ε., που τελευταία απασχολεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ιδιαίτερα σε σχέση με το ζήτημα της θέσπισης μιας Κοινής Ενοποιημένης 
Επιχειρηματικής Φορολογικής Βάσης (Common Consolidated Corporate Tax System 
– CCCTB).  

4.1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

Παρά τη σημαντική μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα τα 
τελευταία χρόνια, που παρουσιάστηκε στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας 
διπλωματικής εργασίας, ο ρυθμός αύξησης της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης 
επιταχύνεται ως ποσοστό του Α.Ε.Π. σε αντίθεση με τον αντίστοιχο ρυθμό των 
υπολοίπων κρατών της Ε.Ε., ο οποίος είτε επιβραδύνεται, είτε παρουσιάζει μείωση20. 
Αποτέλεσμα αυτού είναι η διεύρυνση του χάσματος ανταγωνιστικότητας που χωρίζει 
την Ελλάδα με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., αλλά και η ενίσχυση των στρεβλώσεων 
που προέρχονται από τη δυσανάλογη σχέση έμμεσων και άμεσων φόρων. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με στοιχεία του προϋπολογισμού κατά την 
τελευταία δεκαετία η ελαστικότητα των εσόδων που προέρχονται από το φόρο 
εισοδήματος, εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά πάνω από τη μονάδα ως προς τη 
μεταβολή του Α.Ε.Π., γεγονός που καταδεικνύει την υπερφορολόγηση που έχουν 
υποστεί τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και τα φυσικά πρόσωπα όλη αυτή την περίοδο. 
Ακόμα και αυτή η σημαντική μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, δεν 
κατάφερε να αμβλύνει την αναλογία αυτή δεδομένου ότι αντισταθμίστηκε πλήρως 
από την αύξηση των εμμέσων φόρων αυξάνοντας τελικά τη συνολική φορολογική 
επιβάρυνση ως ποσοστό του Α.Ε.Π. 

Τα τελευταία χρόνια, αναφέρει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, πολλές 
χώρες, μέσα στα πλαίσια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών τους, 
έχουν προβεί σε αναμορφώσεις των φορολογικών τους συστημάτων, ιδιαίτερα της 
φορολογίας που επιβάλλεται στα κέρδη των επιχειρήσεων. Μέσα στα πλαίσια αυτά 
                                                 
20 www.taxheaven.gr 
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έχει αναπτυχθεί ένας φορoλογικός ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών, ένα θέμα που 
έχει ήδη απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τελευταία αντιτίθεται στα σχέδια 
ορισμένων κρατών - μελών για μείωση της φορολογίας, υποστηρίζοντας ότι αυτά θα 
πρέπει να διατηρήσουν υγιή δημοσιονομικά, έτσι ώστε να στηρίξουν τη νομισματική 
πολιτική που ασκείται και στοχεύει στην ανάπτυξη και να περιορίσουν το δημόσιο 
χρέος τους.  

Είναι γεγονός ότι υπάρχουν σήμερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είκοσι επτά χώρες 
η καθεμία με τη δική της φορολογική νομοθεσία. Είναι λογικό αυτές οι διαφορές να 
καταλήγουν σε είκοσι επτά διαφορετικά συστήματα τα οποία αντιμετωπίζουν με 
διαφορετικό τρόπο τόσο τις εγχώριες όσο και τις διακρατικές οικονομικές 
δραστηριότητες. Είναι αναμενόμενο κάθε μια χώρα χρησιμοποιώντας τη φορολογική 
της νομοθεσία να προσπαθήσει να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις και να 
δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας. Μεταξύ των δεκαπέντε χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντως, η Αγγλία, Ιρλανδία, Σκοτία, Ολλανδία και 
Λουξεμβούργο έχουν τα ευνοϊκότερα φορολογικά καθεστώτα για τις επιχειρήσεις. 

Γενικότερα, πάντως, προκύπτει ότι τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ε.Ε. υπάρχει μια 
τάση μείωσης της φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων. Αντίστοιχη τάση 
παρατηρείται και στην Ελλάδα, όπου ο μέγιστος συντελεστής φορολογίας 
εισοδήματος των εταιριών, όπως προαναφέρθηκε, βρίσκεται στο 25%, σημειώνοντας 
μείωση κατά 15 μονάδες από το 2000. Οι υψηλότεροι συντελεστές φορολογίας 
εισοδήματος εταιριών για το 2007 σημειώνονται στη Γερμανία (38,36%), την Ιταλία 
(37,25%) και τη Μάλτα (35%), ενώ οι χαμηλότεροι στην Ιρλανδία (12,5%), τη 
Βουλγαρία (10%) και την Κύπρο (10%). Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος για το 2007 είναι 
24,2%.  

Ο πίνακας, που ακολουθεί, απεικονίζει την ποικιλομορφία που παρατηρείται στους 
φορολογικούς συντελεστές του εισοδήματος των επιχειρήσεων μεταξύ των 27 
κρατών – μελών της Ε.Ε. για τα έτη 2004, 2005, 2006 και 200721. Στον πίνακα αυτό, 
φαίνεται χαρακτηριστικά η πανευρωπαϊκή τάση που υπάρχει για μείωση των 
συντελεστών φορολογίας. Συγκεκριμένα, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος για το 2007 
μειώθηκε στο 24,2% (από 25,8% που ήταν το 2006, 26,1% το 2005, 28,3% το 2004) 
εξαιτίας της μείωσης του εταιρικού φορολογικού συντελεστή σε έξι κράτη – μέλη της 
Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Επίσης, φαίνεται ότι ο νόμιμος φορολογικός 
συντελεστής της πλειονότητας των κρατών – μελών της Ε.Ε. είναι κάτω από το 30%.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Degrève., S. and Molitor., R. (2006), «Tax Competition – Current Trends for Company Taxation in 
Europe», Tax Analysts, Vol. 41, no. 3, pp. 299 – 306.  
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Εταιρικοί Συντελεστές Φορολογίας στα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε. 

Χώρα 1/1/2004 1/1/2005 1/1/2006 1/1/2007 

1.   Αυστρία 34% 25% 25% 25% 

2.   Βέλγιο  33.99% 33.99% 33.99% 33.99% 

3.   Βουλγαρία — 15% 15% 10% 

4.   Γαλλία 34.33% 33.83% 33.33% 33.33% 

5.   Γερμανία 38.29% 38.31% 38.34% 38.36% 

6.   Δανία 30% 28% 28% 28% 

7.   Ελλάδα 25%/35% 24%/32% 22%/29% 20%/25% 

8.   Εσθονία — 0/24% 0/23% 0/22% 

9.   Ηνωμένο Βασίλειο 30% 30% 30% 30% 

10.  Ιρλανδία 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 

11.  Ισπανία 35% 35% 35% 32.5% 

12.  Ιταλία 37.25% 37.25% 37.25% 37.25% 

13.  Κύπρος  15% 10% 10% 10% 

14.  Λετονία — 15% 15% 15% 

15.  Λιθουανία — 15%/13% 15%/13% 15%/13% 

16.  Λουξεμβούργο 30.38% 30.38% 29.63% 29.63% 

17.  Μάλτα  — 35% 35% 35% 

18.  Ολλανδία 29%/34.5% 27%/31.5% 25.5%/29.6% 25% 

19.  Ουγγαρία 16% 16% 16% 16% 

20.  Πολωνία 19% 19% 19% 19% 

21.  Πορτογαλία 27.5% 27.5% 27.5% 25% 

22.  Ρουμανία 25% 16% 16% 16% 

23.  Σλοβακία 19% 19% 19% 19% 

24.  Σλοβενία — 25% 25% 23% 

25.  Σουηδία 28% 28% 28% 28% 

26.  Τσεχία 28% 26% 24% 24% 

27.  Φιλανδία 29% 26% 26% 26% 

                         Πηγή: KPMG, http://www.kpmg.com
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Σχήμα 3: Συντελεστές Φορολογίας των Επιχειρήσεων στην Ε.Ε.
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Σχήμα 4: Συντελεστές Φορολογίας Επιχειρήσεων στην Ε.Ε. για το έτος 2004
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Σχήμα 5: Συντελεστές Φορολογίας Επιχειρήσεων στην Ε.Ε. για το έτος 2005
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Σχήμα 6: Συντελεστές Φορολογίας Επιχειρήσεων στην Ε.Ε. για το έτος 2006
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Σχήμα 7: Συντελεστές Φορολογίας Επιχειρήσεων στην Ε.Ε. για το έτος 2007
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε πως η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι οι 
τελευταίες χώρες που εισήχθησαν στην Ε.Ε. και αποτελούν μέλη της από την 
1/1/2007.  

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, στις χώρες της Ελλάδας, της Εσθονίας 
και της Λιθουανίας, αναγράφονται δύο εταιρικοί συντελεστές φορολογίας αντίστοιχα 
για τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007, ενώ για την Ολλανδία αναγράφονται δύο 
εταιρικοί συντελεστές φορολογίας αντίστοιχα για τα έτη 2004, 2005 και 200622. Αυτό 
συμβαίνει διότι, αναφορικά με την Ελλάδα, οι συντελεστές 35%, 32%, 29% και 25% 
αντίστοιχα για τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007 αναφέρονται στα νομικά πρόσωπα 
της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κ.Ν. 2238/94, που αναλύθηκε στο δεύτερο 
κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, δηλαδή στις Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ. Οι 
άλλοι συντελεστές 25%, 24%, 22% και 20% για τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007 
αντίστοιχα, αναφέρονται στις Ομόρρυθμες και στις Ετερόρρυθμες  Εταιρίες, που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.   

Στην περίπτωση της Εσθονίας, αυτό συμβαίνει διότι μόνο τα διανεμηθέντα κέρδη των 
επιχειρήσεων υπόκεινται σε φορολόγηση. Έτσι, ένας μηδενικός συντελεστής 
φορολογίας ισχύει για τα κέρδη που δεν διανέμονται, αλλά διατηρούνται στην 
επιχείρηση ή/και επανεπενδύονται. Αντίθετα, για τα κέρδη που διανέμονται 
επιβάλλεται συντελεστής φορολόγησης 24% για το έτος 2005, 23% για το έτος 2006 
και 22% για το έτος 2007.  

Στη Λιθουανία ο σταθερός εταιρικός φορολογικός συντελεστής είναι 15%. Ο 
συντελεστής 13% εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο μέσος αριθμός των 
εργαζομένων σε μια επιχείρηση δεν ξεπερνά τους 10 και στην περίπτωση που το 
εισόδημα της επιχείρησης δεν υπερβαίνει το ποσό περίπου των €144.800 
(LTL500.000). Ωστόσο, προβλέπονται κάποιες εξαιρέσεις. Εάν ο μέσος αριθμός των 
                                                 
22 KPMG’ s Corporate and Indirect Tax Rate Survey 2007. 
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εργαζομένων μιας επιχείρησης δεν ξεπερνά τους 10 και το εισόδημα δεν υπερβαίνει 
το ποσό περίπου των €289.600 (LTL 1.000.000), τότε το εισόδημα μειωμένο κατά το 
ποσό των €7.240 περίπου (LTL 25.000) φορολογείται με συντελεστή 15%. Επίσης, 
αυτή την περίοδο στη Λιθουανία είναι σε ισχύ οι ακόλουθες φορολογικές 
διευκολύνσεις: 

1. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελεύθερη οικονομική ζώνη, με 
επενδυμένο κεφάλαιο τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου ευρώ απαλλάσσονται 
από τη φορολογία για έξι διαδοχικές φορολογικές περιόδους, με αφετηρία τη 
φορολογική περίοδο  κατά την οποία η επένδυση έφτασε το ένα εκατομμύριο 
ευρώ. Για τις επόμενες 10 φορολογικές περιόδους, προβλέπεται μείωση 50% 
στο ποσοστό φορολόγησης του κέρδους της επιχείρησης που ισχύει. 
Προκειμένου, όμως, μια επιχείρηση να ωφεληθεί από αυτές τις φορολογικές 
διευκολύνσεις, θα πρέπει το 75% του εισοδήματός της να προέρχεται από την 
παραγωγή, την επεξεργασία κ.λπ. προϊόντων σε μια ελεύθερη οικονομική 
ζώνη.    

2. Ο φορολογικός συντελεστής των κερδών μειώνεται κατά 20% ή περισσότερο 
για βιομηχανικές επιχειρήσεις των οποίων περισσότερο από το μισό εισόδημα 
τους  προέρχεται από παραγωγικές δραστηριότητες των ιδίων καθώς επίσης 
και για βιομηχανικές επιχειρήσεις που απασχολούν ανθρώπινο δυναμικό με 
σωματικές αναπηρίες.  

3. Προβλέπονται φορολογικές ελαφρύνσεις για πιστωτικά ιδρύματα και 
αγροτικές επιχειρήσεις.  

Τέλος, στην περίπτωση της Ολλανδίας, ο χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής, 
που ισχύει αντίστοιχα για τα έτη 2004, 2005 και 2006, εφαρμόζεται για τα πρώτα 
€22.689 του φορολογητέου εισοδήματος μιας επιχείρησης. Για τη χρήση του 2007, 
όμως, τα φορολογητέα κέρδη μέχρι του ποσού των €25.000 φορολογούνται με 
συντελεστή 20%, τα φορολογητέα κέρδη μεταξύ των €25.000 και €60.000 
φορολογούνται με συντελεστή 23,5% και τέλος τα φορολογητέα κέρδη που είναι 
πάνω από το ποσό των €60.000 φορολογούνται με συντελεστή 25,5%.   

4.2 Ο EΝΤΟΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. 

4.2.1 Εισαγωγικά Στοιχεία  
Όταν το 1992 προτάθηκε να θεσπιστεί στην Ε.Ε. ένας κατώτατος εταιρικός 
φορολογικός συντελεστής της τάξης του 30%, προκειμένου να μειωθεί ο υπερβολικός 
φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών – μελών, παρόλο που κανένα κράτος 
– μέλος δεν είχε τότε φορολογικό συντελεστή μικρότερο από αυτό το όριο, η 
πρόταση δέχτηκε ισχυρές πολιτικές πιέσεις και πολύ σύντομα απορρίφθηκε23. Η ιδέα 
ενός κατώτατου φορολογικού συντελεστή του εισοδήματος των επιχειρήσεων 
επανήλθε στο πολιτικό προσκήνιο το 2004. Οι φορολογικοί συντελεστές είχαν 
συνεχώς καθοδική τάση από τα μέσα της δεκαετίας του ’80. Ο μέσος συντελεστής 
φορολογίας των 15 κρατών – μελών της Ε.Ε. άγγιξε το επίπεδο του 30% κι επίσης 
νέες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης εντάχθηκαν στην Ε.Ε., οι οποίες είχαν 

                                                 
23 Ganghof., S. and Genschel., P. (2005), «Tax policy in an enlarging EU: Is there a case for minimum 
company tax rate?», MPIfG Discussion Paper. 
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συντελεστή φορολόγησης του εισοδήματος των επιχειρήσεων πολύ μικρότερο από 
30%. Νέοι φόβοι για μεγαλύτερη μείωση του συντελεστή φορολογίας ήρθαν στο 
προσκήνιο. Έτσι, τον Μάιο του 2004, οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Γερμανίας 
πρότειναν στην Ε.Ε. την εισαγωγή ενός κοινού κατώτατου συντελεστή φορολογίας με 
σκοπό να σταματήσει η άδικη, όπως θεωρούσαν, χαμηλότερη φορολόγηση των 
επιχειρήσεων που εφαρμοζόταν στα νεοεισερχόμενα κράτη – μέλη της Ε.Ε.  

 

Σχήμα 8: Μέσοι συντελεστές φορολογίας και δημοσιονομικά έσοδα των 15 
κρατών – μελών της Ε.Ε. (1980 – 2005)  
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Σημειώσεις: Οι φορολογικοί συντελεστές εφαρμόζονται στα εκάστοτε φορολογητέα 
κέρδη των επιχειρήσεων και περιλαμβάνουν προσωρινές προσαυξήσεις καθώς επίσης 
και τοπικούς φόρους επιχειρήσεων.  
Πηγές: Συντελεστές φορολογίας: διάφορες πηγές (βλέπε Ganghof 2006: παράρτημα), 
δημοσιονομικά έσοδα: ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και 
Ανάπτυξη 2004).   

 

 

 

 

 

Η πρόταση, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Τα νέα μέλη 
συμπεριλαμβανομένης της Σλοβακίας, της Πολωνίας και των χωρών της Βαλτικής 
καθώς και παλιά κράτη – μέλη, όπως η Ιρλανδία, επέμεναν να διατηρήσουν το 
δικαίωμά τους να καθορίζουν ανεξάρτητα το επίπεδο του συντελεστή φορολογίας. Η 
Ε.Ε., επίσης, εξέφρασε την αντίθεσή της σχετικά με την πρόταση αυτή σε 3 σημεία. 
Πρώτον, η θέσπιση ενός κοινού κατώτατου συντελεστή φορολογίας του εισοδήματος 
των επιχειρήσεων θα περιόριζε αδικαιολόγητα την ελευθερία των κρατών για την 
επιλογή ενός συντελεστή φορολογίας. Δεύτερον, η εισαγωγή ενός κατώτατου 
συντελεστή φορολογίας θα ήταν πολιτικά μη πρακτική καθώς οι αποφάσεις σε 
διάφορα φορολογικά ζητήματα απαιτούν την ομόφωνη συμφωνία του Συμβουλίου 
των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών – μελών της Ε.Ε. Επομένως, μια τέτοιου 
είδους συμφωνία για κατώτατο συντελεστή φορολογίας θα ήταν απίθανη. Τρίτον και 
πιο σημαντικό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε θεωρούσε πώς υπάρχει ανάγκη για έναν 
κατώτατο συντελεστή φορολογίας. Κατά την άποψή της δεν υπήρχε πειστική 
απόδειξη των δυσμενών επιπτώσεων του φορολογικού ανταγωνισμού. Παρόλο που οι 
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φορολογικοί συντελεστές είχαν μειωθεί, τα δημόσια έσοδα από τη φορολογία των 
επιχειρήσεων δεν είχαν μειωθεί και μάλιστα σύμφωνα με το παραπάνω Σχήμα 8 είχαν 
σημειώσει σημαντική άνοδο κατά τη δεκαετία του 1990.  

Στο άρθρο τους, οι Ganghof και Genschel, προσπαθούν να αντικρούσουν τις απόψεις 
τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριος στόχος τους είναι να επιδείξουν ότι ο εταιρικός 
φορολογικός ανταγωνισμός είναι πράγματι επιζήμιος καθώς περιορίζει την αυτονομία 
της κρατικής φορολογικής πολιτικής με πολλούς τρόπους. Επίσης, αποδεικνύεται ότι 
ο φορολογικός ανταγωνισμός αποτέλεσε την κύρια αιτία της καθοδικής τάσης των 
συντελεστών φορολογίας και εξετάζονται οι συνέπειες για τα κράτη – μέλη. Το 
πρόβλημα δεν είναι τα δημόσια έσοδα που προκύπτουν από τη φορολόγηση των 
επιχειρήσεων αλλά η τάση των χαμηλών συντελεστών φορολογίας του εισοδήματος 
των επιχειρήσεων να παρεμποδίζουν την προοδευτική φορολόγηση του εισοδήματος 
των φυσικών προσώπων. Συνεπώς, τα παραπάνω αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν 
πώς η θέσπιση ενός κατώτατου συντελεστή δεν είναι και τόσο πολιτικά μη πρακτική, 
όπως πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

4.2.2 Ο Φορολογικός Ανταγωνισμός Προκαλεί Μείωση του 
Συντελεστή Φορολόγησης του Εισοδήματος των 
Επιχειρήσεων       

Ο νομοθετημένος φορολογικός συντελεστής αποτελεί ένα μόνο μέρος της φορολογίας 
μιας επιχείρησης. Άλλα σημαντικά στοιχεία είναι η φορολογητέα ύλη και το 
φορολογικό σύστημα. Εντούτοις, ο φορολογικός συντελεστής επηρεάζεται κυρίως 
από τον έντονο φορολογικό ανταγωνισμό. Οι κυβερνήσεις στις ανοικτές οικονομίες 
αντιμετωπίζουν δύο κύριες προκλήσεις που τους ωθούν σε μείωση του συντελεστή 
φορολογίας. Πρώτον, οι χαμηλοί συντελεστές φορολογίας εκτός από το ότι δείχνουν 
πως υπάρχει ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις γενικό φορολογικό κλίμα, προσελκύουν 
την επένδυση ξένων κεφαλαίων και δεύτερον, αποθαρρύνουν τη δημιουργία κέρδους 
στο εξωτερικό της χώρας.  

Ένας απλός δείκτης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αποδείξει ότι οι 
παραπάνω προκλήσεις επηρεάζουν σημαντικά την επιλογή του φορολογικού 
συντελεστή είναι το μέγεθος της χώρας. Το συμπέρασμα που προέκυψε από τη 
χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου δείκτη ήταν ότι το μέγεθος μιας χώρας παίζει 
σημαντικό ρόλο και μάλιστα οι μικρές χώρες κερδίζουν περισσότερο απ’ το 
φορολογικό ανταγωνισμό. Οι χώρες αυτές έχουν χαμηλούς συντελεστές και αποκτούν 
συγκριτικά μεγαλύτερο κομμάτι της συνολικής φορολογητέας ύλης των κρατών – 
μελών της Ε.Ε. 
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Σχήμα 9: Συσχέτιση μεταξύ των συντελεστών φορολογίας και του μεγέθους της 

 
χώρας  (1980 – 2005)  
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 Σημειώσεις: Μέγεθος χώρας = ln(πληθυσμού). 
Πηγές:  Συντελεστές φορολογίας: διάφορες πηγές (βλέπε Ganghof 2006: 
παράρτημα), πληθυσμός: World Bank (2003).  

 

Συνεπώς, το Σχήμα 8 δείχνει τη σημαντική πτώση των συντελεστών φορολογίας από 
το έτος 1983 έως το έτος 2005. Το Σχήμα 9 δείχνει ότι αυτή η πτώση συνοδεύεται 
από μια αύξηση της συσχέτισης μεταξύ του φορολογικού συντελεστή και του 
μεγέθους της χώρας. Παρόλο που η συσχέτιση ήταν μηδενική το έτος 1980, 
αυξανόταν συνεχώς μετά το έτος 1986. Απ’ τη συσχέτιση αυτή προκύπτει ότι τα 
μεγαλύτερα κράτη – μέλη τείνουν να έχουν υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές 
απ’ ό,τι τα μικρότερα.  

Τα εμπειρικά δεδομένα, που απεικονίζονται στο Σχήμα 9, συμφωνούν με την εξήγηση 
που σχετίζεται με το φορολογικό ανταγωνισμό. Έτσι, λοιπόν, στις αρχές της 
δεκαετίας του 1980, το κίνητρο για τις μικρές χώρες να μειώσουν τους συντελεστές 
φορολογίας ήταν μικρό. Οπότε, οι συντελεστές φορολογίας καθοδηγούνταν από 
άλλους παράγοντες κι όχι από την ανταγωνιστικότητα. Η δημιουργία της Ενιαίας 
Αγοράς συντέλεσε στην αλλαγή αυτής της εικόνας. Η ανταγωνιστικότητα έγινε 
σημαντικός παράγοντας, ιδιαίτερα για τα μικρότερα κράτη – μέλη. Έτσι, στα τέλη της 
δεκαετίας του ’80, τα κράτη αυτά άρχισαν να μειώνουν σημαντικά τους συντελεστές 
φορολογίας. Μεταξύ των ετών 1999 και 2000 το μέσο ποσοστό φορολογίας των 10 
μικρότερων κρατών – μελών της Ε.Ε. των 15 έπεσε από το 41% στο 33%. Τα 
μεγαλύτερα κράτη – μέλη αντέδρασαν στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον με 
μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα με αποτέλεσμα το μέσο ποσοστό των 5 μεγαλύτερων 
κρατών – μελών να μειωθεί ελαφρώς από το 42% που ήταν το έτος 1990, στο 39% το 
έτος 2000. Η Ιταλία και η Γαλλία, μάλιστα, αύξησαν τους συντελεστές φορολογίας 
ενάντια στην τάση που επικρατούσε στο πρώτο και δεύτερο μισό αντίστοιχα της 
δεκαετίας του 1990.  

Η μεγέθυνση της Ε.Ε. δεν άλλαξε σημαντικά την παραπάνω εικόνα: οι συντελεστές 
φορολογίας του εισοδήματος των επιχειρήσεων εξακολουθούν να συσχετίζονται 
θετικά με το μέγεθος της χώρας. Το Σχήμα 10, που ακολουθεί, δείχνει ότι τα νέα μέλη 
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είναι στην πλειονότητα μικρότερα από τα παλιά κράτη – μέλη και γενικά έχουν 
χαμηλότερους συντελεστές φορολογίας (όπως θα συνεπαγόταν και από το 
φορολογικό ανταγωνισμό).       

 

Σχήμα 10: Συντελεστές φορολογίας και μέγεθος των κρατών – μελών της Ε.Ε., 
2005  
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Πληθυσμός (φυσικός λογάριθμος) 

Πηγές: Συντελεστές φορολογίας: διάφορες πηγές (βλέπε Ganghof 2006: 
παράρτημα), δημοσιονομικά έσοδα: ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική 
Συνεργασία και Ανάπτυξη 2004), πληθυσμός: World Bank (2003).  

 
 

 

Στο παραπάνω σχήμα, βέβαια, παρατηρούμε ότι υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, 
όπως η Μάλτα και το Λουξεμβούργο που σε σχέση με το μέγεθος τους, εφαρμόζουν 
υψηλούς συντελεστές φορολογίας. Αυτό μπορεί οφείλεται στο γεγονός ότι 
ανταγωνίζονται μεταξύ τους και όχι σε σχέση με το σύνολο των κρατών – μελών της 
Ε.Ε. ή ότι οι κυβερνήσεις τους επιθυμούν να εφαρμόζεται μια τέτοιου είδους 
φορολογική πολιτική. Ωστόσο, αυτές οι δύο εξαιρετικές περιπτώσεις δεν κλονίζουν 
τον κανόνα σύμφωνα με τον οποίο, όπως αποδείχθηκε παραπάνω, ο φορολογικός 
ανταγωνισμός επηρεάζει κατά πολύ την επιλογή του συντελεστή φορολογίας .  
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4.2.3 Ο Φορολογικός Ανταγωνισμός Επηρεάζει και τη 
Φορολόγηση των Φυσικών Προσώπων   

Στη συνέχεια, στο συγκεκριμένο άρθρο αποδεικνύεται ότι οι μειώσεις στους 
φορολογικούς συντελεστές δεν επηρεάζουν μόνο τα δημόσια έσοδα από τη 
φορολόγηση των επιχειρήσεων αλλά επηρεάζουν, επίσης, έμμεσα τη φορολόγηση του 
εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Εξαιτίας, λοιπόν, αυτής της έμμεσης 
επίδρασης, ο φορολογικός ανταγωνισμός θέτει ένα σημαντικό περιορισμό στην 
αυτονομία της κρατικής φορολογικής πολιτικής.  

Με τη χρήση στατιστικών μοντέλων αποδεικνύεται πως όταν υπάρχει μεγάλη 
διαφορά μεταξύ του συντελεστή φορολόγησης τους εισοδήματος των επιχειρήσεων, 
που μειώνεται λόγω του φορολογικού ανταγωνισμού, και του συντελεστή 
φορολόγησης του εισοδήματος των φυσικών προσώπων, τα φυσικά πρόσωπα έχουν 
την τάση να φοροδιαφεύγουν, φορολογώντας τα προσωπικά τους εισοδήματα στο 
όνομα νομικών προσώπων προκειμένου να επωφελούνται από το χαμηλότερο 
συντελεστή φορολογίας. Εντούτοις, μια ταυτόχρονη μείωση στον συντελεστή 
φορολόγησης του εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μπορεί να περιορίσει τον 
παραπάνω κίνδυνο της μεταφοράς των εισοδημάτων, όμως, είναι πιθανό να 
ελαττώσει τη δυναμική των εσόδων όχι μόνο από τη φορολόγηση των φυσικών 
προσώπων αλλά από το φορολογικό σύστημα γενικά με αποτέλεσμα να απειληθεί η 
ισορροπία και η δημοσιονομική λειτουργία της φορολογικής πολιτικής.  

Επιπλέον, και το μέγεθος μιας χώρας παίζει σημαντικό ρόλο στη διαφορά μεταξύ των 
συντελεστών φορολογίας του εισοδήματος των επιχειρήσεων και των φυσικών 
προσώπων. Συγκεκριμένα, οι φτωχές χώρες δε μπορούν να αντεπεξέλθουν σε 
υψηλούς συντελεστές φορολόγησης των φυσικών προσώπων, οπότε εφαρμόζουν 
χαμηλούς συντελεστές φορολογίας τόσο για τις επιχειρήσεις λόγω του έντονου  
φορολογικού ανταγωνισμού όσο και για το εισόδημα των φυσικών προσώπων. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η Εσθονία, η Λετονία και η Σλοβακία. 
Έτσι, στη Σλοβακία, τόσο ο συντελεστής φορολόγησης των νομικών όσο και των 
φυσικών προσώπων είναι 19%. Στη Λετονία υπάρχει μικρή διαφορά στα ποσοστά 
των δύο συντελεστών καθώς ο συντελεστής φορολόγησης του εισοδήματος των 
επιχειρήσεων είναι 15% και ο αντίστοιχος των φυσικών προσώπων είναι 25%. Τέλος, 
στην Εσθονία, ο συντελεστής φορολογίας για τα κέρδη των επιχειρήσεων που δεν 
διανέμονται αλλά επανεπενδύονται είναι μηδέν και για το εισόδημα των φυσικών 
προσώπων ο συντελεστής είναι 23%.  

Επομένως, αποδεικνύεται σύμφωνα με τα παραπάνω, ότι ο φορολογικός 
ανταγωνισμός επηρεάζει και τη φορολόγηση του εισοδήματος των φυσικών 
προσώπων. Έτσι, κάποια κράτη – μέλη της Ε.Ε. επιλέγουν να υπάρχει μεγάλη 
διαφορά μεταξύ των συντελεστών φορολογίας νομικών και φυσικών προσώπων με 
τον κίνδυνο της φοροδιαφυγής των φυσικών προσώπων να παραμονεύει ενώ κάποια 
άλλα επιλέγουν να υπάρχει μικρή διαφορά καθώς ο έντονος φορολογικός 
ανταγωνισμός τα ωθεί όχι μόνο να μειώσουν τους συντελεστές φορολογίας των 
νομικών προσώπων αλλά παράλληλα και των φυσικών προσώπων.  

4.2.4 Το Ζήτημα της Θέσπισης ενός Κατώτατου Συντελεστή 
Φορολογίας των Επιχειρήσεων στην Ε.Ε.   

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν θεωρούσε πώς υπάρχει 
ανάγκη για έναν κατώτατο συντελεστή φορολογίας. Κατά την άποψή της δεν υπήρχε 
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πειστική απόδειξη των δυσμενών επιπτώσεων του φορολογικού ανταγωνισμού. 
Συγκεκριμένα, στις 11 Ιανουαρίου του 2005, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
José Manuel Barroso, υποστήριξε πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεσπιστεί ένας 
κατώτατος συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων για τα κράτη – μέλη της Ε.Ε.  

Η έρευνα των Ganghof και Genschel, ωστόσο, απέδειξε ότι ο φορολογικός 
ανταγωνισμός έχει επιπτώσεις, καθώς αποτελεί την κύρια αιτία για τη μείωση των 
συντελεστών φορολογίας των επιχειρήσεων κι επιπλέον επηρεάζει έμμεσα τη 
φορολόγηση του εισοδήματος των φυσικών προσώπων και γενικά ολόκληρου του 
φορολογικού συστήματος.    

Αναφορικά με τη θέσπιση ενός κατώτατου συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων 
για τα κράτη – μέλη της Ε.Ε., το άρθρο υποστηρίζει ότι ένας τέτοιος συντελεστής θα 
συντελέσει έτσι ώστε τα κράτη – μέλη να πετύχουν μια λογική ισορροπία μεταξύ της 
ελευθερίας τους να προσαρμόσουν τη φορολόγηση του εισοδήματος των φυσικών 
προσώπων ανάλογα με τις εγχώριες ανάγκες και τις προτιμήσεις τους και της 
ελευθερίας τους να εκμεταλλευτούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ενιαίας 
διεθνούς αγοράς.  

Προτείνεται ένα πιθανό σενάριο σύμφωνα με το οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί η 
θέσπιση ενός κατώτατου συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων. Ας υποτεθεί ότι 
η Ε.Ε. αποφασίζει για τα μέλη της έναν κατώτατο συντελεστή φορολογίας των 
επιχειρήσεων. Ανάμεσα στα μεγάλα κράτη – μέλη της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης 
της Γαλλίας και της Γερμανίας, που δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το φορολογικό 
ανταγωνισμό, κανένα δεν έχει συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων μικρότερο 
από 25%, με μοναδική εξαίρεση την Ιρλανδία. Έτσι, από τη στιγμή που θα θεσπιστεί 
ένας κατώτατος συντελεστής φορολογίας, οι ανταγωνιστικές πιέσεις θα χαλαρώσουν 
σημαντικά. Τα παραπάνω κράτη – μέλη αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα του 
πληθυσμού της Ε.Ε. Επίσης, η Δανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα 
αποδεχτούν εκ των πραγμάτων τον κατώτατο συντελεστή φορολογίας διότι δεν είναι 
τόσο πλούσιες ώστε να κερδίσουν από τον φορολογικό ανταγωνισμό. Επομένως, 
μόνο οι νεοεισερχόμενες μικρές χώρες στην Ε.Ε. θα αντιδράσουν σε αυτήν την 
θέσπιση. Όμως, αυτές θα επιθυμήσουν ωστόσο να ενταχθούν στην Ο.Ν.Ε. 
προκειμένου να αποφύγουν τους κινδύνους που έχουν οι ισοτιμίες του 
συναλλάγματος. Μέσω αυτής της επιδίωξης τους, τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ε.Ε. 
θα προσπαθήσουν να τις πείσουν να αποδεχτούν τον κατώτατο συντελεστή 
φορολογίας. 

Συμπερασματικά, σύμφωνα με το άρθρο, η απόρριψη της πρότασης από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έναν κατώτατο συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων 
δείχνει ότι δεν έχει γνώση των πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα 
κράτη – μέλη της Ε.Ε. Όμως, υπάρχει ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. σε επίπεδο φορολογίας λόγω του φορολογικού 
ανταγωνισμού κι ένας τρόπος που προτείνεται είναι η θέσπιση ενός κατώτατου 
συντελεστή φορολογίας του εισοδήματος των επιχειρήσεων.   

Επίσης, σε μεταγενέστερο άρθρο τους24, οι Ganghof και Genschel υποστήριξαν ότι 
σε κάθε περίπτωση που η Ε.Ε. πρόκειται να πάρει κάποια απόφαση, είτε αυτή ευνοεί 
τον απεριόριστο φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών – μελών είτε προωθεί 

                                                 
24 Ganghof., S. and Genschel., P. (2007), «Taxation and Democracy in the EU», MPIfG Discussion 
Paper. 
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τη φορολογική εναρμόνιση, θα πρέπει να εξετάζονται λεπτομερειακά τόσο οι άμεσες 
όσο και οι έμμεσες συνέπειες που μπορεί να έχει η υλοποίηση αυτής της απόφασης.  
Συνεπώς, προκειμένου να περιορίσει, για παράδειγμα, τον έντονο φορολογικό 
ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ των κρατών – μελών, είναι ανάγκη να εξετάσει 
τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες συνέπειες που έχει αυτός προκειμένου να 
οδηγηθεί στο πιο αποτελεσματικό μέτρο.        

4.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Στη συγκεκριμένη παράγραφο, παρουσιάζεται η σχέση της οικονομικής ανάπτυξης με 
την εταιρική φορολογία, όπως προκύπτει από μια σχετική έρευνα της εταιρίας 
KPMG25. Η πραγματοποίηση μιας εις βάθος φορολογικής μεταρρυθμίσεως, όπως 
υποστηρίζεται στο άρθρο26 που περιγράφει τη συγκεκριμένη έρευνα, αποτελεί ζωτική 
ανάγκη για την ελληνική οικονομία. Κάτι τέτοιο θα προωθούσε την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και σίγουρα θα συνέβαλε στη δημιουργία 
σταθερότερων ρυθμών αναπτύξεως. 

Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο, και από ανάλυση της εταιρίας 
συμβούλων KPMG για τους συντελεστές φορολογίας των εταιριών για το 2006 σε 86 
χώρες. Χαρακτηριστική είναι η επισήμανση ότι οι χαμηλοί εταιρικοί φόροι 
αποτελούν σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Από την ανάλυση των δεδομένων 
που υπάρχουν για την οικονομική ανάπτυξη χωρών όπως η Ιρλανδία, η Νορβηγία, η 
Σουηδία και η Δανία, διαπιστώνεται ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ υψηλού ρυθμού 
αναπτύξεως και φορολογίας κερδών. 

Ωστόσο, η KPMG εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το φαινομενικό πλεονέκτημα 
των χαμηλότερων εταιρικών φόρων τείνει να είναι βραχυπρόθεσμο και πρέπει να 
υποστηρίζεται από ένα καλό νομικό και οικονομικό πλαίσιο, ώστε να είναι δυνατή η 
προσέλκυση μακροπρόθεσμων επενδύσεων. 

Στη σχετική έκθεση, η KPMG ξεχώρισε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την 
Ιρλανδία. Η Ιρλανδία μείωσε τους συντελεστές φορολογίας των εταιριών στο 12,5%, 
από 40% το 1993. Ο ετήσιος ρυθμός αναπτύξεως της ιρλανδικής οικονομίας είχε 
φθάσει το 12%, αλλά το 2006 έχει επιβραδυνθεί περίπου στο 2,5%, γεγονός το οποίο 
η KPMG αποδίδει στον «έντονο ανταγωνισμό που γνωρίζει σε επίπεδο φορολογικών 
συντελεστών και επενδυτικών κινήτρων από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η 
Πολωνία και η Ουγγαρία». 

Επίσης, αναφορικά με την Ιρλανδία, αξίζει να σημειώσουμε ότι το φορολογικό 
σύστημα στην Ιρλανδία είναι εξαιρετικά ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις. Στην 
πραγματικότητα, για περισσότερο από μια δεκαετία, η Ιρλανδία έχει προσελκύσει 
πληθώρα επιχειρήσεων σε διάφορους επενδυτικούς τομείς. Για την ακρίβεια, ο 
μεμονωμένος φόρος εισοδήματος στην Ιρλανδία είναι πολύ υψηλός. Εντούτοις, για 
τις εταιρίες, το φορολογικό ποσοστό (12,5%) είναι ένα από τα χαμηλότερα σε όλη 
την Ευρώπη.  

                                                 
25   KPMG’ s Corporate Tax Rate Survey 2006.  
26 Παπανδρόπουλος, Α. (2007), «Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Φορολογία», περιοδικό 
€Οικονομία, σελ. 58-59.  
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Οι σκανδιναβικές χώρες έχουν γνωρίσει και αυτές υψηλούς ρυθμούς αναπτύξεως, 
χωρίς να διακυβεύεται το κοινωνικό κράτος το οποίο έχουν αναπτύξει. Στην ετήσια 
συγκριτική ανάλυση της εταιρίας τονίζεται, επίσης, ότι από το 1993 μέχρι το 2006 οι 
μέσοι φορολογικοί συντελεστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) έχουν μειωθεί από 
38% σε 25,04%, γεγονός που επέτρεψε στην ευρωπαϊκή οικονομία να αντισταθεί στις 
εξωτερικές ανταγωνιστικές πιέσεις. 

Για το 2006, η Ελλάδα είναι ένατη στην κατάταξη των χωρών της Ε.Ε. με τους 
υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές, στην οποία την πρώτη θέση κατέχει η 
Γερμανία, με συντελεστή 38,3%. Επίσης, η χώρα μας είναι, ως γνωστόν, ουραγός και 
στην προέλκυση νέων άμεσων επενδύσεων, λόγω του διοικητικού και νομοθετικού 
πλαισίου το οποίο διέπει την πραγματοποίησή τους. Δικαιολογούνται, έτσι, τα 
χαμηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας που παρατηρούνται στην 
Ελλάδα, η οποία βαθμιαία χάνει έδαφος και από χώρες μέχρι πρότινος υποψήφιες για 
ένταξη στην Ε.Ε. και πλέον μέλη, όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία. 

Σύμφωνα με το άρθρο, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι στην έρευνα-ανάλυσή 
της η KPMG τονίζει ότι, σε διεθνές επίπεδο, ο φορολογικός ανταγωνισμός όχι μόνον 
θα συνεχίζεται, αλλά θα γίνεται και οξύτερος. Η αρχή στον φορολογικό αυτόν 
ανταγωνισμό έγινε στα μέσα της δεκαετίας του ’80 στη Βρετανία, όταν η Μάργκαρετ 
Θάτσερ μείωσε τον συντελεστή φορολογίας των εταιριών από το 52% στο 35%, 
εξαναγκάζοντας και άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Τα τελευταία 
14 χρόνια, ο μέσος συντελεστής φορολογίας των εταιριών στις χώρες που 
συμμετέχουν στην ανάλυση της KPMG έχει μειωθεί από 38% σε 27,1%. 

Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι σε μια μικρή ανοικτή οικονομία η υψηλή 
φορολογική επιβάρυνση, ιδίως των επιχειρήσεων, επηρεάζει δυσμενώς το 
φορολογικό βάρος, ιδιαιτέρως στις επιχειρήσεις κι έχει δυσμενή αποτελέσματα σε 
μεγέθη όπως η ανάπτυξη, η απασχόληση και οι επενδύσεις. 

Το νέο διεθνές οικονομικό περιβάλλον έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την 
παγκοσμιοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας. Οι επιχειρήσεις συμμετέχουν 
στον στίβο ενός σκληρού διεθνούς ανταγωνισμού, για την κατάκτηση νέων αγορών. 
Στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν – ή και να βελτιώσουν – τη θέση τους στις 
διεθνείς αγορές, είναι υποχρεωμένες να μειώνουν το κόστος παραγωγής. Έτσι, 
επιχειρούν την ελαχιστοποίηση της συνολικής φορολογικής τους επιβαρύνσεως σε 
παγκόσμια κλίμακα, επιλέγοντας τον τόπο εγκαταστάσεως της κάθε μονάδας τους και 
την τοποθέτηση των υπολοίπων στοιχείων του ενεργητικού τους, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος. 

Πολλές χώρες προσπαθούν ενεργά να προσελκύσουν επενδύσεις και αποταμιευτικά 
κεφάλαια από το εξωτερικό, μέσω της αναδιαρθρώσεως των φορολογικών τους 
συστημάτων. Αυτή είναι μία πραγματικότητα, που όσο πιο σύντομα γίνει αποδεκτή, 
τόσο καλύτερα για το μέλλον. 

4.4 ΕΝΙΑΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

4.4.1 Κοινή Ενοποιημένη Επιχειρηματική Φορολογική Βάση 
(CCCTB)   

Σχετικά με το ζήτημα της επιβολής ενός ενιαίου συντελεστή φορολογίας σε όλες τις 
επιχειρήσεις των κρατών – μελών της Ε.Ε., οι περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, 
μεταξύ των οποίων και οι ελληνικές, είναι θετικές. Παράλληλα, είναι ξεκάθαρα υπέρ 
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των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία μιας κοινής 
φορολογικής βάσης και μάλιστα πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να συμβεί μέχρι το 2015. 
Αυτό αποκαλύπτει πρόσφατη μελέτη της εταιρίας συμβούλων, λογιστικών και 
φοροτεχνικών υπηρεσιών KPMG International μεταξύ 403 ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, από τις οποίες οι δέκα ήταν ελληνικές27. 

Συγκεκριμένα, η έρευνα διεξήχθη από την εξειδικευμένη εταιρεία Lighthouse 
Research για λογαριασμό της KPMG International. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 
403 τηλεφωνικές συνεντεύξεις οι οποίες και κάλυψαν το σύνολο των κρατών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (συν την Ελβετία). Όλοι όσοι συμμετείχαν ασχολούνταν με 
θέματα διεθνούς φορολογίας και προέρχονταν από εταιρίες που δραστηριοποιούνταν 
σε τουλάχιστον δύο χώρες της Ε.Ε. και συγκαταλέγονταν στις μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις κάθε χώρας, με το 20% να ξεπερνά σε κύκλο εργασιών τα 2 δις ευρώ, 
και τις υπόλοιπες να έχουν ελάχιστο κύκλο εργασιών τα 500 εκ ευρώ. 

Ο φορολογικός ανταγωνισμός παγκοσμίως αλλά και ειδικότερα μεταξύ των χωρών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση της φορολογίας 
των επιχειρηματικών κερδών κατά τις τελευταίες μία - δύο δεκαετίες. Ορισμένες 
κυβερνήσεις έχουν εφαρμόσει πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές 
προσπαθώντας να προσελκύσουν πραγματικές ή και εικονικές (με εταιρείες-
σφραγίδες, όπως στους φορολογικούς παραδείσους) επενδύσεις στη χώρα τους και 
φυσικά προκαλούν την οργή των υπολοίπων. Κάθε συζήτηση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για ενιαίο φορολογικό συντελεστή στο πλαίσιο της Ενιαίας Ευρωπαϊκής 
Αγοράς προσκρούει στις αντιδράσεις χωρών που έχουν επιλέξει τέτοια πολιτική, 
όπως είναι η Ιρλανδία ή η Πολωνία. 

Όμως διαφέρουν όχι μόνο οι φορολογικοί συντελεστές, αλλά ακόμη και η 
φορολογική βάση, δηλαδή τι θεωρεί κάθε χώρα φορολογήσιμα κέρδη μιας εταιρίας. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοδοξεί να δώσει τέλος τουλάχιστον σε αυτό το λιγότερο 
αμφιλεγόμενο μέρος του προβλήματος και πριν από το τέλος του 2008 θα 
παρουσιάσει τις τελικές προτάσεις για μια Κοινή Ενοποιημένη Επιχειρηματική 
Φορολογική Βάση (Common Consolidated Corporate Tax System - CCCTB) ενώ 
παράλληλα ευελπιστεί ότι θα τεθούν σε ισχύ μέχρι το 2010. Το βασικό σημείο των 
προτάσεων της Επιτροπής είναι ο υπολογισμός των κερδών των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται σε περισσότερες της μίας χώρες της Ε.Ε. με βάση μια ενιαία, 
πανευρωπαϊκή "φόρμουλα", σε αντίθεση με τις 27 διαφορετικές "φόρμουλες" που 
βρίσκονται σε ισχύ σήμερα. Μετά από αυτόν τον υπολογισμό, τα κέρδη θα 
αντιστοιχίζονται αναλόγως στις χώρες όπου οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται και 
θα φορολογούνται με βάση την κλίμακα της κάθε χώρας. Μια τέτοιου είδους κοινή 
φορολογική βάση, θα πρέπει να στηρίζεται, κατά κύριο λόγο, σε ένα ενιαίο σύνολο 
αρχών φορολογικής λογιστικής, που θα δημιουργηθεί με τη χρήση των 
Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π.   

Η ιδέα αυτή υποστηρίχθηκε από το 78% των ερωτηθέντων σε πανευρωπαϊκή 
κλίμακα. Τα στελέχη από την Τσεχία, τη Δανία και την Ισπανία τάχθηκαν υπέρ της 
ιδέας σε ποσοστό 100%, με την Ιταλία να φτάνει το 96%, την Ελλάδα, το 
Λουξεμβούργο, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία να κινούνται 
στο 90%, τη Γερμανία στο 84% και τις Αυστρία, Φινλανδία, Ουγγαρία και 
Πορτογαλία στο 80%. 

                                                 
27 KPMG. (2007), «Οι επιχειρήσεις της Ε.Ε. επιθυμούν ενιαίο, πανευρωπαϊκό φορολογικό σύστημα, 
σύμφωνα με έρευνα της KPMG International», www.epr.gr 
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Από τις μεγάλες οικονομίες της ηπείρου, το Ηνωμένο Βασίλειο εξεδήλωσε τον 
μεγαλύτερο σκεπτικισμό, με 62% υπέρ και 32% κατά των προτάσεων της Επιτροπής. 
Μόνο η Ιρλανδία και η Σλοβακία κατέγραψαν μειοψηφικά ποσοστά υποστήριξης, με 
το 50% των ερωτηθέντων να αντιτίθενται στις προτάσεις. 

Παρόλο που η Επιτροπή έχει επισημάνει ότι η πρότασή της δεν περιλαμβάνει 
εναρμονισμένες φορολογικές κλίμακες, αρκετές κυβερνήσεις αντιδρούν γιατί το 
θεωρούν κερκόπορτα ώστε να συμβεί αυτό σε επόμενο στάδιο. Ωστόσο, σύμφωνα με 
τη μελέτη της KPMG η Επιτροπή έχει με το μέρος της τον επιχειρηματικό κόσμο για 
το θέμα της ενιαίας φορολογικής βάσης, ενώ θα ήθελαν και ένα βήμα παραπέρα για 
τον ενιαίο φορολογικό συντελεστή. Στο σύνολο της Ε.Ε. το 69% υποστήριξε τον 
ενιαίο συντελεστή και μόνο σε χώρες με χαμηλούς συντελεστές η πλειοψηφία ήταν 
κατά (Σλοβακία, Ιρλανδία, Κύπρος και Πολωνία). 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα υποστηρίζουν τις προτάσεις 
της Επιτροπής σε ποσοστό 90% (77% για το σύνολο της Ε.Ε.). Μάλιστα, το 60% των 
ελληνικών επιχειρήσεων έναντι 21% στο σύνολο της Ε.Ε. ευελπιστεί ότι οι προτάσεις 
θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου που καταβάλλουν. Το 10% (έναντι 
22% για την Ε.Ε.) πιστεύει ότι θα οδηγήσει σε αύξηση και το 20% (έναντι 42%) ότι 
δεν θα έχει ουσιαστική διαφορά. Το 50% (33% για την Ε.Ε.) δηλώνει ότι θα 
εφάρμοζε το σύστημα αν ήταν εθελοντικό, το 10% (18%) δεν θα το εφάρμοζε, ενώ το 
40% (48%) δεν έχει γνώμη πριν να δει τις τελικές λεπτομέρειες των προτάσεων. 
Τέλος, το 70% των ελληνικών επιχειρήσεων και το 55% του συνόλου πιστεύουν ότι 
είναι εφικτή η εφαρμογή του νέου συστήματος μέχρι το 2015, ενώ το 20% πιστεύει 
ότι μπορεί να έχει γίνει ήδη από το 2010 και το 10% ότι θα χρειαστεί μέχρι το 2020. 

Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα της έρευνας, οι επιχειρήσεις θεωρούν ελκυστική 
την προοπτική ενός σαφέστερου πλαισίου φορολογικής συμμόρφωσης, που θα 
επιτρέπει καλύτερο επιχειρηματικό προγραμματισμό. Όσον αφορά στον τρόπο 
αντιστοίχισης των κερδών ανά χώρα, εξετάζονται διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Τα 
κέρδη θα μπορούσαν να αντιστοιχίζονται ανά χώρα με βάση μεγέθη όπως η 
μισθοδοσία, η αξία των παγίων (εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών παγίων), ο 
κύκλος εργασιών κ.ά. Πρόθεση της επιτροπής πάντως είναι η υιοθέτηση του νέου 
συστήματος να εναπόκειται στην επιλογή των εταιριών, οι οποίες θα είναι σε θέση να 
διαλέξουν μεταξύ αυτού και των ισχυόντων ανά χώρα συστημάτων υπολογισμού των 
φορολογητέων κερδών. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προτάσεις της θα συμβάλλουν ώστε «να απλοποιηθούν οι 
διαδικασίες, να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και να μειωθεί το κόστος 
συμμόρφωσης στα επί μέρους συστήματα» για τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται 
στην Ενιαία Αγορά. 

4.4.2 Η Εταιρική Φορολογική Εναρμόνιση στην Ευρώπη 

4.4.2.1 Εισαγωγικά Στοιχεία 
Σχετικά με το παραπάνω θέμα της Κοινής Ενοποιημένης Επιχειρηματικής 
Φορολογικής Βάσης (Common Consolidated Corporate Tax System - CCCTB), 
παρουσιάζεται στη συνέχεια μια σχετική έρευνα28, που πραγματοποιήθηκε το 2007 

                                                 
28 Oestreicher., A. and Spengel. C. (2007), «Tax Harmonisation in Europe: The Determination of 
Corporate Taxable Income», Centre for European Economic Research (ZEW), Mannheim.  
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από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Οικονομικής Έρευνας (Centre for European Economic 
Research).   

Η συγκεκριμένη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της εταιρίας 
PricewaterhouseCoopers, επικεντρώνεται στις αρχές της φορολογικής λογιστικής και 
αναφέρεται στη φορολογική πρακτική των 25 κρατών – μελών της Ε.Ε. καθώς δε 
συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα η Βουλγαρία και η Ρουμανία.          

Ο στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι διπλός. Πρώτον, εξετάζεται αν και αν ναι, 
σε πιο βαθμό, τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις μιας Κοινής 
Ενοποιημένης Επιχειρηματικής Φορολογικής Βάσης, έτσι ώστε στοιχεία από αυτά τα 
πρότυπα να μπορούν να ενταχθούν σ’ αυτήν την κοινή βάση. Δεύτερον, εκτιμώνται οι 
επιπτώσεις στα διάφορα συστήματα φορολογίας του εισοδήματος των επιχειρήσεων 
σε επιλεγμένα κράτη – μέλη της Ε.Ε., στην περίπτωση που τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. 
θεωρηθούν ως ένα εργαλείο για τον προσδιορισμό της φορολογικής βάσης.  

4.4.2.2 Σύγκριση των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. και των Εγχώριων 
Φορολογικών Πρακτικών στα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε. 

Γενικά, από τη σύγκριση μεταξύ των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. και των αντίστοιχων 
φορολογικών πρακτικών στα κράτη – μέλη της Ε.Ε., διαπιστώθηκε πως κάθε 
φορολογική πρακτική κάθε κράτους – μέλους, σε κάποιους τομείς ακολουθεί την ίδια 
μεθοδολογία που προβλέπουν τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π., ενώ σε κάποιους άλλους τομείς 
παρουσιάζει διαφορές. Άλλωστε, στο ίδιο συμπέρασμα καταλήξαμε και για την 
περίπτωση της Ελλάδας, που μελετήσαμε στην παρούσα διπλωματική εργασία.  

Για παράδειγμα, όπως αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο, το γερμανικό σύστημα 
φορολογίας των επιχειρήσεων επιδεικνύει τη μεγαλύτερη συμμόρφωση με τα 
Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. όσον αφορά στις προβλέψεις και στη λογιστική αντιμετώπιση των 
πιθανών ζημιών. Ωστόσο, σημαντικές διαφορές παρατηρούνται σε σχέση με την 
κοστολόγηση και τις αποσβέσεις. Αναφορικά με το εταιρικό φορολογικό σύστημα 
του Βελγίου παρατηρούνται μεγάλες διαφοροποιήσεις σχετικά με την κοστολόγηση, 
τις αποσβέσεις και την απομείωση αξίας, που οδηγούν σε μία φορολογικά βάση που 
είναι συγκριτικά μικρή. Επίσης, το φορολογικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, 
σαν τρίτο παράδειγμα, παρουσιάζει γενικά τη μεγαλύτερη συμμόρφωση με τα 
Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. Μία σημαντική μόνο απόκλιση, που θα μπορούσε να αναφερθεί 
είναι σε σχέση με τη φορολογική αντιμετώπιση των συντάξεων.  

4.4.2.3 Σύγκριση των Διεθνών Φορολογικών Επιβαρύνσεων όταν τα 
Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. Αποτελούν Αφετηρία της Φορολογικής 
Βάσης 

Σχετικά με τη δυνατότητα των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. να χρησιμεύσουν ως μια αφετηρία 
για το σχεδιασμό μιας Κοινής Ενοποιημένης Επιχειρηματικής Φορολογικής Βάσης, η 
έρευνα αποκαλύπτει ότι τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. θα μπορούσαν να παρέχουν τα στοιχεία 
μιας κοινής και εναρμονισμένης ευρωπαϊκής φορολογικής βάσης σε ορισμένους 
τομείς. Αυτοί οι τομείς θα μπορούσαν να καλύψουν την αναγνώριση των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τον προσδιορισμό των δαπανών, τις 
αποσβέσεις, την αντιμετώπιση των ενοχικών συμβάσεων. Επίσης, αποδεικνύεται ότι 
μια κοινή φορολογική βάση θα απαιτούσε κοινά πρότυπα που να ρυθμίζουν την 
αποζημίωση λόγω ζημίας και τον περιορισμό των φορολογικών κινήτρων από τη 
φορολογική βάση (ιδιαίτερα στον τομέα των αποσβέσεων). Τα φορολογικά κίνητρα 
θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από τις φορολογικές πιστώσεις ή τις 

 95



 

επιχορηγήσεις. Εντούτοις, η δίκαιη λογιστική αξία δε συμφωνεί με τη φορολογική 
αξία εάν τα φορολογητέα κέρδη αναγνωρίζονται πριν από την πραγματοποίηση τους. 
Το ίδιο προκύπτει και όταν ένα πρότυπο σχετικά με την αναγνώριση του 
εισοδήματος, θεωρεί ότι η ύπαρξη μιας υπογεγραμμένης σύμβασης αποτελεί 
πολύτιμο στοιχείο. 

4.4.2.4 Συμπεράσματα της Έρευνας 
Εν ολίγοις, η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. αποτελούν 
ευρέως γνωστά και αποδεκτά πρότυπα λογιστικής, που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν σαν κοινός παρονομαστής για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου 
συνόλου ευρωπαϊκών κανόνων φορολογικής λογιστικής. Μία τέτοιου είδους κοινή 
φορολογική βάση, όμως, δε θα μπορούσε να προκύψει αποκλειστικά και μόνο από τα 
Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π.    

Όσον αφορά στην αποτελεσματική φορολόγηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων, 
μία μετάβαση στη φορολογική λογιστική σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π., δεν θα 
απέφερε σημαντικά αποτελέσματα. Μία ολοκληρωτική εναρμόνιση των κανόνων της 
φορολογικής λογιστικής δε θα μπορούσε να επιλύσει τις τρέχουσες πανευρωπαϊκές 
διαφορές σχετικά με την αποτελεσματική εταιρική φορολόγηση. Συνεπώς, είναι 
αναγκαίο να ληφθούν επιπλέον μέτρα, κυρίως σε σχέση με τη σύγκλιση των 
φορολογικών συντελεστών που επιβάλλονται στα κέρδη.  
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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ  5  :  Σ ΥΜΠ Ε ΡΑ ΣΜ ΑΤΑ  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφηκε αναλυτικά το ισχύον σύστημα 
φορολογίας του εισοδήματος των επιχειρήσεων και ειδικότερα των ανωνύμων 
εταιριών στην Ελλάδα σύμφωνα με το Φορολογικό Νόμο 2238/94, με όλες τις 
τροποποιήσεις που δέχθηκε μέχρι σήμερα, η τελευταία από τις οποίες συντελέστηκε 
με το νόμο 3522/2006. Επίσης, περιγράφηκε ο τρόπος υπολογισμού του φόρου 
εισοδήματος σύμφωνα και με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και συγκεκριμένα με 
βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12, που αναφέρεται στο φόρο εισοδήματος των 
επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις Διερμηνείες 21 και 25 που το 
συμπληρώνουν.  

Συγκρίνοντας τη φορολογία του εισοδήματος των επιχειρήσεων σύμφωνα με την 
ισχύουσα ελληνική φορολογική νομοθεσία καθώς και σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., 
διαπιστώθηκε πως υπάρχουν κάποιες σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Μια 
σημαντική διαφορά που παρατηρείται είναι ότι σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, ο 
φόρος εισοδήματος αποτελεί «βάρος εταιρικό» και λογίζεται διαμέσου του πίνακα 
διανομής κερδών, δηλαδή εμφανίζεται στον πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων μιας 
επιχείρησης. Σε αντίθεση, στο Δ.Λ.Π. 12 ο φόρος εισοδήματος αποτελεί έξοδο της 
χρήσης και πρέπει να βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης που αφορά, δηλαδή 
καταχωρίζεται στα Αποτελέσματα Χρήσης της επιχείρησης.  

Επιπρόσθετα, με βάση το φορολογικό δίκαιο, προκειμένου να υπολογισθεί το σχετικό 
ποσό φορολογικής επιβάρυνσης, λαμβάνεται ως βάση το λογιστικό αποτέλεσμα 
χρήσης, πλέον ή μείον τις σχετικές λογιστικές διαφορές που δεν αναγνωρίζονται 
φορολογικά. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία διάταξη που να αναφέρεται στο λογισμό 
αναβαλλόμενου φόρου. Δεδομένου, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει η έννοια του 
αναβαλλόμενου φόρου, δεν τίθεται θέμα οποιασδήποτε διάκρισης των λογιστικών 
διαφορών ανάλογα με τη μελλοντική τους εξέλιξη. Αντίθετα, στο Δ.Λ.Π. 12 
προβλέπεται η απεικόνιση των αναβαλλόμενων φόρων εισοδήματος στις οικονομικές 
καταστάσεις της επιχείρησης. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί του λογιστικού 
αποτελέσματος και αφού ληφθούν υπόψη οι μόνιμες διαφορές μεταξύ λογιστικής και 
φορολογικής βάσης υπολογισμού. Ο φόρος που αντιστοιχεί στις προσωρινές 
διαφορές μεταξύ λογιστικών και φορολογικών εξόδων/εσόδων, λογίζεται στα 
αποτελέσματα της χρήσης που αφορά και υπολογίζεται σαν διαφορά στοιχείων του 
Ισολογισμού μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης αυτών. Όταν μία χρονική 
διαφορά κλείσει, τότε αντιλογίζεται και ο αντίστοιχος αναβαλλόμενος φόρος που είχε 
λογισθεί όταν είχε προκύψει αρχικά η διαφορά. Για την αναγνώριση αναβαλλόμενου 
εισπρακτέου/συμψηφιστέου φόρου, πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα ότι η εταιρία θα 
είναι κερδοφόρος όταν μελλοντικά κλείσει η χρονική διαφορά αυτή, έτσι ώστε να 
συμψηφίσει την απαίτηση με τη φορολογική υποχρέωση. 

Ακόμη, σημαντικά συμπεράσματα προέκυψαν και από τη σύγκριση της φορολογίας 
του εισοδήματος των επιχειρήσεων που εφαρμόζεται στην Ελλάδα σε σχέση με τις 
αντίστοιχες φορολογικές πρακτικές που εφαρμόζονται στα άλλα κράτη – μέλη της 
Ε.Ε. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σήμερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είκοσι επτά 
χώρες η καθεμία με τη δική της φορολογική νομοθεσία. Αυτές οι διαφορές 
καταλήγουν σε είκοσι επτά διαφορετικά συστήματα τα οποία αντιμετωπίζουν με 
διαφορετικό τρόπο τόσο τις εγχώριες όσο και τις διακρατικές οικονομικές 
δραστηριότητες. Υπάρχει έντονος φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ τους και κάθε 
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μια χώρα χρησιμοποιώντας τη φορολογική της νομοθεσία προσπαθεί να προσελκύσει 
περισσότερες επενδύσεις και να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας. Μεταξύ 
των δεκαπέντε χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντως, η Αγγλία, Ιρλανδία, Σκοτία, 
Ολλανδία και Λουξεμβούργο έχουν τα ευνοϊκότερα φορολογικά καθεστώτα για τις 
επιχειρήσεις. 

Επίσης, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι λόγω του έντονου φορολογικού 
ανταγωνισμού που παρατηρείται, τα τελευταία χρόνια σε όλα τα κράτη – μέλη της 
Ε.Ε. υπάρχει μια τάση μείωσης του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των 
επιχειρήσεων, όπως άλλωστε και στην Ελλάδα, όπου ο μέγιστος συντελεστής 
φορολογίας εισοδήματος των εταιριών βρίσκεται σήμερα στο 25%, σημειώνοντας 
μείωση κατά 15 μονάδες από το 2000. Μάλιστα, αποδείχτηκε, με εξαίρεση τη Μάλτα 
και το Λουξεμβούργο, πως υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φορολογικού συντελεστή 
και του μεγέθους της χώρας και συγκεκριμένα, τα μεγαλύτερα κράτη – μέλη τείνουν 
να έχουν υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές απ’ ό,τι τα μικρότερα. Οι 
υψηλότεροι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος εταιριών για το 2007 
σημειώνονται στη Γερμανία (38,36%), την Ιταλία (37,25%) και τη Μάλτα (35%), ενώ 
οι χαμηλότεροι στην Ιρλανδία (12,5%), τη Βουλγαρία (10%) και την Κύπρο (10%). Ο 
ευρωπαϊκός μέσος όρος για το 2007 είναι 24,2% (25,8% ήταν το 2006, 26,1% το 
2005 και 28,3% το 2004).  

Ο έντονος φορολογικός ανταγωνισμός, όμως, επηρεάζει έμμεσα και τη φορολόγηση 
του εισοδήματος των φυσικών προσώπων με αποτέλεσμα να τίθεται με αυτόν τον 
τρόπο ένας σημαντικός περιορισμός στην αυτονομία της κρατικής φορολογικής 
πολιτικής.  

Τέλος, σε σχέση με το ζήτημα της επιβολής ενός ενιαίου συντελεστή φορολογίας σε 
όλες τις επιχειρήσεις των κρατών – μελών της Ε.Ε., προέκυψε ότι οι περισσότερες 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και οι ελληνικές, είναι θετικές. Ωστόσο, 
κάποιες χώρες που εφαρμόζουν χαμηλούς συντελεστές, όπως η Ιρλανδία ή η 
Σλοβακία, εκφράζουν έντονες αντιδράσεις. Αντίθετα, η συντριπτική πλειοψηφία των 
κρατών – μελών της Ε.Ε. είναι ξεκάθαρα υπέρ των προτάσεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για μια Κοινή Ενοποιημένη Επιχειρηματική Φορολογική Βάση (Common 
Consolidated Corporate Tax System - CCCTB) και μάλιστα πιστεύουν ότι αυτό 
μπορεί να συμβεί μέχρι το 2015. Το βασικό σημείο των προτάσεων αυτών της 
Επιτροπής είναι ο υπολογισμός των κερδών των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται σε περισσότερες της μίας χώρες της Ε.Ε. με βάση μια ενιαία, 
πανευρωπαϊκή "φόρμουλα", σε αντίθεση με τις 27 διαφορετικές "φόρμουλες" που 
βρίσκονται σε ισχύ σήμερα. Μετά από αυτόν τον υπολογισμό, τα κέρδη θα 
αντιστοιχίζονται αναλόγως στις χώρες όπου οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται και 
θα φορολογούνται με βάση την κλίμακα της κάθε χώρας. Μια τέτοιου είδους κοινή 
φορολογική βάση, θα πρέπει να στηρίζεται, κατά κύριο λόγο, σε ένα ενιαίο σύνολο 
αρχών φορολογικής λογιστικής, που θα δημιουργηθεί με τη χρήση των 
Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. Βέβαια, δεν αρκεί μόνο η χρήση των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π., αλλά είναι 
αναγκαίο να ληφθούν επιπλέον μέτρα, κυρίως σε σχέση με τη σύγκλιση των 
φορολογικών συντελεστών που επιβάλλονται στα κέρδη.  
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