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Περίληψη  

Η παρούσα πτυχιακή εργασία µε θέµα ο: «Αναβαλλόµενος Φόρος σύµφωνα µε τα 

ΕΛΠ και την Φορολογία Εισοδήµατος» αναλύεται ως εξής: 

Αρχικά καταγράφονται εισαγωγικά στοιχεία για τον φόρο και την φορολογία, όπως η 

φορολογική ανασκόπηση, οι φορολογικοί σκοποί και αποτελέσµατα, οι τύποι / είδη 

φορολογίας (φορολογικά έσοδα, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, φόρος µισθοδοσίας, φόρος 

περιουσίας, φόρος προϊόντων και υπηρεσιών), τα πλεονεκτήµατα της φορολογίας, και οι 

επιπτώσεις της φορολογίας. Εν συνεχεία παρουσιάζεται στοιχεία για την φορολογία στην 

Ελλάδα, όπως ο φόρος εισοδήµατος, ο φόρος κοινωνικής ασφάλισης (εργαζόµενοι, 

αυτοαπασχολούµενοι ή εργολάβοι), φόρος εταιρειών, φόρος κεφαλαιουχικών κερδών, φόρος 

παρακράτησης, φόρος προστιθέµενης αξίας, άλλοι φόροι (φόρος ακίνητης περιουσίας, φόρος 

κληρονοµίας), οι φορολογικές απαλλαγές, οι εκπτώσεις φόρου, και οι πληρωµές. 

Έπειτα παρατίθενται στοιχεία για τον Αναβαλλόµενο Φόρο σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, 

όπως η επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φόρων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12, ο 

χρησιµοποιούµενος φορολογικός συντελεστής, τα ενσώµατα και τα άυλα πάγια στοιχεία 

(απόσβεση ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων, αποµείωση ενσώµατων και άυλων 

πάγιων στοιχείων), η χρησιµότητα της ανάλυσης της παρούσας αξίας (έκφραση της παρούσας 

αξίας, το πραγµατικό επιτόκιο), τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα αποθέµατα 

και υπηρεσίες, οι προκαταβολές δαπανών και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις 

(συσχέτιση σχεδίου λογαριασµών υποχρεώσεων µε ισολογισµό, επιµέτρηση των 

υποχρεώσεων και η αξία εµφάνισης τους στον ισολογισµό), οι προβλέψεις, η επιµέτρηση 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία, και οι εκπιπτόµενες και µη 

εκπιπτόµενες δαπάνες (µεταφορά ζηµιών). 

Τέλος παρουσιάζεται η χρήση της Αναβαλλοµένης Φορολογίας, όπως η λογιστική 

παρακολούθηση του αναβαλλόµενου φόρου, η αναβαλλόµενη φορολογία στο πλαίσιο του 

∆ΛΠ 12, η διαφορά µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης, τα «περί λογαριασµών» 

σχετικών µε φόρους στο πλαίσιο των ΕΛΠ (ο λογαριασµός 39: «αναβαλλόµενοι φόροι 

ενεργητικού», λογαριασµός 54: «υποχρεώσεις από φόρους και τέλη», λογαριασµός 59 

«αναβαλλόµενοι φόροι παθητικού»),  οι φόροι ως έξοδα και ως έσοδα, και διάφορα 

παραδείγµατα χρήσης της αναβαλλοµένης φορολογίας,  (διαφορές λογιστικής και 
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φορολογικής βάσης, διαφορετικός χρόνος έναρξης διενέργειας απόσβεσης).



Αναβαλλόµενος Φόρος σύµφωνα µε τα ΕΛΠ και την Φορολογία Εισοδήµατος 

[6] 

 

Abstract 

The present thesis: «Deferred Tax in accordance with ELP and Income Tax» is 

analyzed as follows: 

Initially, tax and tax introductory data are recorded, such as tax review, tax purposes 

and results, types / types of taxation (tax revenue, social security contributions, payroll tax, 

property tax, product and service tax), its benefits taxation, and the implications of taxation. 

In the following there are data on taxation in Greece such as income tax, social security tax 

(employees, self-employed or contractors), corporation tax, capital gains tax, withholding tax, 

value added tax, other tax (tax on tax), other taxes), tax exemptions, tax deductions, and 

payments. 

Deferred tax assets are then reported in accordance with IAS, such as the measurement 

of deferred taxes in accordance with IAS 12, the tax rate used, tangible and intangible assets 

(depreciation of tangible and intangible assets, impairment of intangible assets), utility of 

present value analysis (present value, real interest rate), financial assets, inventories and 

services, expenditure advances and other assets, liabilities (associating a plan of liabilities 

accounts with a balance sheet, measuring liabilities and their carrying amount on the balance 

sheet), forecasts, measuring assets and liabilities at fair value, and deductible and non-

deductible expenses (loss transfer). 

Finally, the use of deferred tax is presented, such as deferred tax accounting, deferred 

tax under IAS 12, the difference between the accounting and tax base, tax related «accounts» 

in the context of IAS (account 39: «Deferred tax assets», account 54: «tax liabilities and 

charges», account 59 «deferred tax liabilities»), taxes as expenses and income, and various 

examples of deferred tax use, (accounting differences and tax bases, different start conducting 

payback time). 
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APAs: Advance Pricing Agreements (Μεθοδολογία Ενδοοµιλικών Τιµολογήσεων) 

Brand name: επωνυµία 

Conservative accounting: συντηρητική λογιστική 

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles 

Fraud: απάτης 
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FIFO: First in, First out (Πρώτο µέσα, Πρώτο έξω) 

L.I.F.O.: List in, First out (Πρώτα καταχωρηµένο, Πρώτα έξω) 

Valuation allowance: αποµείωση  

Managers: διευθυντές 

Neutral accounting: ουδέτερη λογιστική 

IAS: International Accounting Standards (∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα) 

IFRS: International Financial Reporting Standards (∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης) 

Persistent earnings: επίµονα κέρδη 

Research and Development (R&D): Έρευνα και Ανάπτυξη 

SFAS: Statement of Financial Accounting Standards (∆ήλωση των Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής) 
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1ο. Κεφάλαιο: «Φόρος - Φορολογία» 

1.1 Εισαγωγικά Στοιχεία 

Ο φόρος είναι υποχρεωτική οικονοµική επιβάρυνση ή κάποιος άλλος τύπος εισφοράς 

που επιβάλλεται σε φορολογούµενο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ) από κρατικό οργανισµό για 

τη χρηµατοδότηση διαφόρων δηµόσιων δαπανών. Η αδυναµία πληρωµής, καθώς και η 

φοροδιαφυγή ή αντίσταση, τιµωρούνται από το νόµο. Οι φόροι αποτελούνται από άµεσους ή 

έµµεσους φόρους και µπορούν να καταβάλλονται σε χρήµα ή ως ισοδύναµο εργασίας. Η 

πρώτη γνωστή φορολογία πραγµατοποιήθηκε στην Αρχαία Αίγυπτο γύρω στα 3000-2800 

π.Χ. 

Οι περισσότερες χώρες διαθέτουν ένα φορολογικό σύστηµα για την πληρωµή 

δηµόσιων, κοινών ή συµφωνηµένων εθνικών αναγκών και κυβερνητικών λειτουργιών. 

Ορισµένοι επιβάλλουν µια κατ’ αποκοπή ποσοστιαία φορολογική επιβάρυνση για το ετήσιο 

προσωπικό εισόδηµα, αλλά οι περισσότεροι φόροι επιβάλλονται µε βάση τα ετήσια ποσά 

εισοδήµατος. Οι περισσότερες χώρες χρεώνουν φόρο για το εισόδηµα των ιδιωτών καθώς και 

για το εταιρικό εισόδηµα. Ορισµένες χώρες συχνά επιβάλλουν επίσης φόρους περιουσίας, 

φόρους κληρονοµιάς, φόρους επί των πωλήσεων, φόρους µισθωτών υπηρεσιών ή τιµολόγια. 

Από οικονοµική άποψη, η φορολογία µεταφέρει πλούτο από νοικοκυριά ή 

επιχειρήσεις στο κράτος. Αυτό έχει επιπτώσεις που µπορούν να αυξήσουν και να µειώσουν 

την οικονοµική ανάπτυξη και την οικονοµική ευηµερία. Ως εκ τούτου, η φορολογία είναι 

θέµα που συζητείται σε µεγάλο βαθµό (Νιφορόπουλος, 2019). 

1.2 Φορολογική Ανασκόπηση 

Ο νοµικός ορισµός και ο οικονοµικός ορισµός των φόρων διαφέρουν µε ορισµένους 

τρόπους, όπως οι οικονοµολόγοι δεν θεωρούν πολλές κρατικές µεταφορές ως φόρους. Για 

παράδειγµα, ορισµένες µεταφορές προς το δηµόσιο τοµέα είναι συγκρίσιµες µε τις τιµές. Στα 

παραδείγµατα περιλαµβάνονται τα δίδακτρα στα δηµόσια πανεπιστήµια και οι αµοιβές για 

υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που παρέχονται από τις τοπικές κυβερνήσεις. Το κράτος λαµβάνει 

επίσης πόρους δηµιουργώντας χρήµατα και κέρµατα (για παράδειγµα, εκτυπώνοντας τα 
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χαρτονοµίσµατα και τα νοµίσµατα) µέσω εθελοντικών δώρων (για παράδειγµαεισφορών στα 

δηµόσια πανεπιστήµια και τα µουσεία), επιβάλλοντας κυρώσεις (όπως πρόστιµα-δανεισµό), 

καθώς και από τη δήµευση του πλούτου. Από την άποψη των οικονοµολόγων, ένας φόρος 

είναι µια µη ποινική, αλλά υποχρεωτική µεταφορά πόρων από τον ιδιωτικό στον δηµόσιο 

τοµέα, που εισπράττεται βάσει προκαθορισµένων κριτηρίων και χωρίς να γίνεται αναφορά σε 

συγκεκριµένα οφέλη. 

Στα σύγχρονα φορολογικά συστήµατα, οι κυβερνήσεις επιβάλλουν φόρους σε 

χρήµατα. Η φορολόγηση σε είδος είναι χαρακτηριστική των παραδοσιακών ή προ- 

καπιταλιστικών κρατών και των λειτουργικών τους ισοδυνάµων. Η µέθοδος φορολόγησης 

και οι δηµόσιες δαπάνες των φόρων που συγκεντρώνονται συχνά συζητούνται έντονα στην 

πολιτική και την οικονοµία. Η είσπραξη φόρων εκτελείται από κυβερνητικό οργανισµό. Όταν 

οι φόροι δεν πληρώνονται πλήρως, το κράτος µπορεί να επιβάλει αστικές κυρώσεις (όπως 

πρόστιµα) ή ποινικές κυρώσεις (όπως φυλάκιση) στην οντότητα ή το άτοµο (Νιφορόπουλος, 

2019). 

1.3 Φορολογικοί Σκοποί και αποτελέσµατα 

Η είσπραξη των φόρων έχει ως στόχο να αυξήσει τα έσοδα ή να αλλάξει τις τιµές, 

προκειµένου να επηρεάσει τη ζήτηση. Τα κράτη και τα λειτουργικά τους ισοδύναµα σε όλη 

την ιστορία έχουν χρησιµοποιήσει τα χρήµατα που παρέχει η φορολογία για την εκτέλεση 

πολλών λειτουργιών. Ορισµένα από αυτά περιλαµβάνουν τις δαπάνες για την οικονοµική 

υποδοµή, όπως δρόµοι, δηµόσια συγκοινωνία, αποχέτευση, νοµικά συστήµατα, δηµόσια 

ασφάλεια, εκπαίδευση, συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης, στρατιωτική, επιστηµονική 

έρευνα, πολιτισµός και τέχνες, δηµόσια έργα, διανοµή, συλλογή και διάδοση δεδοµένων, τη 

δηµόσια ασφάλιση και τη λειτουργία της ίδιας της κυβέρνησης. Η ικανότητα ενός κράτους να 

αυξήσει τους φόρους ονοµάζεται δηµοσιονοµική ικανότητα (Βασιλειάδη, και συν., 2018). 

Όταν οι δαπάνες υπερβαίνουν τα φορολογικά έσοδα, το κράτος συγκεντρώνει το 

χρέος. Ένα µέρος των φόρων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εξυπηρέτηση προηγούµενων 

χρεών. Οι κυβερνήσεις χρησιµοποιούν επίσης φόρους για τη χρηµατοδότηση της κοινωνικής 

πρόνοιας και των δηµόσιων υπηρεσιών. Αυτές οι υπηρεσίες µπορούν να περιλαµβάνουν 

εκπαιδευτικά συστήµατα, συντάξεις για τους ηλικιωµένους, παροχές ανεργίας και δηµόσια 

µέσα µεταφοράς. Τα συστήµατα διαχείρισης ενέργειας, νερού και αποβλήτων είναι επίσης 

επιχειρήσεις κοινής ωφελείας. 
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Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές της χαρτογραφικής θεωρίας της δηµιουργίας 

χρήµατος, οι φόροι δεν απαιτούνται για τα κρατικά έσοδα, εφόσον η εκάστοτε κυβέρνηση 

είναι σε θέση να εκδώσει χρήµατα. Σύµφωνα µε αυτή την άποψη, ο σκοπός της φορολογίας 

είναι να διατηρηθεί η σταθερότητα του νοµίσµατος, να εκφράζεται η δηµόσια πολιτική όσον 

αφορά τη διανοµή του πλούτου, να επιδοτούνται ορισµένες βιοµηχανίες ή οµάδες πληθυσµού 

ή να αποµονώνονται οι δαπάνες ορισµένων παροχών, όπως αυτοκινητοδρόµων ή κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Τα αποτελέσµατα µπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες (Βασιλειάδη, και 

συν., 2018): 

a) Οι φόροι προκαλούν εισοδηµατική επίδραση επειδή µειώνουν την αγοραστική δύναµη 

στους φορολογούµενους. 

b) Οι φόροι προκαλούν φαινόµενο υποκατάστασης όταν η φορολογία προκαλεί 

υποκατάσταση µεταξύ των φορολογηθέντων αγαθών και των αφορολόγητων αγαθών. 

Ένας φόρος µεταβάλλει ουσιαστικά τις σχετικές τιµές των προϊόντων. Ως εκ τούτου, 

οι περισσότεροι οικονοµολόγοι, ειδικά οι νεοκλασικοί οικονοµολόγοι, ισχυρίζονται ότι η 

φορολογία δηµιουργεί στρέβλωση της αγοράς και οδηγεί σε οικονοµική 

αναποτελεσµατικότητα, εκτός εάν υπάρχουν (θετικές ή αρνητικές) εξωτερικότητες που 

σχετίζονται µε τις φορολογούµενες δραστηριότητες που πρέπει να εσωτερικοποιηθούν. Ως εκ 

τούτου, επιδίωξαν να προσδιορίσουν το είδος του φορολογικού συστήµατος που θα 

ελαχιστοποιούσε αυτήν τη στρέβλωση. Πρόσφατα στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, η 

οµοσπονδιακή κυβέρνηση φορολογεί αποτελεσµατικότερα τις επενδύσεις στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση περισσότερο από ό, τι επιδοτεί την τριτοβάθµια εκπαίδευση, συµβάλλοντας έτσι 

στην έλλειψη ειδικευµένων εργαζοµένων και στις ασυνήθιστα µεγάλες διαφορές των 

εισοδηµάτων προ φόρων µεταξύ των εργαζοµένων µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο και των 

λιγότερο µορφωµένων εργαζοµένων (Ανδριακόπουλος, 2016). 

Οι φόροι µπορούν να επηρεάσουν ακόµη και την προσφορά εργασίας, δηλαδή µπορεί 

να εξεταστεί ένα µοντέλο στο οποίο ο καταναλωτής επιλέγει τον αριθµό των ωρών εργασίας 

και το ποσό που καταναλώνεται.  

Το φορολογικό σύστηµα ενός κράτους συχνά αντανακλά τις κοινοτικές του αξίες και 

τις αξίες εκείνων που βρίσκονται στην τρέχουσα πολιτική εξουσία. Για να δηµιουργηθεί ένα 

φορολογικό σύστηµα, ένα κράτος πρέπει να κάνει επιλογές όσον αφορά τη διανοµή της 

φορολογικής επιβάρυνσης - ποιος θα πληρώσει τους φόρους και πόσο θα πληρώσει - και πώς 
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θα δαπανηθούν οι φόροι που θα εισπραχθούν. Σε δηµοκρατικά έθνη όπου το κοινό εκλέγει 

τους υπεύθυνους για τη δηµιουργία ή τη διαχείριση του φορολογικού συστήµατος, οι 

επιλογές αυτές αντικατοπτρίζουν τον τύπο της κοινότητας που επιθυµεί να δηµιουργήσει το 

κοινό. Στις χώρες όπου το κοινό δεν έχει σηµαντική επιρροή στο σύστηµα φορολογίας, το 

σύστηµα αυτό µπορεί να αντικατοπτρίζει πιο προσεκτικά τις αξίες των εν ενεργεία. 

Όλες οι µεγάλες επιχειρήσεις επιβαρύνονται µε διοικητικά έξοδα κατά τη διαδικασία 

παράδοσης των εσόδων που συλλέγονται από τους πελάτες στους προµηθευτές των αγαθών ή 

των υπηρεσιών που αγοράζονται. Η φορολογία δεν είναι διαφορετική. Ο πόρος που 

συλλέγεται από το κοινό µέσω της φορολογίας είναι πάντα µεγαλύτερος από το ποσό που 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί από την κυβέρνηση. Η διαφορά ονοµάζεται «κόστος 

συµµόρφωσης» και περιλαµβάνει, για παράδειγµα, το εργατικό κόστος και άλλα έξοδα που 

προκύπτουν από τη συµµόρφωση µε τη φορολογική νοµοθεσία και τους κανόνες. Η είσπραξη 

ενός φόρου προκειµένου να δαπανηθεί για συγκεκριµένο σκοπό, όπως για παράδειγµα η 

είσπραξη φόρου επί του αλκοόλ για να πληρώσει άµεσα τα κέντρα αποκατάστασης 

αλκοολισµού, ονοµάζεται υποθήκη. Πολλοί Υπουργοί Οικονοµικών συχνά αντιπαθούν την 

πρακτική αυτή, καθώς µειώνουν την ελευθερία δράσης τους. Επιπλέον, συχνά συµβαίνει οι 

φόροι ή οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης που εισπράχθηκαν αρχικά για τη χρηµατοδότηση 

ορισµένων ειδικών κυβερνητικών προγραµµάτων να µεταφέρονται στη συνέχεια στο γενικό 

ταµείο της κυβέρνησης. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι φόροι αυτοί εισπράττονται µε 

θεµελιωδώς αναποτελεσµατικούς τρόπους, για παράδειγµα τα διόδια αυτοκινητοδρόµων. 

∆εδοµένου ότι οι κυβερνήσεις επιλύουν επίσης εµπορικές διαφορές, ιδίως σε χώρες µε 

κοινό νόµο, παρόµοια επιχειρήµατα χρησιµοποιούνται µερικές φορές για να δικαιολογήσουν 

φόρο επί των πωλήσεων ή φόρο προστιθέµενης αξίας. 

1.4 Τύποι / Είδη Φορολογίας 

Ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) δηµοσιεύει µια 

ανάλυση των φορολογικών συστηµάτων των χωρών µελών. Στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης, 

ο ΟΟΣΑ έχει αναπτύξει έναν ορισµό και ένα σύστηµα ταξινόµησης των εσωτερικών φόρων, 

που ακολουθείται γενικά παρακάτω. Επιπλέον, πολλές χώρες επιβάλλουν φόρους (τιµολόγια) 

για την εισαγωγή αγαθών (EUROPA-Φορολογία, 2018). 
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1.4.1 Φορολογικά Έσοδα  

1.4.1.1 Φόρος εισοδήµατος  

Πολλές δικαιοδοσίες φορολογούν το εισόδηµα των ιδιωτών και των επιχειρηµατικών 

οντοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων των εταιρειών. Γενικά, οι αρχές επιβάλλουν φόρο στα 

καθαρά κέρδη µιας επιχείρησης και στα άλλα έσοδα. Ο υπολογισµός των εισοδηµάτων που 

υπόκεινται σε φόρο µπορεί να καθορίζεται βάσει λογιστικών αρχών που χρησιµοποιούνται 

στη δικαιοδοσία, οι οποίες µπορούν να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν από αρχές 

φορολογικού δικαίου στη δικαιοδοσία. Η επίπτωση της φορολογίας ποικίλλει ανάλογα µε το 

σύστηµα και ορισµένα συστήµατα µπορεί να θεωρηθούν ως προοδευτικά ή 

επαναλαµβανόµενα. Οι συντελεστές του φόρου µπορεί να διαφέρουν ή να είναι σταθεροί 

(επίπεδοι) ανά επίπεδο εισοδήµατος. Πολλά συστήµατα επιτρέπουν σε άτοµα ορισµένα 

προσωπικά επιδόµατα και άλλες µη επιχειρηµατικές µειώσεις στο φορολογητέο εισόδηµα, αν 

και οι εκπτώσεις των επιχειρήσεων τείνουν να προτιµώνται έναντι των προσωπικών 

κρατήσεων. 

Ο φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων συχνά εισπράττεται µε βάση την αµοιβή 

που κερδίζεται, µε µικρές διορθώσεις που γίνονται σύντοµα µετά το τέλος του φορολογικού 

έτους. Αυτές οι διορθώσεις λαµβάνουν µία από τις δύο µορφές: πληρωµές προς το κράτος, 

για τους φορολογούµενους που δεν έχουν πληρώσει αρκετά κατά τη διάρκεια της 

φορολογικής περιόδου και επιστροφές φόρων από το κράτος σε εκείνους που έχουν πληρώσει 

επιπλέον. Τα συστήµατα φόρου εισοδήµατος έχουν συχνά διαθέσιµες εκπτώσεις που 

µειώνουν τη συνολική φορολογική υποχρέωση µειώνοντας το συνολικό φορολογητέο 

εισόδηµα. Μπορούν να επιτρέψουν την καταµέτρηση ζηµιών από ένα είδος εισοδήµατος 

έναντι άλλου. Για παράδειγµα, µια απώλεια στο χρηµατιστήριο µπορεί να αφαιρεθεί έναντι 

των φόρων που καταβάλλονται στους µισθούς. Άλλα φορολογικά συστήµατα µπορούν να 

αποµονώσουν την απώλεια, έτσι ώστε οι ζηµίες των επιχειρήσεων να αφαιρεθούν µόνο από 

τον επιχειρηµατικό φόρο µεταφέροντας τη ζηµία σε µεταγενέστερα φορολογικά έτη 

(EUROPA-Φορολογία, 2018). 

1.4.1.2 Αρνητικός φόρος εισοδήµατος 

Στην οικονοµία, ένας αρνητικός φόρος εισοδήµατος (negative income tax / NIT) είναι 

ένα προοδευτικό σύστηµα φόρου εισοδήµατος όπου οι άνθρωποι που κερδίζουν κάτω από 
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ένα ορισµένο ποσό λαµβάνουν συµπληρωµατική πληρωµή από το κράτος αντί να πληρώνουν 

φόρους στο κράτος (EUROPA-Φορολογία, 2018). 

1.4.1.3 Κεφαλαιακά κέρδη  

Οι περισσότερες δικαιοδοσίες που επιβάλλουν φόρο εισοδήµατος αντιµετωπίζουν 

κεφαλαιουχικά κέρδη (Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών / capital gains tax / CGT) ως µέρος 

του εισοδήµατος που υπόκειται σε φόρο. Το κεφαλαιουχικό κέρδος είναι γενικά κέρδος από 

την πώληση περιουσιακών στοιχείων - δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία που δεν κατέχονται 

προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών. Τα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν 

περιουσιακά στοιχεία σε πολλές δικαιοδοσίες. Ορισµένες δικαιοδοσίες παρέχουν 

προτιµησιακούς φορολογικούς συντελεστές ή µόνο µερική φορολογία για κεφαλαιακά κέρδη. 

Ορισµένες δικαιοδοσίες επιβάλλουν διαφορετικούς συντελεστές ή επίπεδα φορολογίας 

κεφαλαίου-κέρδους µε βάση το χρονικό διάστηµα που κρατείται το περιουσιακό στοιχείο. 

Επειδή οι φορολογικοί συντελεστές είναι συχνά πολύ χαµηλότεροι για τα κεφαλαιουχικά 

κέρδη απ’ ό, τι για τα συνηθισµένα εισοδήµατα, υπάρχει διαδεδοµένη διαµάχη και 

αµφισβήτηση σχετικά µε τον σωστό ορισµό του κεφαλαίου (EUROPA-Φορολογία, 2018). 

1.4.2 Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

Πολλές χώρες παρέχουν δηµόσια συνταξιοδοτικά συστήµατα ή συστήµατα 

υγειονοµικής περίθαλψης. Σε σχέση µε τα συστήµατα αυτά, η χώρα συνήθως απαιτεί από 

τους εργοδότες ή / και τους υπαλλήλους να καταβάλλουν υποχρεωτικές πληρωµές. Οι 

πληρωµές αυτές συχνά υπολογίζονται µε βάση τους µισθούς ή τα κέρδη από 

αυτοαπασχόληση. Οι φορολογικοί συντελεστές είναι γενικά καθορισµένοι, αλλά µπορεί να 

επιβληθεί διαφορετικός συντελεστής στους εργοδότες σε σχέση µε τους µισθωτούς. 

Ορισµένα συστήµατα παρέχουν ένα ανώτατο όριο για τα κέρδη που υπόκεινται στον φόρο. 

Μερικά συστήµατα προβλέπουν ότι ο φόρος καταβάλλεται µόνο µε µισθούς πάνω από ένα 

συγκεκριµένο ποσό. Αυτά τα ανώτατα ή κατώτερα όρια µπορεί να ισχύουν για 

συνταξιοδότηση αλλά όχι για συνιστώσες του φόρου για την υγειονοµική περίθαλψη. 

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι φόροι επί των µισθών είναι µια µορφή «καταναγκαστικής 

εξοικονόµησης» και όχι πραγµατικά φόρος, ενώ άλλοι υποδηλώνουν την ανακατανοµή µέσω 

τέτοιων συστηµάτων µεταξύ γενεών και σε επίπεδα εισοδήµατος (από υψηλότερα επίπεδα 

εισοδήµατος έως χαµηλότερα επίπεδα εισοδήµατος), γεγονός που υποδηλώνει ότι τα 

προγράµµατα αυτά είναι πραγµατικά προγράµµατα φόρων και δαπανών (EUROPA-

Φορολογία, 2018). 
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1.4.3 Φόρος µισθοδοσίας 

Οι φόροι µισθοδοσίας είναι οι φόροι που επιβάλλονται στους εργοδότες ή τους 

µισθωτούς και συνήθως υπολογίζονται ως ποσοστό των µισθών που καταβάλλουν οι 

εργοδότες στο προσωπικό τους. Οι φόροι µισθοδοσίας γενικά εµπίπτουν σε δύο κατηγορίες: 

αφαιρέσεις από τους µισθούς ενός εργαζοµένου και φόροι που καταβάλλονται από τον 

εργοδότη µε βάση τους µισθούς του εργαζοµένου. Το πρώτο είδος είναι οι φόροι που οι 

εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν από τους τους µισθούς των εργαζοµένων, επίσης 

γνωστοί ως παρακράτηση φόρου, και συχνά καλύπτουν την προκαταβολή του φόρου 

εισοδήµατος, των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των διαφόρων ασφαλιστικών 

περιουσιακών στοιχείων (για παράδειγµαανεργία και αναπηρία). Το δεύτερο είδος είναι ένας 

φόρος που καταβάλλεται από τα ίδια κεφάλαια του εργοδότη και συνδέεται άµεσα µε την 

απασχόληση ενός εργαζοµένου. Αυτά µπορεί να συνίστανται σε πάγιες χρεώσεις ή να 

συνδέονται αναλογικά µε την αµοιβή ενός εργαζοµένου. Τα τέλη που καταβάλλει ο 

εργοδότης καλύπτουν συνήθως τη χρηµατοδότηση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, 

της ιατρικής περίθαλψης και άλλων ασφαλιστικών προγραµµάτων από τον εργοδότη. 

Μερικές φορές υποστηρίζεται ότι η οικονοµική επιβάρυνση του φόρου µισθωτών υπηρεσιών 

εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τον εργαζόµενο, ανεξάρτητα από το αν ο φόρος 

µεταβιβάζεται από τον εργοδότη ή τον εργαζόµενο, δεδοµένου ότι το µερίδιο των εργοδοτών 

στους φόρους µισθωτών µεταβιβάζεται στους εργαζοµένους µε τη µορφή χαµηλότερων 

µισθών από ό, τι θα πληρωνόταν. Επειδή οι φόροι επί των µισθών µειώνονται αποκλειστικά 

στους µισθούς και όχι στις επιστροφές χρηµατικών ή υλικών επενδύσεων, οι φόροι µισθωτών 

υπηρεσιών µπορούν να συµβάλουν σε υποεπενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, όπως στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση (Κοροµηλάς, 2017). 

1.4.4 Φόρος περιουσίας 

Ο φόρος περιουσίας είναι µια εισφορά επί της συνολικής αξίας των προσωπικών 

περιουσιακών στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων: τραπεζικών καταθέσεων, ακίνητης 

περιουσίας, περιουσιακών στοιχείων σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προγράµµατα, 

ιδιοκτησίας επιχειρήσεων χωρίς νοµική προσωπικότητα, χρηµατοπιστωτικών τίτλων και 

προσωπικών καταπιστευµάτων. Συνήθως αφαιρούνται υποχρεώσεις (κυρίως ενυπόθηκα 

δάνεια και λοιπά δάνεια), εποµένως καλείται µερικές φορές καθαρός φόρος περιουσίας 

(EUROPA-Φορολογία, 2018). 
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1.4.4.1 Φόρος ακίνητης περιουσίας 

Ένας φόρος ακίνητης περιουσίας είναι ένας κατ’ αξίαν φόρος εισφοράς επί της αξίας 

του ακινήτου που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου υποχρεούται να καταβάλει σε µια κυβέρνηση 

στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Πολλές δικαιοδοσίες µπορούν να φορολογούν την ίδια 

ιδιοκτησία. Υπάρχουν τρεις γενικές ποικιλίες ιδιοκτησίας: γη, βελτιώσεις στην γη (ακίνητα 

αντικείµενα από άνθρωπο, για παράδειγµα: κτίρια) και προσωπική περιουσία (κινητά 

αντικείµενα). Ακίνητα είναι ο συνδυασµός γης και βελτιώσεις στη γη. 

Οι φόροι ιδιοκτησίας χρεώνονται συνήθως σε επαναλαµβανόµενη βάση (για 

παράδειγµα: ετήσια). Ένας κοινός τύπος φόρου ακίνητης περιουσίας είναι µια ετήσια χρέωση 

επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας, όπου η φορολογική βάση είναι η εκτιµώµενη αξία 

του ακινήτου (EUROPA-Φορολογία, 2018). 

1.4.4.2 Φόρος κληρονοµιάς 

Φόρος κληρονοµιάς, φόρος ακίνητης περιουσίας και φόρος θανάτου είναι τα ονόµατα 

που δίνονται σε διάφορους φόρους που προκύπτουν από το θάνατο ενός ατόµου. Στον 

φορολογικό νόµο των Ηνωµένων Πολιτειών, γίνεται διάκριση µεταξύ φόρου περιουσίας και 

φόρου κληρονοµίας: ο πρώτος φορολογεί τους προσωπικούς αντιπροσώπους του 

αποθανόντος, ενώ ο τελευταίος φορολογεί τους δικαιούχους της περιουσίας (EUROPA-

Φορολογία, 2018). 

1.4.5 Φόρος Προϊόντων και υπηρεσιών 

1.4.5.1 Φόρος προστιθέµενης αξίας 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ), γνωστός επίσης ως Φόρος Αγαθών και 

Υπηρεσιών (GST), Φόρος Επιχειρήσεων ή Φόρος Κύκλου Εργασιών σε ορισµένες χώρες, 

εφαρµόζει το ισοδύναµο φόρου επί των πωλήσεων σε κάθε πράξη που δηµιουργεί αξία. 

Παραδείγµατος χάριν, ο χάλυβας εισάγεται από έναν κατασκευαστή µηχανών. Αυτός ο 

κατασκευαστής θα καταβάλει τον ΦΠΑ επί της τιµής αγοράς, παραδίδοντας το ποσό αυτό 

στην κυβέρνηση. Ο κατασκευαστής µετατρέπει έπειτα τον χάλυβα σε µηχάνηµα, το οποίο 

πουλάει σε υψηλότερη τιµή σε έναν χονδρεµπόριο. Ο κατασκευαστής θα εισπράξει τον ΦΠΑ 

στην υψηλότερη τιµή, αλλά θα παραπέµψει στο κράτος µόνο την υπέρβαση που σχετίζεται µε 

την «προστιθέµενη αξία» (τιµή πάνω από το κόστος του χάλυβα). Ο χονδρέµπορος στη 

συνέχεια θα συνεχίσει τη διαδικασία, χρεώνοντας τον διανοµέα λιανικής πώλησης τον ΦΠΑ 
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σε ολόκληρη την τιµή στον έµπορο λιανικής πώλησης, αλλά αποδίδοντας µόνο στο κράτος το 

ποσό που σχετίζεται µε την κατανοµή της διανοµής. Το τελευταίο ποσό ΦΠΑ καταβάλλεται 

από τον ενδεχόµενο πελάτη λιανικής, ο οποίος δεν µπορεί να ανακτήσει τον ΦΠΑ που είχε 

καταβάλει προηγουµένως. Για τον ΦΠΑ και τον φόρο επί των πωλήσεων µε ταυτόσηµους 

συντελεστές, ο συνολικός φόρος που καταβάλλεται είναι ο ίδιος, αλλά καταβάλλεται σε 

διαφορετικά σηµεία της διαδικασίας. 

Ο ΦΠΑ συνήθως διαχειρίζεται, απαιτώντας από την εταιρεία να συµπληρώσει µια 

δήλωση ΦΠΑ, παρέχοντας λεπτοµέρειες για τον ΦΠΑ που έχει χρεωθεί (αναφερόµενος ως 

φόρος εισροών) και τον ΦΠΑ που έχει χρεώσει σε άλλους (που αναφέρεται ως φόρος επί των 

εξαγωγών). Η διαφορά µεταξύ του φόρου επί των εκροών και του φόρου εισροών 

καταβάλλεται στην τοπική φορολογική αρχή (EUROPA-Φορολογία, 2018). 

1.4.5.2 Φόρος πωλήσεων 

Οι φόροι επί των πωλήσεων εισπράττονται όταν ένα εµπόρευµα πωλείται στον τελικό 

καταναλωτή. Οι εταιρείες λιανικής πώλησης υποστηρίζουν ότι οι φόροι αυτοί αποθαρρύνουν 

τις λιανικές πωλήσεις. Τα άτοµα µε υψηλότερα εισοδήµατα δαπανούν µικρότερο ποσοστό 

από αυτά, οπότε ένας κατ’ αποκοπή φόρος επί των πωλήσεων θα τείνει να είναι 

επαναλαµβανόµενος. Εποµένως, είναι κοινό να απαλλάσσονται τα τρόφιµα, οι επιχειρήσεις 

κοινής ωφελείας και άλλες ανάγκες από τους φόρους επί των πωλήσεων, δεδοµένου ότι οι 

φτωχοί άνθρωποι δαπανούν µεγαλύτερο ποσοστό των εισοδηµάτων τους σε αυτά τα 

εµπορεύµατα, συνεπώς οι εξαιρέσεις αυτές καθιστούν τον φόρο πιο προοδευτικό (EUROPA-

Φορολογία, 2018). 

1.4.5.3 Ειδικός φόρος κατανάλωσης 

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένας έµµεσος φόρος που επιβάλλεται στα 

εµπορεύµατα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής ή διανοµής τους και είναι 

συνήθως ανάλογος µε την ποσότητα ή την αξία τους. 

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης χρησιµοποιούνται επίσης για την τροποποίηση των 

καταναλωτικών προτύπων µιας συγκεκριµένης περιοχής. Για παράδειγµα, ένας υψηλός φόρος 

κατανάλωσης χρησιµοποιείται για να αποθαρρύνει την κατανάλωση αλκοόλ , σε σχέση µε 

άλλα αγαθά. Αυτό µπορεί να συνδυαστεί µε το εάν τα έσοδα στη συνέχεια χρησιµοποιούνται 

για την κάλυψη των εξόδων για τη θεραπεία ασθενειών που προκαλούνται από την 
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κατάχρηση οινοπνεύµατος. Παρόµοιοι φόροι µπορεί να υπάρχουν και στον καπνό 

(EUROPA-Φορολογία, 2018). 

1.5 Πλεονεκτήµατα Φορολογίας 

Ο σκοπός της φορολογίας είναι να εξασφαλίσει κρατικές δαπάνες χωρίς πληθωρισµό. 

Η παροχή δηµόσιων αγαθών όπως οι δρόµοι και άλλες υποδοµές, τα σχολεία, το δίκτυο 

κοινωνικής ασφάλισης, η υγειονοµική περίθαλψη, η εθνική άµυνα, η επιβολή του νόµου και 

το δικαστικό σύστηµα αυξάνουν την οικονοµική ευηµερία της κοινωνίας, εάν το όφελος 

υπερβαίνει το σχετικό κόστος. 

Η ύπαρξη ενός φόρου µπορεί να αυξήσει την οικονοµική απόδοση σε ορισµένες 

περιπτώσεις. Αν υπάρχει αρνητική εξωτερικότητα που συνδέεται µε ένα καλό, δηλαδή που 

έχει αρνητικές επιπτώσεις που δεν αισθάνεται ο καταναλωτής, τότε µια ελεύθερη αγορά θα 

εµπορεύεται πάρα πολύ αυτό το αγαθό. Με τη φορολόγηση του καλού, το κράτος µπορεί να 

αυξήσει τη συνολική ευηµερία καθώς και τα έσοδα. Αυτός ο τύπος φόρου ονοµάζεται «φόρος 

Pigovian», από τον οικονοµολόγο Arthur Pigou. 

Οι πιθανοί φόροι Pigovian περιλαµβάνουν τους φόρους για τα ρυπογόνα καύσιµα 

(όπως βενζίνη), τους φόρους επί των αγαθών που επιβαρύνονται µε δηµόσιες δαπάνες 

υγειονοµικής περίθαλψης (όπως το οινόπνευµα ή ο καπνός) και άλλες επιβαρύνσεις για τα 

υπάρχοντα «ελεύθερα» δηµόσια αγαθά (όπως χρέωση συµφόρησης). 

Η προοδευτική φορολογία µπορεί να µειώσει την οικονοµική ανισότητα. Αυτό το 

φαινόµενο συµβαίνει ακόµα και όταν τα φορολογικά έσοδα δεν αναδιανέµονται (EUROPA-

Φορολογία, 2018). 

1.6 Επιπτώσεις Φορολογίας 

Οι περισσότεροι φόροι έχουν παρενέργειες που µειώνουν την οικονοµική ευηµερία, 

είτε µε την επιβολή µη παραγωγικής εργασίας (κόστος συµµόρφωσης) είτε µε τη δηµιουργία 

στρεβλώσεων στα οικονοµικά κίνητρα (απώλεια νεκρού βάρους και διεστραµµένα κίνητρα). 

Στον τοµέα των δηµόσιων οικονοµικών, η φορολογική επίπτωση είναι ο συνδυασµός 

του συνολικού οικονοµικού αντίκτυπου τόσο της δηµόσιας φορολογίας όσο και των δαπανών 

στο πραγµατικό οικονοµικό εισόδηµα των ατόµων. 

Αν και η φορολογία µειώνει την οικονοµική ευηµερία των ατόµων, οι δηµόσιες 

δαπάνες αυξάνουν την οικονοµική τους ευηµερία. Φορολογική επίπτωση είναι ο συνολικός 
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αντίκτυπος της φορολογίας του δηµόσιου τοµέα και των δαπανών που εξετάζονται από 

κοινού. 

Θεωρητικά, οι κυβερνήσεις αποσύρουν πόρους από την κοινωνία υπό µορφή 

φορολογίας και συνεισφέρουν τους πόρους πίσω στην κοινωνία µε τη µορφή δαπανών. 

Ωστόσο, τα φορολογικά βάρη δεν επιβαρύνουν εξίσου τους ιδιώτες και τα οφέλη των 

κυβερνητικών δαπανών δεν κατανέµονται εξίσου σε ολόκληρη την κοινωνία. Ως εκ τούτου, η 

κατανοµή των φορολογικών επιβαρύνσεων και των παροχών των δηµοσίων δαπανών 

αποτελεί σηµαντικό οικονοµικό ζήτηµα για όσους ασχολούνται µε την ισότητα του 

φορολογικού συστήµατος. Όταν η οικονοµική επίπτωση της φορολογίας συνδυάζεται µε την 

οικονοµική επίπτωση των κυβερνητικών δαπανών, το αποτέλεσµα είναι ένα µέτρο της 

συνολικής αύξησης ή µείωσης της ευηµερίας που τα άτοµα απολαµβάνουν από τις κρατικές 

φορολογικές και πολιτικές δαπανών. Αυτό αναφέρεται ως δηµοσιονοµική επίπτωση 

(Νιφορόπουλος, 2019). 

Αν και οι κυβερνήσεις πρέπει να δαπανήσουν χρήµατα για δραστηριότητες είσπραξης 

φόρων, µέρος των δαπανών, ιδίως για την τήρηση αρχείων και τη συµπλήρωση των εντύπων, 

βαρύνουν τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. Αυτά ονοµάζονται συλλογικά έξοδα 

συµµόρφωσης. Τα πιο σύνθετα φορολογικά συστήµατα τείνουν να έχουν υψηλότερο κόστος 

συµµόρφωσης. Το γεγονός αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση για πρακτικά ή ηθικά 

επιχειρήµατα υπέρ της φορολογικής απλούστευσης. 
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2ο. Κεφάλαιο: «Φορολογία στην Ελλάδα» 

2.1 Γενικά Στοιχεία 

Η φορολογία στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες ανεπτυγµένες χώρες, 

βασίζεται στα άµεσα και έµµεσα συστήµατα. Τα συνολικά φορολογικά έσοδα το 2017 

ανήλθαν σε 47,56 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 20,62 δισ. ευρώ προέρχονταν από άµεσους 

φόρους και 26,94 δισ. ευρώ από έµµεσους φόρους. Τα συνολικά φορολογικά έσοδα 

αντιπροσώπευαν το 39,4% του ΑΕΠ το 2017. Οι φόροι στην Ελλάδα εισπράττονται από την 

Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε)) (Η φορολογία Εισοδήµατος στην Ελλάδα-

Συγκριτική Ανάλυση και Προτάσεις Αναµόρφωσης, 2018). 

2.2 Φόρος εισοδήµατος  

Η φορολογία εισοδήµατος στην Ελλάδα είναι προοδευτική. Ο φόρος εισοδήµατος 

καταβάλλεται από όλα τα άτοµα που εισπράττουν εισόδηµα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως 

ιθαγένειας ή τόπου µόνιµης διαµονής. Το φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο 

εισοδήµατος ως µισθωτού και σε εισόδηµα ως αυτοαπασχολούµενος. Στην περίπτωση 

ατόµου που είναι µόνιµος κάτοικος Ελλάδος, ο οφειλόµενος φόρος υπολογίζεται από το 

εισόδηµα που αποκτάται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ένα άτοµο το εισόδηµα του οποίου 

προέρχεται µόνο από µισθό δεν υποχρεούται να υποβάλλει ετήσια δήλωση. Ο εργοδότης 

αφαιρεί τον φόρο από τον εργαζόµενο και το µεταφέρει στη φορολογική αρχή κάθε µήνα. 

Οι φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα έχουν ως εξής (Πίνακες) (Φόροι 

εισοδήµατος στην Ελλάδα, 2019): 

1. Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα από εισόδηµα από µισθωτή εργασία, 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες και συντάξεις: 

Πίνακας 2.1: Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα από εισόδηµα από µισθωτή εργασία, 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες και συντάξεις 

Φορολογική κλίµακα Εισόδηµα Συντελεστής Φορολογία 

1 έως 20.000 ευρώ 22% 

2 20.001 ευρώ - 30.000 ευρώ 29% 

3 30.001 ευρώ - 40.000 ευρώ 37% 
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4 πάνω από 40.000 ευρώ 45% 

 

2. Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα από έσοδα από κεφάλαια (µερίσµατα, τόκοι, 

δικαιώµατα, ακίνητα): 

Πίνακας 2.2: Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα από έσοδα από κεφάλαια (µερίσµατα, τόκοι, 

δικαιώµατα, ακίνητα) 

Εισόδηµα από κεφάλαια Φορολογικός συντελεστής 

Μερίσµατα 10 % 

Τόκοι 15 % 

∆ικαιώµατα 20 % 

 

3. Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα από εισόδηµα από ακίνητη περιουσία
1
: 

Πίνακας 2.3: Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα από Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία. 

Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής 

0-12.000 15 % 

12.001-35.000 35 % 

35.001< 45 % 

 

4. Οι φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα από έσοδα από υπεραξία ή µεταφορά 

κεφαλαίων είναι 15 %. 

5. Ο φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων µπορεί να εξαρτάται από την οικογενειακή 

τους κατάσταση, τα συντηρούµενα τέκνα, κ.λπ.. 

6. Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης µε ηλεκτρονική συναλλαγή και µέσα πληρωµής µε κάρτα 

(προοδευτική εφαρµογή): 

Πίνακας 2.4: Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης µε ηλεκτρονική συναλλαγή και µέσα πληρωµής µε κάρτα 

(προοδευτική εφαρµογή). 

Εισόδηµα (σε 

ευρώ) 

Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης µε ηλεκτρονική συναλλαγή και 

µέσα πληρωµής µε κάρτα (προοδευτική εφαρµογή) 

                                                           

1
 Εάν ο εκµισθωτής ή ο εκχωρητής είναι φυσικό πρόσωπο, αφαιρείται το 5 % από το ανωτέρω έσοδο για την 

επισκευή, τη συντήρηση, την ανακαίνιση ή άλλα σταθερά και λειτουργικά έξοδα του ακινήτου 
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1-10.000 10 % 

10.000-30.000 15 % 

30.000,01 και άνω 20 % και µέχρι 30.000 ευρώ 

 

Μπορεί να επιβληθεί ειδική εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήµατα άνω των 

12.000 ευρώ. Για την επιβολή της εισφοράς λαµβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήµατος, 

όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδηµάτων από µισθωτή εργασία και συντάξεις, 

από επιχειρηµατική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου, 

φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο, πραγµατικό ή τεκµαρτό (Φόροι εισοδήµατος στην 

Ελλάδα, 2019). 

Οι συντελεστές φορολογίας αλληλεγγύης είναι προοδευτικοί που κυµαίνονται από 

2,2% έως 10%. Αποδίδονται ως εξής: 

Πίνακας 2.5: Υπολογισµός ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. 

Εισόδηµα Φόρος αλληλεγγύης 

€ 0 - € 12.000 0% 

€ 12.001 - € 20.000 2,2% 

€ 20.001 - € 30.000 5% 

€ 30.001 - € 40.000 6.5% 

€ 40.001 - € 65.000 7,5% 

€ 65.001 - € 220.000 9% 

> 220,001 ευρώ 10% 

 

Ωστόσο, µέχρι την 01.01.2020 ο φορολογικός συντελεστής για την εισφορά 

αλληλεγγύης θα έχει τροποποιηθεί όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 2.6: Τροποποίηση υπολογισµού ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (από το 2020). 

Εισόδηµα Φόρος αλληλεγγύης 

€ 0 - € 30.000 0% 

€ 30.001 - € 40.000 2% 

€ 40.001 - € 65.000 5% 

€ 65.001 - € 220.000 9% 

> 220,001 ευρώ 10% 
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2.3 Φόρος κοινωνικής ασφάλισης  

2.3.1 Εργαζόµενοι  

Ένας εργοδότης υποχρεούται να εκπέσει τον φόρο στην πηγή από έναν εργαζόµενο 

και να κάνει πρόσθετες εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση όπως σε πολλά άλλα κράτη µέλη 

της ΕΕ. Η εισφορά του εργοδότη ανέρχεται στο 24,56% του µισθού. Η συνεισφορά του 

εργαζόµενου είναι 15,5%. 

Όσον αφορά τον φόρο µισθοδοσίας ο εργοδότης υποχρεούται να εκπέσει τον φόρο 

στην πηγή από έναν εργαζόµενο και να καταβάλει πρόσθετες εισφορές στην κοινωνική 

ασφάλιση όπως σε πολλά άλλα κράτη µέλη της ΕΕ. Η εισφορά του εργοδότη ανέρχεται στο 

28,06% του µισθού. Η συνεισφορά του εργαζόµενου είναι 16% (Φόροι εισοδήµατος στην 

Ελλάδα, 2019). 

2.3.2 Αυτοαπασχολούµενοι ή εργολάβοι  

Οι βασικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ανέρχονται στο 27,1% του συνολικού 

εισοδήµατος (µετά τον καταβληθέντα ΦΠΑ, αφού αφαιρεθούν τα ειδικευµένα έξοδα και πριν 

από την καταβολή του φόρου εισοδήµατος).  

Ο αριθµός αυτός µπορεί να κατανεµηθεί σε 20,0% για τις δηµόσιες συνταξιοδοτικές 

παροχές και 7,1% για το δηµόσιο σύστηµα υγείας. 

Ένα πρόσθετο 7,0% χρεώνεται για τους ανθρώπους που έχουν προσληφθεί για 

πρόσθετα οφέλη δηµόσια συνταξιοδοτικά συστήµατα.  

Ένα πρόσθετο 4,0% χρεώνεται για τα άτοµα που έχουν εγγραφεί στα δηµόσια 

προγράµµατα µπόνους συνταξιοδότησης.  

Έτσι, οι συνολικές εισφορές µπορούν να φτάσουν το 38,1% του εισοδήµατος. 

Το εύρος εισοδήµατος για τον υπολογισµό του φόρου κοινωνικής ασφάλισης 

ανέρχεται σε 4.923 - 70.330 ευρώ ετησίως.  

Εάν τα ετήσια έσοδα είναι εκτός του ανωτέρω εύρους, τα χαµηλότερα / υψηλότερα 

όρια αντίστοιχα θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισµό. 

Ειδικότερα για τους επαγγελµατίες της γεωργίας, η βασική συνεισφορά 27,1% θα 

είναι χαµηλότερη έως το 2021, ως εξής (Φόροι εισοδήµατος στην Ελλάδα, 2019):  
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Πίνακας 2.7: Ποσοστό Φορολογικής Κλίµακας για τους επαγγελµατίες της γεωργίας. 

Έτος  Ποσοστό Φορολογικής Κλίµακας 

2017 21,1% 

2018 23,1% 

2019 25,1% 

2020 26,1% 

2021 26,6% 

2022+ 27,1% 

 

Ειδικά για τους γιατρούς, φαρµακοποιούς, µηχανικούς, δικηγόρους και 

οικονοµολόγους, η συνολική συνεισφορά των 27,1 έως 38,1% θα είναι 5-50% χαµηλότερη 

µέχρι 31/12/2020, ως εξής (Φόροι εισοδήµατος στην Ελλάδα, 2019):  

Πίνακας 2.8: Ποσοστό µείωσης συνεισφοράς για τους γιατρούς, φαρµακοποιούς, µηχανικούς, δικηγόρους 

και οικονοµολόγους. 

Συνολικό εισόδηµα (€) Ποσοστό µείωσης συνεισφοράς 

0-7.000  0% χαµηλότερα 

7.000-13.000 50% χαµηλότερα 

13.000-14.000 49% χαµηλότερα 

14.000-15.000 48% χαµηλότερα 

56.000-57.000 6% χαµηλότερα 

57.000-58.000 5% χαµηλότερα 

58.000 + 0% χαµηλότερα 

 

2.4 Φόρος εταιρειών  

Οι εταιρείες στην Ελλάδα φορολογούνται από το εισόδηµά τους στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. Οι αλλοδαπές εταιρείες στην Ελλάδα φορολογούνται µόνο µε βάση το εισόδηµα 

που παράγεται στην Ελλάδα. Επίσης, υπάρχει προκαταβολή 100% της φορολογητέας βάσης 

της τρέχουσας χρήσης και εξισορροπείται από κάθε επόµενο οικονοµικό έτος. 

Φόροι εταιρικού εισοδήµατος ανά έτος (Φόροι εισοδήµατος στην Ελλάδα, 2019): 
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Πίνακας 2.9: Φόροι εταιρικού εισοδήµατος ανά έτος. 

Έτος  Φόρος εταιρικού εισοδήµατος 

2007, 2008, 2009 25% 

2010 24% 

2011, 2012 20% 

2013, 2014 26% 

2015 29% 

2019 28% 

 

Το ποσοστό του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων πρέπει να µειωθεί σταδιακά 

ως εξής (Φόροι εισοδήµατος στην Ελλάδα, 2019): 

Πίνακας 2.10: Ποσοστό µείωσης φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων. 

Έτος  Ποσοστό µείωσης φόρου εισοδήµατος 

νοµικών προσώπων 

2019 24% 

2020 20% 

 

Η σχεδιαζόµενη µείωση δεν περιλαµβάνει τον συντελεστή φόρου εισοδήµατος των 

ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων και των ελληνικών υποκαταστηµάτων µη κατοίκων 

πιστωτικών ιδρυµάτων, ο οποίος θα παραµείνει στο 29%. 

2.5 Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών  

Ένα κεφαλαιουχικό κέρδος στην Ελλάδα προστίθεται στο τακτικό εισόδηµα και 

φορολογείται µε τον ίδιο ρυθµό µε το κανονικό εισόδηµα για µια εταιρεία, εκτός από 

συγκεκριµένες περιπτώσεις όπως ορίζονται από το νόµο. 

Ένα κεφαλαιουχικό κέρδος από ένα άτοµο στην Ελλάδα φορολογείται µε συντελεστή 

15%. ∆εν υπάρχει φόρος στην περίπτωση κεφαλαιακών κερδών από τη διαπραγµάτευση στο 

χρηµατιστήριο, εφόσον το άτοµο κατέχει λιγότερο από το 0,5% της εισηγµένης στο 

χρηµατιστήριο εταιρείας (Φόροι εισοδήµατος στην Ελλάδα, 2019). 
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2.6 Φόρος παρακράτησης  

Από την 1
η
 Ιανουαρίου 2009, η Ελλάδα επιβάλλει παρακράτηση φόρου 10% στα 

εταιρικά µερίσµατα, εκτός εάν το µέρισµα πληροί τις προϋποθέσεις για εφαρµογή της 

Οδηγίας της ΕΕ για τις µητρικές και τις θυγατρικές ή εάν εφαρµόζεται χαµηλότερο ποσοστό 

βάσει της ισχύουσας συνθήκης για την αποφυγή διπλής φορολογίας. Επιβάλλει επίσης 

παρακράτηση φόρου επί των τόκων και δικαιωµάτων, ωστόσο οι φορολογικοί συντελεστές 

µπορούν να µειωθούν ή να εξαλειφθούν µε µια ισχύουσα σύµβαση για τη διπλή φορολογία ή 

εάν η πληρωµή πληροί τις προϋποθέσεις εφαρµογής της οδηγίας περί τόκων και 

δικαιωµάτων. Μέχρι τις 13.12.2018 οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι ακόλουθοι 

(Φόροι εισοδήµατος στην Ελλάδα, 2019): 

 

Είδος εισοδήµατος Ποσοστό παρακρατηθέντων 

φόρων 

Μερίσµατα 10% 

Ενδιαφέρον 15% 

∆ικαιώµατα και άλλες πληρωµές 20% 

Τέλη τεχνικών έργων, αµοιβών διαχείρισης και παροχής 

συµβουλών και άλλων συναφών υπηρεσιών 

20% 

Κατ’ εξαίρεση, τα τέλη που εισπράττονται από τους 

εργολάβους κάθε είδους τεχνικών έργων και εκµισθωτών 

δηµοσίων, δηµοτικών, συλλογικών ή λιµενικών εσόδων 

3% επί της αξίας του έργου 

υπό κατασκευή ή µίσθωσης 

 

2.7 Φόρος προστιθέµενης αξίας 

Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) εφαρµόστηκε στο ελληνικό φορολογικό 

σύστηµα το 1987 για να αντικαταστήσει τον φόρο κύκλου εργασιών και άλλους έµµεσους 

φόρους. Το ελληνικό σύστηµα ΦΠΑ συµµορφώνεται µε το σύστηµα φόρου προστιθέµενης 

αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (φόρος προστιθέµενης αξίας (FPA)) στην Ελλάδα 

αποτελείται από 3 συντελεστές (Φόροι εισοδήµατος στην Ελλάδα, 2019):  

• κανονικό ποσοστό 24%  
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• µειωµένο ποσοστό 13%  

• σούπερ µειωµένο ποσοστό 6%  

Οι συντελεστές ΦΠΑ που εφαρµόζονται στα νησιά της Αίγινας, της Λέρου, της 

Λέσβου, της Κω, της Σάµου και της Χίου είναι κατά 30% χαµηλότεροι από τους αντίστοιχους 

συντελεστές που ισχύουν στην ηπειρωτική χώρα. Οι χαµηλότεροι συντελεστές ΦΠΑ που 

ισχύουν σε αυτά τα ελληνικά νησιά είναι 4% (σούπερ-µειωµένος συντελεστής), 9% 

(µειωµένος συντελεστής) και 17% (κανονικός συντελεστής). Οι χαµηλότεροι συντελεστές 

ΦΠΑ ισχύουν µέχρι τις 30.06.2019. 

Ο κανονικός συντελεστής εφαρµόζεται στις ακόλουθες κατηγορίες: τρόφιµα, νερό, 

φαρµακευτικά προϊόντα, ιατρικό εξοπλισµό για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, παιδικά καθίσµατα 

αυτοκινήτων, βιβλία, εφηµερίδες, περιοδικά, εισιτήρια σε πάρκα ψυχαγωγίας, εισόδους σε 

πολιτιστικές υπηρεσίες (εκτός θεάτρων και εισιτηρίων συναυλιών), πρόσβαση σε αθλητικές 

εκδηλώσεις, καλωδιακή τηλεόραση, συγγραφείς, συνθέτες κ.λπ., κοινωνική στέγαση, 

ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών, καθαρισµός και καθαρισµός παραθύρων σε 

ιδιωτικά νοικοκυριά, γεωργικές εισροές, υπηρεσίες εστιατορίου και τροφοδοσίας, χρήση 

αθλητικών εγκαταστάσεων, προµήθειες από επιχειρήσεις κηδειών, ιατρική και οδοντιατρική 

περίθαλψη, ποδήλατα, υποδήµατα και δερµάτινα είδη, ρούχα και οικιακά είδη. 

Επίσης, κανονικό συντελεστή έχουν και τα ακόλουθα προϊόντα και υπηρεσίες: 

αλκοολούχα ποτά, λεµονάδες και χυµοί φρούτων, είδη ένδυσης, υποδήµατα, καπνός, hifi-

video, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, smartphones, ηλεκτρονικά βιβλία, οικιακές ηλεκτρικές 

συσκευές, έπιπλα, κοσµήµατα, τηλεπικοινωνίες, ενεργειακά προϊόντα ξυλεία για βιοµηχανική 

χρήση), πετρελαϊκά προϊόντα (αµόλυβδη βενζίνη, ντίζελ, υγραέριο, πετρέλαιο θέρµανσης, 

λιπαντικά), µηχανοκίνητα οχήµατα, εσωτερικές µεταφορές επιβατών (αέρα, θάλασσα, 

εσωτερική ναυσιπλοΐα, σιδηροδροµικές και οδικές µεταφορές), µπαρ και καφέ, ακίνητη 

περιουσία, επεξεργασία αποβλήτων και λυµάτων, υπηρεσίες που παρέχονται από δικηγόρους, 

τέχνη, συλλεκτικά αντικείµενα και αντίκες. 

Ο µειωµένος συντελεστής εφαρµόζεται στις ακόλουθες κατηγορίες: τρόφιµα, 

ύδρευση, φαρµακευτικά προϊόντα, ιατρικός εξοπλισµός για άτοµα µε αναπηρία, γεωργικές 

εισροές, ξενοδοχεία, κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες οικιακής φροντίδας, µεταλλικό νερό, 

ενεργειακά προϊόντα (φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύµα, τηλεθέρµανση), ξενοδοχεία. 
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Ο εξαιρετικά µειωµένος συντελεστής ισχύει για τις ακόλουθες κατηγορίες: 

φαρµακευτικά προϊόντα, εφηµερίδες, εισόδους σε πολιτιστικές υπηρεσίες (εισιτήρια θεάτρων 

και συναυλιών).  

Οι δηλώσεις ΦΠΑ υποβάλλονται σε τριµηνιαία ή µηνιαία βάση, ανάλογα µε το είδος 

των βιβλίων (βιβλία µονής ή διπλής εγγραφής) που τηρούνται από τον πληρωτή ΦΠΑ. Η 

τρέχουσα προθεσµία για την υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ είναι 06/05/2019 και η προθεσµία 

πληρωµής για τις δηλώσεις ΦΠΑ είναι 31/05/2019.  

Εξαιρούνται από τον ΦΠΑ οι υποκείµενοι στον φόρο των οποίων ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών (χωρίς ΦΠΑ) δεν υπερβαίνει τα 10.000€ από την παράδοση αγαθών ή / και 

υπηρεσιών. Τα πρόσωπα αυτά µπορούν να επιλέξουν να απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Η 

απαλλαγή δεν ισχύει για τους υποκείµενους στο φόρο που δεν είναι εγκατεστηµένοι στο 

ελληνικό έδαφος (Η φορολογία Εισοδήµατος στην Ελλάδα-Συγκριτική Ανάλυση και 

Προτάσεις Αναµόρφωσης, 2018). 

2.8 Άλλοι φόροι  

2.8.1 Φόρος ακίνητης περιουσίας  

Ο φόρος ακίνητης περιουσίας χρεώνεται σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα. Ο 

φόρος αποτελείται από δύο µέρη, τον κύριο φόρο και τον πρόσθετο φόρο. Η αξία του κύριου 

φόρου εξαρτάται από το µέγεθος, την τοποθεσία, την τιµή ζώνης, την επιφάνεια, την ηλικία, 

τη χρήση και άλλα χαρακτηριστικά του φορολογηθέντος ακινήτου. Ο πρόσθετος φόρος 

προέρχεται από τη συνολική φορολογική αξία όλων των περιουσιακών στοιχείων του 

φορολογούµενου και κυµαίνεται από 0,15% έως 1,15% ανάλογα µε τη συνολική αξία του 

ακινήτου. Ο πρόσθετος φόρος ισχύει αν η συνολική αξία του φορολογηθέντος ακινήτου 

υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ (Φόροι εισοδήµατος στην Ελλάδα, 2019).  

2.8.2 Φόρος κληρονοµίας  

Ο φόρος κληρονοµιάς είναι διαφορετικός για τους στενούς συγγενείς του 

αποθανόντος και για άλλους κληρονόµους. Ο πρώτος κυµαίνεται από 1% έως 10% της 

«φορολογικής αξίας» µετά την αφαίρεση του αφορολόγητου ποσού, ανάλογα µε τη σχέση 

του φορολογούµενου µε τον θεµατοφύλακα. Για τους άλλους κληρονόµους, ο συντελεστής 

φόρου κληρονοµίας κυµαίνεται από 0% έως 40% της φορολογικής αξίας (Φόροι εισοδήµατος 

στην Ελλάδα, 2019). 
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2.9 Φορολογικές απαλλαγές  

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις φορολογικών απαλλαγών στο πλαίσιο του ελληνικού 

φορολογικού συστήµατος, οι οποίες έχουν ως εξής (Φόροι εισοδήµατος στην Ελλάδα, 2019): 

• Εισπράξεις από την πώληση µετοχών που διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών. 

• Έσοδα από πλοία και ναυτιλία. 

• Μέρισµα που ελήφθη από ελληνική εταιρεία. 

• Κεφαλαιουχικό κέρδος από την πώληση µιας επιχείρησης µεταξύ των µελών της 

οικογένειας, όπως ορίζεται από το νόµο. 

2.10 Εκπτώσεις φόρου  

Τα παραδείγµατα φορολογικής έκπτωσης στην Ελλάδα είναι, όπως συµβαίνει µε τα 

περισσότερα άλλα χαρακτηριστικά της ελληνικής φορολογίας, παρόµοια µε εκείνα άλλων 

δυτικοευρωπαϊκών και βορειοαµερικανικών χωρών, δηλαδή φορολογικής έκπτωσης για 

πράγµατα όπως η φιλανθρωπία και άλλα πράγµατα όπως φαίνεται παρακάτω (Φόροι 

εισοδήµατος στην Ελλάδα, 2019): 

� 15% πίστωση σε υποθήκη για το πρώτο διαµέρισµα 

� 15% ενοίκιο που καταβάλλεται στο κύριο κατοικηµένο διαµέρισµα µέχρι το µέγιστο 

� ∆ωρεές σε δηµόσιους, θρησκευτικούς και άλλους φορείς 

� Υποχρεωτικές πληρωµές στην κοινωνική ασφάλιση 

2.11 Πληρωµές  

Όσον αφορά στις πληρωµές, οι φόροι καταβάλλονται ως εξής (Φόροι εισοδήµατος 

στην Ελλάδα, 2019): 

� Φόρος κοινωνικής ασφάλισης καταβάλλεται 12 φορές το χρόνο  

� Φόρος ΦΠΑ καταβάλλεται 3 φορές το χρόνο  

� Φόρος εισοδήµατος είναι µία φορά το χρόνο. 
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3ο. Κεφάλαιο: «Αναβαλλόµενος Φόρος σύµφωνα µε τα ΕΛΠ» 

3.1 Γενικά Στοιχεία 

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (EΛΠ) καθιερώνονται για πρώτη φορά σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου 4308/2014 (ΦΕΚ 251) ως το αποτέλεσµα της 

εισαγωγής στο εσωτερικό δίκαιο των λογιστικών διατάξεων της Οδηγίας 34/2013 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο άρθρο 23 παρ. 3-4 του συγκεκριµένου νόµου προτείνεται ότι οι 

επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν στις Οικονοµικές Καταστάσεις τους 

αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος (Α.Φ.). 

Ο αναβαλλόµενος φόρος ανακύπτει στην περίπτωση που ένα έσοδο ή ένα έξοδο 

φαίνεται στα αποτελέσµατα χρήσης, ενώ το φορολογικό όφελος ή η επίπτωση αναβάλλεται 

και συντελείται µεταγενέστερα. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αποδέχονται όλες τις 

αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (ΑΦΥ). Αντίθετα, οι φορολογικές απαιτήσεις 

(ΑΦΑ) αναγνωρίζονται στο βαθµό που µπορεί να υπάρχουν κέρδη συγκριτικά µε τα οποία οι 

εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Ο αναβαλλόµενος φόρος, 

είτε µε τη µορφή περιουσιακού στοιχείου είτε ως υποχρέωση, αρχικά αναγνωρίζεται και 

κατόπιν επιµετράται στο ποσό το οποίο ανακύπτει από την εφαρµογή του παρόντος 

φορολογικού συντελεστή σε κάθε προσωρινή διαφορά (e-forologia / ∆ιεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 12 , 2004). 

3.2 Η επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φόρων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 

Το ∆ΛΠ (IAS / International Accounting Standards - ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα / 

∆ΛΠ) 12 για την επιµέτρηση της αναβαλλόµενης φορολογίας ασπάζεται για θέµατα 

επιµέτρησης τη µέθοδο της υποχρέωσης (Liability Method). Η συγκεκριµένη µέθοδος 

χρησιµοποιεί τους φορολογικούς συντελεστές (Φ.Σ.) οι οποίοι πρόκειται να ισχύσουν κατά τη 

χρονική στιγµή της αντιστροφής των προσωρινών διαφορών (∆ΛΠ 12.47). Σε περίπτωση 

αλλαγής των φορολογικών συντελεστών χρειάζεται η επανεκτίµηση των υφιστάµενων 

αναβαλλόµενων φορολογικών θέσεων (∆ΛΠ 12.60). 

Ένα σηµαντικό βαθµό υποκειµενικότητας εµπεριέχει η πρόβλεψη του αριθµού των 

περιόδων που πρόκειται να διαρκέσει η αναστροφή των προσωρινών διαφορών, όπως και του 
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ύψους των φορολογικών συντελεστών που αναµένεται να ισχύσουν. Επίσης σε περιπτώσεις 

που το ύψος των φορολογικών συντελεστών προσδιορίζεται προοδευτικά (κλιµακωτά) 

αυξάνεται η δυσκολία και η πολυπλοκότητα µιας αξιόπιστης πρόβλεψης. Τέλος, 

υποστηρίζεται ότι σε χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονται από συχνές αλλαγές των συντελεστών 

φορολογίας, οι αναβαλλόµενοι φόροι γίνονται πολλές φορές µπαλάκι στα χέρια της 

δηµοσιονοµικής πολιτικής (e-forologia / ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 , 2004). 

3.3 Ο χρησιµοποιούµενος φορολογικός συντελεστής 

Στο τέλος κάθε περιόδου επιµετρούνται οι αναβαλλόµενες φορολογικές θέσεις 

Ενεργητικού (ΑΦΑ) και Παθητικού (ΑΦΥ) µε τους φορολογικούς συντελεστές οι οποίοι 

αναµένονται να ισχύουν την χρονική περίοδο που θα ανακτηθεί το περιουσιακό στοιχείο 

(ΑΦΑ) ή θα τακτοποιηθεί η υποχρέωση (ΑΦΥ). Η παραπάνω διαδικασία συντελείται 

λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί (enacted) ή 

ουσιωδώς θεσπιστεί (substantially enacted), έως την ηµεροµηνία κλεισίµατος του 

ισολογισµού (∆ΛΠ 12.47). 

Σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος ισολογισµού η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων 

φορολογικών θέσεων (ΑΦΑ/ΑΦΥ) επανεκτιµάται όπου αναγνωρίζονται ή αναστρέφονται 

προσωρινές διαφορές. Αυτό µπορεί να συµβεί όταν αλλάζουν οι φορολογικοί συντελεστές, 

επαναξιολογείται η εισπραξιµότητα των φορολογικών απαιτήσεων, αλλάζει ο τρόπος 

ανάκτησης της απαίτησης (για παράδειγµα: κεφαλαιουχικά κέρδη έναντι φορολογικών 

κερδών). Επίσης, η εταιρεία οφείλει σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών 

καταστάσεων να επαναπροσδιορίζει την ανακτησιµότητα των υφιστάµενων αναβαλλόµενων 

φορολογικών απαιτήσεων και τη δυνατότητα αξιοποίησης µελλοντικών ωφελειών από 

φόρους (για παράδειγµα: από Φορολογικές Ζηµίες εις Νέον) και να προχωράει στις 

αναγκαίες προσαρµογές των σχετικών κονδυλίων. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές θέσεις του ισολογισµού (ΑΦΑ/ΑΦΥ), σε περίπτωση 

µεταβολής των Φ.Σ., επανεκτιµώνται µε τις διαφορές (Revaluation Effect) να προσαυξάνουν 

ή να µειώνουν αντίστοιχα το κόστος του φόρου ο οποίος βαρύνει τα αποτελέσµατα µε τη 

µορφή του αναβαλλόµενου φόρου – εξόδου/εσόδου (∆ΛΠ 12.58-60). Πιο συγκεκριµένα, εάν 

οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις του ισολογισµού υπερισχύουν των υποχρεώσεων 

(ΑΦΑ>ΑΦΥ), τότε µια αύξηση του Φ.Σ. µπορεί να προκαλέσει αύξηση του Ενεργητικού 

(Λογαριασµός Μακροπρόθεσµων Απαιτήσεων) και των Αποτελεσµάτων µετά Φόρων 

(αναβαλλόµενος φόρος – έσοδο). Αντιθέτως, εάν υπάρχει υπεροχή των ΑΦΥ, τότε µία 
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αύξηση του Φ.Σ. µπορεί να προκαλέσει αύξηση του Παθητικού (Λογαριασµός 

Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων) και µείωση των καθαρών Αποτελεσµάτων 

(αναβαλλόµενος φόρος – έσοδο). Σε περίπτωση µείωσης του Φ.Σ. καταγράφονται ακριβώς τα 

αντίθετα αποτελέσµατα. ∆ηλαδή στην πρώτη περίπτωση (ΑΦΑ>ΑΦΥ) µείωση του 

Ενεργητικού και των Αποτελεσµάτων µετά φόρων ενώ στην δεύτερη (ΑΦΑ<ΑΦΥ) µείωση 

του Παθητικού και αύξηση των Αποτελεσµάτων µετά φόρων (e-forologia / ∆ιεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο 12 , 2004). 

3.4 Ενσώµατα και Άυλα Πάγια Στοιχεία 

Στο άρθρο 18 του Ν. 4308/2014, περιγράφονται οι λογιστικές πολιτικές που αφορούν 

την αρχική αναγνώριση, την απόσβεση και την αποµείωση των ενσώµατων και άυλων πάγιων 

στοιχείων. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 

ή υποχρέωση κατά την αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου. Επίσης, οι 

φορολογικές διατάξει, όπως εµφανίζονται στον ΚΦΕ (Ν 4172/2013), δεν πραγµατεύονται το 

ζήτηµα της αρχικής αναγνώρισης των περιουσιακών στοιχείων παρόλο το γεγονός ότι ο 

προσδιορισµός του κόστους κτήσης επηρεάζει το ύψος των µελλοντικών ετησίων 

αποσβέσεων. Ωστόσο, οι προτεινόµενες λογιστικές πολιτικές για την απόσβεση και την 

αποµείωση των ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων σύµφωνα µε τα ΕΛΠ δίνουν 

αφορµή για την δηµιουργία διαφορών µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης τους 

(Βλησµάς & Σγουρινάκης, 2016). 

3.4.1 Απόσβεση Ενσώµατων και Άυλων Πάγιων Στοιχείων 

Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, η λογιστική αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που 

έχουν περιορισµένη ωφέλιµη ζωή επιδέχεται απόσβεση, η οποία ξεκινά όταν το περιουσιακό 

στοιχείο είναι έτοιµο για την προοριζόµενη χρήση. Η επιλογή της µεθόδου απόσβεσης ανήκει 

στην ευθύνη της διοίκησης και µπορεί να εκτελείται είτε µε τη σταθερή µέθοδο, είτε µε την 

φθίνουσα µέθοδο, είτε µε την µέθοδο των παραγόµενων µονάδων. Σε απόσβεση δεν 

υπόκεινται (Βλησµάς & Σγουρινάκης, 2016):  

1. Η γη  

2. Τα έργα τέχνης, αντίκες κοσµήµατα και άλλα πάγια στοιχεία που δεν υπόκεινται σε 

φθορά ή αχρήστευση  

3. Η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ζωή  
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Σε περίπτωση κατά την οποία η ωφέλιµη ζωή της υπεραξίας, των δαπανών ανάπτυξης 

και των άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα τότε ορίζεται 

ως περίοδος απόσβεσης τα δέκα έτη. Η φορολογική αντίληψη για τον υπολογισµό των 

αποσβέσεων των περιουσιακών στοιχείων αποτυπώνεται στο άρθρο 24 του Ν. 4172/2013. 

Πιο συγκεκριµένα, η φορολογική αντίληψη για τις αποσβέσεις συνοψίζεται στα ακόλουθα 

σηµεία: 

� Εδαφικές εκτάσεις, έργα τέχνης, αντίκες, κοσµήµατα και άλλα πάγια στοιχεία 

ενεργητικού επιχειρήσεων που δεν υφίστανται φθορά και αχρήστευση λόγω παλαιότητας, 

δεν υπόκεινται σε απόσβεση. 

� Η επιτρεπόµενη µέθοδος απόσβεσης είναι η σταθερή. Αν και τούτο δεν αναφέρεται ρητά, 

η παράθεση προκαθορισµένων συντελεστών απόσβεσης το υπαινίσσεται. 

� Όλες οι λογιστικές οντότητες εφαρµόζουν κοινούς συντελεστές απόσβεσης. 

� Το ποσό της απόσβεσης δεν µπορεί να υπερβεί το κόστος κτήσης ή κατασκευής, 

περιλαµβανοµένου του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής καθώς και 

αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Εάν η αποσβέσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 

της επιχείρησης είναι µικρότερη από 1.500,00 ευρώ, τότε το εν λόγω στοιχείο µπορεί να 

αποσβεστεί εξ ολοκλήρου µέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε. 

� Ο υπολογισµός των αποσβέσεων είναι υποχρεωτικός, γίνεται σε ετήσια βάση και δεν 

επιτρέπεται η µεταφορά αποσβενόµενων ποσών µεταξύ οικονοµικών χρήσεων. 

� Η απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον επόµενο µήνα εντός 

του οποίου χρησιµοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία από τον φορολογούµενο κατ’ αναλογία 

µε οριζόµενους συντελεστές.  

� ∆ίνεται η δυνατότητα αναστολής αποσβέσεων για τις νέες επιχειρήσεις, οι οποίες 

µπορούν να αναβάλουν την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά 

τα πρώτα τρία (3) φορολογικά έτη. Επίσης, προσδιορίζεται αν οι διαφορές είναι 

προσωρινές ή µόνιµες και αν ο αναβαλλόµενος φόρος που προκύπτει αφορά 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση. 

Υπενθυµίζεται ότι η έννοια της αναβαλλόµενης φορολογίας, σε ό, τι αφορά τις 

επιχειρήσει που δεν εντάσσονταν στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, υλοποιείται µέσω των 

διατάξεων του Ν. 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.  

Η αναβαλλόµενη φορολογία συνδέεται ευθέως µε την έννοια της «προσωρινής 

διαφοράς», η οποία ορίζεται ως «η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού 

στοιχείου και της φορολογικής του βάσης». Περαιτέρω, «λογιστική αξία» είναι η αξία µε την 
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οποία ένα περιουσιακό στοιχείο εµφανίζεται σαν χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, ενώ 

«φορολογική βάση» είναι η αξία µε την οποία αναγνωρίζεται το περιουσιακό στοιχείο για 

φορολογικούς σκοπούς (Βλάχος, 2016). 

Η διαφορά αυτή, αναµένεται να επηρεάσει στο µέλλον τα φορολογητέα 

αποτελέσµατα της επιχείρησης, υπό την αίρεση ότι δεν γίνεται αµέσως στο τέλος της χρήσης, 

φορολογική αναµόρφωση. 

3.4.2 Αποµείωση Ενσώµατων και Άυλων Πάγιων Στοιχείων 

Τα ΕΛΠ, σε συνέπεια µε τα ∆ΠΧΑ, υιοθέτησαν την έννοια της αποµείωσης ως 

πιθανή αιτία µείωσης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων µιας λογιστικής οντότητας. Η 

αποµείωση αναφέρεται σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία µίας λογιστικής οντότητας και όχι 

µονάχα στα ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

Τα ΕΛΠ αναφέρουν ότι ενδείξεις αποµείωσης µεταξύ άλλων, αποτελούν (Βλησµάς & 

Σγουρινάκης, 2016), (Βλάχος, 2016): 

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

του χρόνου ή της κανονικής χρήσης του  

2. Οι δυσµενείς µεταβολές στο τεχνολογικό, οικονοµικό και νοµικό περιβάλλον της 

οντότητας 

3. Η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων ποσοστών αποδόσεων µιας επένδυσης που 

είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σηµαντική µείωση της ανακτήσιµης αξίας του στοιχείου 

4. Η απαξίωση ή φυσική βλάβη ενός στοιχείου 

Από λογιστική άποψη, η αποµείωση αποτελεί ζηµία (έξοδο) και αναγνωρίζεται στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων της λογιστικής χρήσης που αναγνωρίζεται. Σε µεταγενέστερο 

χρόνο, οι ζηµίες αποµείωσης µπορεί να αναστραφούν όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν 

παύουν να υφίστανται υπό δύο βασικές προϋποθέσεις:  

1. Η αποµείωση υπεραξίας δεν αναστρέφεται και  

2. Η λογιστική αξία ενός παγίου µετά την αναστροφή της αποµείωσης δεν µπορεί να 

υπερβεί τη λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο εάν δεν είχε αναγνωριστεί η αποµείωση. 

Η ζηµία αποµείωσης δεν αναγνωρίζεται ρητά ως εκπιπτόµενη δαπάνη σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του ΚΦΕ, δεν αποτελεί αντικείµενο ειδικής ρύθµισης (όπως οι αποσβέσεις και οι 

προβλέψεις πλην των σχετικών µε τις επισφαλείς απαιτήσεις) και δεν προκύπτει ως δαπάνη 

από επιχειρηµατική συναλλαγή. Κατά συνέπεια, από φορολογική άποψη δεν αναγνωρίζεται η 
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ζηµία αποµείωσης. Επίσης, δεδοµένου ότι φορολογικά δεν αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης 

δεν είναι δυνατόν να αναγνωρισθούν και το αντίστοιχο τυχόν έσοδο από την αναστροφή της 

ζηµίας αποµείωσης. Κατά βάση, η αναγνώριση ζηµίας αποµείωσης αποτελεί αφορµή για 

δηµιουργία προσωρινής διαφοράς µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης των ενσώµατων 

και άυλων πάγιων στοιχείων. Η ζηµία αποµείωσης µειώνει τον φόρο εξόδου, την λογιστική 

χρήση που υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης. Υπό την αίρεση ότι δεν υπάρχουν άλλες 

(προσωρινές ή µόνιµες) διαφορές, η υποχρέωση φόρου θα είναι µεγαλύτερη δεδοµένου ότι η 

ζηµία αποµείωσης δεν αναγνωρίζεται και άρα η λογιστική οντότητα φορολογείται σε 

φορολογικό εισόδηµα το οποίο είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο λογιστικό. 

Η παραπάνω διαφορά µεταξύ φόρου εξόδου και υποχρέωσης φόρου είναι προσωρινή 

και αναµένεται να αναστραφεί σε µελλοντικές λογιστικές χρήσεις µε διάφορους πιθανούς 

τρόπους (Βλησµάς & Σγουρινάκης, 2016), (Βλάχος, 2016):  

1. Μελλοντικές λογιστικές αποσβέσεις θα είναι µικρότερες από τις αντίστοιχες φορολογικές 

αποσβέσεις του περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει υποστεί αποµείωση. Κατά 

συνέπεια, η µελλοντική υποχρέωση φόρου θα είναι µικρότερη από το µελλοντικό έξοδο 

φόρου. 

2. Μία πιθανή µελλοντική αναστροφή αποµείωσης θα προκαλέσει ένα έσοδο το οποίο δεν 

θα φορολογηθεί. 

3. Σε περίπτωση αποµάκρυνσης του παγίου θα καταγραφεί ένα λογιστικό αποτέλεσµα 

κέρδους ή ζηµίας το οποίο θα είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο φορολογικό. 

Μία διαφορά που αναδύεται από αποµείωση είναι µόνιµη αν αφορά ενσώµατο ή άυλο 

πάγιο περιουσιακό στοιχείο το οποίο δεν αποσβένεται, δεν επιτρέπεται αναστροφή 

αποµείωσης και κατά την αποµάκρυνσή του δεν προκύπτει κάποιο αποτέλεσµα. Στις 

επόµενες σελίδες θα αναπτυχθούν σχετικά παραδείγµατα για την κατανόηση του τρόπου 

αντιµετώπισης των διαφορών που αναδύονται από την αποµείωση ενός πάγιου περιουσιακού 

στοιχείου2. 

3.5 Η Χρησιµότητα της Ανάλυσης της παρούσας Αξίας 

Η έννοια της παρούσας αξίας, ως τρόπος υπολογισµού ορισµένων λογιστικών 

µεγεθών, χρησιµοποιείται σε πολλές περιπτώσεις του ΚΦΕ (Ν 4172/2013) και των ΕΛΠ (Ν 

                                                           

2
 Σηµειώνεται ότι γίνεται η εύλογη υπόθεση ότι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρακολουθούνται στο κόστος ή 

στο αποσβέσιµο κόστος. 
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4308/2014). Ο ορισµός της έννοιας που επιχειρείται στο οικείο Παράρτηµα του ως άνω 

νόµου για τα ΕΛΠ, είναι ότι «ως παρούσα αξία λαµβάνεται η αξία που προκύπτει από την 

προεξόφληση στο παρόν (δηλαδή, σήµερα) ενός µελλοντικού ποσού χρηµάτων ή µιας σειράς 

ταµειακών ροών, µε ένα κατάλληλο επιτόκιο, στο πλαίσιο µιας φυσιολογικής πορείας των 

καταστάσεων και των λοιπών µεγεθών» (Βλησµάς & Σγουρινάκης, 2016). 

Ωστόσο, µε το δεδοµένο ότι η παρούσα αξία είναι η µαθηµατική έκφραση ενός ή 

περισσοτέρων µεγεθών, περιέχει τα χαρακτηριστικά της «αυστηρής» µέτρησης και το 

αποτέλεσµα που προκύπτει από την εφαρµογή της εξαρτάται σε απόλυτο βαθµό από την 

χρησιµοποίηση ενός (κατάλληλου, όπως αναφέρεται στον παραπάνω ορισµό) επιτοκίου. Το 

επιτόκιο αυτό, που στην προκειµένη περίπτωση καλείται επιτόκιο προεξόφλησης, αντανακλά 

ένα εναλλακτικό κόστος χρήσης κεφαλαίων. Με απλά λόγια, γίνεται δεκτή η υπόθεση ότι µια 

ποσότητα χρηµατικού κεφαλαίου συγκρίνεται σήµερα, σε σχέση µε την µελλοντική της αξία.  

Εποµένως, η τοποθέτηση µιας ποσότητας χρήµατος, σε µια δραστηριότητα, κατά το 

παρόν, θα πρέπει να εξεταστεί συγκριτικά µε την µελλοντική είσπραξη από την συγκεκριµένη 

τοποθέτηση, άρα παρέχεται η δυνατότητα στην οντότητα, η οποία λειτουργεί ως επενδυτής, 

να συγκρίνει τα µεγέθη και να αποφασίσει αν ενδεχοµένως, θεωρείται προτιµότερο να 

αξιοποιηθούν µε κάποιον διαφορετικό τρόπο (εναλλακτικά) τα διαθέσιµα κεφάλαιά της. Υπό 

την έννοια αυτή, η εξάρτηση του αποτελέσµατος της σύγκρισης από το ύφος του 

προεξοφλητικού επιτοκίου, είναι προφανής. Περαιτέρω, η αναζήτηση του επιτοκίου που θα 

χρησιµοποιηθεί στις εφαρµογές αυτής της µορφής, ενδέχεται να περιέχει και υποκειµενικά 

στοιχεία, σε κάποιο βαθµό, εκτός αν λαµβάνονται τα ισχύοντα επιτόκια στην αγορά 

(Αληφαντής, 2019). 

3.5.1 Έκφραση της παρούσας αξίας 

Για την µαθηµατική διατύπωση της παρούσας αξίας χρησιµοποιείται η έννοια του 

ανατοκισµού από τα Οικονοµικά Μαθηµατικά. Με τον ανατοκισµό υπολογίζεται η τελική 

αξία µιας ποσότητας χρηµατικού κεφαλαίου, όταν οι αποδόσεις του (τόκος) στο τέλος µιας 

χρονικής περιόδου (συνήθως το έτος), ενσωµατώνονται στο κεφάλαιο, µε σκοπό να ληφθούν 

υπόψη στην επόµενη απόδοση, µε το δεδοµένο ότι πράγµατι συνεισφέρουν στη µεγέθυνση 

του αρχικού και µετέπειτα, κατά περιόδους (για παράδειγµα: έτη) σχηµατισθέντος 

χρηµατικού κεφαλαίου (Βλησµάς & Σγουρινάκης, 2016), (Αληφαντής, 2019). 
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3.5.2 Το Πραγµατικό Επιτόκιο 

Το πραγµατικό επιτόκιο είναι µια άλλη έννοια που χρησιµοποιείται από τα ΕΛΠ. Το 

προεξοφλητικό επιτόκιο όσο περισσότερο πλησιάζει στην πραγµατικότητα, προκειµένου να 

υπολογιστεί η παρούσα αξία, τόσο πιο εύλογα θα είναι τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν 

από την χρήση της µεθόδου. Στη νοµοθεσία για τα ΕΛΠ, αναφέρεται ότι όλα τα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους. Είναι δε 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα (όπως, συνάλλαγµα, 

επιταγές εισπρακτέες κ.λπ.), οι συµµετοχικοί τίτλοι (δηλαδή µετοχές ή καιρικά µερίδια άλλης 

οντότητας), καθώς και κάθε συµβατικό δικαίωµα αναφέρεται σε λήψη µετρητών ή άλλου 

τίτλου από άλλη οντότητα. Στη συνέχεια, κατά την απογραφή της περιουσίας και µετά την 

αρχική τους αναγνώριση, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώνται / επιµετρούνται στο 

κόστος κτήσης πλην της διαφοράς (ζηµιά) αποµείωσης (Βλησµάς & Σγουρινάκης, 2016), 

(Αληφαντής, 2019). 

3.6 Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία 

Για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία οι βασικοί λογιστικοί χειρισµοί 

περιλαµβάνονται στο άρθρο 19 του Ν. 4308/2014. Αρχικά όλα τα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται στο κόστος και µεταγενέστερα επιµετρούνται στο 

κόστος µείον ζηµιές αποµείωσης.  

Ζηµία αποµείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη 

από το ποσό το οποίο η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. Μετά από 

την αρχική αναγνώριση τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρούνται 

στο αποσβέσιµο κόστος µε τη χρήση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου ή µε την 

σταθερή µέθοδο, εάν η µέθοδος του αποσβέσιµου κόστους έχει σηµαντική επίπτωση στα 

ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις 

προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. 

Είναι δυνατόν να αναδειχθούν διαφορές µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης 

των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων στην περίπτωση της αποµείωσης. Ως εκ 

τούτου, η αποµείωση είναι η βασική αιτία για τη δηµιουργία προσωρινής διαφοράς µεταξύ 

φορολογικού και λογιστικού εισοδήµατος. Ο τρόπος χειρισµού της εν λόγω προσωρινής 

διαφοράς δεν διαφέρει από την περίπτωση της αποµείωσης (και της αναστροφής της) των 
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ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (Βλησµάς & Σγουρινάκης, 2016), (Αληφαντής, 

2019). 

3.7 Αποθέµατα και Υπηρεσίες 

Τα αποθέµατα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Τα ΕΛΠ εναρµονίζονται 

µε τα ∆ΠΧΑ όσον αφορά τον προσδιορισµό του κόστους πωλήσεων και του τελικού 

αποθέµατος υιοθετώντας τη µέθοδο FIFO
3
 ή τη µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου ή µια 

άλλη γενικά αποδεκτή µέθοδο (εκτός από τη µέθοδο LIFO / Last In First Out)
4
. Το κόστος 

αποθεµάτων που δεν είναι συνήθως αντικαταστάσιµα, καθώς και των αγαθών ή υπηρεσιών 

που παράγονται και προορίζονται για ειδικά έργα, προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του 

εξατοµικευµένου κόστους. Όπως και στην περίπτωση των άλλων περιουσιακών στοιχείων, τα 

αποθέµατα θα πρέπει να ελέγχονται για ενδεχόµενο αποµείωσης. Ωστόσο δεν διευκρινίζεται 

αν η αποµείωση (και το έσοδο από αναστροφή αποµείωσης) θα παρουσιασθεί ως ξεχωριστό 

στοιχείο της κατάστασης αποτελεσµάτων ή θα µεταβάλλει το µέγεθος του κόστους 

πωληθέντων. Από την παράθεση των προβλεπόµενων από τα ΕΛΠ λογιστικών χειρισµών 

είναι εµφανές ότι είναι δυνατόν να αναδειχθούν διαφορές µεταξύ λογιστικής και φορολογία 

βάσης των αποθεµάτων στην περίπτωση της αποµείωσης. Κατά συνέπεια, η αποµείωση 

αποτελεί βασική αιτία για τη δηµιουργία προσωρινής διαφοράς µεταξύ φορολογικού και 

λογιστικού εισοδήµατος. Ο χρόνος χειρισµού της εν λόγω προσωρινής διαφοράς δεν διαφέρει 

από την περίπτωση της αποµείωσης (και της αναστροφής της) των ενσώµατων και άυλων 

πάγιων στοιχείων (Βλησµάς & Σγουρινάκης, 2016), (Αληφαντής, 2019). 

3.8 Προκαταβολές ∆απανών και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 

Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 4308/2014, οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά 

στο κόστος κτήσης (καταβαλλόµενα ποσά). Μεταγενέστερα επιµετρούνται στο αρχικό 

                                                           

3
 FIFO είναι µια λογιστική µέθοδος προσδιορισµού του κόστους πωληθέντων και της αξίας των αποθεµάτων σε 

µια επιχείρηση. Σύµφωνα µε τη µέθοδο FIFO, το απόθεµα µιας εταιρείας αποτιµάται µε βάση την υπόθεση ότι 

τα πρώτα εµπορεύµατα που αγοράστηκαν είναι και τα πρώτα που θα πωληθούν. ∆ηλαδή, τα παλαιότερα αγαθά 

που βρίσκονται στην αποθήκη είναι και τα πρώτα που θα εξέλθουν από αυτή, όπως προκύπτει και από το όνοµα 

First In – First Out. 

4
 Με τη LIFO, τα εµπορεύµατα που εισέρχονται τελευταία παρέχουν τα κόστη προκειµένου να κοστολογηθούν 

οι πωληθείσες µονάδες, ενώ το τελικό απόθεµα κοστολογείται µε τις τιµές του αρχικού αποθέµατος και των 

αρχικών αγορών. 
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κόστος κτήσης, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευµένου και τυχόν 

ζηµίες αποµείωσης. Επίσης, τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο 

κόστος κτήσης. Κατόπιν, επιµετρούνται στο µικρότερο ποσό µεταξύ κόστους κτήσης και 

ανακτήσιµης αξίας. Συνεπώς, η αποµείωση είναι η βασική αιτία για τη δηµιουργία 

προσωρινής διαφοράς µεταξύ φορολογικού και λογιστικού εισοδήµατος (Βλησµάς & 

Σγουρινάκης, 2016), (Αληφαντής, 2019). 

3.9 Υποχρεώσεις 

Η κατηγορία των υποχρεώσεων µίας οικονοµικής οντότητας περιγράφεται στο άρθρο 

22 του Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ). Στις παραγράφου του ως άνω άρθρου (1 έως 14) αναλύονται 

τρεις υποκατηγορίες υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τρίτους (Βλησµάς & Σγουρινάκης, 

2016), (Αληφαντής, 2019): 

1. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

2. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

3. Προβλέψεις 

Ως χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις µιας οικονοµικής µονάδας (οντότητας) 

ορίζονται οι δεσµεύσεις που αυτή αναλαµβάνει, στο πλαίσιο των εµπορικών, ή ευρύτερα, των 

επιχειρηµατικών της συναλλαγών. Οι δεσµεύσεις αυτές µπορεί να προέρχονται από διάφορες 

µορφές απλών ή σύνθετων συµβάσεων, στις οποίες προβλέπεται ο τρόπος πραγµατοποίησης 

της µελλοντικής κάλυψής τους, είτε µε καταβολή µετρητών (ή µεταφορά σε τραπεζικό 

λογαριασµό), είτε µε παράδοση - αποδοχή αξιογράφων (συναλλαγµατικές ή επιταγές). 

Παραδείγµατος χάριν, η αγορά εµπορευµάτων (αποθεµάτων) µε πίστωση είναι 

ουσιαστικά µία σύµβαση, η οποία «καταρτίζεται» κατά την έκδοση του τιµολογίου. Το 

παραστατικό πώλησης, από τη στιγµή που γίνεται αποδεκτό από το αντισυµβαλλόµενο µέρος, 

δηλαδή από την επιχείρηση - αγοραστή, συνιστά µια δικαιοπραξία, στην οποία εµπεριέχεται 

το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο της υποχρέωσης, λόγω της πίστωσης χρόνου για την 

εξόφληση του τιµολογίου, πράγµα το οποίο θα πρέπει να αποτυπωθεί στα λογιστικά της 

βιβλία (αρχεία). Χρηµατοοικονοµική υποχρέωση θωρείται και η λήψη ενός δανείου, από 

πιστωτικό ίδρυµα, για το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται σχετική δανειακή σύµβαση, 

ενώ επιπλέον για την εξόφλησή του (τόκοι και χρεολύσια), θα απαιτηθούν χρηµατικά ποσά. 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται, αρχικώς, στο οφειλόµενο ποσό 

τους, όπως καταγράφεται στη σύµβαση και απεικονίζεται στα βιβλία. 
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Ως µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, ορίζονται οι υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τον 

ορισµό που επιχειρεί ο νοµοθέτης στο παράρτηµα «Ορισµοί», που δεν είναι 

χρηµατοοικονοµικές. Αυτό σηµαίνει ότι συνιστούν µεν µία υποχρέωση, µε την ευρεία έννοια, 

πλην όµως αυτή δεν προκύπτει από συµβατική πράξη, ούτε από έκδοση κάποιου 

παραστατικού. Για παράδειγµα, οι προβλέψεις. Μία πρόβλεψη που σχηµατίζεται σε βάρος 

εξόδου, αντιπροσωπεύει την εκτίµηση ενός ποσού, το οποίο θα απαιτηθεί για την κάλυψη 

µιας υποχρέωσης, µε αβέβαιο το ύψος αυτού του ποσού που θα προκύψει. Στις µη 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις εντάσσονται και οι αναβαλλόµενοι φόροι. 

Στο νέο Σχέδιο Λογαριασµών των ΕΛΠ, δεν γίνεται ιδιαίτερη διάκριση µεταξύ 

βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων, τουλάχιστον σε επίπεδο εξειδίκευσης 

(Βλησµάς & Σγουρινάκης, 2016), (Αληφαντής, 2019). 

3.9.1 Συσχέτιση Σχεδίου Λογαριασµών Υποχρεώσεων µε Ισολογισµό 

Ο Ισολογισµός µιας οντότητας που καταρτίζεται βάσει των χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων στο κόστος, παρουσιάζει τις υποχρεώσεις στις δύο γνωστές κατηγορίες (Βλησµάς 

& Σγουρινάκης, 2016), (Αληφαντής, 2019). Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

3.9.2 Επιµέτρηση των Υποχρεώσεων και η Αξία Εµφάνισης τους στον 

Ισολογισµό 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στο οφειλόµενο ποσό 

τους, όπως προκύπτει από τις συµβατικές υποχρεώσεις της οντότητας, που απεικονίστηκαν 

στα βιβλία. Στη συνέχεια, στις κατά καιρούς αποτιµήσεις (επιµετρήσεις, απογραφές) οι 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα πράγµατι οφειλόµενα ποσά. Ο 

νοµοθέτης προβλέπει επίσης και την αποτίµηση στο αποσβέσιµο κόστος, µε την µέθοδο του 

πραγµατικού επιτοκίου ή την σταθερή µέθοδο, εάν η επιµέτρηση αυτή διαπιστωθεί ότι έχει 

σηµαντική επίπτωση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Ως σηµαντική 

επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, θεωρείται ότι είναι η προσέγγιση των 

κονδυλίων, σε όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγµατικότητα. 

Αποσβέσιµο κόστος, όταν πρόκειται για πάγιο περιουσιακού στοιχείου είναι η 

διαφορά της αξίας κτήσης, µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν αποµειώσεις 

της αξίας τους. Κατ’ ανάλογο τρόπο, το αποσβέσιµο κόστος µιας χρηµατοοικονοµικής 

υποχρέωσης, είναι το ποσό που έχει αποµείνει µετά την αφαίρεση των πληρωµών που 
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αφορούν το κεφάλαιο (χρεολύσια), µε πρόσθεση ή αφαίρεση κάθε διαφοράς µεταξύ του 

αρχικού ποσού και του ποσού που σχηµατίζεται στην λήξη της υποχρέωσης. Η διαφορά αυτή 

θα υπολογίζεται µε την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή µε την σταθερή µέθοδο. 

Σηµειώνεται ότι, οι τόκοι που προκύπτουν από τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. ∆ηλαδή θα χρεώνονται, σε υπολογαριασµούς 

του 65 «Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα». Στην περίπτωση όµως που τα σχετικά 

δανειακά κονδύλια αφορούν ιδιοπαραγόµενα πάγια µακράς περιόδου, το σχετικό ποσό 

επιβαρύνει την αξία του παγίου. Κατά την ίδια έννοια, αν δανειακά κεφάλαια 

χρησιµοποιούνται σε παραγωγή προϊόντων, το κόστος των αποθεµάτων αυτών, µπορεί να 

επιβαρύνεται µε τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα, κατά το µέρος που αναλογούν σε αυτή την 

παραγωγή.  

Περαιτέρω, είναι προφανές ότι η οντότητα παύει να εµφανίζει στα λογιστικά της 

αρχεία (βιβλία) µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση, εφόσον λήγει η συµβατική δέσµευση, 

είτε λόγω εκπλήρωσης είτε εξαιτίας ακύρωσης, µε δεδοµένη ασφαλώς και την σύµφωνη 

γνώµη των συµβαλλόµενων µερών. 

Σε περίπτωση που τροποποιείται µια σύµβαση χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης, 

κατά ένα µέρος ή στο σύνολο της, είτε οφείλεται σε οικονοµική δυσχέρεια του οφειλέτη είτε 

όχι, θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως εξόφληση της αρχικής και αναγνώριση νέας 

υποχρέωσης (Βλησµάς & Σγουρινάκης, 2016), (Αληφαντής, 2019). 

3.10 Προβλέψεις 

Η εννοιολογική απόδοση του όρου «πρόβλεψη» στο πλαίσιο των ΕΛΠ διαφέρει από 

την αντίστοιχη στο πλαίσιο του ΚΦΕ. Ειδικότερα, ως πρόβλεψη (provision) ορίζεται µία 

υποχρέωση σαφώς καθορισµένης φύσης η οποία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι 

πιθανό ή σίγουρο ότι θα προκύψει, αλλά είναι αβέβαιη ως προς το ποσό ή και το χρόνο που 

θα προκύψει. Η πρόβλεψη αντιπροσωπεύει την βέλτιστη εκτίµηση του ποσού που θα 

απαιτηθεί για την κάλυψη της σχετικής υποχρέωσης (Βλησµάς & Σγουρινάκης, 2016), 

(Αληφαντής, 2019). 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρούνται στη συνέχεια στο 

ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισµό τους. Εναλλακτικά, οι 

προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρούνται κατόπιν στην παρούσα αξία των 

ποσών που αναµένεται να απαιτηθούν για τον διακανονισµό τους, εάν η επιµέτρηση µε βάση 
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την παρούσα αξία αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στα ποσά των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, έναντι της επιµέτρησης µε βάση το ονοµαστικό ποσό. Οι 

προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται 

και επιµετρούνται είτε στα ποσά που προκύπτουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού είτε 

µε βάση αποδεκτή αναλογιστική µέθοδο, εάν η αναλογιστική µέθοδος έχει, κατά την κρίση 

της οντότητας, σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις. ∆ιαφορές που 

προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµηση είτε κατά τον διακανονισµό των υποχρεώσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου 

στην οποία προκύπτουν. 

Από την άλλη µεριά, η µελέτη των σχετικών διατάξεων του ΚΦΕ αναδεικνύει ότι ο 

φορολογικός νοµοθέτης αντιλαµβάνεται την έννοια της πρόβλεψης σε συνάρτηση µόνο µε 

ένα περιουσιακό στοιχείο και αυτό είναι οι επισφαλείς απαιτήσεις. Επιπλέον, σε µία απόπειρα 

αντιστοίχισης µε τη λογιστική ορολογία, η φορολογική έννοια του όρου «πρόβλεψη» 

βρίσκεται κάπου µεταξύ του εννοιολογικού συνεχούς της αποµείωσης και της οριστικής 

διαγραφής.  

Ειδικότερα, η παράγραφος §4, άρθρο 22 του Ν. 4172/2013 αναφέρει ότι µία απαίτηση 

µπορεί να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς µόνον εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής 

προϋποθέσεις (Βλησµάς & Σγουρινάκης, 2016), (Αληφαντής, 2019): 

1. Έχει από πριν εγγραφεί ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο 

2. Έχει από πριν διαγραφεί από τα (λογιστικά) βιβλία του φορολογούµενου 

3. Έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόµο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης  

Οι παραπάνω προϋποθέσεις που θέτει ο φορολογικός νοµοθέτης θα µπορούσαν να 

συνοψισθούν στο γεγονός ότι µία λογιστική οντότητα θα πρέπει να αποµειώσει ή και να 

διαγράψει οριστικά τη σχετική απαίτηση αλλά ταυτόχρονα να αποδείξει στις φορολογικές 

αρχές ότι προέβη στις αναγκαίες, νόµιµες και πραγµατικές ενέργειες για την είσπραξη της 

οφειλής.  

Υπενθυµίζεται ότι η διενέργεια της αποµείωσης ενός περιουσιακού στοιχείου 

βασίζεται στην τεκµηριωµένη διαπίστωση ενδείξεων και η διαγραφή του περιουσιακού 

στοιχείου σε πραγµατικά δεδοµένα. ∆εν υπάρχει πουθενά αναφορά για την αυστηρή 

προϋπόθεση της ανάληψης των µία σειράς ενεργειών που διαµορφώνουν νοµικό τεκµήριο ότι 

η λογιστική οντότητα προχώρησε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες είσπραξης της απαίτησης. 

Η λογιστική αντιµετώπιση της πρόβλεψης (αποµείωσης) για επισφαλείς απαιτήσεις 
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διακρίνεται σε δύο βασικά στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά το σχηµατισµό πρόβλεψης - 

αποµείωσης, δηλαδή την εκτίµηση του ποσού των επισφαλών απαιτήσεων το οποίο 

αναµένεται να µην εισπραχθεί από τη λογιστική οντότητα. 

Η εκτίµηση του ποσού των απαιτήσεων που αναµένεται να µην εισπραχθεί πρέπει να 

βασίζεται σε πραγµατικά δεδοµένα, ωστόσο η λογιστική βιβλιογραφία έχει προτείνει δύο 

βασικές προσεγγίσεις. Σύµφωνα µε την πρώτη, η λογιστική οντότητα εκτιµά το ετήσιο έξοδο 

από την πρόβλεψη - αποµείωση των επισφαλών απαιτήσεων εφαρµόζοντας ένα 

προκαθορισµό ποσοστό στο ύψος των πωλήσεων µε πίστωση. Η δεύτερη προσέγγιση 

εστιάζει στο επιθυµητό υπόλοιπο των σωρευµένων προβλέψεων - αποµειώσεων µε την 

εφαρµογή ενός ποσοστού στο σύνολο των απαιτήσεων ή µε την εφαρµογή πολλαπλών 

ποσοστών στις απαιτήσεις µε βάση το χρόνο που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες (δηλαδή τη 

σύνταξη Κατάστασης Ληξιπρόθεσµων Απαιτήσεων) (Βλησµάς & Σγουρινάκης, 2016), 

(Αληφαντής, 2019). 

3.11 Επιµέτρηση Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων στην Εύλογη 

Αξία 

Τα ΕΛΠ δίνουν στις λογιστικές οντότητες τη δυνατότητα να επιµετρούν, µετά από 

την αρχική αναγνώρισή τους, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις στην εύλογη αξία 

τους. Τονίζεται ότι η επιµέτρηση στην εύλογη αξία αποτελεί επιλογή και όχι υποχρέωση 

εφαρµογής λογιστικής πολιτικής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υιοθέτηση της παραπάνω 

λογιστικής πολιτικής είναι η δυνατότητα αξιόπιστου προσδιορισµού της εύλογης αξίας του 

περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Όταν η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 

ή υποχρέωσης δεν µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα, τότε το στοιχείο αυτό επιµετράται µε τη 

µέθοδο του κόστους (Βλησµάς & Σγουρινάκης, 2016), (Χύτης, 2019). 

Ως εύλογη αξία (fair value) ορίζεται η τιµή ανταλλαγής ενός περιουσιακού στοιχείου 

ή διακανονισµού µιας υποχρέωσης, µεταξύ πρόθυµων και ενήµερων µερών που ενεργούν υπό 

κανονικές στην αγορά συνθήκες, κατά την ηµεροµηνία µέτρησης. Τα ΕΛΠ εµπεριέχουν 

διάσπαρτες κατευθύνσεις για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή µίας υποχρέωσης. Εκτός από αυτό το λόγο συνίσταται και η µελέτη του ∆.Π.Χ.Α. 

13 Εύλογες Αξίες (I.F.R.S. 13 - Fair Values), το οποίο δίνει αναλυτικότερες κατευθύνσεις για 

τον τρόπο υπολογισµού της εύλογης αξίας. Στο πλαίσιο εφαρµογής της επιµέτρησης των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στην εύλογη αξία θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 

όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση ενός κονδυλίου του ισολογισµού επιµετράται, 
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τότε όλα τα επιµέρους περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις παρόµοιας φύσης του σχετικού 

κονδυλίου επιµετρούνται στην εύλογη αξία. Όταν επιλέγεται η επιµέτρηση στην εύλογη αξία 

για χρηµατοοικονοµικά µέσα που ταξινοµούνται ως «∆ιαθέσιµα για πώληση 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία», «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του εµπορικού 

χαρτοφυλακίου» και «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κατεχόµενα για αντιστάθµιση», η 

επιµέτρηση αυτή εφαρµόζεται στο σύνολο των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων και των τριών κατηγοριών. 

Στην περίπτωση των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων, η εύλογη αξία ενός στοιχείου, 

επανεκτιµάται τουλάχιστον ανά τετραετία και σε κάθε περίπτωση όταν οι συνθήκες της 

αγοράς υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία του στοιχείου διαφέρει σηµαντικά από την εύλογη 

αξία του. Στο κρίσιµο ερώτηµα του προσδιορισµού της εύλογης αξίας των 

ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων, τα ΕΛΠ προκρίνουν ότι δεν µπορεί να γίνει από την ίδια 

τη λογιστική οντότητα αλλά από επαγγελµατία εκτιµητή, λαµβάνοντας υπόψη δεδοµένα της 

αγοράς και σύµφωνα µε τις αρχές των προτύπων του κλάδου της εκτιµητικής (Βλησµάς & 

Σγουρινάκης, 2016), (Χύτης, 2019). 

Τα κέρδη (θετικές διαφορές) από την επιµέτρηση των ιδιοχρησιµοποιούµενων 

ακινήτων στην εύλογη αξία τους αναγνωρίζονται, κατά στοιχείο ακινήτου, ως διαφορά στην 

καθαρή θέση (αποθεµατικό αναπροσαρµογής) στην περίοδο που προκύπτουν. Το ποσό των 

θετικών διαφορών εύλογης αξίας (κέρδος) της καθαρής θέσης µπορεί να µεταφέρεται 

κατευθείαν στα αποτελέσµατα εκ νέου στον βαθµό που το σχετικό ποσό έχει καταστεί 

πραγµατοποιηµένο. Η µεταφορά γίνεται είτε σταδιακά καθώς το περιουσιακό στοιχείο 

αποσβένεται, είτε εφάπαξ κατά την διαγραφή ή την µε οποιονδήποτε τρόπο διάθεση του 

στοιχείου από το οποίο προέρχεται η σχετική διαφορά. Ζηµιές (αρνητικές διαφορές) από την 

επιµέτρηση των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων στην εύλογη αξία τους πρώτα 

συµψηφίζουν τυχόν υπάρχουσα θετική διαφορά εύλογης αξίας της καθαρής θέσης κατά 

περιουσιακό στοιχείο και το αποµένον ποσό αναγνωρίζεται ως ζηµία αποµείωσης στα 

αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτει. Τέλος, τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα που 

παρακολουθούνται σε εύλογες αξίες υπόκεινται σε απόσβεση όταν έχουν περιορισµένη 

ωφέλιµη ζωή. Η απόσβεση αυτή υπολογίζεται µε βάση την αναπροσαρµοσµένη αξία. 

Στην περίπτωση των επενδυτικών ακινήτων, οι διαφορές από την επιµέτρηση των 

επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία τους αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες στα 

αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν. Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων 

προσδιορίζεται τουλάχιστον ανά διετία, και σε κάθε περίπτωση όταν οι συνθήκες της αγοράς 
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υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία του στοιχείου διαφέρει σηµαντικά από την εύλογη αξία 

του. Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων εκτιµάται κανονικά από επαγγελµατία 

εκτιµητή, λαµβάνοντας υπόψη δεδοµένα της αγοράς και σύµφωνα µε τις αρχές των προτύπων 

του κλάδου της εκτιµητικής. Όταν τα επενδυτικά ακίνητα επιµετρούνται στην εύλογη αξία, 

δεν υπόκεινται σε απόσβεση. 

Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρούνται στην εύλογη αξία τους πλην του 

κόστους που απαιτείται για την πώλησή τους και δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Τα 

εµπορεύµατα επιµετρούνται στην εύλογη αξία στην περίπτωση κατά την οποία οι τιµές τους 

διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές και αυτά προορίζονται για πώληση στα πλαίσια 

κερδοσκοπικών συναλλαγών. Στην περίπτωση αυτή τα εµπορεύµατα µπορούν να 

επιµετρηθούν στην εύλογη αξίας τους, µειωµένη κατά τα άµεσα έξοδα πώλησης. Τυχόν 

διαφορές από την επιµέτρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων ή των εµπορευµάτων 

στην εύλογη αξία τους αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµιές στα αποτελέσµατα της περιόδου 

που προκύπτουν. 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τα παράγωγα µπορούν να 

επιµετρηθούν στην εύλογη αξία. Οι διαφορές επιµέτρησης είτε αναγνωρίζονται στην καθαρή 

θέση (για παράδειγµα, διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και 

παράγωγα αντιστάθµιση ταµειακών ροών ως τη στιγµή κατά την οποία οι αντισταθµισµένες 

ταµειακές ροές αναγνωρισθούν στα αποτελέσµατα) είτε απευθείας στα αποτελέσµατα (για 

παράδειγµα, χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του εµπορικού χαρτοφυλακίου και 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που αποτελούν µέρος του εµπορικού χαρτοφυλακίου). Από 

την οπτική γωνία του φορολογικού νοµοθέτη, οι διαφορές που προκύπτουν από την 

επιµέτρηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στις εύλογες αξίες δεν 

αναγνωρίζονται για τον προσδιορισµό του φορολογικού αποτελέσµατος. Ανάλογα µε την 

περίπτωση, οι διαφορές από την επιµέτρηση των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων στις εύλογες αξίες είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε αναβαλλόµενες 

φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις5 (Βλησµάς & Σγουρινάκης, 2016), (Χύτης, 2019).  

                                                           

5
 Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι διαφορές αναγνωρίζονται στη καθαρή θέση (για παράδειγµα: 

Αποθεµατικό Αναπροσαρµογής), τότε ο αναβαλλόµενος φόρος αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση της λογιστικής 

οντότητας, δηλαδή µειώνει το υπόλοιπο του αντίστοιχου λογαριασµού. 
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3.12 Εκπιπτόµενες και µη Εκπιπτόµενες ∆απάνες 

Για τον προσδιορισµό του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα, ο ΚΦΕ (Ν. 

4172/2013) ορίζει ρητά τους κανόνες και τις προϋποθέσεις ώστε µία δαπάνη να θεωρηθεί 

εκπιπτόµενη και ως εκ τούτου να θεωρηθεί ότι µειώνει το φορολογικό αποτέλεσµα. Αν µία 

δαπάνη θεωρηθεί µη εκπιπτόµενη τότε αποτελεί µόνιµη διαφορά και δεν δίνει λαβή για 

αναβαλλόµενη φορολογία. Ειδικότερα, ο ΚΦΕ ορίζει ως απαραίτητες προϋποθέσεις για να 

θεωρηθεί εκπιπτόµενη (Βλησµάς & Σγουρινάκης, 2016), (Χύτης, 2019):  

1. Να πραγµατοποιείται προς το συµφέρον της λογιστικής οντότητας ή κατά τις συνήθεις 

εµπορικές συναλλαγές της,  

2. Να αντιστοιχεί σε πραγµατική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής να µην κρίνεται 

κατώτερη ή ανώτερη της πραγµατικής, στη βάση έµµεσων µεθόδων ελέγχου και 

3. Να εγγράφεται στα τηρούµενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά 

την οποία πραγµατοποιούνται και αποδεικνύονται µε κατάλληλα δικαιολογητικά.  

Αν κάποια δαπάνη δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις τότε θεωρείται ως µόνιµη 

διαφορά και δεν δηµιουργεί αναβαλλόµενο φόρο. 

Επίσης, οι ρητά οριζόµενες µη εκπιπτόµενες δαπάνες από τον ΚΦΕ (άρθρο 23 Ν. 

4172/2013) είναι οι ακόλουθες (Βλησµάς & Σγουρινάκης, 2016), (Χύτης, 2019): 

1. Τόκοι από δάνεια που λαµβάνει η επιχείρηση από τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά 

δάνεια, κατά το µέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προκύπταν εάν το επιτόκιο 

ήταν ίσο µε το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασµών προς µη 

χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις όπως αυτό αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο 

οικονοµικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος για την πλησιέστερη χρονική περίοδο 

πριν την ηµεροµηνία δανεισµού. 

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

πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τµηµατική ή ολική εξόφληση δεν έγινε µε τη χρήση 

τραπεζικού µέσου πληρωµής. 

3. Οι µη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. 

4. Προβλέψεις για διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων εκτός των οριζοµένων στο άρθρο 26 

του Ν 4172/2013. 

5. Πρόστιµα και ποινές, περιλαµβανοµένων των προσαυξήσεων. 

6. Η παροχή ή λήψη αµοιβών σε χρήµα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκηµα. 
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7. Ο φόρος εισοδήµατος, συµπεριλαµβανοµένων του τέλους επιτηδεύµατος και των 

έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα, 

σύµφωνα µε τον ΚΦΕ, καθώς και ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) που αναλογεί σε 

µη εκπιπτόµενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως ΦΠΑ εισροών. 

8. Το τεκµαρτό µίσθωµα της παραγράφου §2 του άρθρου 39 του 4172/2013 σε περίπτωση 

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

αξίας του ακινήτου. 

9. Οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενηµερωτικών ηµερίδων και συναντήσεων 

που αφορούν στη σίτιση και διαµονή πελατών ή εργαζοµένων της κατά το µέτρο που 

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

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

ακαθάριστου εισοδήµατος της επιχείρησης. 

10. Οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαµονής 

φιλοξενούµενων προσώπων κατά το µέτρο που υπερβαίνουν το πόσο των τριακοσίων 

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

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

επιχείρησης. 

11. Οι δαπάνες ψυχαγωγίας. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται στην 

περίπτωση που η επιχειρηµατική δραστηριότητα του φορολογούµενου έχει ως κύριο 

αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και οι δαπάνες αυτές πραγµατοποιούνται 

στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής. 

12. Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες. 

13. Το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική 

οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος µη συνεργάσιµο ή που υπόκειται σε 

προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, εκτός εάν ο φορολογούµενος αποδείξει ότι οι δαπάνες 

αυτές αφορούν πραγµατικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη 

µεταφορά κερδών ή εισοδηµάτων ή κεφαλαίων µε σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη 

φοροδιαφυγή. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν αποκλείει την έκπτωση των 

δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που 

είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος - µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον υπάρχει η 

νοµική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της Ελλάδας και αυτού του 

κράτους - µέλους. 
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Είναι φανερό όχι οι ρηχά οριζόµενες από τον ΚΦΕ µη εκπιπτόµενες δαπάνες 

αποτελούν µόνιµες διαφορές µεταξύ λογιστικού και φορολογικού αποτελέσµατος και κατά 

συνέπεια δεν δίνουν λαβή για αναγνώριση αναβαλλόµενου φόρου. 

3.12.1 Μεταφορά Ζηµιών 

Από λογιστική άποψη, οι συσσωρευµένες ζηµίες του ισολογισµού θα αναστραφούν µε 

µελλοντικά κέρδη, όποτε συµβεί αυτό, αρκεί να µην τεθούν θέµατα κεφαλαιακής επάρκειας 

της λογιστικής οντότητας. Από φορολογική άποψη, οι ζηµίες είναι δυνατόν να µεταφερθούν 

και να συµψηφισθούν µε τα φορολογικά κέρδη διαδοχικά στα επόµενα πέντε (5) φορολογικά 

έτη. Η ζηµία προγενέστερου έτους συµψηφίζεται κατά προτεραιότητα έναντι της ζηµίας 

µεταγενέστερου έτους. Μάλιστα ο φορολογικός νοµοθέτης δεν αναφέρεται στις λογιστικές 

ζηµιές αλλά στις φορολογικές ζηµίες. Μία λογιστική οντότητα χάνει τη δυνατότητα 

µεταφοράς ζηµιών στις ακόλουθες περιπτώσεις (Βλησµάς & Σγουρινάκης, 2016), (Χύτης, 

2019): 

1. Όταν παρέλθει η περίοδος των 5 ετών χωρίς να κάνει χρήση του δικαιώµατος (§1, άρθρου 

27 του Ν. 4172/2013). 

2. Εάν στη διάρκεια ενός φορολογικού έτους η άµεση ή έµµεση ιδιοκτησία του µετοχικού 

κεφαλαίου ή τα δικαιώµατα ψήφου µιας επιχείρησης µεταβληθούν σε ποσοστό που 

υπερβαίνει το τριάντα τρία τοις εκατό (33%) της αξίας ή του αριθµού τους, ή µεταφορά 

σύµφωνα µε το παρόν άρθρο παύει να έχει εφαρµογή στις ζηµιές που είχε η επιχείρηση 

αυτή κατά το εν λόγω φορολογικό έτος και τα προηγούµενα πέντε (5) έτη, εκτός αν ο 

φορολογούµενος αποδείξει ότι η µεταβολή της ιδιοκτησίας έγινε αποκλειστικά για 

εµπορικούς ή επιχειρηµατικούς λόγους. 

3. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ζηµιές προκύπτουν στην αλλοδαπή µε εξαίρεση το 

εισόδηµα που προκύπτει από άλλα κράτη - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., το οποίο δεν 

απαλλάσσεται στη βάση συνθήκης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συνάψει και 

εφαρµόζει ή Ελλάδα. 

Ειδικότερη περίπτωση µεταφοράς ζηµιών είναι χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε 

βάρος των νοµικών προσώπων από την ανταλλαγή οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή 

εταιρικών οµολόγων µε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου, κατ’ εφαρµογή προγράµµατος 

συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους. Στην περίπτωση αυτή, οι 

καταγεγραµµένες ζηµιές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα σε τριάντα (30) ισόποσες 

ετήσιες δόσεις, αρχής γενόµενης από τη χρήση µέσα στην οποία πραγµατοποιείται η 
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ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από το χρόνο διακράτησης των οµολόγων. Για την 

εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, ως χρεωστική διαφορά λαµβάνεται η διαφορά µεταξύ 

της ονοµαστικής αξίας των τίτλων που εκδόθηκαν σε ανταλλαγή και του κόστους απόκτησης 

των αρχικών τίτλων. Ειδικά, σε περίπτωση που µετά την απόκτηση των αρχικών τίτλων 

προέκυψε ζηµία από την αποτίµησή τους η οποία δεν έχει συµψηφιστεί µε αποθεµατικό, 

λαµβάνεται το αρχικό κόστος απόκτησης (Βλησµάς & Σγουρινάκης, 2016), (Χύτης, 2019).



Αναβαλλόµενος Φόρος σύµφωνα µε τα ΕΛΠ και την Φορολογία Εισοδήµατος 

[55] 

 

4ο. Κεφάλαιο: «Χρήση της Αναβαλλοµένης Φορολογίας» 

4.1 Λογιστική Παρακολούθηση του Αναβαλλόµενου Φόρου 

Με τα ΕΛΠ αναγνωρίζεται ρητά η διάκριση µεταξύ λογιστικής και φορολογικής 

βάσης των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και 

καθαρής θέσης που προκύπτουν από τις εγγενείς διαφορές µεταξύ των λογιστικών πολιτικών 

και των διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας. Τα λογιστικά συστήµατα των επιχειρήσεων, 

σύµφωνα µε τον Ν 4308/2014, µε κάποιες µικρές εξαιρέσεις, θα πρέπει να καταγράφουν τις 

διαφορές αυτές. Μάλιστα, η υποχρέωση αυτή αφορά όχι µόνο τις  λογιστικές οντότητες που 

εφαρµόζουν ΕΛΠ αλλά και όσες καταρτίζουν τις οικονοµικές καταστάσεις τους σύµφωνα µε 

τα ∆ΠΧΑ. Παρόλα αυτά η καταγραφή των παραπάνω διαφορών δεν συνεπάγεται τη 

λογιστικοποίηση του αναβαλλόµενου φόρου δηλαδή την αναγνώριση αναβαλλόµενης 

απαίτησης ή υποχρέωσης για τις λογιστικές οντότητες που εφαρµόζουν ΕΛΠ. Η 

λογιστικοποίηση του αναβαλλόµενου φόρου βρίσκεται στη διακριτή ευχέρεια της λογιστικής 

οντότητας µε αποτέλεσµα να µην είναι υποχρεωτική. 

Οι λογιστικές οντότητες που ανήκουν στην εφαρµογή των ΕΛΠ αλλά και οι 

λογιστικές οντότητες που, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, συγκροτούν τις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις τους µε βάση το κανονιστικό πλαίσιο των ∆ΠΧΑ έχουν υποχρέωση να 

συµµορφώνονται µε τις διατάξεις περί λογιστικών αρχείων του Ν 4308/2014. Συνεπώς, το 

λογιστικό σύστηµα τους οφείλει να αντιλαµβάνεται τόσο τη λογιστική όσο και τη 

φορολογική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, 

υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, προκειµένου να συµµορφωθούν µε τη 

φορολογική νοµοθεσία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. 

Οι πληροφοριακές απαιτήσεις που αφορούν στην παρακολούθηση των διαφορών 

µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης των στοιχείων του ισολογισµού και των 

προσδιοριστικών παραγόντων του λογιστικού αποτελέσµατος είναι αρκετά χαµηλές για τις 

πολύ µικρές λογιστικές οντότητες που επιλέγουν να καταρτίζουν µόνο τη συνοπτική 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νοµοθεσία. 

Τούτο συµβαίνει διότι (Πίνακας 4.1):  
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1. Υπάρχει η δυνατότητα απόκλισης από τους κανόνες επιµέτρησης των ΕΛΠ και 

υιοθέτησης των ανάλογων κατά περίπτωση διατάξεων της ελληνικής φορολογικής 

νοµοθεσίας και 

2. Παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης ενός απλογραφικού λογιστικού συστήµατος.  

Πίνακας 4.1: Κριτήρια Κατηγοριοποίησα Λογιστικών Οντοτήτων µε βάση άρθρου 2 του Ν 4308/2014
6
. 

Κριτήρια Κατηγοριοποίησα Λογιστικών Οντοτήτων µε βάση άρθρου 2 του Ν 4308/2014 

 Σύνολο 

Ενεργητικού 

Καθαρό Ύψος Κύκλου 

Εργασιών 

Μέσος όρος 

Απασχολού-

µενων 

Πολύ µικρές (OE, EE, 

ατοµική, κ.λπ.) 

 < 1.500.000 €  

Μικρές (δηλαδή OE, EE, 

ατοµική, κ.λπ.) 

 > 1.500.000 €  

Πολύ µικρές €350.00 < 700.000 € 10 

Μικρές < €4.000.000 < 8.000.000 € ≤ 50 άτοµα 

Μεσαίες < €20.000.000 < 40.000.000 € ≤ 250 άτοµα 

Μεγάλες > €20.000.000 > 40.000.000 € ≥ 250 άτοµα 

Οι µικρές οντότητες (OE, EE, ατοµικές, κλπ.) παραµένουν µικρές εφόσον δεν υπερβαίνουν 

δύο από τα κριτήρια: προσωπικό 50 άτοµα, σύνολο ενεργητικού 4.000.000 € και κύκλος 

εργασιών 8.000.000 €. 

 

Εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς ότι εξαιτίας του µεγέθους τους, οι πολύ µικρές 

οντότητες θα αντιµετώπιζαν πρακτικές δυσχέρειες µε την πλήρη συµµόρφωση στην 

εφαρµογή των ΕΛΠ και γι’ αυτό διαµορφώθηκαν απαιτήσεις για ένα απλοποιηµένο σύστηµα 

παρακολούθησης των εµπορικών συναλλαγών και των οικονοµικών γεγονότων. Αυτό 

σηµαίνει ότι στις πολύ µικρές λογιστικές οντότητες που επιλέγουν να καταρτίζουν µόνο την 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νοµοθεσία, η 

παρακολούθηση της διαφοράς µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης είναι πιο δύσκολη.  

Στον Πίνακα 4.2 παρουσιάζονται συνοπτικά οι απλοποιήσεις και απαλλαγές που 

απολαµβάνουν οι προαναφερόµενες λογιστικές οντότητες. 

Πίνακας 4.2: Απλοποιήσεις και απαλλαγές που απολαµβάνουν οι λογιστικές οντότητες. 

Κόστος Παραγωγής 

Αποθεµάτων 

∆εν εφαρµόζουν τις διατάξει περί προσαύξησα, µε έµµεσο 

κόστος και τόκους, του κόστους παραγωγής αποθεµάτων 

Επιµέτρηση 

Χρηµατοοικονοµικών 

Υποχρεώσεων στο 

Αποσβέσιµο Κόστος 

∆εν εφαρµόζουν διατάξει περί χρήσης της µεθόδου του 

πραγµατικού επιτοκίου ή της σταθερής µεθόδου κατά την 

επιµέτρηση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων στο 

αποσβέσιµο Κόστος 
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 Κάλυψη 2 από τα 3 κριτήρια. 
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Προβλέψεις Αναγνωρίζουν προβλέψεις σύµφωνα µε τη φορολογική 

νοµοθεσία 

Κρατικές 

Επιχορηγήσει 

Αναγνωρίζουν τις κρατικές επιχορηγήσεις σύµφωνα µε τη 
φορολογική νοµοθεσία. 

Αναγνώρισης 

Αναβαλλόµενης 

Φορολογίας 

∆εν εφαρµόζουν τις διατάξει περί δυνατότητας αναγνώρισης 

αναβαλλόµενης φορολογίας. 

Επιµέτρηση στην 

Εύλογη Αξία 

∆εν εφαρµόζουν τις διατάξεις περί επιµέτρησης στην εύλογη 

αξία 

Λογιστικές Πολιτικές 

και Λογιστικά 

Σφάλµατα 

∆ύνανται να µην εφαρµόζουν τις διατάξει περί αναδροµικής 

διόρθωσης των επιπτώσεων από αλλαγές λογιστικών πολιτικών 

και αναγνώριση λαθών και αναγνωρίζουν τις σχετικές 

επιπτώσεις στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

στην περίοδο που η αλλαγή λογιστικής πολιτικής πραγ-

µατοποιείται ή το λάθος εντοπίζεται 

Απογραφή 

Αποθεµάτων 

Όταν o ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το 
ποσό των 150.000 € από πωλήσεις αγαθών, δύνανται να µην 

διενεργούν απογραφή των αποθεµάτων τους και να 
αντιµετωπίζουν τις αγορές της περιόδου ως έξοδο. 

Φυσική Απογραφή Όταν επιλέγουν να διενεργήσουν απογραφή για τον 
προσδιορισµό των αποτελεσµάτων µιας περιόδου, ενώ δε 

διενεργούσαν, υποχρεούνται σε διενέργεια απογραφής για τις 
τρεις τουλάχιστον επόµενες ετήσιες περιόδους. Όταν επιλέγουν 
να διενεργήσουν φυσική απογραφή στο τέλος της περιόδου, ενώ 
δε διενεργούσαν, για τον υπολογισµό του κόστους πωληθέντων 
της ίδιας περιόδου το απόθεµα έναρξης θεωρείται µηδέν

7
.  

Σηµειώσει επί των 

χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων 

Παρέχουν τις πληροφορίες 

 

Αντίστοιχα, προβλέφθηκαν ανάλογες (όσον αφορά το µέγεθος και κατά συνέπεια και 

τις δυνατότητες υποστήριξης των διατάξεων περί αναβαλλόµενης φορολογίας) απλοποιήσεις 

και απαλλαγές για τις πολύ µικρές λογιστικές οντότητες, τις µικρές και τις µεσαίες λογιστικές 

οντότητες. Στον παρακάτω Πίνακα 4.3 δίνεται µία σύνοψη των προαναφερόµενων 

απλοποιήσεων και απαλλαγών.  

Αν και ο Ν. 4308/2014 επιβάλλει στην πλειοψηφία των λογιστικών οντοτήτων να 

διατηρούν λογιστικά αρχεία για την παρακολούθηση των διαφορών της λογιστικής και της 

φορολογικής βάσης των στοιχείων του ισολογισµού και των προσδιοριστικών παραγόντων 

του λογιστικού αποτελέσµατος, ωστόσο οι απαιτήσεις για τη λογιστική παρακολούθηση της 

αναβαλλόµενης φορολογίας είναι ελαστικές. Πιο συγκεκριµένα, αναγνωρίζεται η δυνατότητα 
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 Όταν επιλέγουν σε µια περίοδο να παύσουν να διενεργούν φυσική απογραφή, ενώ διενεργούσαν, το απόθεµα 

τέλους της τελευταίας περιόδου δεν λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό των αποτελεσµάτων της πρώτης 

περιόδου στην οποία δε διενεργείται απογραφή. 
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και όχι η υποχρέωση σε µία λογιστική οντότητα να δεχθεί αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος. 

Οι πολύ µικρές λογιστικές οντότητες που επιλέγουν να καταρτίζουν µόνο την Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων αποτελούν εξαίρεση από την παραπάνω ρύθµιση, εφόσον δεν υπάρχει 

διαφορετική πρόβλεψη από άλλη νοµοθεσία, διότι σε αυτή την περίπτωση δεν αναγνωρίζουν 

αναβαλλόµενο φόρο. 

Όταν µία οντότητα λάβει την απόφαση να παρακολουθήσει λογιστικά τον 

αναβαλλόµενο φόρο διαπιστώνονται οι ακόλουθες κανονιστικές ρυθµίσεις: 

1. Όλες οι αναβαλλόµενες φορολογικά υποχρεώσεις πρέπει να αναγνωρίζονται. Κατά 

συνέπεια, δεν τίθεται θέµα διακριτικής ευχέρειας σε µία λογιστική οντότητα να 

αναγνωρίζει αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσει ή αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσει κατά το δοκούν µε εξαίρεση το (2) παρακάτω. 

2. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι σφόδρα 

πιθανό ότι θα υπάρχουν κέρδη έναντι των οποίων οι εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 

3. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

επιµετρούνται µεταγενέστερα στο ποσό που προκύπτει από την εφαρµογή του τρέχοντος 

φορολογικού συντελεστή σε κάθε προσωρινή διαφορά. 

4. Οι µεταβολές στο ποσό της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης ή υποχρέωσης του 

ισολογισµού που προκύπτουν από περίοδο σε περίοδο αναγνωρίζονται σε µείωση ή 

αύξηση αναλόγως του φόρου εισοδήµατος της κατάστασης αποτελεσµάτων. Κατ’ 

εξαίρεση, οι διαφορές που προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις των 

οποίων οι µεταβολές αναγνωρίζονται σε αποθεµατικό της καθαρής θέσης, 

αναγνωρίζονται οµοίως στην καθαρή θέση, σε µείωση ή αύξηση αναλόγως του σχετικού 

αποθεµατικού. 

4.2 Αναβαλλόµενη φορολογία στο πλαίσιο του ∆ΛΠ 12 

Περαιτέρω διευκρινίσεις δεν δίνονται και κατά συνέπεια ερµηνευτικές προσεγγίσεις 

για τον τρόπο εφαρµογής της αναβαλλόµενης φορολογίας στο πλαίσιο των ΕΛΠ θα πρέπει να 

αναζητηθούν από το ∆ΛΠ 12. Για παράδειγµα, το ∆ΛΠ 12 αναγνωρίζει τις αντικειµενικές 

δυσκολίες που θα µπορούσαν να ανακύψουν και δεν απαιτεί την αναγνώριση των 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων στην προ εξοφληµένη αξία 

αλλά στο ονοµαστικό ποσό. 
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∆εδοµένου ότι οι διατάξεις για τη λογιστική παρακολούθηση του αναβαλλόµενου 

φόρου δεν είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα, είναι δυνατόν µία λογιστική οντότητα που έχει 

επιλέξει αρχικά την λογιστική παρακολούθηση του αναβαλλόµενου φόρου, εν συνεχεία, να 

το παύσει (και αντίστροφα). Η περίπτωση αυτή αποτελεί µία µεταβολή λογιστικής πολιτικής. 

Πίνακας 4.3: Απλοποιήσεις και Απαλλαγές βάση του Ν. 4308/2014. 

Πολύ µικρές λογιστικές οντότητες που κάνουν χρήση της επιλογής της §7 του 

άρθρου 16 του Ν. 4308/2014
8
 

Εύλογη Παρουσίαση των 

Χρηµατοοικονοµικών 

Καταστάσεων 

∆ύνανται να µην εφαρµόζουν τις διατάξεις περί 

δυνατότητας απόκλισης από τις διατάξεις αυτού του 

νόµου για την επίτευξη της εύλογης παρουσίασης των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

Επιµέτρηση στην Εύλογη 

Αξία 

∆εν εφαρµόζουν τις διατάξεις περί επιµέτρησης στην 

εύλογη αξία 

Λογιστικές Πολιτικές και 

Λογιστικά Σφάλµατα 

∆ύνανται να µην εφαρµόζουν τις διατάξεις περί 

αναδροµικής διόρθωσης των επιπτώσεων από αλλαγές 

λογιστικών πολιτικών και αναγνώριση λαθών και 

αναγνωρίζουν τις σχετικές επιπτώσεις στα ποσά των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων στην περίοδο που ή 

αλλαγή λογιστικής πολιτικής πραγµατοποιείται ή το 

λάθος εντοπίζεται 

Σηµειώσεις επί των 

χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων 

Παρέχουν τις πληροφορίες µόνο των: §3, § 16, §25 και 

§34 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014. ∆ύνανται να µην 

παρέχουν τις λοιπές πληροφορίες του άρθρου 29 του Ν. 

4308/2014. 

Πολύ µικρές λογιστικές οντότητες της §2α και της §2β του άρθρου 1 του Ν. 

4308/2014 που κάνουν χρήση της επιλογής της §7 του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 

Σηµειώσεις επί των 

χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων 

Παρέχουν τις πληροφορία µόνο της §3, §16, §25 και 

§34 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014 δύνανται να µην 

παρέχουν τις λοιπές πληροφορίες του άρθρου 29 του Ν. 

4308/2014. 
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 Καταρτίζουν συνοπτικό Ισολογισµό του Υποδείγµατος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων του 

Υποδείγµατος Β.6, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νοµοθεσία. 
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Μικρές Λογιστικές Οντότητες 

Σηµειώσεις επί των 

χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων 

Παρέχουν τις πληροφορίες µόνο της §3 έω5 και §8, 

§10, §13, §14, §16 έως και §18, §23α και §25 του 

άρθρου 29 του Ν. 4308/2014. ∆ύνανται να µην 

παρέχουν τις λοιπές πληροφορίες του άρθρου 29 του Ν. 

4308/2014. 

Μεσαίες Λογιστικές Οντότητες 

Σηµειώσεις επί των χρηµατο-

οικονοµικών καταστάσεων 

Οι µεσαία οντότητα δύνανται να µην παρέχουν τις 

πληροφορίες της §24, §32 και §33 του άρθρου 29 του 

Ν. 4308/2014 

 

Στο ακόλουθο Σχήµα 4.1 αποδίδεται γραφικά η παραπάνω ανάλυση. 
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Σχήµα 4.1: Απλοποιήσεις και Απαλλαγές βάση του Ν. 4308/2014. 

 

4.3 ∆ιαφορά µεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής βάσης 

Ένα κρίσιµο ερώτηµα το οποίο αναδύεται κατά την εφαρµογή των διατάξεων των 

ΕΛΠ είναι ο τρόπος µε τον οποίο µία λογιστική οντότητα θα υλοποιήσει: 
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1. την παρακολούθηση της διαφοράς µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης των 

εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης και  

2. τη λογιστικοποίηση του αναβαλλόµενου φόρου. 

Η παρακολούθηση της διαφοράς µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης είναι 

υποχρεωτική για σχεδόν όλες τις λογιστικές οντότητες µε εξαίρεση όσες έχουν αναφερθεί 

παραπάνω. Ακόµη και αν οι σχετικές διατάξει δεν είχαν υποχρεωτικό χαρακτήρα είναι 

εύλογα αντιληπτό ότι µία λογιστική οντότητα θα έπρεπε από µόνη της να επενδύσει πόρους 

στην ανάπτυξη ενός κατάλληλου λογιστικού συστήµατος το οποίο θα παρακολουθούσε τις 

διαφορές µεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης προκειµένου να επιτευχθεί η 

συµµόρφωση µε τη φορολογική νοµοθεσία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η παρακολούθηση της παραπάνω 

πληροφορίας δεν είναι υποχρεωτικό να υλοποιείται στο πλαίσιο ορισµένων λογιστικών 

λογαριασµών. Αρκεί να τηρείται οποιοδήποτε µέσο παρακολούθησης πληροφοριών που να 

επιτρέπει στη λογιστική οντότητα να αποθηκεύει, να ανακαλεί και να επιδεικνύει τη σχετική 

πληροφορία προς έλεγχο της για τις φορολογικές αρχές.  

Υπό το πρίσµα τα παραπάνω ανάλυσα και δεδοµένου ότι αφενός η λογιστική βάση 

επιτρέπει τη δηµοσίευση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εναρµονισµένων µε τα ΕΛΠ και 

αφετέρου η φορολογική Βάση εξυπηρετεί τις απαιτήσεις των φορολογικών αρχών, είναι 

δυνατόν να διακριθούν οι ακόλουθες βασικές περιπτώσεις οργάνωσης ενόs λογιστικού 

συστήµατος: 

1. Παρακολούθηση της λογιστικής βάσης των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, 

υποχρεώσεων και καθαρής θέσης σε λογαριασµούς και της διαφοράς από τη φορολογική 

βάση εξωλογιστικά. 

2. Παρακολούθηση της φορολογικής βάσης των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, 

υποχρεώσεων και καθαρής θέσης σε λογαριασµούς και της διαφοράς από τη λογιστική 

βάση µε τον ορισµό ενός υποσυστήµατος λογαριασµών. 

3. Παρακολούθηση της φορολογικής βάσης των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, 

υποχρεώσεων και καθαρής θέσης σε λογαριασµούς και της διαφοράς από τη λογιστική 

βάση εξωλογιστικά. 

4. Παρακολούθηση της λογιστικής βάσης των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, 

υποχρεώσεων και καθαρής θέσης σε λογαριασµούς και της διαφοράς από τη φορολογική 

βάση µε τον ορισµό ενός υποσυστήµατος λογαριασµών. 
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Είναι ευνόητο ότι η λύση την οποία θα επιλέξει µία λογιστική οντότητα είναι 

συνάρτηση πολλών παραγόντων µεταξύ των οποίων είναι οι δυνατότητες του πληροφοριακού 

συστήµατος και η πολυπλοκότητα του επιχειρηµατικού µοντέλου της λογιστικής οντότητας.  

4.4 Γενικά περί Λογαριασµών Σχετικών µε Φόρους στο Πλαίσιο των ΕΛΠ 

Η ένταση και η έκταση της υποχρεωτικής εφαρµογής του προτεινόµενου Σχεδίου 

Λογαριασµών του Παραρτήµατος Γ’ ορίζεται Στο άρθρο 3 του Ν. 4308/2014. Ειδικότερα, 

αναγνωρίζεται ότι αποτελεί µέρος του λογιστικού συστήµατος ως προς την ονοµατολογία, το 

περιεχόµενο των λογαριασµών, το βαθµό ανάλυσης και συγκέντρωσης αυτών (§8, άρθρο 3 

Ν. 4308/2014) αλλά η περαιτέρω ανάπτυξη αποτελεί ευθύνη της διοίκησης. Η διοίκηση 

οφείλει να προσαρµόζει το σχέδιο λογαριασµών της λογιστικής οντότητας στην ιδιαίτερη 

φύση της (§12, άρθρο 16 Ν. 4308/2014). Επιπλέον, δίδεται η δυνατότητα σε µία λογιστική 

οντότητα να συνεχίσει να εφαρµόζει το σχέδιο λογαριασµών που εφάρµοζε και πριν την 

εφαρµογή των ΕΛΠ (§9, άρθρο 3 Ν. 4308/2014). Εύλογα καθίσταται σαφές ότι αν η 

λογιστική οντότητα επιλέξει να συνεχίσει να εφαρµόζει το σχέδιο λογαριασµών που είχε πριν 

την εφαρµογή των ΕΛΠ τότε θα πρέπει να προσαρµοστεί κατάλληλα έτσι ώστε να εξυπηρετεί 

τις πληροφοριακές απαιτήσεις των ΕΛΠ. Η συνοπτική δοµή του προτεινόµενου από τα ΕΛΠ 

σχεδίου λογαριασµών έχει ως εξής: 

• Οµάδα 1: Ενσώµατα και Άυλα µη Κυκλοφορούντα (Πάγια) Περιουσιακά Στοιχεία. 

•  Οµάδα 2: Αποθέµατα. 

• Οµάδα 3: Χρηµατοοικονοµικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία. 

• Οµάδα 4: Καθαρή θέση. 

• Οµάδα 5: Υποχρεώσεις. 

• Οµάδα 6: Έξοδα και Ζηµιές. 

• Οµάδα 7: Έσοδα και Κέρδη. 

• Οµάδα 8: Ιδιοπαραγωγή, Υποκαταστήµατα και Αποτελέσµατα Περιόδου. 

Στο πλαίσιο του προτεινόµενου από τα ΕΛΠ σχεδίου λογαριασµών, η έννοια του 

φόρου δύναται να γίνει αντιληπτή ως: 

1. Υποχρέωση: είτε αφορά την υποχρέωση που εκρέει από τον βεβαιωθέντα φόρο της 

τρέχουσας χρήσης είτε αποτελεί αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. 
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2. Απαίτηση: είτε αφορά ποσά που δύναται να απαιτήσει η λογιστική οντότητα από 

βεβαιωθέντες φόρους της τρέχουσας χρήσης είτε αποτελεί αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση. 

3. Έσοδο φόρου. 

4. Έξοδο φόρου. 

4.4.1 Ο Λογαριασµός 39: «Αναβαλλόµενοι Φόροι Ενεργητικού» 

Στο λογαριασµό 39 «Αναβαλλόµενοι Φόροι Ενεργητικού» παρακολουθούνται οι 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις της λογιστικής οντότητας. Η αύξηση (δηµιουργία) 

αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης καταχωρίζεται στη χρέωση του λογαριασµού 39 

«Αναβαλλόµενοι Φόροι Ενεργητικού». Τούτο συµβαίνει: 

1. Όταν πραγµατοποιείται κάποιο λογιστικό γεγονός που προκαλεί µελλοντικά εκπεστέα 

προσωρινή διαφορά. 

2. Στο τέλος της χρήσης όταν το Έξοδο Φόρου είναι µικρότερο από το Φόρο Πληρωτέο. 

Η µείωση (ή διακανονισµός) αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης καταχωρείται 

στην πίστωση του λογαριασµού «39. Αναβαλλόµενοι Φόροι Ενεργητικού». Τούτο συµβαίνει: 

� Όταν πραγµατοποιείται κάποιο λογιστικό γεγονός που προκαλεί το εκπεστέο φορολογικά 

εισόδηµα στο οποίο αναφέρεται η αναβαλλόµενη απαίτηση. 

� Στο τέλος της χρήσης όταν είναι βέβαιο ότι οι µελλοντικές εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές δεν θα πραγµατοποιηθούν. 

4.4.2 Λογαριασµός 54: «Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη» 

Στον λογαριασµό «54. Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη» παρακολουθούνται οι 

υποχρεώσεις που αφορούν τον ετήσιο φόρο εισοδήµατος της λογιστικής οντότητας (δηλαδή 

τον τρέχοντα φόρο), τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, διάφορους παρακρατούµενους φόρους, 

λοιπούς φόρους, τέλη και εισφορές. Σύµφωνα µε το προτεινόµενο σχέδιο λογαριασµών των 

ΕΛΠ η ανάπτυξη του λογαριασµού «54. Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη» έχει ως εξής: 

• 54 Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη 

o 54.01 Φόρος Εισοδήµατος Πληρωτέος 

� 54.01.01 Φόρος Εισοδήµατος Ετήσιας ∆ήλωσης 

� 54.01.02 Παρακρατούµενος Φόρος Εισοδήµατος της Οντότητας 

(αντίθετος) 

� 54.01.03 Προκαταβολή Φόρου Εισοδήµατος (αντίθετος) 



Αναβαλλόµενος Φόρος σύµφωνα µε τα ΕΛΠ και την Φορολογία Εισοδήµατος 

[65] 

o 54.02 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) 

� 54.02.01 ΦΠΑ Εκροών  

� 54.02.02 ΦΠΑΕισροών  

� 54.02.03 Καταβληθείς ΦΠΑ 

o 54.03 Παρακρατούµενοι Φόροι Εισοδήµατος Τρίτων 

� 54.03.01 Παρακρατούµενος Φόρος από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις 

� 54.03.02 Παρακρατούµενος Φόρος από Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα 

� 54.03.03 Παρακρατούµενος Φόρος ∆ιανεµοµένων Μερισµάτων 

� 54.03.04 Λοιποί Παρακρατούµενοι Φόροι Εισοδήµατος 

o 54.04 Τέλη Χαρτοσήµου 

o 54.05 Λοιποί Φόροι, Τέλη και Εισφορές 

Αναφορικά µε την παρακολούθηση των υποχρεώσεων που αφορούν τον ετήσιο φόρο 

εισοδήµατος σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

1. Στο λογαριασµό 54.01.01: «Φόρος Εισοδήµατος Ετήσιας ∆ήλωσης» συγκεντρώνονται 

όλοι οι λογαριασµοί που περιλαµβάνουν ποσά φόρων τα οποία περιλαµβάνονται στη 

δήλωση φόρου εισοδήµατος της χρήσεως που έκλεισε. Ειδικότερα:  

• Χρεώνεται µε τον προκαταβληµένο από την προηγούµενη χρήση φόρο 

εισοδήµατος καθώς και µε τα ποσά των παρακρατηµένων στην πηγή φόρων 

των οποίων επιτρέπεται ο συµψηφισµός µε το φόρο εισοδήµατος της 

κλεισµένης χρήσεως, µε παράλληλη και ισόποση πίστωση των αντίστοιχων 

αντίθετων λογαριασµών 54.01.02: «Παρακρατούµενος φόρος εισοδήµατος της 

οντότητας» και 54.01.03 «Προκαταβολή Φόρου Εισοδήµατος
9
» 

• Πιστώνεται µε το φόρο εισοδήµατος της χρήσεως που έκλεισε και µε τη 

προκαταβολή φόρου εισοδήµατος της διανυόµενης χρήσεως, µε παράλληλη 

και ισόποση χρέωση των αντίθετων λογαριασµών 54.01.02: 

«Παρακρατούµενος φόρος εισοδήµατος της οντότητας» και 54.01.03: 

«Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος». 

• Μετά τις παραπάνω ηµερολογιακές εγγραφές, το υπόλοιπο του λογαριασµού 

δείχνει το ποσό του φόρου εισοδήµατος που πρέπει να καταβληθεί από την 

επιχείρηση (εάν προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο) ή το ποσό του φόρου 

εισοδήµατος που πρέπει να επιστραφεί στην επιχείρηση (εάν προκύπτει 

χρεωστικό υπόλοιπο). 
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2. Στο λογαριασµό 54.02.01: «ΦΠΑ Εκροών» και 54.02.02: «ΦΠΑ Εισροών» παρέχεται η 

ακόλουθη ή άλλη κατάλληλη ανάλυση για την κάλυψη των απαιτήσεων της φορολογικής 

νοµοθεσίας: (α) ανά βασική κατηγορία λογαριασµών, και συγκεκριµένα «Ενσώµατα και 

άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία», «Αποθέµατα», «Έξοδα» και «Έσοδα», οι αξίες από 

τις οποίες προκύπτει ο φόρος, η υπό (β) ανάλυση γίνεται ξεχωριστά για κάθε γεωγραφική 

περιοχή προέλευσης ή προορισµού των συναλλαγών, και συγκεκριµένα: «Συναλλαγές 

στο Εσωτερικό της Χώρας», «Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις και Παραδόσεις», 

«Συναλλαγές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης», (γ) η υπό (α) και (β) ανάλυση θα γίνεται 

ξεχωριστά ανά συντελεστή ΦΠΑ. Ανάλογη ανάλυση ως ανωτέρω (α έως γ) παρέχεται και 

στους σχετικούς λογαριασµούς αγορών, εξόδων και εσόδων. Ειδικότερα: 

• Ο λογαριασµός 54.02.01: «ΦΠΑ Εισροών» χρεώνεται κατά τη διάρκεια του 

µήνα µε τα ποσά του φόρου που αναλογούν στις εισροές (αγορές, λήψη 

υπηρεσιών κ.λπ.) και πιστώνεται κατά τη διάρκεια του µήνα µε τα ποσά του 

φόρου που αναλογούν στις επιστροφές, εκπτώσεις κ.λπ. των εισροών. 

• Ο λογαριασµός 54.02.02: «ΦΠΑ Εκροών» χρεώνεται κατά τη διάρκεια του 

µήνα µε τα ποσά του φόρου που αναλογούν σε επιστροφές, εκπτώσεις κ.λπ. 

των εκροών και πιστώνεται κατά τη διάρκεια του µήνα µε τα ποσά του φόρου 

που αναλογούν στις εκροές. 

• Στο τέλος του µήνα τα υπόλοιπα των λογαριασµών που παρακολουθούν τον 

ΦΠΑ Εισροών και Εκροών µεταφέρονται στο λογαριασµό που παρακολουθεί 

την εκκαθάριση του ΦΠΑ, στον αρµόδιο για τον µήνα αναλυτικά. Πιστωτικό 

υπόλοιπο του πιο πάνω λογαριασµού συνεπάγεται υποχρέωση για απόδοση 

φόρου στο δηµόσιο ενώ χρεωστικό υπόλοιπο συνεπάγεται ότι υπάρχει φόρος 

για συµψηφισµό στην επόµενη περίοδο. 

4.4.3 Λογαριασµός 59 «Αναβαλλόµενοι Φόροι Παθητικού» 

Στον λογαριασµό υποχρέωσης 59: «Αναβαλλόµενοι Φόροι Παθητικού» 

παρακολουθούνται οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις της λογιστικής οντότητας. Η 

αύξηση (δηµιουργία) αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης καταχωρείται στην πίστωση 

του λογαριασµού 59 «Αναβαλλόµενοι Φόροι Παθητικού». Τούτο συµβαίνει: 

1. Όταν πραγµατοποιείται κάποιο λογιστικό γεγονός που προκαλεί µελλοντικά φορολογητέα 

προσωρινή διαφορά.  

2. Στο τέλος της χρήσης όταν το Έξοδο Φόρου είναι µεγαλύτερο από το Φόρο Πληρωτέο. 
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Η µείωση (διακανονισµός) αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης καταχωρείται 

στη χρέωση του λογαριασµού 59 «Αναβαλλόµενοι Φόροι Παθητικού». Τούτο συµβαίνει: 

� Όταν πραγµατοποιείται κάποιο λογιστικό γεγονός που προκαλεί το φορολογητέο 

εισόδηµα στο οποίο αναφέρεται η αναβαλλόµενη υποχρέωση.  

� Στο τέλος της χρήσης όταν είναι βέβαιο ότι οι µελλοντικές φορολογητέες προσωρινές 

διαφορές δεν Θα πραγµατοποιηθούν. 

4.5 Οι Φόροι ως Έξοδα 

Η παρακολούθηση φόρων που αντιµετωπίζονται από τα ΕΛΠ ως Έξοδα 

πραγµατοποιείται µε τους ακόλουθους λογαριασµούς:  

• 64.11. Φόροι και Τέλη (πλην Φόρου Εισοδήµατος),  

• 67.04. Πρόστιµα, Προσαυξήσεις και Ποινές. 

• 68.04. Προβλέψεις για ∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου πλην Φόρου 

Εισοδήµατος, 

� 69. Φόρος Εισοδήµατος. 

• 69.01. Τρέχων Φόρος (Εξοδο) Εισοδήµατος,  

• 69.02. Αναβαλλόµενος Φόρος (Εξοδο) Περιόδου. 

• 69.03. Προβλέψεις για ∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου Φόρου Εισοδήµατος. 

4.6 Φόροι ως Έσοδα 

Η παρακολούθηση φόρων που αντιµετωπίζονται από τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα ως Έσοδα πραγµατοποιείται µε τους ακόλουθους λογαριασµούς:  

• 76.04. Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου 

πλην φόρου εισοδήµατος,  

� 78. Φόρος Εισοδήµατος. 

• 78.01. Τρέχων Φόρος Περιόδου Έσοδο,  

• 78.02. Αναβαλλόµενος Φόρος Περιόδου Έσοδο. 

• 78.03. Κέρδη από Αναστροφή Προβλέψεων για ∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου 

Φόρου Εισοδήµατος. 
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4.7 Παραδείγµατα χρήσης της Αναβαλλοµένης Φορολογίας  

4.7.1 ∆ιαφορετικός Συντελεστής Απόσβεσης (∆ιαφορές Λογιστικής και 

Φορολογικής Βάσης) 

1ο. ∆ιαφορετικός Συντελεστής Απόσβεσης (∆ιαφορές Λογιστικής και Φορολογικής 

Βάσης) 

Για παράδειγµα, για ένα πάγιο, αξίας κτήσης 10.000,00 €, προβλέπεται φορολογικός 

συντελεστής απόσβεσης 10%. Η επιχείρηση, για λόγους που η διοίκησή της αξιολογεί, 

επιλέγει να υπολογίσει τις αποσβέσεις του παγίου µε συντελεστή απόσβεσης 12,50%, δηλαδή 

προβλέπει ότι η ωφέλιµη ζωή του παγίου είναι 8 έτη και όχι 10 έτη, όπως προκύπτει µε την 

εφαρµογή του φορολογικού συντελεστή αποσβέσεων. Αυτή η λογιστική επιλογή, η οποία 

ενδεχοµένως να είναι η ορθή, αφού λαµβάνεται στο πλαίσιο σειράς επιχειρηµατικών 

εκτιµήσεων, προκαλεί διαφορά µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης. Στην λογιστική 

βάση θα έχουµε (1
ο
 έτος) αποσβέσεις 1.250 €, ενώ στην φορολογική βάση οι αποσβέσεις θα 

είναι 1.000 €. Συνεπώς, δηµιουργείται µια προσωρινή διαφορά βάσεων 250 €, η οποία, αν ο 

φορολογικός συντελεστής είναι 29%, δίνει βάση για την συγκρότηση αναβαλλόµενης 

φορολογικής απαίτησης ποσού 72,50 €. ∆ηλαδή, ο φόρος-έξοδο που θα έπρεπε να λογισθεί 

βάσει του λογιστικού αποτελέσµατος θα ήταν µεγαλύτερος από αυτόν που τελικά 

καταβάλλεται (πληρωτέος φόρος) λόγω του φορολογητέου εισοδήµατος που προκύπτει, µε 

την εφαρµογή του υψηλότερου λογιστικού συντελεστή απόσβεσης, κατά 2,50 ποσοστιαίες 

µονάδες. Έστω ότι δεν υπάρχει καµία άλλη διαφορά µεταξύ φορολογικού και λογιστικού 

αποτελέσµατος και οι φορολογικές αρχές έχουν βεβαιώσει φόρους ύψους 1.000 €, τότε θα 

πρέπει να καταχωριστεί στα βιβλία η παρακάτω λογιστική εγγραφή: 

• 69.01 Τρέχων Φόρος (έξοδο) Εισοδήµατος………………….927,50 

• 39.00 Αναβαλλόµενοι Φόροι Ενεργητικού………………..…..72,50 

o 54.01 Φόρος Πληρωτέος………………………………………..…1.000 

2ο. Λογιστικοποίηση αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης, βάσει της εφαρµογής 

διαφορετικού συντελεστή απόσβεσης, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο στην 

Φορολογία Εισοδήµατος 

Έστω ο λογαριασµός 69: «Φόρος εισοδήµατος» µεταφέρεται, µέσω του 82 

«Αποτελέσµατα περιόδου» (82.02: «Καθαρό κέρδος περιόδου»), στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων, ενώ ο 39: «Αναβαλλόµενοι φόροι Ενεργητικού» κατευθύνεται προς τον 
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Ισολογισµό, µε συµψηφισµό του πιστωτικού υπολοίπου του 59: «Αναβαλλόµενοι φόροι 

Παθητικού» (αν υφίσταται).  

Οι αντίθετες ακριβώς κινήσεις θα γίνουν στην περίπτωση που η επιχείρηση επέλεγε 

να εφαρµόσει χαµηλότερο συντελεστή αποσβέσεων, για παράδειγµα 8,50%, εκτιµώντας ότι η 

ωφέλιµη ζωή του παγίου είναι µεγαλύτερη από τα 10 έτη που προκύπτουν µε την χρήση του 

φορολογικού συντελεστή αποσβέσεων 10%.Έτσι, δηµιουργείται η αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση. Με το δεδοµένο, στην περίπτωση αυτή, ότι η διαφορά λογιστικής µε 

την φορολογική βάση είναι 150 € και ο συντελεστής φορολογίας είναι 29%, η αναβαλλόµενη 

φορολογική υποχρέωση είναι 43,50 €. Έστω ότι δεν υπάρχει καµία άλλη διαφορά µεταξύ 

φορολογικού και λογιστικού αποτελέσµατος και οι φορολογικές αρχές έχουν βεβαιώσει 

φόρους ύψους 1.000 €, τότε θα λογιστική εγγραφή που θα διενεργηθεί, θα είναι η εξής:  

• 69.1 Τρέχων Φόρος (έξοδο) Εισοδήµατος………………….1.043,50 

o 59.0 Αναβαλλόµενοι Φόροι Παθητικού………………………….43,50 

o 54.1 Φόρος Πληρωτέος…………………………………..………1.000 

3ο. Λογιστικοποίηση αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης, βάσει της εφαρµογής 

διαφορετικού συντελεστή απόσβεσης, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο στην 

Φορολογία Εισοδήµατος 

Κατά την ίδια έννοια, ο λογαριασµός 78: «Φόρος εισοδήµατος έσοδο» µεταφέρεται, 

µέσω του 82: «Αποτελέσµατα περιόδου» (82.02: «Καθαρό κέρδος περιόδου»), στην 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων, ενώ ο 59: «Αναβαλλόµενοι φόροι Παθητικού» κατευθύνεται 

προς τον Ισολογισµό, µε συµψηφισµό του χρεωστικού υπολοίπου του 39: «Αναβαλλόµενοι 

φόροι Ενεργητικού» (αν υφίσταται). 

Επισηµαίνεται ότι στην «Κατάσταση Αποτελεσµάτων», τα υπόλοιπα των 

λογαριασµών 69.2 ή 78.02 περιλαµβάνονται στο κονδύλι «φόροι», το οποίο προκύπτει από το 

αλγεβρικό άθροισµα 69: «Φόρος εισοδήµατος» και 78: «Φόρος εισοδήµατος έσοδο». 

4.7.2 ∆ιαφορές Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης (∆ιαφορετικός Χρόνος 

Έναρξης ∆ιενέργειας Απόσβεσης) 

Έστω την 1/1/Χ0 η λογιστική οντότητα «Κ» απόκτησε µηχάνηµα λογιστικής αξίας 

1.000 € το οποίο αποφάσισε να αποσβέσει µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης σε 10 έτη. Η 

υπολειµµατική αξία του µηχανήµατος είναι µηδέν. Το µηχάνηµα τέθηκε σε λειτουργία την 

ίδια ηµεροµηνία µε αυτή που αποκτήθηκε. Η λογιστική βάση του µηχανήµατος είναι ίδια µε 

τη φορολογική βάση του. Ωστόσο, στο τέλος της λογιστικής χρήσης 20X0 θα υπάρξει µία 
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διαφορά µεταξύ λογιστική και φορολογικής βάσης του µηχανήµατος ίση περίπου µε 8 €. Ο 

λόγος είναι ότι οι λογιστικές αποσβέσεις θα υπολογιστούν για το χρονικό διάστηµα από 

1/1/20X0 µέχρι και 31/12/20X0 δεδοµένου ότι τέθηκε σε χρήση την 1/1/20X0. Με βάση τις 

διατάξεις του ΚΦΕ η φορολογική απόσβεση του µηχανήµατος θα αρχίσει από τον επόµενο 

µήνα εντός του οποίου χρησιµοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία, άρα από την 1/2/20X0. Κατά 

συνέπεια, τη λογιστική χρήση 20X0, η λογιστική απόσβεση θα είναι ίση µε 100 € (1.000 

€/10) και η φορολογική απόσβεση θα είναι ίση µε [1.000 €/10] Χ (11/12) = 92 €. Επιπλέον, 

ενώ οι λογιστικές αποσβέσεις µηδενίζονται τη λογιστική χρήση 20X10, καταγράφονται για 

φορολογικούς λόγους αποσβέσεις ύψους 8 €. Η «Κ» θα παρακολουθεί τη λογιστική και τη 

φορολογική βάση του µηχανήµατος όπως φαίνεται παρακάτω. 

Πίνακας 4.4: Λογιστική και φορολογική βάση απόσβεσης µηχανήµατος. 

Λογιστική Βάση Φορολογική Βάση 

Λογιστική 

Χρήση 

Τιµή. 

Κτήσης 

Ετήσια 

Απόσβεση 

Συσσω-

ρευµένες 

Αποσβέσεις 

Τιµή 

Κτήσης 

Ετήσια 

Απόσβεση 

Συσσωρευµένες 

Αποσβέσεις 

20Χ0 1.000 € 100 € 100 € 1.000 € 
100€Χ(11/12) 

≈ 92€ 
92 € 

20X1 1.000 € 100 € 200 € 1.000 € 100 € 192 € 

20X2 1.000 € 100 € 300 € 1.000 € 100 € 292 € 

20X3 1.000 € 100 € 400 € 1.000 € 100 € 392 € 

20X4 1.000 € 100 € 500 € 1.000 € 100 € 492 € 

20X5 1.000 € 100 € 600 € 1.000 € 100 € 592 € 

20X6 1.000 € 100 € 700 € 1.000 € 100 € 692 € 

20Χ7 1.000 € 100 € 800 € 1.000 € 100 € 792 € 

20X8 1.000 € 100 € 900 € 1.000 € 100 € 892 € 

20X9 1.000 € 100 € 1.000 € 1.000 € 100 € 992 € 

20X10 1.000 € 100 € 1.000 € 1.000 € 
100€Χ(1/12) ≈ 

8€ 
1.000 € 

 

Έστω ότι η επιχείρηση «Κ» αποφασίζει να λογιστικοποίησει τον αναβαλλόµενο φόρο 

και ότι θα είναι σφόδρα πιθανόν ότι µετά από 10 έτη θα µπορέσει να τον ανακτήσει. Για 

λόγους απλοποίησης γίνεται η υπόθεση ότι τα (λογιστικά/φορολογικά) κέρδη προ 

αποσβέσεων για τη τρέχουσα και τις επόµενες χρήσεις θα είναι 1.000 € και ο φορολογικός 

συντελεστής 29%. 
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Για την πρώτη λογιστική χρήση ισχύουν τα ακόλουθα: 

• Λογιστικό Αποτέλεσµα: 1.000€ – 100€ = 900 €  

• Φορολογικό Αποτέλεσµα: 1.000€ - 92€ = 908 € 

Εναλλακτικά, και υποθέτοντας ότι η µόνη διαφορά µεταξύ φορολογικού και 

λογιστικού αποτελέσµατος αφορά την προσωρινή διαφορά των αποσβέσεων: 

 

• Φορολογικό Αποτέλεσµα = 900€ + (100€ - 92€) = 908 € 

Κατά συνέπεια, και δεδοµένου όχι δεν υπάρχουν µόνιµες διαφορές µεταξύ λογιστικού 

και φορολογικού αποτελέσµατος, ισχύουν τα εξής: 

 

Φόρος Έξοδο = 900 € Χ 29% = 261 € 

Φόρος Πληρωτέος (Υποχρέωση Φόρου) = Φορολογικό Αποτέλεσµα Χ Φορολογικός 

Συντελεστής 

Φόρος Πληρωτέος (Υποχρέωση Φόρου) = 908 € Χ 29% = € 263,32 € 

Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση = Φόρος Πληρωτέος - Φόρος Έξοδο = 263,32€ 

- 261€ = 2,32 € 

Άρα την λογιστική χρήση 20X0 θα διενεργηθεί η ακόλουθη ηµερολογιακή εγγραφή: 

31/12/20X0 

Φόρος Έξοδο…………………………………………….……….261,00 

Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση……………………….……2,32 

                        Φόρος Πληρωτέος…………………………………………..263,32 

 

θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι τη λογιστική χρήση 20X0 δηµιουργείται µία 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ύψους 2,32 € διότι η λογιστική οντότητα καταβάλλει 

φόρο µεγαλύτερο από το ύψος του εξόδου φόρου εφόσον υπάρχει ένα µέρος των αποσβέσεων 

που εκπίπτει τόσο για φορολογικούς όσο και για λογιστικούς λόγους αλλά σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδου. 

Για τις λογιστικές χρήσεις από 20X1 έως και 20X9, το λογιστικό αποτέλεσµα 

ταυτίζεται µε το φορολογικό αποτέλεσµα δεδοµένου ότι οι λογιστή αποσβέσεις δεν 
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διαφέρουν από τις αντίστοιχες φορολογικές αποσβέσεις. Σε αυτή τη περίπτωση, δεν υπάρχει 

υπολογιστική διαφορά µεταξύ φόρου εξόδου και υποχρέωσα φόρου και άρα:  

Φόρος Υποχρέωση = Φόρος Έξοδο = 900€ Χ 29% = 261€  

Εφόσον ισχύει ότι: 

Λογιστικό Αποτέλεσµα = Φορολογικό Αποτέλεσµα = 1.000€ -100€ = 900€ 

Κατά συνέπεια, η λογιστική εγγραφή στο τέλος κάθε χρήσης, από 20X1 έως και 

20X9, θα είναι: 

31/12/20X1-9 

Φόρος Έξοδο…………………………………………….……….261,00 

                        Φόρος Πληρωτέος…………………………………………..261,00 

 

Την λογιστική χρήση 20X10, η λογιστική οντότητα θα κάνει χρήση της 

αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης και ποσό του φόρου εξόδου θα είναι µικρότερο από 

την υποχρέωση φόρου. Ο λόγος είναι ότι ενώ από λογιστική άποψη δεν θα διενεργηθούν 

αποσβέσεις εφόσον το µηχάνηµα έχει αποσβεσθεί πλήρως από φορολογική άποψη η 

λογιστική οντότητα δύναται να εκπέσει 8 € φορολογικών αποσβέσεων από το φορολογικό 

αποτέλεσµά της. Σε αυτή την περίπτωση θα διαµορφωθούν τα εξής δεδοµένα:  

Λογιστικό Αποτέλεσµα: 1.000 € 

Φορολογικό Αποτέλεσµα: 1.000 - 8 = 992 € 

Εναλλακτικά, και υποθέτοντας ότι η µόνη διαφορά µεταξύ φορολογικού και 

λογιστικού αποτελέσµατος αφορά την προσωρινή διαφορά των αποσβέσεων: 

 

Φορολογικό Αποτέλεσµα = 1.000 + (0 - 8) = 992€ 

Κατά συνέπεια, και δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν µόνιµες διαφορές µεταξύ λογιστικού 

και φορολογικού αποτελέσµατος ισχύουν τα εξής: 

 

Φόρος Έξοδο = 1.000 Χ 29% = 290 € 
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Φόρος Πληρωτέος (Υποχρέωση Φόρου) = 992 Χ 29% = 287,68 € 

  

31/12/20X10 

Φόρος Έξοδο…………………………………………..290,00 

                        Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση………………….2,32  

                         Φόρος Πληρωτέος……………………………………287,68 

 

Μία άλλη αιτία σύµφωνα µε την οποία µπορεί να υπάρξει διαφορετικός χρόνος 

έναρξης µεταξύ φορολογικής και λογιστικής απόσβεσης είναι η δυνατότητα την οποία 

παρέχει ο ΚΦΕ στις νέες επιχειρήσεις να αναβάλουν την απόσβεση των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης κατά τα πρώτα τρία (3) φορολογικά έτη. 

4.7.3 ∆ιαφορές Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης: ∆ιαφορετικός Χρόνος 

Έναρξης ∆ιενέργειας Απόσβεσης  

Έστω την 1/1/20X0 η λογιστική οντότητα «Ε» απόκτησε µηχάνηµα λογιστικής αξίας 

1.000,00 ευρώ το οποίο αποφάσισε να αποσβέσει µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης σε 10 

έτη. Η υπολειµµατική αξία του µηχανήµατος είναι µηδέν. Το µηχάνηµα τέθηκε σε λειτουργία 

την ίδια ηµεροµηνία µε αυτή που αποκτήθηκε. Η λογιστική βάση του µηχανήµατος είναι ίδια 

µε τη φορολογική Βάση του. Η λογιστική οντότητα «Ε» ως νέα επιχείρηση κάνει χρήση της 

3τής αναστολής των φορολογικών αποσβέσεων. Ως εκ τούτου ενώ από λογιστική άποψη το 

µηχάνηµα θα αποσβεσθεί τη χρονική περίοδο 20X0-20X9 από φορολογική άποψη θα 

αποσβεσθεί τη χρονική περίοδο 20X3-20X12. Η λογιστική οντότητα «Ε» θα παρακολουθεί 

τη λογιστική και τη φορολογική βάση του µηχανήµατος όπως φαίνεται παρακάτω. 

Πίνακας 4.5: Λογιστική και φορολογική βάση 3τής αναστολής των φορολογικών αποσβέσεων 

µηχανήµατος. 

Λογιστική Βάση Φορολογική Βάση 

Λογιστική 

Χρήση 

Τιµή. 

Κτήσης 

Ετήσια 

Απόσβεση 

Συσσω-

ρευµένες 

Αποσβέσεις 

Τιµή 

Κτήσης 

Ετήσια 

Απόσβεση 

Συσσωρευµένες 

Αποσβέσεις 

20Χ0 1.000 € 100 € 100 € 1.000 € 0 0 € 

20X1 1.000 € 100 € 200 € 1.000 € 0 0 € 

20X2 1.000 € 100 € 300 € 1.000 € 0 0 € 
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20X3 1.000 € 100 € 400 € 1.000 € 100 € 100 € 

20X4 1.000 € 100 € 500 € 1.000 € 100 € 200 € 

20X5 1.000 € 100 € 600 € 1.000 € 100 € 300 € 

20X6 1.000 € 100 € 700 € 1.000 € 100 € 400 € 

20Χ7 1.000 € 100 € 800 € 1.000 € 100 € 500 € 

20X8 1.000 € 100 € 900 € 1.000 € 100 € 600 € 

20X9 1.000 € 100 € 1.000 € 1.000 € 100 € 700 € 

20X10 1.000 € - 1.000 € 1.000 € 100 € 800 € 

20X11 1.000 € - 1.000 € 1.000 € 100 € 900 € 

20X12 1.000 € - 1.000 € 1.000 € 100 € 1.000 € 

 

Έστω ότι η λογιστική οντότητα «Ε» αποφασίζει να λογιστικοποίησει τον 

αναβαλλόµενο φόρο και ότι θα είναι σφόδρα πιθανόν ότι στα επόµενα έτη θα µπορέσει να 

ανακτήσει τον αναβαλλόµενο φόρο. Για λόγους απλοποίηση γίνεται υπόθεση ότι τα 

(λογιστικά/φορολογικά) κέρδη προς αποσβέσεων για τη τρέχουσα και όλες τις επόµενες 

χρήσεις θα είναι 1.000 ευρώ και ο φορολογικός συντελεστής 29%.  

Για τις λογιστικές χρήσεις 20X0-20X2 ισχύουν τα ακόλουθα:  

Λογιστικό Αποτέλεσµα: 1.000 - 100 = 900€  

Φορολογικό Αποτέλεσµα: 1.000€  

Εναλλακτικά, και υποθέτοντας ότι η µόνη διαφορά µεταξύ φορολογικού και 

λογιστικού αποτελέσµατος αφορά τη προσωρινή διαφορά των αποσβέσεων: 

 

Φορολογικό Αποτέλεσµα: 900 + 100 = 1.000€ 

Κατά συνέπεια, και δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν µόνιµες διαφορές µεταξύ λογιστικού 

και φορολογικού αποτελέσµατος, ισχύουν τα εξής: 

 

Φόρος Έξοδο: 900 Χ 29% = 261€ 
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Φόρος Πληρωτέος (Υποχρέωση Φόρου): 1.000 Χ 29% = 290 €  

Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση: Φόρος Πληρωτέος - Φόρος Έξοδο: 290 - 261 

= 29€.  

Άρα τις λογιστικές χρήσεις 20X0-20X2 θα διενεργηθεί η ακόλουθη ηµερολογιακή 

εγγραφή: 

31/12/20Χ0-Χ2 

Φόρος Έξοδο…………………………………………..261,00 

Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση………………...29,00  

                         Φόρος Πληρωτέος……………………………………290,00 

 

θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι τις λογιστικές χρήσεις 20Χ0-Χ2 δηµιουργείται µία 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση σωρευτικού ύψους 87 € (3 Χ 29 €) εφόσον η λογιστική 

οντότητα καταβάλλει φόρο µεγαλύτερο από το ύψος του εξόδου φόρου και τούτο διότι 

υπάρχει ένα µέρος των αποσβέσεων που εκπίπτει τόσο για φορολογικούς όσο και για 

λογιστικούς λόγους αλλά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Για τις λογιστικές χρήσεις από 

20X2 έως και 20X9, το λογιστικό αποτέλεσµα ταυτίζεται µε το φορολογικό αποτέλεσµα 

δεδοµένου ότι οι λογιστικές αποσβέσεις δεν διαφέρουν από τις αντίστοιχες φορολογικές 

αποσβέσεις. Σε αυτή τη περίπτωση, δεν υπάρχει υπολογιστική διαφορά µεταξύ φόρου εξόδου 

και υποχρέωσα φόρου και άρα: Φόρος Υποχρέωση: Φόρος Έξοδο = 900 Χ 29% = 261 €. 

Εφόσον ισχύει ότι Λογιστικό Αποτέλεσµα = Φορολογικό Αποτέλεσµα = 1.000 -100 = 

900 €. 

Κατά συνέπεια, η λογιστική εγγραφή στο τέλος κάθε χρήσης θα είναι: 

31/12/20X1-9 

Φόρος Έξοδο……………………………………261,00 

         Φόρος Πληρωτέος………………………………261,00 

 

Για τις λογιστικές χρήσεις 20X10-20X12, η λογιστική οντότητα θα κάνει χρήση της 

αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης και ποσό του φόρου εξόδου θα είναι µικρότερο από 

την υποχρέωση φόρου. Ο λόγος είναι ότι ενώ από λογιστική άποψη δεν θα διενεργηθούν 
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αποσβέσεις εφόσον το µηχάνηµα έχει αποσβεσθεί πλήρως από φορολογική άποψη η 

λογιστική οντότητα δύναται να εκπέσει 100 € φορολογικών αποσβέσεων από το φορολογικό 

αποτέλεσµά της για κάθε µία από τις λογιστικές χρήσεις. Σε αυτή τη περίπτωση θα 

διαµορφωθούν τα εξής δεδοµένα: 

Λογιστικό Αποτέλεσµα: 1.000 € 

Φορολογικό Αποτέλεσµα: 1.000 - 100 = 900 € 

Εναλλακτικά, και υποθέτοντας ότι η µόνη διαφορά µεταξύ φορολογικού και 

λογιστικού αποτελέσµατος αφορά τη προσωρινή διαφορά των αποσβέσεων: 

Φορολογικό Αποτέλεσµα = Λογιστικό Αποτέλεσµα + Προσωρινή ∆ιαφορά 

Αποσβέσεων 

Φορολογικό Αποτέλεσµα = 1.000 + (0 - 100) = 900 € 

Κατά συνέπεια ισχύουν τα εξής: 

 

Φόρος Έξοδο = 1.000 Χ 29% = 290 € 

Φόρος Πληρωτέος (Υποχρέωση Φόρου): 900 Χ 29% = 261 € 

  

31/12/20Χ10-Χ12 

Φόρος Έξοδο………………………………………290,00 

          Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση……………………………..29 

          Φόρος Πληρωτέος………………………………………………….261 

Η επιλογή διαφορετικής µεθόδου απόσβεσης από µία λογιστική οντότητα δύναται να 

αποτελέσει αιτία διαφορών µεταξύ λογιστικής και φορολογικής απόσβεσης. Σύµφωνα µε τα 

ΕΛΠ, οι λογιστικές οντότητες είναι δυνατόν να χρησιµοποιήσουν διάφορες µεθόδους 

απόσβεσης ενώ ο ΚΦΕ υπονοεί ως αποδεκτή για φορολογικούς λόγους τη σταθερή µέθοδο 

απόσβεσης. 
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5ο. Κεφάλαιο: «Συµπεράσµατα» 

Η φορολογία στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες ανεπτυγµένες χώρες, 

βασίζεται στα άµεσα και έµµεσα συστήµατα. 

Η φορολογία εισοδήµατος στην Ελλάδα είναι προοδευτική. Ο φόρος εισοδήµατος 

καταβάλλεται από όλα τα άτοµα που εισπράττουν εισόδηµα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως 

ιθαγένειας ή τόπου µόνιµης διαµονής. Το φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο 

εισοδήµατος ως µισθωτού και σε εισόδηµα ως αυτοαπασχολούµενος. Στην περίπτωση 

ατόµου που είναι µόνιµος κάτοικος Ελλάδος, ο οφειλόµενος φόρος υπολογίζεται από το 

εισόδηµα που αποκτάται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ένα άτοµο το εισόδηµα του οποίου 

προέρχεται µόνο από µισθό δεν υποχρεούται να υποβάλλει ετήσια δήλωση. Ο εργοδότης 

αφαιρεί τον φόρο από τον εργαζόµενο και το µεταφέρει στη φορολογική αρχή κάθε µήνα. 

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (EΛΠ) καθιερώνονται για πρώτη φορά σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου 4308/2014 (ΦΕΚ 251) ως το αποτέλεσµα της 

εισαγωγής στο εσωτερικό δίκαιο των λογιστικών διατάξεων της Οδηγίας 34/2013 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος ανακύπτει στην περίπτωση που ένα έσοδο ή ένα έξοδο 

φαίνεται στα αποτελέσµατα χρήσης, ενώ το φορολογικό όφελος ή η επίπτωση αναβάλλεται 

και συντελείται µεταγενέστερα. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αποδέχονται όλες τις 

αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (ΑΦΥ). Αντίθετα, οι φορολογικές απαιτήσεις 

(ΑΦΑ) αναγνωρίζονται στο βαθµό που µπορεί να υπάρχουν κέρδη συγκριτικά µε τα οποία οι 

εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Ο αναβαλλόµενος φόρος, 

είτε µε τη µορφή περιουσιακού στοιχείου είτε ως υποχρέωση, αρχικά αναγνωρίζεται και 

κατόπιν επιµετράται στο ποσό το οποίο ανακύπτει από την εφαρµογή του παρόντος 

φορολογικού συντελεστή σε κάθε προσωρινή διαφορά 

Με τα ΕΛΠ αναγνωρίζεται ρητά η διάκριση µεταξύ λογιστικής και φορολογικής 

βάσης των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και 

καθαρής θέσης που προκύπτουν από τις εγγενείς διαφορές µεταξύ των λογιστικών πολιτικών 

και των διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας. Τα λογιστικά συστήµατα των επιχειρήσεων, 

σύµφωνα µε τον Ν 4308/2014, µε κάποιες µικρές εξαιρέσεις, θα πρέπει να καταγράφουν τις 

διαφορές αυτές. 
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Στο λογαριασµό 39 «Αναβαλλόµενοι Φόροι Ενεργητικού» παρακολουθούνται οι 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις της λογιστικής οντότητας. Η αύξηση (δηµιουργία) 

αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης καταχωρίζεται στη χρέωση του λογαριασµού 39 

«Αναβαλλόµενοι Φόροι Ενεργητικού». Τούτο συµβαίνει: 

1. Όταν πραγµατοποιείται κάποιο λογιστικό γεγονός που προκαλεί µελλοντικά εκπεστέα 

προσωρινή διαφορά. 

2. Στο τέλος της χρήσης όταν το Έξοδο Φόρου είναι µικρότερο από το Φόρο Πληρωτέο. 

Η µείωση (ή διακανονισµός) αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης καταχωρείται 

στην πίστωση του λογαριασµού «39. Αναβαλλόµενοι Φόροι Ενεργητικού». Τούτο συµβαίνει: 

� Όταν πραγµατοποιείται κάποιο λογιστικό γεγονός που προκαλεί το εκπεστέο φορολογικά 

εισόδηµα στο οποίο αναφέρεται η αναβαλλόµενη απαίτηση. 

� Στο τέλος της χρήσης όταν είναι βέβαιο ότι οι µελλοντικές εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές δεν θα πραγµατοποιηθούν. 

Στον λογαριασµό υποχρέωσης 59: «Αναβαλλόµενοι Φόροι Παθητικού» 

παρακολουθούνται οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις της λογιστικής οντότητας. Η 

αύξηση (δηµιουργία) αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης καταχωρείται στην πίστωση 

του λογαριασµού 59 «Αναβαλλόµενοι Φόροι Παθητικού». Τούτο συµβαίνει: 

1. Όταν πραγµατοποιείται κάποιο λογιστικό γεγονός που προκαλεί µελλοντικά φορολογητέα 

προσωρινή διαφορά.  

2. Στο τέλος της χρήσης όταν το Έξοδο Φόρου είναι µεγαλύτερο από το Φόρο Πληρωτέο. 

Η µείωση (διακανονισµός) αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης καταχωρείται 

στη χρέωση του λογαριασµού 59 «Αναβαλλόµενοι Φόροι Παθητικού». Τούτο συµβαίνει: 

� Όταν πραγµατοποιείται κάποιο λογιστικό γεγονός που προκαλεί το φορολογητέο 

εισόδηµα στο οποίο αναφέρεται η αναβαλλόµενη υποχρέωση.  

� Στο τέλος της χρήσης όταν είναι βέβαιο ότι οι µελλοντικές φορολογητέες προσωρινές 

διαφορές δεν Θα πραγµατοποιηθούν. 

 

 



Αναβαλλόµενος Φόρος σύµφωνα µε τα ΕΛΠ και την Φορολογία Εισοδήµατος 

[79] 

 

Βιβλιογραφία 

e-forologia / ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 . (2004, 3). ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 . 

Ανάκτηση από e-forologia: https://www.e-

forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=46335FCE3FCA31A2.1D031AEA53&v

ersion=2004/03/31 

EUROPA-Φορολογία. (2018, 7). Ανάκτηση από EUROPA: https://europa.eu/european-

union/topics/taxation_el 

Αληφαντής, Γ. (2019, 2 7). Η λογιστική της αναβαλλόµενης φορολογίας επί αποσβέσεων. 

Ανάκτηση από logistis: 

http://www.logistis.gr/default.asp?pid=4&la=1&art_id=848&sw=1 

Ανδριακόπουλος, Π. (2016). Φορολογική Λογιστική Ι. Μεσολόγγι: ΤΕΙ Μεσολογγίου, 

ECLASS. 

Βασιλειάδη, Μ., Μανιάτη, Γ., Μουστάκα, Α., Ντεµιάν, Η., Παπαδάκη, Μ., Παύλου, Γ., . . . 

Danchev, S. (2018, 4). Η φορολογία Εισοδήµατος στην Ελλάδα. Ανάκτηση από Ίδρυµα 

Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών: 

http://iobe.gr/docs/research/RES_29042018_REP_GR.pdf 

Βλάχος, Θ. (2016, 5 18). Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Ανάκτηση από taxheaven: 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23403 

Βλησµάς, Ο., & Σγουρινάκης, Ν. (2016). Αναβαλλόµενη Φορολογία. Αθήνα: Οικονοµική 

Βιβλιοθήκη. 

Η φορολογία Εισοδήµατος στην Ελλάδα-Συγκριτική Ανάλυση και Προτάσεις Αναµόρφωσης. 

(2018, 4). Ανάκτηση από Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών 

Ερευνών/Οργανισµός Έρευνας και Ανάλυσης (διαΝΕΟσις): 

https://www.eea.gr/system/uploads/asset/data/19392/forologia-eisodimatos-stin-

Ellada.pdf 

Κοροµηλάς, Γ. (2017). Φορολογικές Σηµειώσεις 2017. Αθήνα: TAX ADVISORS. 



Αναβαλλόµενος Φόρος σύµφωνα µε τα ΕΛΠ και την Φορολογία Εισοδήµατος 

[80] 

Νιφορόπουλος, Κ. (2019, 7). Η ιστορία της φορολογίας στην Ελλάδα. Ανάκτηση από 

ACCOUNTANCY GREECE: https://www.accountancygreece.gr/i-istoria-tis-

forologias-stin-ellada-k/ 

Φόροι εισοδήµατος στην Ελλάδα. (2019, 4 24). Ανάκτηση από europa: 

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/income-taxes-

abroad/greece/index_el.htm 

Χύτης, Ε. (2019, 8). Αναβαλλόµενοι φόροι σύµφωνα µε τα Ελληνικά και ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα: Η περίπτωση µεταβολής των Φορολογικών Συντελεστών. Ανάκτηση από 

accountancygreece: 

https://www.accountancygreece.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B

1%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9-

%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-

%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-

%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB/ 

 

 

 

 



Αναβαλλόµενος Φόρος σύµφωνα µε τα ΕΛΠ και την Φορολογία Εισοδήµατος 

[81] 

Πνευµατικά δικαιώµατα  

Copyright ©  ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights 

reserved. 

∆ηλώνω ρητά ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 1599/1988 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 

3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας 

και δεν προσβάλλει κάθε µορφής πνευµατικά δικαιώµατα τρίτων και δεν είναι προϊόν µερικής 

ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιµοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές 

αναφορές και µόνον. 

∆ιαµαντοπούλου Βασιλική  , Φάκα Παναγιώτα  2019 

 

 

 


