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In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes
Benjamin Franklin

Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος (1706-1790), μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της αμερικανικής ιστορίας και πρωτοπόρος του αγώνα της ανεξαρτησίας
των Ηνωμένων Πολιτειών, περιγράφει με πολύ γλαφυρό και παραστατικό τρόπο
το πόσο στενά συνδεδεμένοι με τη ζωή όλων μας είναι οι φόροι.
Πράγματι, η χρηματοδότηση και αποτελεσματική λειτουργία των οργανωμένων κοινωνιών στηρίζεται στην επιβολή και είσπραξη φόρων, διαπίστωση που
μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το φαινόμενο του φόρου είναι τόσο παλιό όσο
παλιά είναι και η εμφάνιση των κοινωνικών θεσμών και της κρατικής εξουσίας.
Η προσπάθεια επιβολής φόρων στους πολίτες και υπηκόους μιας χώρας δεν
ήταν χωρίς κόστος για την εκάστοτε κρατική εξουσία και τους εκπροσώπους
της. Πολύχρονοι και αιματηροί αγώνες θα συνοδεύσουν πολλές φορές τις προσπάθειες αυτές και θα πυροδοτήσουν κοινωνικές εκρήξεις και επαναστάσεις,
με πιο χαρακτηριστική την Αμερικανική Επανάσταση που είχε ως αφετηρία την
αντίδραση των αμερικανικών αποικιών στην επαχθή φορολογία που προσπάθησε να τους επιβάλλει η Μεγάλη Βρετανία.
Την ίδια χρονιά με την Αμερικανική Επανάσταση (1776), ο πατέρας της Οικονομικής Επιστήμης Adam Smith, στο μνημειώδες έργο του «Ο πλούτος των εθνών»,
διακηρύσσει την αρχή της ισότητας των φόρων, την επιβολή δηλαδή φόρων με
βάση τις οικονομικές δυνατότητες κάθε ατόμου.
Το κεφάλαιο που ακολουθεί αναλύει τις διάφορες κατηγορίες φόρων,
το λογιστικό τους χειρισμό, καθώς και ιδιαιτερότητες της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας.

10
10.1 Η αναγκαιότητα των φόρων
Η ανάγκη για οργανωμένο στρατό και αστυνομία, για λειτουργία του απαραίτητου διοικητικού μηχανισμού των πάσης φύσεως ηγεμόνων, βασιλιάδων
και αυτοκρατόρων, για τη διατήρηση συστημάτων υγείας και εκπαίδευσης
και τη δημιουργία πάσης φύσεως υποδομών των σύγχρονων κοινωνιών, οδήγησε στην επιβολή αναγκαστικής συμμετοχής των πολιτών στα κοινά έξοδα,
αυτού δηλαδή που αποκαλούμε σήμερα φορολογία.
Παρότι, λοιπόν, προφανής και εύλογη, η ανάγκη για την είσπραξη φόρων
αμφισβητήθηκε από τους οπαδούς της ελεύθερης οικονομίας, με το επιχείρημα ότι μια πλήρως αποτελεσματική αγορά θα μπορούσε να καθορίσει
τιμές για όλα τα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, και έτσι καθένας που κάνει
χρήση αυτών να καταβάλλει και το αντίστοιχο τίμημα.
Κάτι τέτοιο θα μπορούσε πράγματι να συμβεί, π.χ. για τις υπηρεσίες υγείας
και εκπαίδευσης. Καθένας λοιπόν που κάνει χρήση αυτών των υπηρεσιών
θα μπορούσε να καταβάλλει το ανάλογο τίμημα, που θα είναι σε αντιστοιχία των μισθών των δασκάλων, των καθηγητών, των γιατρών και νοσοκόμων, των χρησιμοποιούμενων υλικών και εγκαταστάσεων κ.λπ.
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Πώς, όμως, θα μπορούσε να ορισθεί τιμή για την ανάγκη προστασίας από
εξωτερικούς εχθρούς, για το αγαθό της ασφάλειας που πρέπει να νοιώθουν
οι πολίτες όσον αφορά τη ζωή και την περιουσία τους, την προστασία του
περιβάλλοντος και τόσα άλλα;
Ο καθορισμός τιμής στις περιπτώσεις αυτές είναι ανέφικτος και ανεφάρμοστος. Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις της υγείας και εκπαίδευσης, η
τιμολόγηση των σχετικών υπηρεσιών θα απέκλειε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ενδεείς και ανήμπορους, θα στερούσε την κοινωνία από την ανάδειξη ταλαντούχων νέων και θα οδηγούσε τελικά σε κοινωνίες με διακρίσεις και στη σπατάλη πολύτιμων για την επιβίωση των κοινωνιών ανθρώπινων πόρων με ικανότητες και διάθεση για προσφορά.
Στο οπλοστάσιο των επιχειρημάτων για την αναγκαιότητα των φόρων προστέθηκαν και οι απόψεις των οπαδών του Keynes, για την ανάγκη εξυπηρέτησης και άλλων ευρύτερων στόχων μέσω της εφαρμογής της κατάλληλης δημοσιονομικής πολιτικής.
Έτσι, σε περιόδους ύφεσης, η κεϋνσιακή θεωρία προτείνει τη διενέργεια
δαπανών εκ μέρους του κράτους για την επιτάχυνση του ρυθμού της οικονομικής ανάπτυξης και την αύξηση του πραγματικού εθνικού εισοδήματος.
Τέλος, μέσω της αυξομείωσης των φορολογικών συντελεστών, οι δημοσιονομικές αρχές μπορούν να βοηθήσουν την οικονομία να οδηγηθεί στο επίπεδο της πλήρους απασχόλησης χωρίς πληθωρισμό.

10.2 Διάκριση των φόρων
Μία βασική διάκριση και ταξινόμηση που γίνεται στις διάφορες κατηγορίες
φόρων είναι εκείνη που τους κατατάσσει σε άμεσους και έμμεσους φόρους.
Άμεσοι είναι οι φόροι που επιβαρύνουν κατά τρόπο άμεσο και εμφανή τους
φορολογούμενους και επιβάλλονται πάνω σε μεγέθη που προσδιορίζουν με
μοναδικό και αποκλειστικό τρόπο τη φοροδοτική ικανότητα καθενός φορολογούμενου διακεκριμένα.
Για παράδειγμα, το εισόδημα που λαμβάνει ένας μισθωτός από την εργασία
του, καθώς και άλλες πηγές εισοδήματος προσδιορίζουν με τρόπο απόλυτο
και άμεσο τη φοροδοτική ικανότητα του συγκεκριμένου φορολογούμενου.
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Το ίδιο συμβαίνει και με την ακίνητη περιουσία που κατέχουν οι φορολο-

Το φορολογικό περιβάλλον της επιχείρησης

γούμενοι ή τα κέρδη που πραγματοποιούν οι πάσης φύσεως και μορφής
εταιρείες. Η περιουσία ή τα κέρδη αφορούν συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα.
Αντίθετα, στην περίπτωση αγοράς ενός αναψυκτικού ή μιας σοκολάτας το
ίδιο ποσό φόρου (ΦΠΑ), που περιέχεται στην τιμή, πληρώνει τόσο ένας πολύ
πλούσιος όσο και ένας πολύ φτωχός. Ο φόρος λοιπόν που περιέχεται στην
τιμή δεν έχει υπολογισθεί με βάση τη φοροδοτική ικανότητα των αγοραστών, αλλά με βάση την πράξη της αγοράς και μόνο, που αποτελεί μια
ένδειξη, ένα έμμεσο τεκμήριο της φοροδοτικής τους ικανότητας.
Οι φόροι της κατηγορίας αυτής, που στηρίζονται όχι στην ίδια τη φοροδοτική ικανότητα των φορολογούμενων, αλλά σε πράξεις που αποτελούν εξωτερίκευση της ικανότητας αυτής, λέγονται έμμεσοι φόροι και είναι οι φόροι
κυρίως κατανάλωσης-συναλλαγών.
Στους άμεσους φόρους οι φορολογούμενοι έρχονται σε άμεση, απευθείας
επικοινωνία με τις φορολογικές αρχές, ενώ στους έμμεσους φόρους η επικοινωνία αυτή γίνεται μέσω τρίτων και συγκεκριμένα, στα παραδείγματα
που αναφέραμε, μέσω του super-market που έκανε την πώληση των αναψυκτικών και της σοκολάτας. Οι καταναλωτές δηλαδή πληρώνουν στο supermarket το φόρο που είναι ενσωματωμένος στην τιμή και το super-market
στη συνέχεια αποδίδει το φόρο στο Δημόσιο (Βλέπε στη συνέχεια την παράγραφο 10.3 περί ΦΠΑ).
Εξαιτίας της ιδιότητας που αναφέραμε, οι άμεσοι φόροι είναι επώδυνοι για
τους φορολογούμενους, επειδή το βάρος τους αφενός μεν το νοιώθουν και
αφετέρου δεν μπορούν να το αποφύγουν, δηλαδή το εντελώς αντίθετο με
αυτό που συμβαίνει με τους έμμεσους φόρους. Έτσι, όταν κάνουμε λόγο για
φοροδιαφυγή αναφερόμασθε κυρίως στους άμεσους φόρους.
Οι άμεσοι φόροι διακρίνονται περαιτέρω σε φόρους εισοδήματος και φόρους
κεφαλαίου.
Οι φόροι εισοδήματος διαιρούνται σε φόρους εισοδήματος των φυσικών
προσώπων και φόρους εισοδήματος των νομικών προσώπων.
Ο φόρος κατοχής περιουσίας, που είναι ο κύριος φόρος κεφαλαίου, επιβάλλεται στο σύνολο της αξίας του κεφαλαίου που ανήκει στους φορολογούμενους και έχει κυρίως ανταποδοτικό χαρακτήρα, αφού ο κάθε φορολογούμενος οφείλει να συμμετάσχει στη δαπάνη που υποβάλλεται το Κράτος
για την προστασία και διαφύλαξη της ατομικής ιδιοκτησίας, όπως δαπάνη
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οργάνωσης Κτηματολογίου και Υποθηκοφυλακείων, λειτουργία Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατασκευή και συντήρηση όδων κ.λπ.

Φόροι

άμεσοι

φόροι
εισοδήματος
φυσικών
νομικών
προσώπων προσώπων

έμμεσοι φόροι
κατανάλωσης
φόροι
κεφαλαίου

γενικοί

ειδικοί

ΦΠΑ

βενζίνης,
αυτοκινήτων,
χαρτοσήμου,
κ.λπ.

κατοχής
κληρονομιών,
περιουσίας
δωρεών,
(ΕΝΦΙΑ) μεταβιβάσεων

Στους φόρους κεφαλαίου ανήκει, επίσης, και ο φόρος κληρονομιάς, φόρος
που επιβάλλεται στην περιουσία που κληρονομεί κάποιος από τους γονείς
του ή άλλα συγγενικά ή μη πρόσωπα. Τέλος, στους φόρους κεφαλαίου περιλαμβάνεται και ο φόρος δωρεών που επιβάλλεται στην περιουσία, σε είδος
ή σε χρήμα, που λαμβάνει κάποιος από ένα άλλο πρόσωπο, χωρίς να καταβάλει αντάλλαγμα.
Από το σύνολο των φόρων, σημαντική θέση στη ζωή των επιχειρήσεων κατέχουν ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), καθώς και ο φόρος εισοδήματος,
θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε διεξοδικά στις επόμενες παραγράφους.
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Οι άλλοι φόροι δεν παρουσιάζουν κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από λογιστική άποψη, όταν δε οι επιχειρήσεις καταβάλλουν τέτοιους φόρους, χρεώνουν απευθείας έναν από τους υπολογαριασμούς του 63 «Φόροι-τέλη».
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Παρά δειγμα 1
Έστω ότι μια επιχείρηση κλήθηκε να καταβάλει τέλη κυκλοφορίας
έτους 2013 € 1.800 για δύο επιβατικά αυτοκίνητα που έχει στην
κατοχή της και € 500 για ένα φορτηγό.
Μετά την καταβολή των ποσών, η επιχείρηση οφείλει να διενεργήσει
την ακόλουθη εγγραφή:
Χ 63.03.00
		
Χ 63.03.01
		
Π 38.00

Τέλη κυκλοφορίας
επιβατικών αυτοκινήτων
1.800
Τέλη κυκλοφορίας
φορτηγών αυτοκινήτων
500
Ταμείο		

2.300

Αιτιολογία: Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2013.

Παρά δειγμα 2
Έστω ότι στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος μιας επιχείρησης περιόδου 30.5.2014 -27.7.2014 περιλαμβάνονται τα εξής ποσά:
α. για ηλεκτρικό ρεύμα
β. για ΦΠΑ επί του ηλεκτρικού ρεύματος
γ. για δημοτικούς φόρους και τέλη

Σύνολο

€ 420
€ 42
€ 180
€ 642

Τα ανωτέρω ποσά είναι διαφορετικής προέλευσης και η επιχείρηση
οφείλει να τα εμφανίσει αναλυτικά ως εξής:
Χ
Χ
Χ
Π

62.00
54.00
63.04
38.00

Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής
420
ΦΠΑ
42
Δημοτικοί φόροι-τέλη
180
Ταμείο		

642

Αιτιολογία: Εξόφληση λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος περιόδου
30.5.2014 - 27.7.2014.
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η σύνθεση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού της Ελλάδος για τα έτη 2012-2014. Βασική πηγή
των εσόδων αποτελούν οι άμεσοι και οι έμμεσοι φόροι, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 26% περίπου του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) και για
τα τρία έτη.
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Στοιχεία εσόδων κρατικού προϋπολογισμού
(ποσά σε εκατ.ευρώ)
2014
Κατηγορίες εσόδων
Α Τακτικά έσοδα
Ι

Άμεσοι φόροι
1 Φόρος εισοδήματος

Ποσά

%

48.705
21.574

2013
Ποσά

%

46.854
39

19.884

2012
Ποσά
49.661

38

21.096

12.908

11.575

13.311

Φυσικών προσώπων

6.880

7.982

9.970

Νομικών προσώπων

3.891

1.640

1.715

Ειδικών κατηγοριών

2.137

1.953

1.627

2 Φόροι περιουσίας

3.937

2.784

2.857

3 Λοιποί

4.729

5.525

4.929

ΙΙ Έμμεσοι φόροι

24.087

1 ΦΠΑ

44

24.519

47

26.083

13.533

13.644

14.956

2 Ενεργειακών
προϊόντων

4.384

4.277

4.464

3 Καπνού κ.λπ.

2.990

3.056

3.114

4 Τέλη κυκλοφορίας
οχημάτων

1.057

1.100

1.305

5 Λοιποί

2.123

2.442

2.244

ΙΙΙ Λοιπά τακτικά έσοδα
Β Μη τακτικά έσοδα
Γ Επιστροφές εσόδων
Δ Εισροές από ΕΕ
Ε Λοιπά
Σύνολο εσόδων
ΑΕΠ
Σύνολο τακτικών εσόδων
ως ποσοστό του ΑΕΠ

%
41

50

3.044

6

2.451

5

2.482

5

3.547

6

4.067

8

1.820

3

(2.789)

(5)

(3.624)

(7)

(3.323)

(6)

4.802

9

4.936

9

3.435

7

430

1

285

-

181

-

54.695 100

52.518 100

51.774 100

183.089

182.911

193.749

26,6%

25,6%

25,6%

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, Κρατικός Προϋπολογισμός 2014
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10.3 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που ισχύει από 1.1.1987 είναι γενικός έμμεσος φόρος και επιβαρύνει την εγχώρια τελική κατανάλωση. Επιβάλλεται σε όλα τα στάδια παραγωγικής διαδικασίας και επιβαρύνει κάθε
φορά την προστιθέμενη αξία κάθε σταδίου και κατά τον ίδιο τρόπο αγαθά
και υπηρεσίες. Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ είναι 23%. Ωστόσο, ορισμένα
αγαθά και υπηρεσίες που αναφέρονται συγκεκριμένα στον νόμο υπάγονται
στον μειωμένο συντελεστή 13%.
Επιπλέον, για ορισμένα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένες δασμολογικές
κλάσεις (π.χ. βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά), ο μειωμένος συντελεστής
περιορίζεται κατά 50% και διαμορφώνεται στο 6,5%.
Ο νόμος προβλέπει ότι οι ανωτέρω συντελεστές μειώνονται κατά 30%, αν,
υπό προϋποθέσεις, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες παραδίδονται ή παρέχονται
στα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων.
Για να κατανοήσουμε τον όλο μηχανισμό λειτουργίας του ΦΠΑ, ας υποθέσουμε ότι:
α. ένας αμπελοκαλλιεργητής παραδίδει σε μια οινοποιία 1.000 κιλά σταφύλια προς € 0,25 ανά κιλό πλέον ΦΠΑ 23%. Οι απλοί αγρότες δεν υπάγονται
στο καθεστώς του ΦΠΑ. Για την ενότητα του παραδείγματος, θεωρούμε ότι
ο συγκεκριμένος αγρότης έχει οργανωμένη γεωργική επιχείρηση που τηρεί
λογιστικά βιβλία, οπότε υπάγεται και στο καθεστώς του ΦΠΑ.
β. η οινοποιία επεξεργάζεται τα σταφύλια και παράγει μούστο κιλά 650.
Ο μούστος ωριμάζει για 6 μήνες σε δρύινα βαρέλια και στη συνέχεια εμφιαλώνεται σε 867 μπουκάλια των 0,75 lt (650 κιλά: 0,75 lt/κιλό) και παραμένει για παλαίωση για 1,5 περίπου χρόνο.
γ. τα 867 μπουκάλια πωλούνται στη συνέχεια σε κάβα προς € 5 ανά φιάλη
πλέον ΦΠΑ 23% 1.
δ. τέλος, η κάβα πωλεί τα 867 μπουκάλια σε πελάτες της προς € 9 ανά
φιάλη πλέον ΦΠΑ 23% 2.
1. Θεωρούμε ότι στην τιμή των € 5 ανά φιάλη περιλαμβάνεται μόνο η αξία του μούστου και όχι η αξία
της φιάλης, του φελλού κ.λπ.
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2. Οι τελικοί καταναλωτές, σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε, θα πληρώσουν τελικά για κάθε
φιάλη € 11(€ 9.598:867).
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Με βάση τα δεδομένα του παραδείγματος, μπορούμε να παρουσιάσουμε
με το σχήμα που ακολουθεί το όλο κύκλωμα παραγωγής και εμπορίας.
αμπελοκαλλιεργητής

οινοποιία

τελικοί
καταναλωτές

κάβα

1000×0,25

867×5

867×9

€ 250

€ 4.335

€ 7.803

προστιθέμενη
αξία € 250

προστιθέμενη
αξία € 4.085

προστιθέμενη
αξία € 3.468

ΦΠΑ 57

ΦΠΑ 940

ΦΠΑ 798

Θα καταβάλλουν για:
-

προστιθέμενη αξία: 250 + 4.085 + 3.468 = 7.803

-

ΦΠΑ:

57 + 940 + 798 = 1.795

		

9.598

Στη συνέχεια, καταγράφουμε το λογιστικό χειρισμό που θα γίνει από τη
γεωργική επιχείρηση, την οινοποιητική βιομηχανία, καθώς και την εμπορική
επιχείρηση της κάβας.
α. εγγραφές γεωργικής επιχείρησης
Χ
Π
Π

38.00
Ταμείο
307
71.00
Πωλήσεις σταφυλιών		
54.00.002 ΦΠΑ εκροών *		

250
57

Αιτιολογία: Πώληση σταφυλιών.
*

Βλέπε στη συνέχεια τις παρατηρήσεις για την οινοποιητική βιομηχανία.
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β. εγγραφές οινοποιητικής επιχείρησης
1/20.9.2012
Χ

24.00

Πρώτες ύλες/σταφύλια

Χ

54.00.001

ΦΠΑ εισροών

Π

38.00

Ταμείο		

(α)

250
57
307

Αιτιολογία: Αγορά 1.000 κιλών σταφυλιών με € 0,25 ανά κιλό.
2/10.1.2014
Χ

38.00

Ταμείο

5.332

Π

71.00

Πωλήσεις προϊόντων		

Π

54.00.002

ΦΠΑ

εκροών (β)		

4.335
997

Αιτιολογία: Πώληση 867 φιαλών προς € 5 ανά φιάλη πλέον ΦΠΑ.
3/20.2.2014
Χ
Π
Π

54.00.002
54.00.001
38.00

ΦΠΑ εκροών
997
ΦΠΑ εισροών		
Ταμείο (γ)		

57
940

Αιτιολογία: Απόδοση ΦΠΑ.
(α)

Όταν αγοράζουμε αγαθά και υπηρεσίες, όπως στην προκειμένη
περίπτωση που έχουμε αγορά εμπορευμάτων, καταβάλλουμε
ΦΠΑ, τον οποίον θα καλούμε στο εξής ΦΠΑ εισροών.

(β)

Όταν πουλάμε αγαθά και υπηρεσίες, όπως στην προκειμένη περίπτωση έχουμε πώληση εμπορευμάτων, εισπράττουμε από τον
αγοραστή – εδώ τους πελάτες – ΦΠΑ, τον οποίον θα καλούμε
στο εξής ΦΠΑ εκροών.

(γ)

Ο μεν ΦΠΑ εισροών θεωρείται ότι αποτελεί απαίτηση κατά των
φορολογικών αρχών, ο δε ΦΠΑ εκροών υποχρέωση.
Όταν οι επιχειρήσεις συντάσσουν την περιοδική δήλωση ΦΠΑ,
συμψηφίζουν στο ΦΠΑ που πρέπει να αποδώσουν το ΦΠΑ που
έχουν να λαμβάνουν και αποδίδουν στο Δημόσιο τη διαφορά.
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Στην περίπτωσή μας, η επιχείρηση οφείλει τελικά να καταβάλλει
€ 940, που είναι η διαφορά μεταξύ ΦΠΑ εκροών (€ 997) και ΦΠΑ
εισροών (€ 57). Μερικές φορές ο χρεωστικός ΦΠΑ είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο πιστωτικό, οπότε η επιχείρηση δικαιούται να της επιστραφεί η διαφορά ή να τη συμψηφίσει με χρεωστικό ΦΠΑ της αμέσως επόμενης ημερολογιακά περιοδικής
δήλωσης.
γ. εγγραφές της εμπορικής επιχείρησης της κάβας
1/10.1.2014
Χ

20.00

Εμπορεύματα/κρασιά

4.335

Χ

54.00.001

ΦΠΑ εισροών

Π

38.00

Ταμείο		

997
5.332

Αιτιολογία: Αγορά 867 φιαλών κρασιού.
2/15.2.2014
Χ

38.00

Π 70.00
		
Π

Ταμείο

9.598

Πωλήσεις εμπορευμάτων
/κρασιά		

7.803

54.00.002 ΦΠΑ εκροών		

1.795

Αιτιολογία: Πώληση σε πελάτες 867 φιαλών κρασιού.
3/20.3.2014
Χ

54.00.002 ΦΠΑ εκροών

1.795

Π

54.00.001

ΦΠΑ εισροών		

997

Π

38.00

Ταμείο		

798

Αιτιολογία: Περιοδική δήλωση και απόδοση ΦΠΑ.
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Ο ΦΠΑ εισροών δεν αποτελεί για τις επιχειρήσεις κόστος, γιατί τον
συμψηφίζουν με τον ΦΠΑ των εκροών. Αντίθετα, ο ΦΠΑ αποτελεί
σοβαρή επιβάρυνση (κόστος) για τους τελικούς καταναλωτές.
Ακολουθούν οι δηλώσεις ΦΠΑ που οφείλει να κάνει η επιχείρηση της κάβας
μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2014 για το μήνα Ιανουάριο 2014, όπου ο ΦΠΑ
είναι πιστωτικός, καθώς και μέχρι τα τέλη του μηνός Μαρτίου 2014 για το
μήνα Φεβρουάριο 2014, όπου προκύπτει ποσό ΦΠΑ € 798 προς απόδοση.
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Όπως ήδη σημειώσαμε, ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του φόρου
προστιθέμενης αξίας είναι το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών από
τον φόρο εκροών. Ωστόσο, αυτό το δικαίωμα υπόκειται σε περιορισμούς.
Συγκεκριμένα, προϋπόθεση για την έκπτωση του ΦΠΑ με τον οποίο επιβαρύνονται η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, είναι ότι τα αγαθά
και οι υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων
που υπάγονται σε ΦΠΑ για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του
φόρου εισροών. Αντίθετα, αν ο υποκείμενος στον ΦΠΑ ενεργεί και πράξεις
απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ, για τις οποίες δεν προβλέπεται έκπτωση του
φόρου (π.χ. γιατρός, εκπαιδευτήριο κ.λπ.), δεν μπορεί να εκπέσει τον φόρο
εισροών ο οποίος επιβάρυνε τις απαλλασσόμενες δραστηριότητες. Έτσι, το
δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών περιορίζεται αναλογικά με βάση το
ποσοστό που προκύπτει από το κλάσμα που έχει ως αριθμητή τα υπαγόμενα σε ΦΠΑ έσοδα και παρονομαστή το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων
(pro rata μέθοδος επί των κοινών δαπανών).

Παρά δειγμα
Η τράπεζα Α πραγματοποίησε κατά το Σεπτέμβριο 2014 έσοδα από
τόκους δανείων και προμήθειες συνολικού ποσού € 100.000.000, καθώς
και έσοδα από την πώληση βιβλίων € 20.000 πλέον ΦΠΑ € 1.300. Κατά
το ίδιο διάστημα η τράπεζα πραγματοποίησε τα ακόλουθα έξοδα:
Είδη εξόδων
Ποσό
• Εκτύπωση βιβλιαρίων καταθέσεων
50.000
• Κόστος εκτύπωσης βιβλίων
4.000
• Κοινές δαπάνες (ενοίκια, φως, νερό κ.λπ.) 6.000

ΦΠΑ Σύνολο
3.250 53.250
260 4.260
700 6.700

Με δεδομένο ότι οι μεν τραπεζικές δραστηριότητες απαλλάσσονται,
οι δε εκδοτικές δραστηριότητες υπάγονται στο ΦΠΑ, ο υπολογισμός
του οφειλόμενου φόρου για το Σεπτέμβριο 2014 έχει ως εξής:
- ΦΠΑ εκροών		
1.300
- Μείον: α. ΦΠΑ εισροών
(260)
β. ΦΠΑ κοινών δαπανών
(7)
(267)
Οφειλόμενος ΦΠΑ		
1.033
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Σημειώσεις
α. Το ποσοστό έκπτωσης του ΦΠΑ επί των κοινών δαπανών ανέρχεται σε 0,02% (20.000/(100.000.000+20.000)), σύμφωνα όμως με
το νόμο στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα, δηλαδή
1%, οπότε η έκπτωση του ΦΠΑ ανέρχεται σε € 7 (€ 700×1%).
β. Τα υπόλοιπα ποσά ΦΠΑ εισροών αποτελούν κόστος για την τράπεζα, η οποία κατά την καταβολή των σχετικών ποσών θα διενεργήσει τις ακόλουθες εγγραφές:
1/12.9.2014
Χ
Χ
Π

64.07
63.98
38.00

Έντυπα και γραφική ύλη
50.000
ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος
3.250
Ταμείο		

53.250

Αιτιολογία: Προμήθεια βιβλιαρίων καταθέσεων ως το 783/12.9.2014
Τιμ. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ.
Παρατηρούμε ότι το ποσό των € 3.250 που αντιπροσωπεύει τον ΦΠΑ
του τιμολογίου καταχωρήθηκε ως έξοδο και δεν εμφανίσθηκε ως απαίτηση κατά του Δημοσίου.
Κατά την καταχώρηση των κοινών δαπανών του μηνός Σεπτεμβρίου
2014, θα γίνονται λογιστικές εγγραφές που θα έχουν την ακόλουθη
μορφή:
.../...9.2014
Χ
Χ
Χ
Χ
Π

62….
62….
62….
54.00
38.00

Ενοίκια
Φωτισμός
6.000
Ύδρευση
ΦΠΑ κοινών δαπανών
700
Ταμείο		

6.700

Στο τέλος του μήνα θα πρέπει να γίνει η εξής επιπλέον εγγραφή:
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…/30.9.2014
Χ
Π

63.98
54.00

ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος
693
ΦΠΑ κοινών δαπανών		

693

Αιτιολογία: ΦΠΑ κοινών δαπανών μηνός Σεπτεμβρίου 2014 που δεν
αναγνωρίζεται για έκπτωση.

10.4 Ο φόρος εισοδήματος (τρέχων και

αναβαλλόμενος)

Όπως τα φυσικά πρόσωπα, έτσι και τα νομικά πρόσωπα των επιχειρήσεων
είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν κάθε χρόνο στην εφορία τους δήλωση
φόρου εισοδήματος και να καταβάλλουν το φόρο που τους αναλογεί με βάση
τη δήλωση.
Αν θεωρήσουμε ως δεδομένο το ποσοστό του φόρου εισοδήματος, για τον
υπολογισμό του ύψους του φόρου που πρέπει να πληρωθεί, το επόμενο κρίσιμο θέμα είναι ο προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού του φόρου.
Και το θέμα αυτό όμως δεν θα παρουσίαζε κανένα ενδιαφέρον, αν ως βάση
για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνονταν υπόψη τα κέρδη που προκύπτουν από τον ισολογισμό της κάθε επιχείρησης.
Για λόγους που θα εκθέσουμε στη συνέχεια, αυτό δεν συμβαίνει πάντα,
αφού από το πλέγμα των νόμων που θεσπίζουν και τις εγκυκλίους που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές σε κάθε χώρα, προκαλείται πολλές φορές απόκλιση μεταξύ του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος.
Οι αποκλίσεις αυτές έχουν ως αφετηρία δύο διαφορετικές πηγές προέλευσης:
α. μόνιμες διαφορές (permanent differences)
Μόνιμες ή οριστικές καλούμε τις διαφορές οι οποίες δεν πρόκειται να τακτοποιηθούν στο μέλλον.
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Παρά δειγμα 1
Μια εταιρεία πληρώνει εκπρόθεσμα τις οφειλές της στο ΙΚΑ ή στις
φορολογικές αρχές, με αποτέλεσμα να της επιβληθεί πρόστιμο.
Το πρόστιμο αυτό η εταιρεία, αφού το πλήρωσε, είναι υποχρεωμένη
και να το καταχωρήσει στα λογιστικά της βιβλία, πράγμα που σημαίνει ότι το ποσό θα επηρεάσει τα λογιστικά κέρδη της εταιρείας.
Οι φορολογικές αρχές για το συγκεκριμένο θέμα έχουν διαφορετική
άποψη. Θεωρούν ότι για σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου
εισοδήματος, η δαπάνη αυτή δεν πρέπει να αφαιρεθεί από τα έσοδα
και αυτό γιατί, αν αφαιρούνταν, το συνολικό πρόστιμο στην ουσία θα
μειωνόταν, επειδή θα αποτελούσε εκπεστέα από το εισόδημα δαπάνη.
Περιπτώσεις σαν αυτή που αναφέραμε ονομάζονται από τις φορολογικές αρχές λογιστικές διαφορές.

Παρά δειγμα 2
Μέσα στο πλαίσιο προώθησης των πωλήσεων, μια εταιρεία κάνει δώρο
στη σύζυγο ενός πελάτη της ένα ακριβό κόσμημα.
Το ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά του κοσμήματος θα πρέπει
να καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και θα επηρεάσει έτσι το λογιστικό της αποτέλεσμα.
Για φορολογικούς σκοπούς όμως η σχετική δαπάνη μπορεί να μην αναγνωρισθεί, μερικά ή ολικά, γεγονός που θα προκαλέσει διάσταση
μεταξύ λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος, δημιουργώντας,
όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα, λογιστική διαφορά.
Η μόνη διαφορά μεταξύ της περιπτώσεως του παραδείγματος 1 και
εκείνης του παραδείγματος 2 είναι ότι, στην πρώτη περίπτωση, οι
φορολογικές διατάξεις για το αν αποτελεί λογιστική διαφορά ή όχι,
είναι απόλυτα σαφείς, ενώ, στη δεύτερη περίπτωση, αποτελεί κυρίως
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θέμα υποκειμενικής κρίσης του υπαλλήλου της εφορίας, που θα κληθεί να λάβει τη σχετική απόφαση.
Στο παράδειγμα που ακολουθεί, γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση των
κονδυλίων που επηρεάζουν τόσο το λογιστικό όσο και το φορολογικό αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης επιχείρησης για το έτος 2013.
Λογιστικό
αποτέλεσμα
- Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων

Φορολογικό
αποτέλεσμα

70.000

70.000

- Μείον: (1) κόστος πωληθέντων

(32.000)

(32.000)

(2) αποσβέσεις

(4.200)

(4.200)

(16.000)

(16.000)

(3) μισθοί και εργοδοτικές εισφορές
(4) φορολογικά πρόστιμα

(400)

-(α)

(5) επιχειρηματικά δώρα

(3.800)

(1.200)(β)

(6) λοιπά γενικά έξοδα

(2.600)

(2.600)

11.000

14.000

- Κέρδη προς φορολόγηση

Παρατηρούμε ότι το φορολογικό αποτέλεσμα της επιχείρησης είναι μεγαλύτερο από το λογιστικό κατά € 3.000 και αυτό διότι:
(α)

ποσό € 400 αφορά φορολογικά πρόστιμα τα οποία, σύμφωνα με τις
φορολογικές διατάξεις, δεν αφαιρούνται από τα φορολογητέα έσοδα,

(β)

ποσό € 2.600 αποτελεί λογιστική διαφορά μεταξύ που ποσού που κατέβαλε η επιχείρηση για επιχειρηματικά δώρα (€ 3.800) και του ποσού
που αναγνώρισε ο φορολογικός έλεγχος ότι πρέπει τελικά να εκπεσθεί
από το φορολογητέο εισόδημα (€ 1.200).

Έτσι, ο φόρος εισοδήματος θα υπολογισθεί πάνω στο ποσό των € 14.000,
που αποτελεί το φορολογητέο εισόδημα, και ο φόρος που θα κληθεί να καταβάλλει η επιχείρηση με συντελεστή 25% ανέρχεται σε € 3.500 (14.000 × 25%).
β. προσωρινές διαφορές (temporary differences)
Σε αντίθεση με τις μόνιμες διαφορές, που γνωρίσαμε στην προηγούμενη παράγραφο, οι διαφορές που θα εξετάσουμε στη συνέχεια μεταξύ λογιστικού και
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φορολογικού αποτελέσματος έχουν προσωρινό χαρακτήρα, με την έννοια ότι
μια θετική ή αρνητική διαφορά που δημιουργείται σε μια χρονική περίοδο
γίνεται αρνητική ή θετική διαφορά, αντίστοιχα, σε επόμενες περιόδους.
Λόγω του ιδιαίτερα τεχνικού χαρακτήρα του θέματος, θα το αναπτύξουμε
με τη βοήθεια του παραδείγματος που ακολουθεί:

Παρά δειγμα
Έστω ότι η ξενοδοχειακή επιχείρηση ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΕ, που εδρεύει
στην Κομοτηνή, προβαίνει την 1.1.2013 στην αγορά ηλεκτρονικών
υπολογιστών αξίας € 4.000.
Οι φορολογικές αρχές δίνουν τη δυνατότητα στην επιχείρηση να αποσβέσει την επένδυση σε ένα έτος, ενώ σύμφωνα με τον ωφέλιμο χρόνο
ζωής τους οι υπολογιστές θα πρέπει να αποσβεσθούν σε τέσσερα
έτη.
Έστω ότι ο φορολογικός συντελεστής είναι 25%.
Έστω ακόμη ότι τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων της ανωτέρω
ξενοδοχειακής επιχείρησης είναι €6.000 για κάθε ένα από τα τέσσερα έτη που μας ενδιαφέρουν, δηλαδή τα 2013, 2014, 2015 και 2016.
Για το χειρισμό του θέματος, βρίσκουμε πρώτα το φόρο που θα πρέπει να
πληρώσει η επιχείρηση κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών, συντάσσοντας το φορολογικό ισολογισμό της.
2013
2014 2015 2016
- Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων

6.000

6.000

6.000

6.000

(4.000)

-

-

-

- Κέρδη προς φορολόγηση

2.000

6.000

6.000

6.000

- Φόρος που αναλογεί με 25%

(500) (1.500) (1.500) (1.500)

- Κέρδη μετά το φόρο

1.500

- Μείον: αποσβέσεις για
φορολογικούς λόγους
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4.500

4.500

Στη συνέχεια, με βάση τα δεδομένα του φόρου εισοδήματος που προέκυψαν, συντάσσουμε το λογιστικό ισολογισμό της εταιρείας.
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(εκδοχή α΄)
- Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων
- Μείον: αποσβέσεις για λογιστικούς
λόγους

2013

2014

2015

2016

6000

6.000

6.000

6.000

(1.000) (1.000) (1.000) (1.000)

- Μείον: φόρος που αναλογεί

(500) (1.500) (1.500) (1.500)

- Κέρδη μετά το φόρο

4.500

3.500

3.500

3.500

Παρατηρούμε ότι ο ισολογισμός της επιχείρησης υφίσταται διαχρονικά μια
παραμόρφωση εξαιτίας του φορολογικού κινήτρου που έχει λάβει από τις
φορολογικές αρχές.
Συγκεκριμένα, τα κέρδη, ενώ προ φόρων και αποσβέσεων είναι τα ίδια για
κάθε ένα έτος, δηλαδή € 6.000, μετά από την αφαίρεση των αποσβέσεων
και των φόρων καταλήγουν να διαφέρουν. Συγκεριμένα, το μεν 2013, που
αναγνώρισε φορολογικά το σύνολο των αποσβέσεων, τα κέρδη αυτά είναι
€ 4.500, ενώ τα υπόλοιπα τρία έτη, στα οποία δεν υπάρχουν αποσβέσεις
που να εκπίπτουν φορολογικά, τα αντίστοιχα κέρδη είναι € 3.500 λόγω της
αυξημένης φορολογίας.
Αν υποθέσουμε ότι τα μεγέθη αφορούν μια εισηγμένη στο Χρηματιστήριο
εταιρεία, οι μέτοχοι της εταιρείας αυτής θα δοκιμάσουν δυσάρεστη έκπληξη,
βλέποντας τα πενιχρά κέρδη που πραγματοποίησε η εταιρεία, και η μια
πιθανή τους αντίδραση θα είναι να τρέξουν να πουλήσουν τις μετοχές που
κατέχουν, με αποτέλεσμα η τιμή της μετοχής να πέσει και να υποστούν
μεγάλη ζημία.
Ας φαντασθούμε περαιτέρω ότι η εισηγμένη εταιρεία είναι πολύ μεγάλη και
αντίστοιχα πολύ μεγάλα τα μεγέθη της. Οι μέτοχοι από λάθος λογιστικούς
χειρισμούς μπορεί να χάσουν μεγάλο μέρος της περιουσίας τους.
Τι πράγματι έχει συμβεί;
Για να αντιληφθούμε το τι πράγματι έχει συμβεί, θα συντάξουμε το λογιστικό ισολογισμό της εταιρείας, υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει κανένα φορολογικό κίνητρο.
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(εκδοχή β΄)
- Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων
- Μείον: αποσβέσεις για λογιστικούς
λόγους
- Κέρδη προς φορολόγηση
- Φόρος που αναλογεί με 25%
- Κέρδη μετά το φόρο

2013

2014

2015

2016

6000

6.000

6.000

6.000

(1.000) (1.000) (1.000) (1.000)
5.000

5.000

5.000

5.000

(1.250) (1.250) (1.250) (1.250)
3.750

3.750

3.750

3.750

Παρατηρούμε ότι τα μετά από φόρους κέρδη της εταιρείας τόσο με το φορολογικό κίνητρο όσο και χωρίς αυτό είναι συνολικά για τα τέσσερα έτη
€ 15.000, που προκύπτουν ως εξής:
- Σύνολο κερδών τεσσάρων ετών 4 × 6.000

24.000

- Μείον: σύνολο αποσβέσεων τεσσάρων ετών

(4.000)

- Κέρδη προς φορολόγηση

20.000

- Φόρος που αναλογεί με 25%

(5.000)

- Κέρδη μετά το φόρο

15.000

Η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο προσεγγίσεων είναι η χρονική κατανομή
του φορολογικού βάρους. Ο συνολικός φόρος είναι ο ίδιος και στις δύο περιπτώσεις (€ 5.000), αλλά τον πρώτο δύσκολο χρόνο η επιχείρηση πληρώνει
λιγότερους φόρους κατά € 750 (1.250 - 500) και τα επόμενα τρία έτη περισσότερους φόρους κατά € 250 κάθε χρόνο (1.500 - 1.250), έχουμε δηλαδή
ταμειακή και μόνο επίδραση (cash flow effect).
Όπως όμως επανειλημμένα έχουμε τονίσει, για τον ακριβή προσδιορισμό του
αποτελέσματος μιας χρονικής περιόδου δεν πρέπει να μας επηρεάζει η ταμειακή εκδοχή των πραγμάτων, το πώς δηλαδή τακτοποιούνται ταμειακά τα
έσοδα και τα έξοδα μιας επιχείρησης, αλλά το πώς αυτά παράγονται.
Πρέπει δηλαδή να έχουμε πάντα υπόψη μας τη βασική αρχή της αντιπαράθεσης των εσόδων και εξόδων και τη μέθοδο των δεδουλευμένων, που αποτελεί απόρροια της αρχής αυτής.
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Στην προκειμένη περίπτωση, ο φόρος που αναλογεί στα λογιστικά κέρδη
π.χ. του έτους 2013 είναι € 1.250. Αυτό είναι το πραγματικό, το δεδουλευμένο έξοδο του φόρου· το ότι πληρώσαμε μόνο € 500 για τη χρονιά αυτή
είναι, όπως τονίσαμε, η ταμειακή άποψη των πραγμάτων.
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Και η διαφορά των € 750 (1.250-500) στο φόρο τι είναι;
Είναι το επιπλέον ποσό φόρου που πρέπει να αναγνωρίσουμε το έτος 2013
και να καταχωρήσουμε ως δαπάνη, προκειμένου η ταμειακή πλευρά του
φόρου να εξισωθεί με την πραγματική δαπάνη φόρου.
Έτσι, την 31.12.2013 θα γίνουν οι ακόλουθες εγγραφές:
1/31.12.2013
Χ 63.00
Π 54.07
		

Φόρος εισοδήματος (τρέχων)
500
Υποχρεώσεις για τρέχοντα
φόρο εισοδήματος (α)		

500

Αιτιολογία: Αναγνώριση δαπάνης για τρέχοντα φόρο εισοδήματος
έτους 2013.
2/31.12.2013
Χ 63.00
		
Π 45.98
		

Φόρος εισοδήματος
750
(αναβαλλόμενος) (β)
Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις (γ)		

750

Αιτιολογία: Αναγνώριση δαπάνης για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος έτους 2013.
(α)

(β)

(γ)

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος πρέπει να καταβληθεί άμεσα, μέσα
στις προθεσμίες που προβλέπει κάθε φορά η φορολογική νομοθεσία.
Με την πρόσθετη εγγραφή του αναβαλλόμενου φόρου, η δαπάνη
για φόρο εισοδήματος ανέρχεται πλέον στη σωστή λογιστική της
βάση των € 1.250 (500+750).
Ο λογαριασμός υποχρεώσεων 45.98 «Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους» θα κλείσει σταδιακά στα επόμενα τρία έτη
2014, 2015 και 2016, χρεούμενος κάθε φορά με το ποσό των € 250
και με αντίστοιχη πίστωση (μείωση) του λογαριασμού της δαπάνης φόρου, που από €1.500 θα προσαρμοσθεί πάλι στο σωστό
από λογιστική άποψη ποσό των €1.250.

(Βλέπε στη συνέχεια τις εγγραφές 3 και 4)
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Διευκρίνιση χρειάζεται, στην εγγραφή που κάναμε, ο πιστούμενος λογαριασμός. Γιατί άραγε έχει προκληθεί μια υποχρέωση της επιχείρησης από αναβαλλόμενους φόρους;
Μια τέτοια υποχρέωση πράγματι υφίσταται, αφού τις χρονιές 2014, 2015
και 2016, ενώ η επιχείρηση οφείλει σύμφωνα με τα λογιστικά της δεδομένα
(εκδοχή β΄) να πληρώσει για κάθε χρονιά φόρο € 1.250, θα αναγκασθεί να
καταβάλλει σύμφωνα με τους φορολογικούς ισολογισμούς της € 1.500, δηλ.
€ 250 παραπάνω για κάθε χρόνο, τακτοποιώντας έτσι σταδιακά την υποχρέωση που δημιούργησε το 2013.
Με βάση όσα αναπτύξαμε, οι εγγραφές που θα πρέπει να γίνουν την
31.12.2014 είναι οι ακόλουθες:
3/31.12.2014
Χ 63.00
Π 54.07
		

Φόρος εισοδήματος (τρέχων) (α) 1.500
Υποχρεώσεις για τρέχοντα		
φόρο εισοδήματος (β)		

1.500

Αιτιολογία: Αναγνώριση της δαπάνης για τρέχοντα φόρο εισοδήματος έτους 2014.
4/31.12.2014
Χ 45.98
		
Π 63.00
		

Αναβαλλόμενες φορολογικές
250
υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος (α)		
(αναβαλλόμενος)

250

Αιτιολογία: Μερική τακτοποίηση εγγραφής μας υπ’αριθμ.
2/31.12.2013.
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(α)

Η δαπάνη φόρου εισοδήματος για το 2014, αν λάβουμε υπόψη
και τις δύο εγγραφές (3) και (4), θα προσαρμοσθεί στο σωστό
από λογιστική άποψη ύψος των €1.250 (1.500-250), όπως δηλαδή
ήταν και το έτος 2013.

(β)

Η υποχρέωση για την καταβολή φόρου στο Δημόσιο θα αυξηθεί
σε €1.500 και έτσι θα φθάσει συνολικά και στα τέσσερα έτη το
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σωστό από λογιστική άποψη ποσό των €5.000 (κέρδη 20.000 ×
25%). Απλά, λόγω του φορολογικού κινήτρου θα καταβληθεί ποσό
€ 500 το 2013 και από €1.500 τα επόμενα τρία έτη.
Παρόμοιες εγγραφές με τις 3 και 4 θα πρέπει να γίνουν και για τα έτη
2015 και 2016.
Έτσι, με τις εγγραφές από 1 έως 4, η επιχείρηση επιτυγχάνει ταυτόχρονα
δύο σημαντικά πράγματα:
α. να εμφανίζει κάθε φορά την πραγματική δαπάνη φόρου, εξομαλύνοντας (ironing out) έτσι την εκάστοτε διαφορά μεταξύ δεδουλευμένου
και καταβαλλόμενου φόρου,
β. να αποτυπώνει λογιστικά την υποχρέωση ή την απαίτηση που έχει στο
τέλος κάθε έτους για την τακτοποίηση της εκάστοτε εναπομένουσας
διαφοράς.
Οι διαφορές σαν αυτή που αναφέραμε στο παράδειγμά μας λέγονται προσωρινές διαφορές (temporary differences) μεταξύ δεδουλευμένων και
καταβαλλόμενων φόρων εισοδήματος, επειδή τακτοποιούνται σε βάθος
χρόνου.
Η εικόνα που θα εμφανίζουν οι οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης,
μετά τη διενέργεια όλων των εγγραφών, έχει ως εξής:
- Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων
- Μείον: αποσβέσεις για λογιστικούς
λόγους
- Κέρδη προς φορολόγηση

2013

2014

2015

2016

6000

6.000

6.000

6.000

(1.000) (1.000) (1.000) (1.000)
5.000

5.000

5.000

5.000

- Φόρος εισοδήματος
- τρέχων

(500) (1.500) (1.500) (1.500)

- αναβαλλόμενος

(750)

250

250

250

3.750

3.750

3.750

3.750

- Κέρδη μετά από φόρους

Παρατηρούμε ότι ο αναβαλλόμενος φόρος οδηγεί πράγματι στην ακριβή
αποτύπωση του αποτελέσματος μετά από φόρους, η δε επιχείρηση επιτυγ-
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χάνει ταυτόχρονα να αξιοποιήσει το φορολογικό πλεονέκτημα που της προσφέρει η φορολογική νομοθεσία.
Επίσης, ο λογαριασμός «Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους», που
είναι λογαριασμός ισολογισμού, θα εμφανίζει διαχρονικά την ακόλουθη
εικόνα:
2013
2014
2015
2016
(750)

(500)

(250)

0

Ο λογαριασμός, όπως είδαμε, ανοίγει την 31.12.2013 με το ποσό των € 750,
αλλά κάθε χρόνο μειώνεται κατά € 250, με αποτέλεσμα να μηδενισθεί στο
τέλος του 2016.
Με βάση τα όσα εκθέσαμε ως τώρα, η συνολική δαπάνη (tax expense) για
φόρο εισοδήματος μιας επιχείρησης για ένα συγκεκριμένο έτος αναλύεται
στον τρέχοντα και τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος.
Τρέχων είναι ο φόρος που οφείλεται με βάση τη φορολογική δήλωση που
συνέταξε η επιχείρηση και πρέπει να καταβληθεί μέσα στην προθεσμία που
ορίζει ο νόμος.
Αναβαλλόμενος είναι ο φόρος που εκφράζει τη διαφορά μεταξύ του δεδουλευμένου και του τρέχοντα φόρου εισοδήματος, εφόσον υπάρχει τέτοια διαφορά.

Για τον υπολογισμό της δαπάνης για φόρο εισοδήματος, ακολουθείται
η μέθοδος των δεδουλευμένων που εκφράζει, όπως και για τα λοιπά
έξοδα αλλά και έσοδα, τη λογιστική πλευρά των πραγμάτων. Αυτό
σημαίνει ότι το ποσό της ετήσιας δαπάνης-εξόδου για φόρο εισοδήματος υπολογίζεται αν πολλαπλασιάσουμε τα κέρδη που προκύπτουν από
την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, πλέον τις μόνιμες
(λογιστικές) διαφορές, με τον ισχύοντα συντελεστή του φόρου εισοδήματος.
Το τι οφείλουμε να πληρώσουμε για φόρο εισοδήματος (τρέχων φόρος),
σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά φορολογική νομοθεσία, εκφράζει
την ταμειακή (φορολογική) πλευρά των πραγμάτων.
Για κάθε διαφορά που υπάρχει, αν βέβαια υπάρχει τέτοια διαφορά,
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μεταξύ των δύο προσεγγίσεων, δημιουργείται ένας λογαριασμός
«γέφυρα», που βοηθά ώστε τα ποσά που αποτυπώνουν τη δαπάνη για
τρέχοντα φόρο εισοδήματος (φορολογική προσέγγιση) να αυξηθούν
(χρέωση της δαπάνης) ή να μειωθούν (πίστωση της δαπάνης), ανάλογα
με την περίπτωση, σε τρόπο ώστε να γίνουν ίσα με τα ποσά της λογιστικής δαπάνης-εξόδου.
Παράλληλα με τη χρέωση ή την πίστωση του λογαριασμού της δαπάνης φόρου, πιστώνεται ο λογαριασμός 45.98 «Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις» (deferred tax liabilities) ή χρεώνεται ο λογαριασμός 18.13 «Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις» (deferred tax
assets), αντίστοιχα, που καθένας τους παρακολουθεί το πώς θα τακτοποιηθεί χρονικά το ποσό της διαφοράς, μετατρεπόμενο σε βάθος χρόνου σε στοιχείο μειωτικό ή αυξητικό, αντίστοιχα, της δαπάνης για φόρο
εισοδήματος.
Τόσο ο συμπληρωματικός λογαριασμός για τη δαπάνη όσο και οι αντίστοιχοι λογαριασμοί ισολογισμού λέγονται αδιακρίτως και λογαριασμοί αναβαλλόμενης φορολογίας (deferred taxation) και ο όλος λογιστικός χειρισμός τους καλύπτεται από το IAS 12 ‘Income taxes’ (Φόροι
εισοδήματος).
Μέθοδοι προσδιορισμού της αναβαλλόμενης φορολογίας
α. Γενικά
Στο παράδειγμα που αναπτύξαμε σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της ξενοδοχειακής επιχείρησης ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΕ, υπολογίσαμε τον
αναβαλλόμενο φόρο για κάθε ένα από τα έτη 2013, 2014, 2015 και 2016
στηριζόμενοι κάθε φορά στη διαφορά μεταξύ του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος.
Λογιστικό κέρδος (accounting profit ή accounting losses) είναι το
κέρδος ή η ζημία μιας περιόδου πριν από το φόρο εισοδήματος.
Φορολογητέο κέρδος (taxable profit)/φορολογητέα ζημία (tax loss) είναι
το κέρδος ή η ζημία μιας περιόδου που προσδιορίζεται σύμφωνα με
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τους κανόνες που έχουν τεθεί από τις φορολογικές αρχές της κάθε
χώρας και επί του οποίου γίνεται ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος που πρέπει να καταβληθεί ή να ανακτηθεί.
Η μέθοδος αυτή προσδιορισμού του αναβαλλόμενου φόρου είναι γνωστή
στη βιβλιογραφία ως μέθοδος (προσδιορισμού) της υποχρέωσης (αλλά και
της απαίτησης) για την καταβολή (ή την ανάκτηση) ποσών για φόρο εισοδήματος στο μέλλον με βάση την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως (income statement liability method).
Στα ίδια αποτελέσματα μπορούμε να καταλήξουμε, όσον αφορά τον προσδιορισμό του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος, έχοντας ως αφετηρία όχι
τα αποτελέσματα χρήσεως, αλλά τους λογαριασμούς ενεργητικού και υποχρεώσεων από τους οποίους εκπορεύονται οι διαφορές μεταξύ λογιστικών
και φορολογικών αποτελεσμάτων, μέθοδος η οποία είναι γνωστή ως μέθοδος (προσδιορισμού) της υποχρέωσης (αλλά και της απαίτησης) για την
καταβολή (ή την ανάκτηση) ποσών για φόρο εισοδήματος στο μέλλον με
βάση τα υπόλοιπα που φέρουν κάθε φορά οι λογαριασμοί ισολογισμού
(balance sheet liability method) από λογιστική και φορολογική πλευρά.
Το ποιο είναι το υπόλοιπο από λογιστική πλευρά (carrying amount) ενός
λογαριασμού ενεργητικού ή ενός λογαριασμού υποχρέωσης, καθορίζεται κάθε
φορά από τους κανόνες που τίθενται από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Εκ των πραγμάτων, τίθεται έτσι το ερώτημα για το ποιο είναι κάθε φορά
το υπόλοιπο των λογαριασμών από φορολογική πλευρά ή, όπως λέγεται,
για το ποια είναι η φορολογική του βάση.
β. Φορολογική βάση (tax base)
Φορολογική βάση (tax base) ενός στοιχείου ενεργητικού ή ενός στοιχείου
υποχρέωσης είναι το ποσό που αποδίδεται στο στοιχείο αυτό για φορολογικούς σκοπούς (IAS 12.5).
Φορολογική βάση στοιχείου ενεργητικού
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Ειδικότερα, η φορολογική βάση ενός στοιχείου ενεργητικού (the tax base of
an asset) είναι το ποσό που μπορεί να εκπεσθεί για σκοπούς προσδιορισμού
των φορολογητέων οικονομικών ωφελειών που θα εισρεύσουν σε μια οικονομική οντότητα κατά την ανάκτηση της λογιστικής αξίας του στοιχείου ενερ-

Το φορολογικό περιβάλλον της επιχείρησης

γητικού. Αν τα οικονομικά αυτά οφέλη δεν είναι φορολογητέα, η φορολογική
βάση του στοιχείου ενεργητικού είναι ίση με τη λογιστική του αξία (IAS 12.7).
Από οικονομική και λογιστική άποψη μια επιχείρηση θεωρείται ότι ανακτά
ένα στοιχείο ενεργητικού, όταν με διάφορους τρόπους της επιστρέφεται το
ποσό που επένδυσε για την απόκτηση του στοιχείου. Αυτό μπορεί να γίνει
π.χ. με την πώληση του στοιχείου, με τη χρήση του στην παραγωγική διαδικασία και με την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με τις αποσβέσεις του,
με την απομείωσή του κ.λπ.
Ας επανέλθουμε στο παράδειγμά μας με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
της ξενοδοχειακής επιχείρησης ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΕ, που είναι για αυτήν στοιχείο ενεργητικού.
Η λογιστική και φορολογική βάση των υπολογιστών έχουν στο τέλος κάθε
έτους της διάρκειας ζωής τους ως εξής:
2013 2014 2015 2016
Λογιστική βάση(α)(β)
Φορολογική βάση(α)(γ)
Διαφορά λογιστικής
και φορολογικής βάσης(δ)
Αναβαλλόμενη φορολογική

υποχρέωση(δ)

3.000 2.000 1.000
0
0
0

0
0

3.000 2.000 1.000

0

750

500

250

0

(α)

Ως λογιστική και φορολογική βάση κάθε στοιχείου θεωρούμε τα ποσά
που διαμορφώνονται στο τέλος κάθε έτους, προκειμένου αυτά να μεταφερθούν ως «προίκα» στο επόμενο έτος. Για να γίνει αυτό έχουν ήδη
εκπεσθεί οι αποσβέσεις του έτους για λογιστικούς και φορολογικούς
σκοπούς. Έτσι εξάλλου δικαιολογείται και ο χαρακτηρισμός «αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (ή απαίτηση)», αφού αυτή η υποχρέωση
ή απαίτηση αφορά επόμενες χρήσεις.

(β)

Μετά την ετήσια απόσβεση των € 1.000, το υπόλοιπο του λογαριασμού
«Ηλεκτρονικοί υπολογιστές» ανέρχεται την 31.12.2013 σε € 3.000. Για
τον ίδιο λόγο, το υπόλοιπο του λογαριασμού κατά την 31.12.2014,
31.12.2015 και 31.12.2016 ανέρχεται σε € 2.000, €1.000 και € μηδέν
αντίστοιχα.

(γ)

Μετά την εφάπαξ αναγνώριση ολόκληρου του ποσού των € 4.000 για
έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα, δεν απομένει άλλο ποσό για
έκπτωση για φορολογικούς λόγους. Έτσι, η φορολογική βάση του λογα-
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ριασμού «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές» ανέρχεται στο τέλος των ετών σε
€ μηδέν.
(δ)

Η διαφορά μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης πολλαπλασιαζόμενη με το συντελεστή φόρου εισοδήματος, στην περίπτωσή μας 25%,
μας προσδιορίζει το ποσό το οποίο πρέπει να εγγράψουμε ως αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση. Θα διενεργήσουμε έτσι τις ίδιες εγγραφές που έχουμε ήδη υποδείξει, υπ’αριθ.2, 4 κ.λπ.

Φορολογική βάση στοιχείου υποχρέωσης
Η φορολογική βάση ενός στοιχείου υποχρέωσης (the tax base of a liability)
είναι το λογιστικό υπόλοιπο του στοιχείου, μείον κάθε ποσό που θα είναι
εκπεστέο φορολογικά σε σχέση με αυτή την υποχρέωση σε μελλοντικές περιόδους. Στην περίπτωση εσόδου το οποίο εισπράττεται προκαταβολικά, η
φορολογική βάση της προκύπτουσας υποχρέωσης είναι η λογιστική της αξία,
μείον κάθε ποσό από το έσοδο το οποίο δεν θα είναι φορολογητέο σε μελλοντικές περιόδους (IAS 12.8).

Παρά δειγμα
Ας υποθέσουμε ότι, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, οι δεδουλευμένοι τόκοι ενός δανείου που έχει λάβει μια επιχείρηση από τράπεζα δεν εκπίπτονται από τα φορολογητέα έσοδα της επιχείρησης
παρά μόνο αν καταβληθούν.
Για τους δεδουλευμένους τόκους, έστω € 3.000, η επιχείρηση έχει διενεργήσει στα βιβλία της την ακόλουθη εγγραφή:
Χ 65.01.00 Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων
3.000
Π 56.01
Έξοδα χρήσεως πληρωτέα		

3.000

Σύμφωνα με το πρότυπο, η φορολογική βάση της υποχρέωσης που έχει
καταχωρηθεί στο λογαριασμό 56.01 είναι ίση με:
-

το λογιστικό υπόλοιπο της υποχρέωσης

-

μείον: το ποσό που θα εκπεσθεί μελλοντικά
σε ταμειακή βάση

Φορολογική βάση
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Έτσι θα έχουμε:
-

Λογιστική βάση υποχρέωσης

-

Φορολογική βάση υποχρέωσης

€ 3.000
€0

Διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης

€ 3.000

Πάνω στη διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης θα υπολογισθεί
στην περίπτωση αυτή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (όχι υποχρέωση). Αν υποθέσουμε ότι ο συντελεστής φόρου εισοδήματος είναι
20%, η σχετική εγγραφή που θα λάβει χώρα έχει ως εξής:
Χ 18.13
		

Αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις

Π 63.00
		

Φόρος εισοδήματος
(αναβαλλόμενος)			

600
600

Για να κατανοήσουμε την ουσία της ανωτέρω λογιστικής εγγραφής,
ας υποθέσουμε ότι η ημερομηνία εγγραφής της είναι 31.12.2014, όπου
η κατάσταση αποτελεσμάτων, έχει ως εξής:
-

Ακαθάριστα έσοδα

		

Μείον: έξοδα (εκτός τόκων)

-

Μείον: δεδουλευμένοι τόκοι

(3.000)

Καθαρά κέρδη πριν από το φόρο εισοδήματος

20.000

-

50.000
Υπόλοιπο

(27.000)
23.000

Μείον: Φόρος εισοδήματος
(23.000 × 20%)

(4.600)

(Σημειώνουμε ότι το ποσό των τόκων €3.000
εκπίπτεται σε ταμειακή βάση)
Καθαρά κέρδη μετά το φόρο εισοδήματος

15.400

Στην ανωτέρω κατάσταση αποτελεσμάτων, δεν έχει εφαρμοσθεί η αρχή
των δεδουλευμένων εξόδων, γιατί, αν εφαρμοζόταν, ο φόρος ως έξοδο
της χρήσεως δεν θα υπολογιζόταν πάνω στο ποσό των € 23.000, αλλά
_ 491

Το φορολογικό περιβάλλον της επιχείρησης

πάνω στο οριστικό ποσό των κερδών που είναι το ποσό των € 20.000,
και θα προέκυπτε έτσι ως φόρος εισοδήματος το ποσό των € 4.000.
Αυτό επιτυγχάνεται αν διενεργηθεί και η εγγραφή του αναβαλλόμενου
φόρου που διαμορφώνει την κατάσταση αποτελεσμάτων ως εξής:
-

Καθαρά κέρδη πριν από το φόρο εισοδήματος

-

Μείον: Φόρος εισοδήματος				
• τρέχων

(4.600)			

• αναβαλλόμενος
-

20.000

600

(4.000)

Καθαρά κέρδη μετά το φόρο εισοδήματος

16.000

Ας υποθέσουμε ότι η επιχείρηση εξοφλεί στην αρχή του έτους 2015
στην τράπεζα το ποσό των δεδουλευμένων τόκων και το κεφάλαιο,
και τα αποτελέσματά της είναι ίδια με εκείνα του έτους 2014.
-

Ακαθάριστα έσοδα

		

Μείον: έξοδα

-

Μείον:

50.000
Υπόλοιπο

(27.000)
23.000

α. φόρος εισοδήματος τρέχων

(4.000)

(€ 20.000 × 20%)
(Ο τρέχων φόρος θα υπολογισθεί πάνω στο ποσό των
€ 23.000 μείον το ποσό των € 3.000, λόγω της εξόφλησης
των δεδουλευμένων τόκων)
β. φόρος εισοδήματος αναβαλλόμενος

(600)

(Θεωρούμε ότι θα γίνει ο αντιλογισμός της
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης)
Καθαρά κέρδη μετά το φόρο εισοδήματος

18.400

(Βλέπε άλλα παραδείγματα στην παράγρ.10.13)
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Από τις δυο μεθόδους που αναπτύξαμε, δηλαδή τη μέθοδο της υποχρέωσης
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και τη μέθοδο της υποχρέωσης με βάση τους λογαριασμούς ισολογισμού
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(Balance sheet liability method), το αναθεωρημένο IAS 12 δέχεται μόνο την
τελευταία, δηλώνοντάς το αυτό με σαφήνεια στο εισαγωγικό μέρος του προτύπου (IN 2). Το αρχικό κείμενο του προτύπου είχε εισάγει την πρώτη
μέθοδο, την οποία, παρότι δεν είναι πλέον σε ισχύ, αναλύσαμε, γιατί θεωρούμε ότι αποτελεί προσφορότερο μέσο για την κατανόηση από τον αναγνώστη του όλου μηχανισμού της αναβαλλόμενης φορολογίας.
δ. Ζημίες και αναβαλλόμενη φορολογία
Όταν μια επιχείρηση πραγματοποιεί σε μια οικονομική χρήση ζημίες, έχει
τη δυνατότητα σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4172/2013 να συμψηφίσει τις
ζημίες αυτές με κέρδη τα οποία θα προκύψουν τις επόμενες πέντε (5) χρήσεις. Αν η επιχείρηση δεν πραγματοποιήσει στο διάστημα των πέντε ετών
κέρδη ή τα κέρδη δεν είναι αρκετά για να συμψηφίσει το σύνολο των ζημιών,
το δικαίωμα του συμψηφισμού χάνεται εν όλω ή εν μέρει.
Στο βαθμό όμως που η επιχείρηση κρίνει ως πιθανό ότι θα έχει τη δυνατότητα συμψηφισμού των ζημιών στο μέλλον, θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο
34 του IAS 12 να αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

Παρά δειγμα
Έστω ότι κατά την 31.12.2014 ο λογαριασμός αποτελεσμάτων μιας
επιχείρησης έχει διαμορφωθεί ως εξής:
-

Ακαθάριστα έσοδα

120.000

-

Κόστος πωληθέντων

(105.000)

-

Μεικτά κέρδη

-

Έξοδα λειτουργίας, διάθεσης & διοίκησης

15.000
Ζημίες χρήσεως

(35.000)
(20.000)

Ας υποθέσουμε ότι η επιχείρηση θεωρεί ως πιθανό ποσό € 12.000 από
τις ζημίες ότι θα ανακτηθεί από κέρδη των επόμενων πέντε χρήσεων.
Θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, διενεργώντας την ακόλουθη εγγραφή:
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31.12.2014
Χ 18.17
Π 63.00

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 3.000
Φόρος εισοδήματος (αναβαλλόμενος)		 3.000

Αιτιολογία: Μέρος των ζημιών της χρήσεως που αναμένεται να
ανακτηθεί στο μέλλον (€ 12.000 × 25%).
Μετά την ανωτέρω εγγραφή τέλους χρήσεως, τα αποτελέσματα χρήσεως θα διαμορφωθούν ως εξής:
-

Ζημίες χρήσεως
Φόρος εισοδήματος (αναβαλλόμενος)
Ζημίες χρήσεως μετά το φόρο εισοδήματος

(20.000)
3.000
(17.000)

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του IAS 12, οι επιχειρήσεις θα πρέπει κάθε
φορά που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις να προβαίνουν σε
επανεκτίμηση του ποσού που είναι πιθανόν να ανακτηθεί από μελλοντικά κέρδη, χρεώνοντας ή πιστώνοντας, το ποσό της δαπάνης για
αναβαλλόμενο φόρο.
Η μέθοδος της υποχρέωσης
The liability method
με βάση την κατάσταση
αποτελεσμάτων
Income statement liability method
Λογιστικά
κέρδη
Accounting profits

Φορολογικά
κέρδη
Taxable profits

Χρονικές διαφορές
Timing differences
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(α)

με βάση τους λογαριασμούς
ισολογισμού (α)
Balance sheet liability method
Λογιστικό
υπόλοιπο
Carrying amount

Φορολογικό
υπόλοιπo
Tax base

Προσωρινέςδιαφορές (β)
Temporary differences

Το αναθεωρημένο IAS 12 δέχεται μόνο τη μέθοδο της υποχρέωσης με
βάση τους λογαριασμούς ισολογισμού (Balance sheet liability method).
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(β)

Οι διαφορές μεταξύ λογιστικού και φορολογικού υπολοίπου λέγονται
«προσωρινές διαφορές» (temporary differences) σε μια προσπάθεια διάκρισης από τις διαφορές μεταξύ λογιστικών και φορολογικών κερδών
της προϊσχύσασας μεθόδου, που λέγονταν «χρονικές διαφορές» (timing
differences).

Η μέθοδος της υποχρέωσης
με βάση τους λογαριασμούς ισολογισμού
Balance sheet liability method

Λογαριασμοί ενεργητικού

Λογαριασμοί υποχρεώσεων

Λογιστικό υπόλοιπο Λογιστικό υπόλοιπο Λογιστικό υπόλοιπο Λογιστικό υπόλοιπο
μεγαλύτερο
μικρότερο
μεγαλύτερο
μικρότερο
από το
από το
από το
από το
φορολογικό (α)
φορολογικό (β)
φορολογικό (β)
φορολογικό (α)

Aναγνώριση
αναβαλλόμενης φορολογικής
απαίτησης
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης
(α)

Η διαφορά που υπάρχει θα φορολογηθεί στο μέλλον και για το λόγο
αυτό την ονομάζουμε φορολογούμενη προσωρινή διαφορά (taxable
temporary difference).

(β)

Η διαφορά που υπάρχει θα εκπεσθεί στο μέλλον για σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος και για το λόγο αυτό την
ονομάζουμε εκπιπτόμενη προσωρινή διαφορά (deductible temporary
difference).
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10.5 Παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος
Ο παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος (withholding tax) αποτελεί προπληρωμή εκ μέρους του φορολογούμενου και αντίστοιχα προείσπραξη εκ
μέρους των φορολογικών αρχών του φόρου εισοδήματος που θα προκύψει
με την υποβολή και εκκαθάριση της ετήσιας φορολογικής δήλωσης.
Ο παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος επινοήθηκε για να φέρει μια εξομάλυνση μεταξύ του χρόνου κτήσεως του εισοδήματος και του χρόνου που
γίνεται η καταβολή του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα.
Κλασικό παράδειγμα αποτελούν οι μισθοί και τα ημερομίσθια που εισπράττουν οι υπάλληλοι και εργάτες.
Εισπράττουν, για παράδειγμα, το μισθό του Ιανουαρίου 2014 το αργότερο
στο τέλος του ιδίου μήνα και υποβάλλουν τη φορολογική δήλωση ένα και
πλέον χρόνο μετά, το Μάιο του 2015, εξοφλούν δε το φόρο που προκύπτει
2-3 μήνες αργότερα.
Επειδή το Δημόσιο οφείλει και αυτό με τη σειρά του να καταβάλλει κατά
τη διάρκεια του 2014 μισθούς και ημερομίσθια, καθώς και άλλα έξοδα λειτουργίας του κράτους, πρέπει να διαθέτει την ανάλογη ρευστότητα.
Έτσι, στην περίπτωση των μισθών και ημερομισθίων, η επιχείρηση που
καταβάλλει τα σχετικά ποσά οφείλει να παρακρατεί και να αποδίδει στο
δημόσιο αναλογία του φόρου, με τρόπο που εξηγούμε αναλυτικά στο
παράρτημα του κεφαλαίου 11.
Η παρακράτηση (προείσπραξη), εκτός από την περίπτωση των μισθωτών,
έχει επεκταθεί και στις άλλες πηγές εισοδήματος (από εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ελεύθερους επαγγελματίες κ.λπ.).
Η παρακράτηση γίνεται σε εισοδήματα που είναι ευχερής μια τέτοιου
είδους ενέργεια και ο παρακρατηθείς φόρος συμψηφίζεται κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης με τον οφειλόμενο φόρο.
Τέτοια εισοδήματα είναι ενδεικτικά μεταξύ άλλων τα εξής:
• αμοιβές που λαμβάνουν φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης (management fees) και για
συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες (παρακράτηση 20%)
• αμοιβές που λαμβάνουν οι εργολάβοι (παρακράτηση 3%)
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• πωλήσεις αγαθών προς το Δημόσιο (παρακράτηση 4%)
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• παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο (παρακράτηση 8%)
Όσον αφορά το λογιστικό χειρισμό που λαμβάνει χώρα σε τέτοιες περιπτώσεις, ας υποθέσουμε ότι μια βιομηχανική επιχείρηση πωλεί στον Ελληνικό
Στρατό ρουχισμό για τους στρατιώτες αξίας € 49.200, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ με συντελεστή 23%.
Οι εγγραφές που θα διενεργήσει η επιχείρηση έχουν ως εξής:
• κατά την έκδοση του τιμολογίου
Χ 30.01

Πελάτες/Ελληνικό Δημόσιο

49.200

Π 71 …

Πωλήσεις προϊόντων		

40.000

Π 54.00.02 ΦΠΑ εκροών			

9.200

Αιτιολογία: Πώληση επί πιστώσει στρατιωτικού ρουχισμού στον Ελληνικό Στρατό. Τιμολόγιο μας Α-1310/7.8.2014.
• κατά την είσπραξη της αξίας του τιμολογίου
Χ 38.00

Ταμείο		

47.600

Χ 33.13.99

Παρακρατημένοι φόροι εισοδήματος

Π 30.01

Πελάτες/Ελληνικό Δημόσιο		

1.600
49.200

Αιτιολογία: Είσπραξη αξίας τιμολογίου μας Α-1310/7.8.2014.
Παρατηρήσεις
1. Το ποσό της προείσπραξης φόρου υπολογίζεται πάνω στην αξία
της πώλησης (€ 40.000), χωρίς δηλ. το ΦΠΑ.
2. Το ποσό των € 1.600 που προεισπράχθηκε θα κλείσει όταν η επιχείρηση συντάξει τη φορολογική της δήλωση έτους 2014 και το
συμψηφίσει με το συνολικό φόρο που οφείλει.
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10.6 Προκαταβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος
Εκτός από την έννοια των παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος υπάρχει
και η έννοια των προκαταβαλλόμενων φόρων εισοδήματος.
Πράγματι, σε ορισμένα εισοδήματα δεν είναι δυνατή, λόγω της φύσης τους,
η παρακράτηση φόρου εισοδήματος, όπως π.χ. ενοίκια, εισόδημα από άσκηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας με αντισυμβαλλόμενο ιδιώτη κ.λπ.
Οι δικαιούχοι αυτών των εισοδημάτων ευρίσκονται έτσι σε πλεονεκτικότερη θέση από εκείνη των άλλων φορολογούμενων, οι οποίοι υφίστανται
την παρακράτηση κατά τον χρόνο λήψης της αμοιβής τους, όπως π.χ. μισθωτοί, εργολάβοι κ.λπ.
Προκειμένου να υπάρξει φορολογική δικαιοσύνη, το Κράτος θέσπισε για
τα εισοδήματα της κατηγορίας αυτής την προκαταβολή φόρου εισοδήματος για το επόμενο έτος.
Για όλες τις επιχειρήσεις το ποσοστό προκαταβλητέου φόρου ανέρχεται σε
80%, ειδικότερα δε για τις τραπεζικές σε 100%, υπολογίζεται δε πάνω στο
ποσό του αναλογούντος φόρου του προηγούμενου έτους. Σημειώνεται
ωστόσο ότι για την εξεύρεση της οφειλόμενης προκαταβολής επόμενου
έτους αφαιρείται τυχόν παρακρατηθείς ή προκαταβληθείς φόρος εισοδήματος (δεν περιλαμβάνεται η προκαταβολή φόρου προηγούμενης χρήσεως).
Επιπλέον, προβλέπεται προκαταβολή φόρου με συντελεστή:
• 4% επί της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων από
μηχανικούς (τοπογράφους, συγκοινωνιολόγους, πολεοδόμους), και
• 10% για όλες τις άλλες αμοιβές μηχανικών ή αρχιτεκτόνων.

Παρά δειγμα
Η επιχείρηση ΑΝΔΡΕΟΥ ΟΕ είναι μελετητική εταιρεία στατικότητας
κτηρίων και είχε κέρδη την χρήση 2014 € 100.000. Κατά την έκδοση
των οικοδομικών αδειών είχε προκαταβάλλει στην εφορία € 10.000.
Ζητείται να υπολογισθεί ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος και η προκαταβολή επομένης χρήσεως (ο φορολογικός συντελεστής είναι 26%).
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Αναλογών φόρος: € 100.000 × 26%

26.000

Μείον: προκαταβληθείς φόρος

(10.000)

Οφειλόμενος φόρος

16.000

Υπολογισμός προκαταβολής επόμενης χρήσεως
€ 26.000 × 80%

20.800

Μείον: προκαταβληθείς φόρος

(10.000)

Προκαταβολή

10.800

Σύνολο προς καταβολή με τη φορολογική δήλωση

26.800

10.7 Φορολογία των επιχειρήσεων με διεθνείς

δραστηριότητες - Η έννοια της φορολογικής
κατοικίας

Πολλές επιχειρήσεις επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και πέρα από τα
σύνορα, πραγματοποιώντας εργασίες σε άλλες χώρες είτε μέσω υποκαταστημάτων είτε μέσω θυγατρικών εταιρειών που ιδρύουν στις χώρες αυτές.
Κρίσιμο σημείο που πρέπει να τονίσουμε για τις περιπτώσεις αυτές είναι
ότι, άσχετα με τον τρόπο που επιλέγουν να ασκήσουν τη δραστηριότητά
τους, το υποκατάστημα ή η θυγατρική εταιρεία αποτελούν στις χώρες
όπου δραστηριοποιούνται αυτοτελείς, ανεξάρτητες φορολογικές οντότητες. Αυτό σημαίνει ότι για το οποιοδήποτε αποτέλεσμα πραγματοποιούν
στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται, οφείλουν να καταβάλουν και το φόρο
που τους αναλογεί, σύμφωνα με τους κανόνες φορολογίας που ισχύουν σε
κάθε χώρα χωριστά.
Αν η δραστηριότητα γίνεται μέσω ίδρυσης θυγατρικών εταιρειών, τότε δεν
παρουσιάζεται κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς μια θυγατρική εταιρεία
είναι και αυτόνομη νομική οντότητα και επομένως φορολογείται σύμφωνα
με τους κανόνες της χώρας που έχει την έδρα της.
Πρόβλημα ωστόσο στην περίπτωση αυτή θα προκύψει όταν οι θυγατρικές
εταιρείες του εξωτερικού χρειαστεί να διανείμουν κέρδη υπό μορφή μερι-
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σμάτων στη μητέρα εταιρεία, που έχει την έδρα της σε άλλη χώρα. Το σημαντικό αυτό θέμα καλύπτουμε στην παράγραφο 10.9.
Αν η δραστηριότητα γίνεται μέσω ίδρυσης υποκαταστημάτων σε άλλη χώρα,
τότε υπάρχει διάσταση μεταξύ του τόπου που δραστηριοποιείται η επιχείρηση (π.χ. Βουλγαρία) και του τόπου όπου αυτή έχει την έδρα της (π.χ.
Ελλάδα).
Αναφέραμε προηγούμενα ότι, όπου υπάρχουν δραστηριότητες μέσω υποκαταστημάτων, η επιχείρηση οφείλει να καταβάλλει στη χώρα παραγωγής
του εισοδήματος το φόρο που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία της κάθε
χώρας. Οι φορολογικές όμως υποχρεώσεις της επιχείρησης δεν εξαντλούνται με την καταβολή των αναλογούντων φόρων σε κάθε χώρα. θα πρέπει
στη συνέχεια το σύνολο των εισοδημάτων (παγκόσμιο εισόδημα) να υποβληθεί σε ενιαίο φόρο και από το ποσό που θα προκύψει να αφαιρεθούν
(συμψηφισθούν) οι φόροι που η επιχείρηση κατέβαλε για τα επιμέρους εισοδήματα . Το ποσό που θα συμψηφισθεί δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από
το ποσό που θα προέκυπτε εάν εφαρμοζόταν στο φορολογητέο εισόδημα ο
συντελεστής που ισχύει στη χώρα φορολογίας του παγκόσμιου εισοδήματος. Επίσης, ζημίες που προκύπτουν σε μια χώρα συμψηφίζονται μόνο με
τα κέρδη που προκύπτουν στην ίδια χώρα.
Ποια όμως είναι αυτή η χώρα η οποία έχει τη δικαιοδοσία να επιβάλει σε
μια επιχείρηση φόρο για τα παγκόσμια εισοδήματά της;
Το ερώτημα αυτό έγινε αντικείμενο ευρέων συζητήσεων κατά το παρελθόν
με αποτέλεσμα, που έχει γίνει αποδεκτό από όλες τις χώρες-μέλη του
ΟΟΣΑ, η χώρα αυτή να είναι εκείνη όπου η επιχείρηση έχει τη φορολογική
της κατοικία.
Για τον προσδιορισμό της φορολογικής κατοικίας καθοριστικής σημασίας
στοιχείο τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα είναι ο ορισμός αυτής της ίδιας της έννοιας της κατοικίας.
Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, ως κατοικία ορίζεται ο σταθερός νομικός δεσμός φυσικού προσώπου με ορισμένο τόπο και, μάλιστα, τον τόπο ο
οποίος αποτελεί το κέντρο της οικονομικής, οικογενειακής και κοινωνικής,
εν γένει, δραστηριότητας του φυσικού προσώπου.
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Διαφορετική από την έννοια της κατοικίας είναι η έννοια της διαμονής, η
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Δύο στοιχεία απαιτούνται για να έχει κανείς ορισμένο τόπο ως κατοικία, ένα
πραγματικό και ένα βουλητικό.
Ως πραγματικό ή υλικό στοιχείο (corpus ή factum) νοείται η πραγματική εγκατάσταση του φυσικού προσώπου σε ορισμένο τόπο. Η εγκατάσταση αυτή
είναι ταυτόσημη και με την έννοια της διαμονής.
Ωστόσο, για να θεωρηθεί ότι κάποιος έχει τον τόπο αυτόν ως κατοικία απαιτείται να συντρέχει και το βουλητικό στοιχείο (animus manendi), δηλαδή η
επιθυμία του φυσικού προσώπου να εγκατασταθεί μόνιμα σε ορισμένο τόπο,
με την πρόθεση να χρησιμοποιείται αυτός ως το κέντρο των βιοτικών του σχέσεων.
Έτσι, ο σπουδαστής από την Πάτρα που διαμένει στο Λονδίνο για χάρη των
σπουδών του δεν έχει τη θέληση να εγκατασταθεί στη Μ. Βρετανία.
Στο φορολογικό δίκαιο, ο προσδιορισμός της μόνιμης κατοικίας είναι καθοριστικός, γιατί το κράτος όπου ένα φυσικό πρόσωπο έχει την κατοικία του
έχει το δικαίωμα να του επιβάλλει φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του.
Αντίθετα, το κράτος στο οποίο κάποιος διαμένει έχει το δικαίωμα να επιβάλει φόρους για τα εισοδήματα που παράγονται σε αυτό μόνον το κράτος
(άρθρο 3 ν.4172/2013).
Στο φορολογικό δίκαιο της χώρας μας αλλά και σε άλλες χώρες, θεσπίζεται
τεκμήριο κατοικίας (φορολογικό) αν ένα φυσικό πρόσωπο βρίσκεται στην
Ελλάδα συνεχώς για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 183 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και συντόμων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό. Εξυπακούεται ότι η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται –ορίζεται μάλιστα αυτό ρητά
στον νόμο– αν η παραμονή στη χώρα οφείλεται αποκλειστικά σε τουριστικούς, ιατρικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και δεν υπερβαίνει τις 365
ημέρες.
Τα ανωτέρω δημιουργούν στην εφαρμογή τους σοβαρά προβλήματα ερμηνείας με αποτέλεσμα τριβές και διενέξεις, αφού οι φορολογικές αρχές κάθε
κράτους επιδιώκουν τα πρόσωπα που κατοικούν στη χώρα τους να αποκτήσουν φορολογική κατοικία, έτσι ώστε να διευρύνουν τη φορολογική βάση και,
κατά συνέπεια, τα προσδοκώμενα έσοδά τους.
Παρόμοια με τα φυσικά πρόσωπα, ο προσδιορισμός της έννοιας της κατοικίας είναι θεμελιώδης για την επιβολή των φόρων και για τα νομικά πρόσωπα.
Έτσι, ο ελληνικός νόμος, αντλώντας ορισμούς από αυτούς του ΟΟΣΑ, ορί-
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ζει ότι τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον συστάθηκαν ή ιδρύθηκαν με βάση το Ελληνικό Δίκαιο ή έχουν την καταστατική τους έδρα στην
Ελλάδα ή ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα,
οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους.
Ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι η Ελλάδα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:
-- τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης,
-- τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων,
-- τον τόπο της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων,
-- τον τόπο τήρησης των βιβλίων και στοιχείων,
-- τον τόπο συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου,
-- την κατοικία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου
εκτελεστικού οργάνου.
Σε συνδυασμό με τα παραπάνω περιστατικά και συνθήκες, είναι δυνατόν
να συνεκτιμάται και η κατοικία της πλειοψηφίας των μετόχων ή εταίρων.
Όπως είναι προφανές από τις ανωτέρω διατάξεις, οι φορολογικές αρχές των
χωρών μπορούν με σχετική ευκολία να εντάξουν στους φορολογικούς κατοίκους τους νομικά πρόσωπα που έχουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
Σε περίπτωση που κριθεί ότι ένα νομικό πρόσωπο έχει τη φορολογική του
κατοικία σε μια χώρα, τότε, όπως ήδη αναφέραμε, τα παγκόσμια εισοδήματά του φορολογούνται σε αυτή τη χώρα.
Για εκείνα όμως τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι φορολογικοί
κάτοικοι Ελλάδος, εισοδήματα που προκύπτουν και φορολογούνται στην
Ελλάδα είναι τα εξής:
-- Το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που παρέχεται στην
Ελλάδα
-- Το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που παρέχεται στην
αλλοδαπή και πληρώνεται από το Ελληνικό Δημόσιο
-- Το εισόδημα από υπηρεσίες διοίκησης, συμβουλευτικές και τεχνικές που
παρέχονται στην ημεδαπή μέσω μόνιμης εγκατάστασης
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-- Το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται στην ημεδαπή μέσω μόνιμης εγκατάστασης
-- Το εισόδημα από τη μεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων από
αλλοδαπό που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ημεδαπή
-- Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην ημεδαπή
-- Το εισόδημα από την πώληση ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην
Ελλάδα
-- Το εισόδημα από την πώληση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή ποσοστών συμμετοχής, μετοχών, εισηγμένων ή μη ομολόγων και
παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εφόσον οι παραπάνω τίτλοι έχουν εκδοθεί από ημεδαπή επιχείρηση
-- Το εισόδημα από μερίσματα ή λοιπά διανεμόμενα ποσά από νομικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική του κατοικία στην ημεδαπή
-- Το εισόδημα από μερίσματα ή λοιπά διανεμόμενα ποσά από τις νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή
-- Το εισόδημα από τόκους καταβληθέντες ή πιστωθέντες που οφείλονται
από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος ή αλλοδαπής μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ημεδαπή
-- Το εισόδημα από τόκους καταβληθέντες ή πιστωθέντες που οφείλονται
από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος ή αλλοδαπής μέσω μόνιμης εγκατάστασής του στην Ελλάδα
-- Το εισόδημα από δικαιώματα που πιστώνονται ή καταβάλλονται από
φορολογικό κάτοικο ημεδαπής.
Ως εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή νοείται κάθε εισόδημα που δεν
προκύπτει στην ημεδαπή.
Ένας άλλος όρος ο οποίος απαντάται σε όλες τις συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας αλλά και στις εθνικές έννομες τάξεις και πρέπει
να αναλυθεί, είναι αυτός της μόνιμης εγκατάστασης.
Ως μόνιμη εγκατάσταση ορίζεται ο καθορισμένος τόπος επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, μέσω του οποίου διεξάγονται όλες ή μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται:
-- ο τόπος διοίκησης,
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-- το υποκατάστημα,
-- το γραφείο,
-- το εργοστάσιο,
-- το εργαστήριο,
-- το ορυχείο ή μεταλλείο ή πηγή πετρελαίου ή αερίου ή λατομείο.
Επομένως, ένα κράτος δύναται να επιβάλει φόρους σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε αυτό μέσω μόνιμης εγκατάστασης και για τα εισοδήματα που προκύπτουν σε αυτό.
Δηλαδή, ο όρος της μόνιμης εγκατάστασης μοιάζει με αυτόν της διαμονής
για τα φυσικά πρόσωπα, αλλά αναφέρεται γενικότερα στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας είτε με ατομική μορφή είτε με εταιρική.
Για παράδειγμα, ένας Έλληνας δικηγόρος που ανοίγει γραφείο ΚΑΙ στο
Παρίσι θα φορολογείται για το εισόδημά του που αποκτά στο Παρίσι από
της Γαλλικές φορολογικές αρχές, ωστόσο το παγκόσμιο εισόδημά του θα
φορολογείται στην Ελλάδα.
Και στο φορολογικό δίκαιο ισχύει η αρχή της μη επιβολής φορολογίας για
το ίδιο εισόδημα (non bis in idem). Αυτή η αρχή πραγματοποιείται με τη
διαδικασία της πίστωσης του φόρου (tax credit) που χορηγείται στον φορολογικό κάτοικο ενός κράτους, ο οποίος αποκτά ένα εισόδημα σε ένα άλλο
(συμβαλλόμενο) κράτος. Η πίστωση αυτή του φόρου (μείωση του οφειλόμενου φόρου) έχει τους εξής περιορισμούς:
α. δεν μπορεί να υπερβαίνει το φόρο που θα οφειλόταν αν το εισόδημα
αυτό παραγόταν στην Ελλάδα, και
β. δεν νοείται επιστροφή φόρου, ο οποίος καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.
Στο ανωτέρω παράδειγμα, ο Δικηγόρος θα συμψηφίσει το φόρο που κατέβαλε στη Γαλλία, δεν δικαιούται ωστόσο επιστροφής, αν προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο.

Παρά δειγμα
Η εταιρεία Α εδρεύει στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται και στο
εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Βουλγαρία, όπου έχει ένα υποκατά504 _
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στημα, και στην Αγγλία, όπου έχει μια θυγατρική εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής 100%.
Τη χρήση 2013 τα ακαθάριστά της έσοδα ανήλθαν σε € 100.000.000,
τα δε έξοδά της σε € 90.000.000, παρουσίασε δηλαδή καθαρό κέρδος
€ 10.000.000. Στα έξοδά της περιλαμβάνεται και ένα πρόστιμο ύψους
€ 300.000. Επιπλέον, της έχει παρακρατηθεί φόρος επί τόκων καταθέσεων € 80.000.
Τα κέρδη του υποκαταστήματος στη Βουλγαρία ανήλθαν σε €2.000.000,
για τα οποία καταβλήθηκε εκεί φόρος 10%, ήτοι € 200.000.
Η θυγατρική εταιρεία στην Αγγλία είχε κέρδη € 1.000.000 και κατέβαλε εκεί φόρο 28%, ήτοι € 280.000, διένειμε δε € 500.000, χωρίς να
παρακρατηθεί φόρος μερισμάτων.
Η εταιρεία Α διένειμε για αμοιβές μελών ΔΣ € 50.000 και για μερίσματα € 400.000.
Ερωτάται: ποιος είναι ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος και ποια τα
αποθεματικά που θα σχηματίσει, λαμβανομένου υπόψη ότι ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα είναι 26%;
Κέρδη στην Ελλάδα:
Κέρδη στη Βουλγαρία:
Μερίσματα Αγγλίας:
Λογιστικά κέρδη
Πλέον: δαπάνες που δεν
αναγνωρίζονται φορολογικά
για έκπτωση (λογιστικές
διαφορές)

10.000.000,00		
2.000.000,00		

694.444,44*			

12.694.444,44		

*

αναγωγή του
καθαρού ποσού
σε μεικτό
500.000:(1-0,28)

300.000		

Πλέον: φόρος που δεν
αναγνωρίζεται για έκπτωση,
λόγω διαφοράς φορολογικού
συντελεστή μεταξύ Ελλάδας
και Αγγλίας
€ 694.444,44 (28%-26%)

Παγκόσμιο φορολογητέο
εισόδημα

13.888,89		
13.008.333,33		
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Αναλογών φόρος

€ 13.008.333,33 × 26%		 3.382.166,67

Μείον: φόρος που
παρακρατήθηκε στη
Βουλγαρία		

200.000

Μείον: φόρος επί
τόκων καταθέσεων		

80.000

Μείον: αναλογών φόρος
που καταβλήθηκε για
τα κέρδη στην Αγγλία
694.444,44 × 28% =

Μείον: διαφορά από το
φόρο που θα κατέβαλε για
τα ίδια κέρδη στην Ελλάδα
€ 694.444,44 × (28% -26%)

194.444,44		

(13.888,89)

180.555,55

(460.555,55)

Καταβλητέος φόρος κερδών τρέχοντος έτους		 2.921.611,12
Προκαταβολή επόμενου έτους (80% για
τα νομικά πρόσωπα επί του κυρίου φόρου,
αφαιρουμένων των παρακρατούμενων φόρων)

€ 3.382.166,67 × 80% - € 80.000 = € 2.705.733,34 - € 80.000		 2.625.733,34

Σημειώνεται ότι ο φόρος που κατεβλήθη στο
εξωτερικό δεν αφαιρείται για τον υπολογισμό
της προκαταβολής
Συνολικός φόρος για καταβολή			 5.547.344,46
Σύνολο κερδών πριν το
φόρο εισοδήματος

		 12.694.444,44

Μείον αναλογών φόρος
εισοδήματος

		 3.382.166,67

Καθαρά κέρδη μετά
το φόρο εισοδήματος:
9.312.277,77
Μείον: 			
50.000		
- Αμοιβές μελών ΔΣ
400.000
(450.000)
- Μερίσματα
Μη διανεμόμενο τμήμα κερδών
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Με το μη διανεμόμενο τμήμα των κερδών η επιχείρηση μπορεί να σχηματίσει τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό ή να το μεταφέρει στο υπόλοιπο εις νέον. Όσον αφορά το τμήμα που διανέμεται, η επιχείρηση
θα πρέπει να παρακρατήσει από αυτό και να αποδώσει στο Ελληνικό
Δημόσιο τους εξής φόρους:
Για τις αμοιβές μελών ΔΣ		 50.000 × 10%

5.000

Για τα μερίσματα		400.000 × 10%

40.000

		

45.000

Σύνολο

Επομένως, ο παρακρατούμενος και αποδιδόμενος από την εταιρεία
Α στο Δημόσιο φόρος είναι € 45.000.
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Φορολογία παγκόσμιου εισοδήματος
Εισοδήματα από
υποκαταστήματα
στο εξωτερικό

Εισοδήματα
από Ελλάδα

Μεγάλη Βουλγαρία Ρουμανία
Βρετανία

Ρ

Μερίσματα από
θυγατρικές εταιρείες
εξωτερικού

Ε

Βουλγαρία

Ρουμανία

Β
ΜΒ
Β

Μερίσματα

Ρ

Μερίσματα

Παγκόσμιο εισόδημα
Ε+Ρ+Β+ΜΒ+Β+Ρ
επί 26 %
Αναλογών φόρος
Μείον: καταβληθείς φόρος
στη Μ.Βρετανία, Βουλγαρία,
Ρουμανία (α)
Αλγεβρική διαφορά
προκαταβολής φόρου μεταξύ
τρέχοντος και προηγούμενου
έτους

Μείον: καταβληθείς φόρος
για τα μερίσματα από
Κύπρο και Ρουμανία

Τελικά οφειλόμενος φόρος
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ποσό φόρου που προκύπτει αν τα κέρδη φορολογούνταν στην Ελλάδα.
Επίσης, τυχόν ζημίες από δραστηριότητες στην αλλοδαπή δεν συμψηφίζονται με κέρδη ημεδαπής, παρά μόνο με κέρδη που προκύπτουν σε
χώρες της ΕΕ και υπάρχει σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, η οποία δεν απαλλάσσει το εισόδημα από το φόρο.

10.8 Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος και
παρακρατούμενων φόρων

Τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας
εισοδήματός τους μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του 6ου μήνα από τη
λήξη της διαχειριστικής περιόδου και να καταβάλουν το φόρο με συντελεστή 26% επί του συνόλου των φορολογητέων κερδών (άρθρο 68 του
ν.4172/2013).
Δήλωση επίσης πρέπει να υποβληθεί για το φόρο που παρακρατήθηκε από
τα διανεμόμενα κέρδη, ο οποίος και πρέπει να αποδοθεί στο Δημόσιο μέχρι
το τέλος του 2ου μήνα από την ημερομηνία καταβολής των κερδών (άρθρο
60, ν.4172/2013).
Υπόδειγμα συμπλήρωσης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθώς και
της δήλωσης για την απόδοση των παρακρατηθέντων φόρων με βάση το
παράδειγμα της παραγρ.10.7, παρατίθενται στη συνέχεια.
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10.9 Συστήματα φορολογίας των μερισμάτων
Bασική αρχή σε όλα τα φορολογικά συστήματα είναι η επιβολή φόρου εισοδήματος στα εισοδήματα τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων.
Ειδικότερα, όσον αφορά τα κέρδη που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα, αυτά
διανέμονται στους μετόχους τους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με αποτέλεσμα να προκύπτει θέμα όσον αφορά τον τρόπο φορολόγησής τους.
Οι φορολογικές αρχές έχουν τις ακόλουθες επιλογές:
α. να φορολογήσουν τα μη διανεμόμενα κέρδη με έναν συντελεστή και τα
διανεμόμενα με άλλο συντελεστή, ανάλογα με το είδος των μετοχών
(εισηγμένες ή μη, ονομαστικές ή ανώνυμες), καθεστώς που ίσχυε στην
Ελλάδα μέχρι το 1992,
β. να φορολογήσουν το σύνολο των κερδών στο όνομα του νομικού προσώπου και να μην υπάρχει περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση του μετόχου
(καθεστώς που ίσχυσε από το 1992 έως το 2007 με το ν.2065/92,
γ. να φορολογήσουν το σύνολο των κερδών στο όνομα του νομικού προσώπου και να επιβληθεί ένας φόρος στα διανεμόμενα κέρδη, αν λαμβάνει
χώρα διανομή.
Το σύστημα αυτό ισχύει από το 2008 και μετά και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της κεφαλαιακής βάσης των επιχειρήσεων.
Σημειώνεται ότι, όταν ο δικαιούχος των μερισμάτων είναι νομικό πρόσωπο, τότε ο παρακρατηθείς φόρος πιστώνεται και αφαιρείται από τον
οφειλόμενο φόρο μερισμάτων σε περίπτωση νέας διανομής.

Παρά δειγμα
Η εταιρεία Α είχε προ φόρων κέρδη € 100.000 και αποφάσισε να διανείμει € 50.000 στους δύο μετόχους της την εταιρεία Β και τον ιδιώτη
Γ που συμμετέχουν σε αυτή κατά 50%, ήτοι € 25.000 στον καθένα.
Έστω ότι ο συντελεστής φόρου στα κέρδη είναι 26%, ο φόρος μερισμάτων 10% και ο ένας μέτοχος (η εταιρεία Β) μοιράζει το σύνολο
των εισοδημάτων του στο φυσικό πρόσωπο κ. Ανδρέου. Οι οφειλόμενοι φόροι στο Δημόσιο έχουν ως εξής:
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Φόρος νομικού προσώπου Α: € 100.000 × 26% = € 26.000
Διανεμόμενα κέρδη 25.000 × 10% = 2.500 φυσικό πρόσωπο Γ
25.000 × 10% = 2.500 μέτοχος Β
Μη διανεμόμενα κέρδη – (Αποθεματικό)
€ 24.000 [100.000 – (26.000 + 50.000)]
Το νομικό πρόσωπο Β θα λάβει € 25.000, μείον ο παρακρατηθείς φόρος
€ 2.500, ήτοι € 22.500, τα οποία και θα μοιράσει στο μέτοχό του κ.
Ανδρέου.
Στα βιβλία του θα εγγράψει ως έσοδα από μερίσματα € 25.000 και
απαίτηση από το Δημόσιο € 2.500.
Αφού θα διανείμει το σύνολο των κερδών του, τότε ο οφειλόμενος φόρος
θα είναι € 25.000 × 10% = € 2.500, μείον € 2.500 που έχει ήδη παρακρατηθεί, ήτοι τελική οφειλή για φόρο μηδέν (0). Το ίδιο ισχύει και για
τον κ. Ανδρέου, αφού μετά την παρακράτηση του φόρου που του έγινε
από την εταιρεία Β, έχει εξαντλήσει τη φορολογική του υποχρέωση.
Εταιρεία Α
κέρδη προ φόρων
€ 100.000

€ 24.000

22.500

Μέτοχος
Ιδιώτης Γ (1)

Ελληνικό
Δημόσιο (2)

Μέτοχος
Εταιρεία Β

00

5

26.000

22 .

22.500

Αδιανέμητα κέρδη

Μέτοχος
κ. Ανδρέου
ιδιώτης

Παρατηρήσεις
(1)

Η εταιρεία Β, κατά τη διανομή σε αυτή από την εταιρεία Α του
μερίσματος των € 25.000, θα διενεργήσει την ακόλουθη εγγραφή:
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Χ 38.00

Ταμείο

22.500

Χ 33.13…

Ελληνικό Δημόσιο

Π 76.00…

Έσοδα συμμετοχών		

2.500
25.000

Κατά τη διανομή ολόκληρων των κερδών στο μέτοχό της κ. Ανδρέου, θα γίνει από την εταιρεία Β η ακόλουθη εγγραφή:
Χ 88.00

Καθαρά κέρδη χρήσεως

25.000

Π 38.00

Ταμείο		

22.500

Π 33.13…

Ελληνικό Δημόσιο		

2.500

Η εταιρεία Β θα συμψηφίσει την απαίτηση με την υποχρέωσή της
στο Ελληνικό Δημόσιο και δεν θα καταβάλει άλλο φόρο.
(2)

Το σύνολο του φόρου που δικαιούται να εισπράξει το Ελληνικό
Δημόσιο από την εταιρεία Α είναι € 31.000, δηλ. € 26.000 (φόρος
νομικού προσώπου), πλέον € 5.000 από τη διανομή των € 50.000.
Όσες διανομές και να γίνουν περαιτέρω από την εταιρεία Β και
εν συνεχεία από τους μετόχους δεν πρόκειται να καταβληθεί
άλλος φόρος. Θέμα καταβολής επιπλέον φόρου θα δημιουργηθεί
μόνο όταν η εταιρεία Α αποφασίσει να διανείμει από τα αρχικά
μη διανεμηθέντα κέρδη των € 24.000.

Από το έτος 1998 ισχύει και στην Ελλάδα ο κοινοτικός κανόνας περί
απαλλαγής φόρου των ενδοομιλικών μερισμάτων (participation
exemption). Σύμφωνα με το άρθρο 48 ν.4172/2013, αν ένα νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος εισπράττει ενδοομιλικά μερίσματα, απαλλάσσεται από τον φόρο, εάν το νομικό πρόσωπο
που τα διανέμει:
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-

είναι ανώνυμη εταιρεία,

-

είναι φορολογικός κάτοικος κράτους μέλους της Ε.Ε.,

-

υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στη χώρα αυτή,

-

ο λήπτης φορολογούμενος κατέχει τουλάχιστον ποσοστό 10%
του μετοχικού κεφαλαίου του νομικού προσώπου που διανέμει
το μέρισμα,
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-

διακρατεί το ποσοστό συμμετοχής για 24 τουλάχιστον μήνες.

Στο παράδειγμα που αναπτύξαμε υποθέσαμε ότι δεν συντρέχουν όλες
οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για να γίνει η απαλλαγή από την
παρακράτηση του 10%. Όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις δεν γεννάται
θέμα παρακράτησης φόρου. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν η εταιρεία
Β προβεί σε διανομή προς το φυσικό πρόσωπο κ. Ανδρέου, θα παρακρατήσει και θα αποδώσει στο Δημόσιο το 10%, δηλ. € 2.500.

10.10 Συμβάσεις αποφυγής της διπλής
φορολογίας

Οι εθνικές κυβερνήσεις, στην προσπάθειά τους να μεγιστοποιήσουν τα φορολογικά τους έσοδα, θεσπίζουν διατάξεις οι οποίες διευρύνουν τη φορολογική βάση των υπόχρεων προς καταβολή φόρου εισοδήματος φυσικών και
νομικών προσώπων.
Η προσπάθεια αυτή ωστόσο αποτελεί αντικίνητρο στη μεταφορά τεχνογνωσίας από χώρα σε χώρα, αν αυτός που αποκτά ένα εισόδημα αναγκάζεται να καταβάλει υπέρογκους φόρους στη χώρα όπου είναι φορολογικός
κάτοικος.
Για να εξαλειφθεί ή τουλάχιστον να μειωθεί σημαντικά αυτό το αντικίνητρο, τα κράτη υπογράφουν μεταξύ τους συμβάσεις για την αποφυγή διπλής
φορολογίας.
Η έννοια της αποφυγής διπλής φορολογίας συνίσταται στην επιβολή συνήθως μικρότερων φορολογικών ή μηδενικών συντελεστών στη χώρα παραγωγής του εισοδήματος από εκείνους που τελικά θα καταβάλλουν στη χώρα
της φορολογικής κατοικίας, που περιλαμβάνει προς φορολόγηση το παγκόσμιο εισόδημα του φορολογουμένου. Σε κάθε περίπτωση αναγνωρίζεται το
δικαίωμα πιστώσεως του φόρου (tax credit), έτσι ώστε να αποκλείεται η
διπλή φορολόγηση των εισοδημάτων.
Στις συμβάσεις αυτές, οι οποίες υπερισχύουν των εθνικών φορολογικών διατάξεων, επιλύονται θέματα για τα οποία είναι δυνατόν να υπάρχει σύγκρουση
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αρμοδιοτήτων μεταξύ των συμβαλλόμενων χωρών. Έτσι, οι έννοιες που ρυθμίζονται είναι οι ακόλουθες.
-

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θεωρείται κάποιος κάτοικος ενός συμβαλλόμενου κράτους

-

Πώς προσδιορίζεται και ποια στοιχεία καθορίζουν τη μόνιμη εγκατάσταση

-

Πού φορολογείται το εισόδημα από ακίνητη ιδιοκτησία

-

Πού θα φορολογούνται και υπό ποιες προϋποθέσεις τα κέρδη επιχειρήσεως που δραστηριοποιείται και στα δύο συμβαλλόμενα κράτη

-

Πού θα φορολογούνται τα κέρδη από την εκμετάλλευση αεροσκαφών ή
πλοίων εταιρειών

-

Πού θα φορολογούνται τα μερίσματα που καταβάλλονται από εταιρεία
που είναι κάτοικος ενός συμβαλλόμενου κράτους σε κάτοικο του άλλου
συμβαλλόμενου κράτους, καθώς και αν υπάρχει παρακράτηση φόρου και
τι ποσοστό.

-

Πού θα φορολογούνται οι τόκοι που προκύπτουν σε ένα συμβαλλόμενο
κράτος, όταν καταβάλλονται σε κάτοικο του άλλου συμβαλλόμενου κράτους και ποιο θα είναι το ποσοστό της παρακράτησης

-

Πού θα φορολογούνται τα δικαιώματα που προκύπτουν σε ένα εκ των
συμβαλλόμενων κρατών και καταβάλλονται σε κάτοικο του έτερου συμβαλλόμενου κράτους

Επίσης, ορίζονται:
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-

ο τόπος φορολογίας των κερδών από τη μεταβίβαση ακινήτου,

-

o τόπος φορολόγησης του εισοδήματος που αποκτάται από κάτοικο που
προσφέρει ανεξάρτητες επαγγελματικές υπηρεσίες,

-

ο τόπος και οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες φορολογούνται τα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παρόμοιες αποζημιώσεις,

-

ο τόπος φορολογίας των αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου,

-

ο τρόπος επίλυσης διαφορών, όσον αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή
των συμβάσεων, και τέλος

-

αναγνωρίζεται η αμοιβαία συνδρομή των φορολογικών αρχών για τον εντοπισμό ή την παραβίαση φορολογικών διατάξεων δια της ανταλλαγής σχετικών πληροφοριών.
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10.11 Τιμολόγηση ενδοομιλικών συναλλαγών
Ο φόρος εισοδήματος αποτελεί σοβαρό κόστος (επιβάρυνση) για όλες τις
επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για αυτές που τα παγκόσμια εισοδήματά τους φορολογούνται με υψηλό φορολογικό συντελεστή. Είναι έτσι πολύ εύλογο οι
επιχειρήσεις να επιδιώκουν να μειώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις εφαρμόζοντας στην πράξη αυτό που ονομάζεται φορολογικός σχεδιασμός (tax planning).
Ο φορολογικός σχεδιασμός αποσκοπεί ουσιαστικά στην φορολογία των εισοδημάτων με το μικρότερο δυνατό φορολογικό συντελεστή. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μεταφορά κερδών σε χώρες που ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος είναι μικρότερος, π.χ. στην Κύπρο (12,5%), Βουλγαρία (10%).
Έτσι, αν μια επιχείρηση του ιδίου ομίλου πραγματοποιεί έξοδα, αυτά επιδιώκει να εμφανίζονται στη χώρα εκείνη που ο φορολογικός συντελεστής
είναι μεγαλύτερος, ενώ τα έσοδά της στη χώρα εκείνη που ο φορολογικός
συντελεστής είναι μικρότερος.
Επιπλέον, όταν στον ίδιο όμιλο μια επιχείρηση είναι κερδοφόρος και στην
άλλη είναι ζημιογόνος, η επιδίωξη είναι να μεταφερθούν κέρδη στη ζημιογόνο, έτσι ώστε να μην καταβληθεί, ει δυνατόν, κανένας φόρος.
Όταν μια τράπεζα, για παράδειγμα, είναι μητρική εταιρεία ενός ομίλου
που αποτελείται από χρηματοπιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα,
προκύπτει πολλές φορές η ανάγκη για τη διενέργεια πράξεων μεταφοράς
χρήματος μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου.
Στις περιπτώσεις αυτές τίθεται θέμα τιμολόγησης των ενδο-ομιλικών πράξεων, εξεύρεσης δηλαδή της δίκαιης τιμής στην οποία θα γίνει η αποτύπωση της συναλλαγής.
Το θέμα έχει ενδιαφέρον τόσο από πλευράς σωστής εμφάνισης των αποτελεσμάτων σε κάθε εταιρεία του ομίλου όσο και από φορολογικής άποψης, στην περίπτωση που στις εταιρείες του ομίλου ισχύουν διαφορετικoί
συντελεστές φόρου εισοδήματος.
Η εφαρμογή διαφορετικών τιμών μεταφοράς χρήματος μπορεί να οδηγήσει, στις περιπτώσεις αυτές, και σε διαφορετικό αποτέλεσμα σε επίπεδο
ομίλου.
Ενώ δηλαδή, όπως αναφέραμε, οι μεταφορές χρήματος ανάμεσα στα διάφορα οργανωτικά τμήματα της ίδιας τράπεζας δεν μεταβάλλουν το συνο-
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λικό αποτέλεσμα της τράπεζας, οι μεταφορές χρήματος ανάμεσα σε διαφορετικές τράπεζες ή χρηματοδοτικά ιδρύματα (εταιρείες leasing, factoring
κ.λπ.) του ιδίου ομίλου μπορεί τελικά να επηρεάσουν το συνολικό αποτέλεσμα του ομίλου.

Παρά δειγμα
Η μητρική τράπεζα Ν δανείζεται από τη θυγατρική τράπεζα Θ που
βρίσκεται στη Ρουμανία το ποσό των € 100.000.000, για ένα χρόνο με
επιτόκιο 4%.
Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα είναι 25%, ενώ στη
Ρουμανία 16%.
Η μητρική Μ θα μειώσει τη δαπάνη φόρου λόγω χρεωστικών τόκων
κατά €1.000.000 (€100.000.000 × 4% × 25%), ενώ η θυγατρική Θ θα
αυξήσει τη δαπάνη φόρου λόγω του εσόδου από τόκους κατά € 640.000
(€100.000.000 × 4% × 16%).
Το τελικό αποτέλεσμα του Ομίλου από αυτή τη συναλλαγή θα αυξηθεί κατά € 360.000.
Το αντίθετο θα συμβεί αν, αντί να δανείσει η Θ την Μ, δανείσει η Μ
την Θ.

Το κρίσιμο θέμα σε όλες αυτές τις ενδο-ομιλικές συναλλαγές είναι να καθορισθεί το δίκαιο τίμημα.
Το ποιο είναι το δίκαιο κάθε φορά τίμημα είναι δύσκολο να καθορισθεί,
επειδή υπεισέρχονται κατά την αξιολόγηση πολλά υποκειμενικά στοιχεία.
Η έλλειψη σαφούς πλαισίου για την τιμολόγηση είχε οδηγήσει σε στρεβλώσεις και υπερβολές από πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες προσπαθούσαν μέσω
των ενδο-ομιλικών τιμολογήσεων να αποκτήσουν φορολογικά οφέλη.
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Το γεγονός αυτό προκάλεσε το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
οποία και συνέταξε κώδικα τεκμηρίωσης των ενδο-ομιλικών συναλλαγών,
προτρέποντας τα Κράτη-μέλη να τον εφαρμόσουν. Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στην πρόκληση αυτή και εξέδωσε σχετικά το ν.3728/2008, ο οποίος
περιλαμβάνει λεπτομερείς διατάξεις για το θέμα.
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Ο φορολογικός αυτός μηχανισμός προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες είναι υποχρεωμένες να αποδεικνύουν ότι οι μεταξύ τους συναλλαγές, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, έχουν πραγματοποιηθεί με
βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων (arms length principle). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας της τεκμηρίωσης των τιμών των συναλλαγών. Η
έννοια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που προβλέπεται από το άρθρο 2 του
ΚΦΕ είναι ιδιαίτερα διευρυμένη, περιλαμβάνει δηλαδή και εκείνες τις επιχειρήσεις όπου υπάρχει άμεση ή έμμεση διοικητική ή οικονομική εξάρτηση ή
έλεγχος, λόγω συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση
και των δύο επιχειρήσεων, αλλά και επιχειρήσεις που διαθέτουν σε μια από
τις συνδεδεμένες τα ανωτέρω δικαιώματα ή δυνατότητα επιρροής.
Ως «συνδεδεμένο πρόσωπο» νοείται κάθε πρόσωπο που συμμετείχε άμεσα
ή έμμεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο άλλου προσώπου.
Συνδεδεμένο πρόσωπο θεωρείται:
• κάθε πρόσωπο που κατέχει μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο
ή στα κέρδη κοντά στο ποσοστό τουλάχιστον 33%,
• δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον 33%,
• κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεση ή έμμεση διοικητικής
εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή στην πορεία ή στις
τιμές μιας επιχείρησης.
Διαδικασία τεκμηρίωσης
Η διαδικασία εφαρμογής των υποχρεώσεων τεκμηρίωσης έχει θεσμοθετηθεί
και τα κυριότερα σημεία της είναι τα εξής:
• συντάσσεται φάκελος τεκμηρίωσης (Βασικός και Ελληνικός)
• συντάσσεται και υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών συνοπτικός
πίνακας πληροφοριών, ο οποίος έχει:
-

συγκεκριμένο περιεχόμενο – αναφορά όλων των συναλλαγών μεταξύ
των συνδεδεμένων επιχειρήσεων

-

συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής,

• προβλέπεται δε εξαίρεση για τη δημιουργία φακέλου τεκμηρίωσης, όταν
οι συναλλαγές ανέρχονται:
-

μέχρι € 100.000 ανά φορολογικό έτος και τα ακαθάριστα έσοδα του
υποχρέου δεν υπερβαίνουν για το ίδιο διάστημα τα € 5.000.000 ή

_ 521

Το φορολογικό περιβάλλον της επιχείρησης

-

μέχρι € 200.000 ανά φορολογικό έτος και τα ακαθάριστα έσοδα του
υποχρέου υπερβαίνουν τα € 5.000.000.

Περιεχόμενα φακέλου τεκμηρίωσης
Ο φάκελος τεκμηρίωσης περιλαμβάνει:
-

ανάλυση του κλάδου όπου ευρίσκεται η υπό εξέταση επιχείρηση,

-

ανάλυση του κλάδου δραστηριότητας με περιγραφή των παραγόντων που
επηρεάζουν τον προσδιορισμό των τιμών των παρεχομένων υπηρεσιών,
(δείκτες, επίπεδο ανταγωνισμού κ.λπ.).

-

λειτουργική ανάλυση.

Εδώ δίδεται έμφαση στις συναλλαγές που πραγματοποιεί η επιχείρηση με
άλλες επιχειρήσεις και το πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις σχέσεις μεταξύ των συνδεδεμένων μερών, ώστε να αποδειχτεί η αντικειμενική
τιμολόγηση.
-

οικονομική ανάλυση

Είναι η κατεξοχήν σημαντική ανάλυση που πρέπει να περιλαμβάνεται στο
φάκελο τεκμηρίωσης, όπου τεκμηριώνεται επιστημονικά το πώς τηρήθηκε η
αρχή των ίσων αποστάσεων. Χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων που έχουν
αναπτύξει οι φορολογικές διοικήσεις διεθνώς, γίνεται σύγκριση των τιμών,
προκειμένου να γίνουν αποδεκτές ή να απορριφθούν αυτές που έχουν χρησιμοποιήσει οι επιχειρήσεις του ιδίου ομίλου στις μεταξύ τους συναλλαγές.
Χρησιμοποιούμενες μέθοδοι τεκμηρίωσης
Σε μια προσπάθεια ελέγχου των χρησιμοποιούμενων τιμών, γίνεται χρήση
κυρίως των ακόλουθων μεθόδων:
• μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής (comparable price method)
• μέθοδος της «τιμής μεταπώλησης» (resale price method)
• μέθοδος του «κόστους συν κέρδος» (cost plus method)
Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών θέσπισε διαδικασία για τον
προκαθορισμό των τιμών (Advance Pricing Agreements). Η διαδικασία αυτή
δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από τις φορολογικές αρχές, διότι έχει προεγκριθεί. Είναι ωστόσο περιορισμένης χρονικής διάρκειας.
Έλεγχος και κυρώσεις
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μηρίωσης (σε περίπτωση πολυεθνικών που η έδρα τους είναι στην αλλοδαπή), καταρτίζεται εντός τεσσάρων μηνών από το τέλος του φορολογικού
έτους και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία.
Ο φάκελος τεκμηρίωσης τίθεται στη διάθεση της ελεγκτικής αρχής εντός
ευλόγου διαστήματος, όχι άνω των 30 ημερών.
Ο φάκελος ελέγχεται καταρχήν από τους ορκωτούς ελεγκτές, σε περίπτωση
δε επανελέγχου, αυτός γίνεται από τις φορολογικές αρχές.
Το πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών
ανέρχεται στο 1/1.000 των ακαθάριστων εσόδων και δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των € 1.000 και μεγαλύτερο των € 10.000.
Το πρόστιμο μη υποβολής ή ανακριβειών/ατελούς σύνταξης του συνοπτικού
πίνακα πληροφοριών ή μη διάθεση του φακέλου τεκμηρίωσης στη Φορολογική
Διοίκηση ανέρχεται στο 1/100 των ακαθάριστων εσόδων και δεν μπορεί να
είναι μικρότερο των € 10.000 και μεγαλύτερο των € 100.000.
Εξυπακούεται ότι τα κέρδη που μεταφέρθηκαν από τη μια επιχείρηση στην
άλλη ώστε να μη φορολογηθούν, θα επανακαθορισθούν προκειμένου να προσδιορισθεί η σωστή φορολογική βάση της ελεγχόμενης φορολογικής οντότητας.

10.12 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) στα εμπράγματα δικαιώματα που υπάρχουν την 1η
Ιανουαρίου κάθε έτους, της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της
επικαρπίας, της οίκησης επί των ακινήτων, καθώς και στα εμπράγματα ή
ενοχικά δικαιώματα της αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικών χώρων και κολυμβητικών δεξαμενών, που έχουν τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα.
Ο ΕΝΦΙΑ αποτελείται από δύο φόρους, τον κύριο και τον συμπληρωματικό.
Ο κύριος φόρος υπολογίζεται για όλα τα δικαιώματα στα ακίνητα και ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας, του βασικού φόρου, του συντελεστή
παλαιότητας του κτίσματος, του συντελεστή ορόφου ή μονοκατοικίας, του
συντελεστή προσόψεως και κατά περίπτωση του συντελεστή βοηθητικών
χώρων ή ημιτελών κτισμάτων.
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Ο συμπληρωματικός φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 0,5% στη συνολική
αξία των δικαιωμάτων των νομικών προσώπων, με εξαίρεση εκείνα τα δικαιώματα που ρητά προβλέπεται η απαλλαγή τους από τον σχετικό
ν.4223/31.12.2013.
Ιδιαίτερα, επισημαίνεται η απαλλαγή των κτιρίων που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Ο ΕΝΦΙΑ είναι φόρος κατοχής κεφαλαίου, η δε δαπάνη του δεν αναγνωρίζεται φορολογικά για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.
Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της νέας Ελληνικής Κυβέρνησης, που εξελέγη
την 25.1.2015, ο ΕΝΦΙΑ πρόκειται να αντικατασταθεί από φόρο περιουσίας, όπου στη βάση υπολογισμού του φόρου δεν θα συμπεριλαμβάνονται
μόνο εμπράγματα δικαιώματα αλλά και άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως
μετρητά, καταθέσεις, μετοχές, ομολογίες κ.λπ. Προβλέπεται επίσης η θέσπιση
αφορολόγητου ορίου.

10.13 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και

αναβαλλόμενη φορολογία

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στην παράγρ.3 του άρθρου 23 του ν.
4308/2014 δίνουν τη δυνατότητα, αλλά δεν υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις
να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις. Όσες πάντως κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας,
θα πρέπει να αναγνωρίζουν όλες τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις. Αντίθετα, όσον αφορά τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις,
αυτές, σύμφωνα με τα ΕΛΠ, θα πρέπει να αναγνωρίζονται στο βαθμό που
είναι σφόδρα πιθανό και τεκμηριωμένο ότι θα υπάρχουν φορολογητέα κέρδη,
έναντι των οποίων να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές.
Τα ΕΛΠ ορίζουν επίσης ότι, όταν υπάρχουν χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα για αναβαλλόμενους φόρους, τα ποσά αυτά συμψηφίζονται κατά την
παρουσίασή τους στον ισολογισμό και στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
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αναγνωρίζονται για αναβαλλόμενο φόρο, είτε απαίτηση είτε υποχρέωση,
προκύπτουν τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και μεταγενέστερα από
την εφαρμογή κάθε φορά του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή σε κάθε
προσωρινή διαφορά. Αν προκύψουν διαφορές από περίοδο σε περίοδο λόγω
μεταβολής του συντελεστή του φόρου εισοδήματος ή/και αναθεώρησης του
ποσού που μπορεί να ανακτηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το ποσό
της δαπάνης για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος (βλέπε σχετικά τα σχόλια για τις οικονομικές καταστάσεις 31.12.2013 του HILTON Αθηνών στην
παράγρ.12.3.δ). Κατ’ εξαίρεση, οι διαφορές που προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις των οποίων οι μεταβολές αναγνωρίζονται
στην καθαρή θέση, αναγνωρίζονται ομοίως κατευθείαν στην καθαρή θέση,
σε μείωση ή αύξηση αναλόγως του σχετικού κονδυλίου.

Όπως ήδη αναφέραμε στο κεφάλαιο 6 παράγρ.13, σύμφωνα με το
άρθρο 3 παράγρ.5 του νόμου για τα ΕΛΠ, οι επιχειρήσεις, άσχετα αν
τηρούν ή όχι λογαριασμούς αναβαλλόμενης φορολγίας, οφείλουν να
τηρούν αρχεία στα οποία θα παρακολουθούν τη λογιστική και τη φορολογική βάση των στοιχείων εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων,
υποχρεώσεων και καθαρής θέσης.
Ενδιαφέρουσα είναι στο σημείο αυτό η εγκύκλιος (ΠΟΛ) 1003/2.1.2015 του
Υπουργείου Οικονομικών, που δίνει οδηγίες και σχετικά παραδείγματα,
αποσπάσματα της οποίας παραθέτουμε στη συνέχεια.
α. Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τόσο
τη λογιστική αξία όσο και τη φορολογική βάση, εφόσον διαφέρουν, των
στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και
καθαρής θέσης, κατά περίπτωση. Η υποχρέωση αυτή είναι αυτονόητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της οντότητας. Η παρακολούθηση δύναται να γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο και
ασφαλή τρόπο, ώστε να μπορούν να εξαχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη σύνταξη
των φορολογικών δηλώσεων και τη διασφάλιση της δυνατότητας διενέργειας ελέγχων.
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β. Οι διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης διακρίνονται σε
μόνιμες και προσωρινές. Προσωρινή διαφορά είναι η διαφορά μεταξύ της
λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης ενός στοιχείου, όταν η διαφορά αυτή αναστρέφεται στο μέλλον. Για παράδειγμα, όταν ένα έξοδο
ποσού 100 αναγνωρίζεται λογιστικά στη χρήση 20Χ4, αλλά θα εκπεστεί
για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος στη χρήση 20Χ5, το λογιστικό αποτέλεσμα της χρήσεως 20Χ4 είναι μικρότερο κατά 100 από το φορολογικό
αποτέλεσμα αυτής, ενώ στη χρήση 20Χ5 θα συμβεί το αντίστροφο. Τέτοια
περίπτωση προκύπτει, για παράδειγμα, από τη χρήση διαφορετικών συντελεστών απόσβεσης για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς ή από την
αναγνώριση, στη διάρκεια του εργασιακού βίου των εργαζομένων, εξόδων
για παροχές προς αυτούς μετά την αφυπηρέτηση. Τα ποσά αυτά αντιστρέφονται μέχρι την τελική εκκαθάριση των σχετικών στοιχείων. Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός παγίου η αντιστροφή των διαφορών των αποσβέσεων θα γίνει είτε μέσω αντίθετων διαφορών αποσβέσεων σε μελλοντικές περιόδους (μικρότερες/μεγαλύτερες, αντίστοιχα, φορολογικές από λογιστικές) είτε μέσω του αποτελέσματος (κέρδους ή ζημίας) που θα προκύψει κατά την απόσυρση του παγίου. Στην περίπτωση προβλέψεων για
παροχές σε εργαζομένους μετά την αφυπηρέτηση, η αντιστροφή θα γίνει
κατά την καταβολή τους, χρόνος στον οποίο αυτές αναγνωρίζονται φορολογικά.
γ. Σε αντιδιαστολή προς τις προσωρινές, μόνιμες είναι οι διαφορές μεταξύ
λογιστικής και φορολογικής βάσης που δεν αντιστρέφονται. Για παράδειγμα,
εάν στη χρήση 20Χ4 η επιχείρηση κατέβαλε για προσαυξήσεις φόρων και
πρόστιμα το ποσό των 200 ευρώ, ποσό που δεν αναγνωρίζεται φορολογικά,
το λογιστικό αποτέλεσμα θα εμφανίζεται ισόποσα μειωμένο έναντι του
φορολογικού, χωρίς η διαφορά αυτή να αντιστραφεί στο μέλλον.

Παρά δειγμα 1
Λογιστική και φορολογική βάση - δεδομένα μόνο για έσοδα και
έξοδα περιόδου
Δίνονται τα παρακάτω δεδομένα από το ισοζύγιο της οντότητας (επιχείρηση) ΑΛΦΑ για το έτος 20Χ5.
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Δεδομένα ισοζυγίου εσόδων και εξόδων της ΑΛΦΑ, 20Χ5
Λογαριασμός
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Λογιστική αξία

Πωλήσεις
Έξοδα μισθοδοσίας (πλην προβλέψεων)
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (έξοδο)
Αποσβέσεις παγίων
Απομείωση ενσώματων παγίων (ζημία)
Αναστροφή απομείωσης χρημ/κών στοιχείων (κέρδος)
Πρόστιμα και προσαυξήσεις
Έξοδα - προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες
Δαπάνες ψυχαγωγίας
Τέλος επιτηδεύματος
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη

9.400
4.000
500
1.200
500
700
100
120
180
100
300
200

Επιπλέον, δίνονται οι παρακάτω πρόσθετες πληροφορίες:
1. Το ποσό των φορολογικά αναγνωριζόμενων αποσβέσεων χρήσης
ανήλθε σε 1.400.
2. Οι προβλέψεις (έξοδο) αποζημίωσης προσωπικού και η απομείωση
παγίων δεν εκπίπτουν για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος στο
έτος που αναγνωρίζονται λογιστικά.
3. Τα πρόστιμα δεν αναγνωρίζονται φορολογικά, αλλά συνιστούν
μόνιμη διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης (δεν αντιστρέφονται).
4. Η αναστροφή απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων (κέρδος) δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, συνιστώντας προσωρινή
διαφορά λογιστικής-φορολογικής βάσης.
5. Για τα λοιπά έξοδα και ζημίες και τα λοιπά έσοδα και κέρδη δεν
υπάρχουν διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης (δεν
υπάρχουν «λογιστικές διαφορές»).
6. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 26%.
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Με βάση τα παραπάνω:
α. Να καταρτιστεί πίνακας με τη λογιστική και φορολογική βάση των
στοιχείων εσόδων και εξόδων της περιόδου.
β. Να υπολογιστεί το ποσό των φορολογητέων κερδών, του φόρου
εισοδήματος και των καθαρών λογιστικών κερδών της περιόδου.
γ. Να καταρτιστεί πίνακας με τις διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης, ταξινομημένες σε μόνιμες και προσωρινές.
Λύση
Ερώτημα α
Λογιστική και φορολογική βάση εσόδων και εξόδων
της ΑΛΦΑ, 20Χ5
		
Λογιστική Φορολογική
Λογαριασμός
βάση
βάση
1

Πωλήσεις

2

Έξοδα μισθοδοσίας (πλην προβλέψεων)

3

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
(έξοδο)

4

Αποσβέσεις παγίων

5

Απομείωση ενσώματων παγίων (ζημία)

6

Αναστροφή απομείωσης
χρημ/κών στοιχείων (κέρδος)

700

7

Πρόστιμα και προσαυξήσεις

(100)

8

Έξοδα - προσωπικές καταναλωτικές
δαπάνες

(120)

9

Δαπάνες ψυχαγωγίας

(180)

10 Τέλος επιτηδεύματος

(100)

11 Λοιπά έξοδα και ζημίες

(300)

(300)

12 Λοιπά έσοδα και κέρδη

200

200

3.300

3.900

13 Κέρδη προ φόρων/Φορολογητέα κέρδη
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Ερώτημα β και γ
Διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης και υπολογισμός
φορολογητέων κερδών, ΑΛΦΑ 20Χ5
		
Λογαριασμός

Λογιστική
βάση

Φορολ/κή Διαφορά
βάση
βάσεως

Ι. Λογιστικά κέρδη ισολογισμού
προ φόρων
Πλέον:

3,300

ΙΙ. Προσωρινές (αναστρέψιμες)
διαφορές
2 Προβλέψεις αποζημίωσης
προσωπικού (έξοδο)
(500)		
3 Αποσβέσεις παγίων
(1.200)
(1.400)
4 Απομείωση ενσώματων
παγίων (ζημία)
(500)		
5 Αναστροφή απομείωσης χρημ/κών
στοιχείων (κέρδος)
700		
Σύνολο προσωρινών διαφορών
(1.500)
(1.400)
ΙΙΙ.Μόνιμες λογιστικές διαφορές
6 Πρόστιμα και προσαυξήσεις
7 Έξοδα-προσωπικές καταναλωτικές
δαπάνες κατά ν.4172
8 Δαπάνες ψυχαγωγίας
9 Τέλος επιτηδεύματος

500
(200)
500
(700)
100

(100)		

100

(120)		
(180)		
(100)		
		

120
180
100
500

Φορολογητέα κέρδη περιόδου (Ι + ΙΙ + ΙΙΙ)
Φόρος εισοδήματος προς 26%

3.900
(1.014)

Καθαρά (λογιστικά) κέρδη περιόδου
(κέρδη προ φόρων μείον φόρος εισοδήματος)

2.886
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Είναι προφανές ότι η οντότητα οφείλει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει
αναλυτικά, από τις εγγραφές στα βιβλία της και τα σχετικά παραστατικά,
τα ποσά των διαφορών της φορολογικής από τη λογιστική βάση του ανωτέρω πίνακα και να θέτει την τεκμηρίωση αυτή στη διάθεση του ελέγχου.
Η υποχρέωση για παρακολούθηση της φορολογικής βάσης δεν αφορά μόνο
έσοδα και έξοδα αλλά και στοιχεία του ισολογισμού. Μάλιστα, μεταβολές
στοιχείων του ισολογισμού μπορεί να επηρεάζουν τον υπολογισμό του
φόρου εισοδήματος, είτε οι μεταβολές αυτές συσχετίζονται με έσοδα/έξοδα
είτε όχι (π.χ. διακανονισμός του σχετικού στοιχείου του ισολογισμού, όπως
καταβολή αποζημίωσης προσωπικού από δημιουργημένη πρόβλεψη).
Σημαντικό είναι επίσης η οντότητα να παρακολουθεί τη φορολογική βάση
της καθαρής της θέσης, και ιδίως των «κερδών εις νέο», για να γνωρίζει τα
ποσά για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος σε
περίπτωση διανομής.
Για πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση του θέματος, παρατίθεται το επόμενο
παράδειγμα, το οποίο αναφέρεται ειδικά σε οντότητες που επιλέγουν να
χρησιμοποιούν εύλογες αξίες.

Παρά δειγμα 2
Λογιστική και φορολογική βάση - διαφορές από μεταβολές λογ/
μών ισολογισμού
Για την επιχείρηση ΒΗΤΑ δίνονται οι εξής πληροφορίες για τη χρήση
20Χ5.
1. Τα πάγια αποσβένονται με λογιστικό συντελεστή 8% και φορολογικό 10%.
2. Τα άυλα αποσβένονται με λογιστικό συντελεστή 15% και φορολογικό 10%.
3. Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στην εύλογη αξία με αναγνώριση των διαφορών σε αποθεματικό της καθαρής θέσης, ενώ φορολογικά παρακολουθούνται στο κόστος.
4. Η αξία των αποθεμάτων δεν διαφέρει λογιστικά και φορολογικά.
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5. Οι απαιτήσεις υπόκεινται σε απομείωση λόγω επισφάλειας για
λογιστικούς σκοπούς, ενώ φορολογικά παρακολουθούνται στο
κόστος.
6. Το εμπορικό χαρτοφυλάκιο (χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία) αποτιμάται σε εύλογες αξίες και οι μεταβολές καταχωρούνται στα αποτελέσματα, ενώ φορολογικά οι διαφορές αυτές
δεν αναγνωρίζονται (το εμπορικό χαρτοφυλάκιο φορολογικά
παρακολουθείται στο κόστος κτήσης).
7. Οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λογίζονται με την
αρχή του δουλευμένου, σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα, ενώ
οι πληρωμές μειώνουν την αξία τους. Σημείωση: από φορολογικής απόψεως δεν αναγνωρίζονται οι προβλέψεις κατά το σχηματισμό τους, αλλά αναγνωρίζονται (εκπίπτουν) οι καταβολές για
τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος.
8. Δεν έγινε διανομή κερδών στη διάρκεια της χρήσης.
Για τη ΒΗΤΑ δίνεται επίσης η λογιστική και φορολογική βάση των
χρηματοοικονομικών της καταστάσεων:
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Ισολογισμός λογιστικής και φορολογικής βάσης, ΒΗΤΑ 2015
20Χ5		
Μη κυκλοφορούντα
στοιχεία

Λογιστική Φορολογική Λογιστική Φορολογική
αξία
βάση
αξία
βάση

Ενσώματα πάγια
(κόστος κτήσεως)
2.800
2.800
Αποσβέσεις ενσωμάτων
παγίων
(896)
1.120
Αναπόσβεστη αξία
1.904
1.680
Άυλα
1.200
1.200
Αποσβέσεις
(720)
(480)
Αναπόσβεστη αξία
480
720
Διαθέσιμα για πώληση
χρηματοοικονομικά
στοιχεία (κόστος)
1.000
1.000
Διαφορές επιμέτρησης
στην εύλογη αξία
(100)		
Εύλογη αξία διαθεσίμων
για πώληση
900
1.000
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
στοιχείων
3.284
3.400
Κυκλοφορούντα στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
(κόστος)
Απομειώσεις (επισφάλειες)
Καθαρή αξία εμπορικών
απαιτήσεων
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο
(κόστος)
Διαφορές εύλογης αξίας
εμπορικού χαρτοφυλακίου
Εύλογη αξία εμπορικού
χαρτοφυλακίου
Διαθέσιμα
Σύνολο κυκλοφορούντων
στοιχείων
Σύνολο ενεργητικού
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20Χ4

300

300

350
350
(120)		
230

350

200

200

2.800

2.800

(672)
2.128
1.200
(540)
660

(840)
1.960
1.200
(360)
840

1.000

1.000

10
1.010

1.000

3.798

3.800

200

200

600
(100)

600

500

600

50
250
20

200
20

5

5

800
4.084

870
4.270

705
4.503

805
4.605
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Λογιστική Φορολογική Λογιστική Φορολογική
αξία
βάση
αξία
βάση

Καθαρή θέση
Καταβλημένο κεφάλαιο

2.500

2.500

2.500

2.500

Διαφορές εύλογης αξίας
διαθεσίμων για πώληση

(100)		

Αποτελέσματα εις νέον

(479)

307

(522)

300

Σύνολο καθαρής θέσης

1.921

2.807

1.988

2.800

10

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές
σε εργαζομένους

450		

460

Λοιπές προβλέψεις

250		

250

Σύνολο προβλέψεων

700		

710

Τραπεζικά δάνεια

700

700

900

900

Εμπορικές υποχρεώσεις

550

550

600

600

13

13

70

70

200

200

235

235

Σύνολο υποχρεώσεων

1.463

1.463

1.805

1.805

Σύνολο καθαρής θέσης.
προβλέψεων και
υποχρεώσεων

4.084

4.270

4.503

4.605

Υποχρεώσεις

Τρέχων φόρος εισοδήματος
Λοιπές υποχρεώσεις
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Κατάσταση αποτελεσμάτων, ΒΗΤΑ 20Χ5
20Χ5

20Χ4

Πωλήσεις

2.000

2.000

Αναλώσεις υλικών

(987)

(987)

100

100

(300)

(300)

Μεταβολή αποθεμάτων
Παροχές σε εργαζομένους
Προβλέψεις παροχών για μετά τη συνταξ/τηση

(30)

Καταβολές αποζημιώσεων σε εργαζομένους		

(40)

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων

(224)

(280)

Αποσβέσεις άυλων στοιχείων

(180)

(120)

Λοιπά έξοδα

(280)

(280)

Έξοδα ψυχαγωγίας
Τέλος επιτηδεύματος
Απομειώσεις εμπορικών απαιτήσεων
Κέρδος εμπορικού χαρτοφυλακίου

(15)
(5)
(20)
50

Χρεωστικοί τόκοι

(43)

Πρόστιμα

(10)

(43)

Κέρδη προ φόρου εισοδήματος
(λογιστικά /φορολογητέα)

56

50

Φόρος εισοδήματος με συντελεστή 26%

13

13

Κέρδη μετά από το φόρο εισοδήματος
(λογιστικά/φορολογικά)

43

37

Ζητείται:
Να καταρτιστεί πίνακας με τις διαφορές φορολογικής και λογιστικής
βάσης, ταξινομημένες σε μόνιμες και προσωρινές.
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Διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΒΗΤΑ, 20Χ5
		
		

Λογιστική
αξία

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων
Αποσβέσεις άυλων στοιχείων
Διαφορές επιμέτρησης διαθεσίμων
για πώληση στην εύλογη αξία
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων
Διαφορές εύλογης αξίας εμπορικού
χαρτοφυλακίου
		
Σύνολο διαφορών ενεργητικού
Διαφορές καθαρής θέσης
Διαφορές εύλογης αξίας διαθεσίμων
για πώληση
Αποτελέσματα εις νέον
Διαφορές προβλέψεων
Προβλέψεις για παροχές
σε εργαζόμενους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο διαφορών καθαρής θέσης.
προβλέψεων & υποχρεώσεων

(896)
(720

Φορολ/κή Διαφορά
βάση βάσεων
(1.120)
(480)

(224)
240

(100)		
(1.716)
(1.600)

100
116

(120)		

120

50		
(70)		

(50)
70
186

(100)		
(479)
307
(579)
307

100
786
886

450		
250		
700		

(450)
(250)
(700)
186
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Διαφορές της κατάστασης αποτελεσμάτων και προσδιορισμός
φορολογητέων κερδών
(Ι) Λογιστικά κέρδη ισολογισμού
προ φόρων

56

Πλέον:
(ΙΙ) Προσωρινές (αντιστρέψιμες)
λογιστικές διαφορές
Προβλέψεις παροχών σε εργαζομένους
μετά τη συνταξ/ση

(30)		

Καταβολές αποζημιώσεων σε
εργαζομένους		

30

(40)

(40)

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων

(224)

(280)

(56)

Αποσβέσεις άυλων στοιχείων

(180)

(120)

60

Απομειώσεις εμπορικών απαιτήσεων
Κέρδος εμπορικού χαρτοφυλακίου
		

(20)		

20

50		

(50)

(404)

(440)

(36)

(ΙΙΙ) Μόνιμες (μη αντιστρέψιμες)
λογιστικές διαφορές
Έξοδα ψυχαγωγίας
Τέλος επιτηδεύματος
Πρόστιμα
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(15)		

15

(5)		

5

(10)		

10

(30)		

30

Φορολογητέα κέρδη

50

Φόρος εισοδήματος
(50 × φορολ.συντελεστής 26%) 			

13

Καθαρά λογιστικά κέρδη περιόδου
(κέρδη προ φόρων μείον φόρος
εισοδήματος, 56 - 13)			

43

Καθαρό φορολογικό αποτέλεσμα
(φορολογητέα κέρδη μείον φόρος
εισοδήματος, 50 - 13)			
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Για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, λαμβάνονται υπόψη
μόνο οι διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης της κατάστασης
αποτελεσμάτων. Οι διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
λογαριασμών του ισολογισμού θα επηρεάσουν τον υπολογισμό του
φόρου εισοδήματος σε μελλοντικές περιόδους.
Η φορολογική βάση των «Αποτελεσμάτων εις νέο» του έτους 20Χ5
προκύπτει εάν στο ποσό του αντίστοιχου κονδυλίου του 20Χ4 προστεθούν για τη χρήση 20Χ5:α) το φορολογικό αποτέλεσμα μετά από
φόρους (ποσού 37), και β) οι μόνιμες φορολογικές διαφορές (ποσού
-30).
Για την κατανόηση του θέματος αυτού, σημειώνεται ότι τα ποσά των
μόνιμων διαφορών της χρήσης 20Χ5 έχουν αφαιρεθεί από το λογιστικό αποτέλεσμα, καθώς αντιπροσωπεύουν έξοδα που έχουν μειώσει το ενεργητικό (το ταμείο, υποθέτοντας εξόφληση) και την καθαρή
θέση (Κέρδη εις νέο). Ωστόσο, τα ποσά αυτά δεν έχουν μειώσει τη
φορολογική καθαρή θέση, αφού προστέθηκαν για να υπολογιστούν
τα φορολογητέα κέρδη και ο φόρος εισοδήματος. Συνεπώς, πρέπει
να αφαιρεθούν.
Τέλος, σημειώνεται ότι η φορολογική βάση των κερδών εις νέο αντιπροσωπεύει το ποσό που έχει ήδη υποβληθεί σε φόρο εισοδήματος,
και συνεπώς είναι σημαντική πληροφορία για τη διανομή κερδών.
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Παρά δειγμα 3
Λογιστική και φορολογική βάση - Πώληση παγίου με
διαφορετικές λογιστικές και φορολογικές αποσβέσεις
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 20Χ4 η επιχείρηση ΓΑΜΑ είχε στην κατοχή
της πάγιο με τα εξής δεδομένα:
		
Λογιστική Φορολογική
		
βάση
βάση
Αξία κτήσης
Σωρευμένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία

1.300
800
500

1.300
600
700

Το πάγιο αυτό πωλήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 20Χ5 αντί 550.
Ζητείται:
Να υπολογιστεί η λογιστική και η φορολογική βάση της συναλλαγής
(κέρδος ή ζημία) για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΓΑΜΑ
της χρήσης 20×5.
Λύση
		
		

Λογιστική
βάση

Αξία κτήσης

Φορολογική
βάση

1.300

1.300

Σωρευμένες αποσβέσεις

800

600

Αναπόσβεστη αξία

500

700

Τιμή πώλησης

550

550

50

-150

Κέρδος/Ζημία - λογιστική/φορολογική βάση

Δηλαδή, από την πώληση προκύπτει λογιστικό κέρδος 50 και φορολογική ζημία 150 (είχαν γίνει περισσότερες λογιστικές αποσβέσεις
από ότι φορολογικές κατά 200). Ως εκ τούτου, η διαφορά φορολογικής και λογιστικής βάσης είναι -150-50=200. Επομένως, από το λογιστικό αποτέλεσμα (που περιλαμβάνει κέρδος 50) θα αφαιρεθεί το
ποσό της διαφοράς των 200, για να υπολογιστεί το φορολογητέο αποτέλεσμα της χρήσης.
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1. Η χρηματοδότηση και η αποτελεσματική λειτουργία των οργανωμένων κοινωνιών στηρίζεται στην επιβολή και είσπραξη φόρων.
2. Οι φόροι διακρίνονται σε άμεσους και έμμεσους. Άμεσοι είναι οι
φόροι που πλήττουν κατά τρόπο άμεσο και εμφανή τους φορολογούμενους και επιβάλλονται πάνω σε μεγέθη που προσδιορίζουν
με μοναδικό και αποκλειστικό τρόπο τη φοροδοτική ικανότητα
των φορολογούμενων. Αντίθετα, έμμεσοι είναι οι φόροι που στηρίζονται όχι στην ίδια τη φοροδοτική ικανότητα των φορολογούμενων, άλλα σε πράξεις που αποτελούν εξωτερίκευση της ικανότητας αυτής, όπως είναι η κατανάλωση αγαθών και η διενέργεια
πάσης φύσεως συναλλαγών.
3. Οι άμεσοι φόροι διακρίνονται σε φόρους εισοδήματος (φυσικών
και νομικών προσώπων) και φόρους κεφαλαίου (κατοχής περιουσίας, κληρονομιών, δωρεών, μεταβιβάσεων). Οι έμμεσοι φόροι διακρίνονται σε γενικούς (ΦΠΑ) και ειδικούς.
4. Ιδιαίτερο λογιστικό χειρισμό απαιτεί ο φόρος εισοδήματος των
νομικών προσώπων στις περιπτώσεις που υπάρχουν αποκλίσεις
μεταξύ της λογιστικής και της φορολογικής βάσης κάθε στοιχείου
ενεργητικού και υποχρεώσεων.
5. Όταν στους λογαριασμούς ενεργητικού το λογιστικό υπόλοιπο
είναι μεγαλύτερο από το φορολογικό, τότε η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση.
Αντίθετα, όταν το λογιστικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το
φορολογικό, η επιχείρηση μπορεί να αναγνωρίσει υπό προϋποθέσεις αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Το αντίθετο συμβαίνει
με τους λογαριασμούς υποχρεώσεων.
6. Παράλληλα με την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης ή απαίτησης αναγνωρίζεται και αύξηση ή μείωση της
δαπάνης, αντίστοιχα, για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος.
8. Η συνολική δαπάνη ή έσοδο για φόρο εισοδήματος αποτελείται
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από το αλγεβρικό άθροισμα της δαπάνης για τον τρέχοντα φόρο
και της δαπάνης ή εσόδου για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος.
9. Τα νομικά πρόσωπα είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος για
οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον συστάθηκαν ή ιδρύθηκαν
με βάση το Ελληνικό Δίκαιο ή έχουν την καταστατική τους έδρα
στην Ελλάδα ή ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην
Ελλάδα, οποτεδήποτε στη διάρκεια του φορολογικού έτους.
10. Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους εκεί που έχουν τη φορολογική τους κατοικία.
11. Ο παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος αποτελεί προπληρωμή
εκ μέρους του φορολογούμενου και αντίστοιχα προείσπραξη εκ
μέρους των φορολογικών αρχών του φόρου εισοδήματος που θα
προκύψει με την υποβολή και εκκαθάριση της ετήσιας φορολογικής δήλωσης.
12. Επειδή σε ορισμένα εισοδήματα δεν είναι δυνατή λόγω της φύσης
τους η παρακράτηση φόρου εισοδήματος, το Κράτος θέσπισε για
τα εισοδήματα της κατηγορίας αυτής την προκαταβολή φόρου
εισοδήματος για το επόμενο έτος.
13. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση εισοδημάτων
που παράγονται από τον ίδιο φορολογούμενο σε διαφορετικές
χώρες, υπογράφονται μεταξύ των χωρών συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας.
14. Σε περίπτωση συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων,
έχει επιβληθεί φορολογικός μηχανισμός, ο οποίος αποσκοπεί να
εξασφαλίσει ότι οι συναλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση
την αρχή των ίσων αποστάσεων.
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1. Η εταιρεία Α κατέβαλε την 24.9.2014 στον ελεύθερο επαγγελματία κ. Κ το ποσό των € 25.000, από το οποίο παρακράτησε για
φόρο εισοδήματος το 20% της αμοιβής ή € 5.000.
Η εταιρεία Α προσκόμισε το σχετικό τιμολόγιο δαπάνης στην τράπεζά της, με την οποία έχει συμφωνήσει να χρηματοδοτείται με το
100% των εξόδων που πραγματοποιεί.
Ο αρμόδιος υπάλληλος της τράπεζας ενέκρινε τελικά ως δάνειο το
ποσό των € 20.000, με τη δικαιολογία ότι αυτό είναι το ποσό που
εκταμίευσε πράγματι η εταιρεία.
Ευσταθεί η άποψη του στελέχους της τράπεζας;
2. Το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο ξένων γλωσσών «ΟΜΙΚΡΟΝ» εκμεταλλεύεται ένα εστιατόριο-κυλικείο για τις ανάγκες των σπουδαστών
του.
Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κλάδο του εκπαιδευτηρίου ανήλθαν σε € 150.000.
Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κλάδο του κυλικείου ανήλθαν σε
€ 20.000 και ο ΦΠΑ που εισπράχθηκε είναι € 2.600.
Η επιχείρηση αγόρασε έπιπλα (καθίσματα, εποπτικά μέσα διδασκαλίας) για τη λειτουργία του εκπαιδευτηρίου αξίας € 25.000
και κατέβαλε ΦΠΑ € 5.750.
Επιπλέον, αγόρασε και καθίσματα, τραπέζια και μαγειρικά σκεύη
αξίας € 10.000 και κατέβαλε ΦΠΑ € 2.300.
Τέλος, κατέβαλε δαπάνες (ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνία, ύδρευση)
€ 4.000 και ο ΦΠΑ ανήλθε σε € 600.
Ερωτάται ποιος είναι ο οφειλόμενος ΦΠΑ, αν ληφθεί υπόψη ότι ο
μεν κλάδος του εκπαιδευτηρίου απαλλάσσεται του ΦΠΑ, ο δε κλάδος του εστιατορίου υπάγεται σε αυτόν.
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3. Η ανώνυμη εταιρεία «ΩΜΕΓΑ» κατά τη χρήση 2014 εμφανίζει
καθαρά κέρδη ισολογισμού 10.000.000 ευρώ.
Μεταξύ των ακαθάριστων εσόδων της έχει συμπεριλάβει τα εξής
έσοδα:
• έσοδα από εκμίσθωση γραφείων € 150.000,
• μερίσματα από συμμετοχή σε άλλες ημεδαπές ΑΕ € 250.000,
επί των οποίων δεν έγινε παρακράτηση φόρου,
• έσοδα από πωλήσεις στο Δημόσιο € 300.000, επί των οποίων
παρακρατήθηκε φόρος με συντελεστή 4% ήτοι € 12.000,
• έσοδα από τόκους καταθέσεων σε ημεδαπές τράπεζες € 100.000,
επί των οποίων παρακρατήθηκε φόρος € 15.000,
• έσοδα από τόκους καταθέσεων σε αλλοδαπή τράπεζα € 50.000,
επί των οποίων παρακρατήθηκε φόρος στο εξωτερικό € 5.000,
και
• κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο
€ 60.000.
Η εταιρεία, κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός της, αναμόρφωσε τα δηλωθέντα αποτελέσματά της με την προσθήκη δαπανών που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση ποσού
€ 30.000.
Μέτοχοι της εταιρείας είναι α) η ανώνυμη εταιρεία «ΗΝΙΟΧΟΣ»
με ποσοστό 30%, που κατέχει πάνω από δύο χρόνια, β) μια αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο (BROWN
LTD) με ποσοστό 40%, που κατέχει πάνω από δύο χρόνια, και γ)
διάφορα φυσικά πρόσωπα με ποσοστό 30%.
Η προκαταβολή προηγούμενου έτους ανέρχεται σε € 250.000.
Με βάση τα ανωτέρω να προσδιοριστούν:
α. τα φορολογητέα κέρδη του νομικού προσώπου φορολογικού
έτους 2014,
β. ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος,
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γ. η οφειλόμενη προκαταβολή φόρου εισοδήματος τρέχουσας χρήσης και τα λοιπά τέλη.
Σημείωση:
Στα έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων υπολογίζονται τέλη χαρτοσήμου με συντελεστή 3%, πλέον εισφοράς ΟΓΑ 20% επί των τελών
χαρτοσήμου (συνολική επιβάρυνση 3,6%).
4. Να προσδιορισθεί η φορολογική βάση κάθε στοιχείου στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Ο λογαριασμός «Πελάτες» έχει λογιστικό υπόλοιπο € 80.000.
Το σχετικό έσοδο έχει ήδη περιληφθεί στο φορολογικό αποτέλεσμα.
β. Στο λογαριασμό «Μερίσματα εισπρακτέα» εμφανίζεται απαίτηση € 15.000 από μερίσματα που οφείλει μια θυγατρική εταιρεία. Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, τα μερίσματα
μεταξύ εταιρειών του ιδίου ομίλου δεν φορολογούνται.
γ. Ένα πάγιο αρχικού κόστους € 130.000 έχει λογιστικό υπόλοιπο
€ 90.000. Οι συσσωρευμένες αποσβέσεις για φορολογικούς σκοπούς ανέρχονται σε € 60.000 και ο συντελεστής φόρου εισοδήματος είναι 20%.
δ. Στις τρέχουσες υποχρεώσεις εμφανίζεται πρόστιμο € 6.000 που
έχει επιβληθεί από το ΙΚΑ για εκπρόθεσμη καταβολή εισφορών.
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