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ΔΝΝΟΙΑ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  

ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 12 

 

Ανηί ειζαγωγήρ  

 

Είλαη γεγνλόο όηη κε ηε ζεζκνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηωλ Δηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπωλ, ε 

θηινζνθία ηεο ινγηζηηθήο απέθηεζε πην δπλακηθή ζθνπηά, πην θνληηλή ζηηο πξαγκαηηθέο αμίεο όπωο 

ηηο θαηαλννύκε ζήκεξα. Η ηδέα λα ηεζεί εληαία βάζε ζε δηεζλέο επίπεδν ζρεηηθά κε ην ινγηζηηθό 

ρεηξηζκό ηωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ θαη ηωλ ππνρξεώζεωλ ηωλ νηθνλνκηθώλ κνλάδωλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο πιεξνθόξεζεο ηνπ παγθόζκηνπ επελδπηή, απέδωζε 

θαξπνύο, από ηελ άιιε όκωο ζηξέβιωζε πνιιέο ινγηζηηθέο έλλνηεο πνπ δύζθνια θαηαλννύληαη 

ζηελ αλάγλωζε ελόο Ιζνινγηζκνύ.  

Σε απηή ηε λέα νπηηθή ινγηζηηθώλ πξαγκάηωλ, ηίζεηαη ην εξώηεκα εάλ ν ππνινγηζκόο ηεο 

αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο θαη θπξίωο ε θαηαλόεζή ηεο από ηνλ απιό ρξήζηε ηωλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεωλ, όπωο θαη άιιεο λέεο έλλνηεο πνπ έρνπλ εηζάγεη ηα Δηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα, 

εθπιεξώλνπλ ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν ηέζεθαλ θαη παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο νπνίεο 

ζεζκνζεηήζεθαλ. Κνηλώο, είλαη ζέκα ”cost - benefit analysis”. 

 

Ποιοι ζκοποί ικανοποιούνηαι 

 

Σηόρνο ηνπ πξνηύπνπ απηνύ είλαη λα επηβαξύλεηαη θάζε ρξήζε πάληνηε κε ην θόξν 

εηζνδήκαηνο πνπ αλαινγεί ζηα ινγηζηηθά θέξδε απηήο, όηαλ ηα νθέιε έρνπλ εηζξεύζεη νξηζηηθά 

ζηελ επηρείξεζε. Απηό ζπλεπάγεηαη όηη ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ν ίδηνο ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο γηα ηηο 

ζπλαιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ην θόξν εηζνδήκαηνο, όπωο απηέο πνπ δεζκεύνληαη από ηελ αξρή ηνπ 

δεδνπιεπκέλνπ εζόδνπ θαη εμόδνπ. Πξαθηηθά απηό ζεκαίλεη όηη ν θόξνο εηζνδήκαηνο ζα 

αλαγλωξίδεηαη ινγηζηηθά ζηε ρξήζε πνπ θαζίζηαηαη δεδνπιεπκέλνο θαη εθόζνλ ηα νθέιε ηεο 

ζπλαιιαγήο έρνπλ εηζξεύζεη νξηζηηθά ζηελ επηρείξεζε. 

 

Αναβαλλόμενη θοπολογία ζηην ππάξη 

 

Η έλλνηα ηεο αλαβνιήο ζην θόξν εηζνδήκαηνο πξνθύπηεη γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ 

Ιζνινγηζκνύ πνπ παξνπζηάδνπλ πποσωπινή χπονική διαυοπά (taxable temporary difference) 

αλάκεζα ζηε ινγηζηηθή ηνπο αμία (currying amount) θαη ζηε θνξνινγηθή ηνπο βάζε (tax base), 

δειαδή ζηελ αμία πνπ ηνπο δίλεηαη γηα θνξνινγηθνύο ζθνπνύο από ηελ εθάζηνηε εγρώξηα 

λνκνζεζία. Απηό ζεκαίλεη όηη ε αμία πνπ δεκνζηεύνληαη ζηνλ Ιζνινγηζκό είλαη δηαθνξεηηθή από 
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απηή πνπ ηνπο δίλεη ε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ε δηαθνξά απηή πξόθεηηαη λα αληηζηξαθεί ζην 

κέιινλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη αλαβαιιόκελε θνξνινγία (deferred tax liabilities or assets).  

Πξνθαλώο, νη ινγαξηαζκνί ηνπ Ιζνινγηζκνύ πνπ εκθαλίδνπλ πξνζωξηλή ρξνληθή δηαθνξά 

πξνθαινύλ επηπηώζεηο ζηα έζνδα ή έμνδα ηωλ απνηειεζκάηωλ κε ηα νπνία ζπλδένληαη θαη 

δηακνξθώλνπλ απνηέιεζκα ρξήζεο θαη θαη’ επέθηαζε δεκηνπξγνύλ θόξνπο. Απηό ζεκαίλεη όηη 

νξηζκέλεο θνξνινγηθέο δηαθνξέο πξνθύπηνπλ όηαλ ηα έζνδα ή έμνδα πεξηιακβάλνληαη ζην 

ινγηζηηθό απνηέιεζκα κηαο πεξηόδνπ, αιιά αλήθνπλ θνξνινγηθά ζε κηα άιιε πεξίνδν. Η δηαθνξά 

απηή ζην ρξόλν είλαη πνπ πξνθαιεί ηελ αλαβνιή ζηε θνξνινγία θαη ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ΔΛΠ 12. 

 

Παπάδειγμα καηανόηζηρ  

 

Η αγνξά ελόο θηηξίνπ πξνθαιεί απνζβέζεηο ζην ηέινο θάζε ρξήζεο πνπ δείρλνπλ ην βαζκό 

θζνξάο ηνπ ιόγω ρξήζεο θαη παιαίωζεο θαη απνηεινύλ έμνδν ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

Σύκθωλα κε ην Δηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 16, ε απόζβεζε ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ωθέιηκε 

δωή ηνπ θηηξίνπ, πνπ απνηειεί έλα εθηηκώκελν κέγεζνο θαη επαλεθηηκάηαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο. 

Αληίζεηα, νη απνζβέζεηο πνπ αλαγλωξίδνληαη ωο έμνδν από θνξνινγηθή ζθνπηά είλαη απηέο πνπ 

ππνινγίδνληαη ζύκθωλα κε πξνθαζνξηζκέλνπο ζπληειεζηέο απόζβεζεο από ηελ θείκελε ειιεληθή 

λνκνζεζία, νη νπνίνη είλαη θνηλνί γηα όιεο ηηο επηρεηξήζεηο αλά θαηεγνξία παγίνπ θαη δελ 

εμεηδηθεύνληαη. Σπλεπώο: 

 

Λογιστική Αξία ηνπ θηηξίνπ κε βάζε ηα ΔΛΠ = Κόζηνο θηήζεο – Σπζζωξεπκέλεο ινγηζηηθέο 

απνζβέζεηο 

≠ 

Φοπολογική Βάση ηνπ θηηξίνπ κε βάζε ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο = Κόζηνο θηήζεο – 

Σπζζωξεπκέλεο θνξνινγηθέο απνζβέζεηο 

 

Γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ην ελ ιόγω πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ηνπ Ιζνινγηζκνύ εκθαλίδεη 

αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ή ππνρξέωζε, αλάινγα κε ην πνηα αμία είλαη κεγαιύηεξε ηεο 

άιιεο, ιόγω ηνπ γεγνλόηνο όηη πξνθαιεί έλα έμνδν ζηα απνηειέζκαηα (απνζβέζεηο) πνπ 

δηακνξθώλεη ηνλ ηειηθό θόξν. Τν πνζό ηεο αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο ζα είλαη ίζν κε ην πνζό ηεο 

δηαθνξάο ηωλ δύν αμηώλ πνιιαπιαζηαδόκελν κε ην ηζρύνλ θνξνινγηθό ζπληειεζηή. 

 

Deferred tax asset or liability  =  Temporary difference  x  Tax rate 
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Κπιηική επιζκόπηζη επί ηηρ πληποθόπηζηρ: Cost vs Profit 

 

 Τν βέβαην είλαη όηη ηεξείηαη ζην έπαθξν ε λέα θηινζνθία ηωλ δηεζλώλ πξνηύπωλ, κε ηηο 

αμίεο λα αλαγλωξίδνληαη ρξνληθά ζηε ρξήζε πνπ αλήθνπλ, αθόκα θαη ζηελ πεξίπηωζε ηωλ θόξωλ. 

Τν πξόβιεκα πνπ ηίζεηαη είλαη όηη απαηηείηαη πνιύ θαιή γλώζε ηεο εγρώξηαο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο θαη ηωλ δηεζλώλ ινγηζηηθώλ πξνηύπωλ από ηνλ εθάζηνηε ρξήζηε πνπ θαιείηαη λα 

θαηαλνήζεη ηηο αλαβνιέο ζην θόξν, γεγνλόο πνπ δελ ζπλαληάηαη πάληα ζηελ πξάμε.  

 

 

 


