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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ο ζθνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηνλ ξφιν ηεο  

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγίαο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηεζζάξσλ 

εγρψξησλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ. Δηδηθφηεξα, επηδηψθεηαη λα αλαδεηρζνχλ ηα θίλεηξα 

θαη νη επηπηψζεηο απφ ηελ ρξήζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ζηνλ ηξαπεδηθφ 

θιάδν. Δπηπξνζζέησο ε εξγαζία ζθνπεχεη λα δψζεη απάληεζε ζε δπν βαζηθά 

εξσηήκαηα. Σν πξψην εξψηεκα ζρεηίδεηαη κε ην αλ ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο θαη 

γεληθά ην δήηεκα ηνπ Αλαβαιιφκελνπ Φφξνπ, ζπληζηνχλ θξαηηθή βνήζεηα πξνο ηηο 

ηξάπεδεο θαη ην δεχηεξν εξψηεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ Αλαβαιιφκελν Φφξν. Ζ κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε κε ζθνπφ ηελ απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ είρε ηξία ζηάδηα. ην πξψην 

ζηάδην πξαγκαηνπνηήζεθε επηζθφπεζε ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ζην δεχηεξν ζηάδην 

εληνπίζηεθαλ νη ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη ηέινο ζην ηξίην ζηάδην 

πξαγκαηνπνηήζεθε δηεξεχλεζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηεζζάξσλ 

Διιεληθψλ ζπζηεκηθψλ ηξάπεδσλ γηα ηε ρξήζε θαη ηελ κεηαβνιή ηνπ 

Αλαβαιιφκελνπ Φφξνπ.   

Καηά απηφ ηνλ ηξφπν  δηακνξθψλεηαη ε δνκή ηεο εξγαζίαο. Αξρηθά πεξηιακβάλεη ηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε φπνπ παξνπζηάζηεθαλ έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο 

απφ ηελ εθαξκνγήο ηεο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγίαο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γεληθφηεξα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. ηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε κηα αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ βαζηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ην Γηεζλέο 

Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12 κε ζηφρν ηελ εθ βαζέσλ θαηαλφεζε ηνπ. Σέινο 

πξαγκαηνπνηήζεθε λνκηθή θαη πξαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. Παξνπζηάζηεθαλ 

νη ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη παξνπζηάδεηαη κία κειέηε πεξίπησζεο φπνπ 

δηεξεπλήζεθε ν ηξφπνο θαη ν βαζκφο πνπ ε Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία επεξεάδεη 

βαζηθά κεγέζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Δπηπιένλ 

έγηλε ν πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ Αλαβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ 

ησλ ηεζζάξσλ εγρψξησλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ θαη εληνπίδνληαη νη δπν θχξηεο πεγέο 

πξνέιεπζεο ησλ Κάζαξσλ Αλαβαιινκέλσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ. 

Με απηή ηελ κέζνδν πξνέθπςαλ ηα επξήκαηα ηεο εξγαζίαο. Δηζη ζπκπεξαίλεηαη φηη 

ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία κε θίλεηξν 

ηελ θάιπςε ησλ θεθαιαηαθψλ ηνπο απαηηήζεσλ θαη ηεο βησζηκφηεηαο ηνπο. Καηά 
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ζπλέπεηα ν Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ησλ ηξάπεδσλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία θαη δηαπηζηψλεηαη ε έθζεζε ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζε ινγηζηηθά θεθάιαηα ρακειήο πνηφηεηαο. πκπεξαίλεηαη φηη 

ηα αλσηέξσ επεηεχρζεζαλ κέζα απφ ηελ ςήθηζε λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ζηελ 

νπζία ζπληζηνχλ θξαηηθή βνήζεηα πξνο ηηο ηξάπεδεο.  

Χο ζηνηρείν πξσηνηππίαο ζεσξείηαη ε εθηελήο αλάιπζε ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ 

θαη ε παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ πνπ νδήγεζαλ ζε απηέο ηηο ιχζεηο. Δπηπιένλ ηα 

ηεθκεξησκέλα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο ζπλνςίδνπλ ηελ ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ 

εξεχλα θαζψο απνηεινχλ ηξνθή γηα ζθέςε αιιά θαη πιηθφ ζηνλ κειινληηθφ 

επηζηήκνλα πνπ επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη ην δήηεκα ηνπ Αλαβαιιφκελνπ Φφξνπ 

ησλ ηξαπεδψλ.   
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ABSTRACT 

The purpose of the thesis is to present the role of deferred taxation in the financial 

statements of the four domestic systemic banks. In particular, it seeks to highlight the 

incentives and effects of deferred taxation on the banking industry. In addition, the 

thesis intends to answer two key questions. The first question relates to whether 

specific arrangements, and generally the deferred tax issue, constitute government 

assistance to banks, and the second question relates to the quality and quantity of 

deferred tax funds. The methodology followed in order to answer the questions had 

three stages. In the first stage, an international literature review was carried out. In the 

second stage, the relevant regulatory changes was identified and finally in the third 

stage, conducted investigation in the financial statements of four Greek banks for 

systemic use and change in deferred tax.  

In this way it is formed the structure of the thesis. The thesis initially includes a 

literature review where surveys were presented on the consequences of the 

implementation of deferred taxation in the financial statements of businesses in 

general and in particular those of the banking industry. A detailed presentation of the 

institutional framework and the key principles governing International Accounting 

Standard 12 was then presented for an in-depth understanding. Finally, a legal and 

practical approach was taken. Presented the relevant regulations, and a case study is 

presented where the method was investigated and the extent to which deferred tax 

affects fundamentals of the financial statements of the four domestic systemic banks. 

In addition, the deferred tax assets of the four domestic systemic banks were 

quantified and the two main sources of net deferred tax assets were identified.  

With this method revealed the findings of the thesis. It is concluded that the banking 

institutions used Deferred Taxation as an incentive to cover their capital requirements 

and their sustainability. As a result, the Bank's Capital Adequacy Ratio is heavily 

dependent on Deferred Taxes and it is found that banks are exposed to poor quality 

accounting capital. It is concluded that the above achieved through the passing of 

legislation and in essence constitute government assistance to the banks.  

The value of the thesis is considered a comprehensive analysis of regulatory changes 

and presentation of events leading to these solutions. Additional factual conclusions 

of the work summarize the contribution of the research as they are food for thought 
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and material in the future scientist who wishes to attend the issue of deferred taxes of 

banks. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε σο κέξνο ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ 

απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηε Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή. Ζ 

εθαξκνγή ηεο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγίαο, κέζα απφ ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 

12 αιιά θαη κέζσ ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ απνηειεί κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. ηελ παξνχζα εξγαζία αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγίαο θαη ν ξφινο πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ Αλαβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ 

Απαηηήζεσλ πνπ εκθαλίδνπλ νη ηέζζεξηο εγρψξηεο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Ζ ρξήζε ηεο Αλαβαιινκέλεο Φνξνινγίαο 

απνηειεί έλα θξίζηκν θνκκάηη ηεο ηξαπεδηθήο ινγηζηηθήο. Ζ Αλαβαιιφκελε 

Φνξνινγηθή Απαίηεζε (DTA) απφ αλαγλψξηζε Φνξνινγηθψλ Εεκηψλ εηο Νένλ 

(DTA_LC) σο θνλδχιη ηνπ Δλεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ απνηειεί έλα θξίζηκν 

ινγηζηηθφ κέγεζνο. Οη Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο ησλ ηεζζάξσλ 

ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ ραξαθηεξίδνληαη σο θξίζηκν ινγηζηηθφ κέγεζνο δηφηη 

αθνινπζνχλ κηα δεθαεηή αλνδηθή πνξεία. Φηάλνπλ ζε πνιχ πςειά κεγέζε 

θαηαιακβάλνπλ κεγάιν κέξνο ηνπ ζπλφινπ ηνπ Δλεξγεηηθνχ, ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ. Σν γεγνλφο απηφ 

απνηειεί ηεξάζηην πξφβιεκα θαζψο ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξάπεδσλ 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία.  

Μέζα απφ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή πξνζέγγηζε δηεξεπλάηαη πσο απηφ ην 

θνλδχιη είλαη δεκηνχξγεκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηεο εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ 

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ηεο εθαξκνγήο θαλφλσλ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ. Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο 

ππέζηεζαλ ινγηζηηθέο δεκίεο, θάηη πνπ νδήγεζε ζηελ αλαγλψξηζε Αλαβαιιφκελσλ 

Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Μέζα απφ κηα ζεηξά 

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ δεκηνπξγήζεθε έλαο λνκηθά απνδεθηφο ηξφπνο 

αληηκεηψπηζεο ησλ δεκίσλ πνπ ππέζηεζαλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, εμαηηίαο ηνπ 

θνπξέκαηνο ηεο αμίαο ησλ νκνιφγσλ ηνπο (PSI), θαζψο επίζεο γηα ηηο δεκίεο απφ ηηο 

δηαγξαθέο ησλ δαλείσλ (θφθθηλα δάλεηα) πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζηα πξνβιεκαηηθά 
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ραξηνθπιάθηα ηνπο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη νη 

Κπβεξλήζεηο νξηζκέλσλ Κξαηψλ Μειψλ, αλάκεζα ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα, 

ζέζπηζαλ αιιαγέο ζηελ λνκνζεζία ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπεηαη ε κεηαηξνπή 

Αλαβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ ζε Οξηζηηθέο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο 

έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ, λα κεηαηξαπνχλ δειαδή ζε πηζηψζεηο θφξνπ πνπ ζπληζηνχλ 

άκεζε απαίηεζε έλαληη ησλ Κπβεξλήζεσλ, κε ζθνπφ λα κελ αθαηξεζνχλ απφ ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Ζ εξγαζία πξνζπαζεί λα δψζεη 

απάληεζε ζε θξίζηκα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ 

θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ Αλαβαιιφκελν Φφξν. Δπίζεο θαηά 

πφζνλ νη ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο θαη γεληθά ην δήηεκα ηνπ Αλαβαιιφκελνπ Φφξνπ, 

ζπληζηνχλ θξαηηθή βνήζεηα πξνο ηηο ηξάπεδεο.  

Ζ παξνχζα εξγαζία πέξαλ ηεο Δηζαγσγήο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα θεθάιαηα 

κέζα απφ ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κηα φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε παξνπζίαζε 

ηνπ ζέκαηνο θαη εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα. Σα επφκελα ηέζζεξα θεθάιαηα 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ θνξκφ ηεο εξγαζίαο. ην επφκελν θεθάιαην αθνινπζεί ε 

επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Παξνπζηάδνληαη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο 

ζπλέπεηεο απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ηνλ ξφιν ηεο 

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγίαο γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα δηαπηζηψζεθε ε ρξήζε ηνπ 

Αλαβαιιφκελνπ Φφξνπ ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ 

θεθαιαηαθψλ ηνπο απαηηήζεσλ θαη ηεο βησζηκφηεηαο ηνπο. Δπίζεο δηαπηζηψλνπκε φηη 

ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία είλαη έλα κέγεζνο ην νπνίν δηαρξνληθά έρεη ζπλδεζεί σο 

έλα εξγαιείν αλίρλεπζεο ελδερφκελεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

ην δεχηεξν θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ βαζηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ 

Πξφηππν 12 θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία. Χο βαζηθέο αξρέο ηνπ 

πξνηχπνπ λννχληαη, ν ζθνπφο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ, ε ελλνηνινγηθή ηνπ 

πξνζέγγηζε, ε αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ ην δηέπνπλ, ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο 

ησλ γεγνλφησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξφηππν θαζψο επίζεο θαη ε ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε κεηαμχ ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 12 θαη ησλ Διιεληθψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Κπξίσο ζηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ νξίδεηαη ε νπζηαζηηθή 

θαηαλφεζε ηνπ πξνηχπνπ. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε ιεηηνπξγία θαη ε ρξεζηκφηεηα 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα. Πην ζπγθεθξηκελα ζηνλ ξνιφ πνπ 

δηαδξακαηίδεη ζηελ νηθνλνκία, ζηνπο θαλφλεο απφ ηνπο νπνίνπο δηέπεηαη θαζψο 
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επίζεο θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ σο ζπλέπεηα ηεο 

ηειεπηαίαο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδεηαη 

ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε Αλαβαιινκέλε Φνξνινγία θαη ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ 

Πξφηππν 12 επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαζψο επίζεο θαη 

φιεο νη ζπλαθείο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην θαη κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 

ζηνηρείνπ ηεο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγίαο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ επηιέρηεθε σο πξαθηηθφ παξάδεηγκα ην Διιεληθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Έγηλε πηφ πξαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, έηζη αθνχ 

πξνεγνπκέλσο παξνπζηάζηεθαλ νη ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, κεηέπεηηα έγηλε ν 

πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ Αλαβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ. 

Γηεξεπλήζεθε ν ηξφπνο θαη ν βαζκφο πνπ ε Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία επεξεάδεη 

βαζηθά κεγέζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Καηαιήγνπκε φηη νη Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο είλαη αξθεηά 

πςειφηεξεο απφ ηηο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο θάηη ην νπνίν 

δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα κειινληηθνχ ζπκςεθηζκνχ κε 

θνξνινγεηέα θέξδε. Δπίζεο δηαπηζηψλνπκε φηη νη δπν θχξηεο πεγέο πξνέιεπζεο ησλ 

Κάζαξσλ Αλαβαιινκέλσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ πξνέξρνληαη απφ ηηο δεκίεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαιιαγήο νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (PSI) θαη ηηο 

δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απνκείσζε δάλεησλ (θφθθηλα δάλεηα).   

Καηά απηφ ηνλ ηξφπν ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο εμήρζεζαλ ζπκπεξάζκαηα ηα 

νπνία κπνξεί λα απνηειέζνπλ ηξνθή γηα ζθέςε αιιά θαη γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

Γηαπηζηψλεηαη φηη ην θξάηνο ρξεζηκνπνίεζε ηελ ινγηζηηθή ηεο αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγίαο κε ζθνπφ λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο ηξάπεδεο λα κελ εκθαλίζνπλ 

απψιεηεο ζηα θεθάιαηα ηνπο.  Απφξξνηα απηνχ απνηειεί ε έθζεζε ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ ζε ινγηζηηθά θαη φρη πξαγκαηηθά θεθάιαηα. Μηα πξφηαζε γηα κειινληηθή 

έξεπλα απνηειεί ε εμέηαζε γηα ην θαηά πνζφ νη ηξάπεδεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ 

ινγηζηηθή ηνπ Αλαβαιιφκελνπ Φφξνπ πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο 

θεθαιαηαθνχο ειέγρνπο ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ θαη ηνπο θαλφλεο ηεο Βαζηιείαο. 

Σέινο ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κπνξεί λα έρεη έζησ κηα ειάρηζηε 

ζπλεηζθνξά ζε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή κειινληηθή εξεπλά. Ζ εθηελήο αλάιπζε ησλ 

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ηα ηεθκεξησκέλα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο 

απνηεινχλ πιηθφ γηα ηνλ κειινληηθφ επηζηήκνλα πνπ επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη ην 

δήηεκα ηνπ Αλαβαιιφκελνπ Φφξνπ ησλ ηξαπεδψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

 

1.1  ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ  

Ζ Γηεζλήο επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα θαη ε παγθφζκηα αγνξά δηαλχνπλ κηα λέα επνρή, 

κε θαηλνχξγηνπο θαλφλεο θαη πνιιέο πξνθιήζεηο. Με ην άλνηγκα ησλ ρξεκαηαγνξψλ 

θαη θεθαιαηαγνξψλ, νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη 

δηεζλψο. Έηζη ινηπφλ δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε  λα δηακνξθσζεί έλα θνηλά απνδεθηφ 

ζχλνιν αξρψλ, θαλφλσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ ηνπο 

ινγηζηέο θαη ηηο δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαηά ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη , νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, λα είλαη αμηνινγήζηκεο θαη ζπγθξίζηκεο ζε δηάθνξεο 

ρψξεο, αλεμάξηεηα απφ ηνπο θαλφλεο κέηξεζεο ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ πνπ κπνξεί λα επηθξαηνχλ ζηελ θαζεκία ρψξα μερσξηζηά. 

Δίλαη ζπλεπψο πξνθαλέο φηη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί  ζπγθξηζηκφηεηα ησλ 

ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, νη εηαηξίεο ζα 

πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο. Γειαδή είλαη 

απαξαίηεηε ε ηππνπνίεζε ηεο ινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο, ζε έλα θνηλά απνδεθηφ θαη 

θνηλά εθαξκνζηέν κνληέιν ην νπνίν λα απνηππψλεη κε νκνηφκνξθν ηξφπν ηελ  

επηρεηξεκαηηθή δξάζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηεο, κε ζθνπφ ηελ ζπγθέληξσζε νξζψλ, 

αμηφπηζησλ θαη νκνεηδψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρεηψλ, αλαθνξηθά κε ηελ 

πεξηνπζηαθή ηνπο θαηάζηαζε, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ ελ γέλεη 

δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζνπλ. Οπζηαζηηθά αλαγλσξίζηεθε ζηελ πνξεία ε 

αλαγθαηφηεηα εηζαρζεί  κηα εληαία ινγηζηηθή γιψζζα, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ θαη ε δηαθιαδηθή ζχγθξηζε 

θαη φρη λα παξαηεξνχληαη θαηλφκελα θαηά ηα νπνία, επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ 

ίδην θιάδν λα παξνπζηάδνπλ θξίζηκεο δηαθνξέο, δεδνκέλνπ ηεο δηαθνξεηηθήο κεζφδνπ 

θαηάξηηζήο ηνπο.  

Ο Καλνληζκφο, 1606/2002 επέβαιιε ηελ ρξήζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ γηα φιεο ηηο εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, απφ 1.1.2005. Γηα ηελ βέιηηζηε θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

πξνηχπσλ είλαη αλαγθαίν βέβαηα λα απνζαθεληζηεί ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ 

πξνηχπσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα είλαη αλαγθαίν λα παξαηεζεί ν νξηζκφο ηνπ άξζξνπ 2 
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ηνπ Καλνληζκνχ 1606/2002, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν: «Χο Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 

λννχληαη ηα ∆ηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ηα ∆ηεζλή Πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο θαη νη ζπλαθείο εξκελείεο, νη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ ελ 

ιφγσ πξνηχπσλ θαη ζπλαθψλ εξκελεηψλ θαζψο θαη ηα κειινληηθά πξφηππα θαη 

ζπλαθείο εξκελείεο πνπ ζα εθδψζεη ή ζα δεκνζηεχζεη ζην κέιινλ ν Οξγαληζκφο 

∆ηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ».
1
 πλεπψο ηα Πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη είλαη 

εληαία ηνπιάρηζηνλ γηα ηεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θη σο εθ ηνχηνπ ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  

Σα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο ζεζπίζηεθαλ θη σο 

αλαγθαία ζηελ παξερφκελε νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ παξαπάλσ ζέζπηζε ήηαλ ζαθψο αλαγθαία δεδνκέλνπ φηη ν 

ηξαπεδηθφο θιάδνο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

ρψξαο ελψ παξάιιεια ήηαλ απαξαίηεηε ε θαηάξηηζε αμηφπηζησλ θαη ζαθψο 

ζπγθξίζηκσλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηηο νπνίεο ζα πξνάγεηαη ε δηαθάλεηα θαη ε 

αζθαιήο ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη ηδίσο ησλ επελδπηψλ. Οη 

ηξάπεδεο ινηπφλ, επεηδή είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα θαηαξηίδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. 

Απφ ηελ εκέξα ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ησλ Πξνηχπσλ έσο θαη ζήκεξα 

έρνπλ δηεμαρζεί αξθεηέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. Αθαδεκατθνί αλά ηνλ θφζκν έρνπλ παξνπζηάζεη φιεο 

απηέο ηηο επηπηψζεηο, απφ ηελ ππνρξεσηηθή πηνζέηεζε ηνπο, κειεηψληαο επηρεηξήζεηο 

απφ δηάθνξνπο θιάδνπο θαη απφ φιεο ηηο ρψξεο νπνχ έρνπλ εθαξκνζηεί. 

Οη Negakis, et al. (2010) ζην άξζξν ηνπο πνπ αθνξά ηελ ζπλάθεηα ησλ 

ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ κε ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο ζηηο πξν- θαη κεηά- πεξηφδνπο 

εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, γηα έλα 

δείγκα ειιεληθψλ εηαηξεηψλ, αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά, φηη κεηά ηελ 1.1.2005 ε 

εθαξκνγή ησλ λέσλ πξνηχπσλ πξνθάιεζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο 

πξαθηηθέο φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ. Ζ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο ήηαλ πηζαλψο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

                                                           
1
Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 19εο 

Ηνπιίνπ 2002, γηα ηελ εθαξκνγή δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. Γηαζέζηκν ζην  http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32002R1606, date accessed 1/5/2017. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32002R1606
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32002R1606
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γεγνλφηα ζηελ ηζηνξία ηεο επξσπατθήο ινγηζηηθήο. Βάζεη απηήο ηεο ζνβαξήο 

δέζκεπζεο, φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζάξκνζαλ ηαπηφρξνλα 

έλα εληαίν ινγηζηηθφ πιαίζην. Σα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ εληζρχνπλ ηελ 

πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη κέηνρνη, κε θχξην ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε 

ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. Δπηπιένλ, ε αξρή ηνπ ζπληεξεηηζκνχ δελ αλαθέξεηαη ζηηο 

βαζηθέο αξρέο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, ελψ 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο (εθηφο απφ ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ) 

αληηθαηαζηάζεθε ε αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο κε ηελ αξρή ηεο εχινγεο αμίαο. 

Οη Iatridis and Rouvolis (2010) κειέηεζαλ ηα απνηειέζκαηα κεηά απφ ηελ 

πηνζέηεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο ζηελ Διιάδα κέζα απφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ ησλ ειιεληθψλ εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο έδεημαλ φηη ε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο έρεη εηζαγάγεη κεηαβιεηφηεηα ζηηο βαζηθέο θαηαζηάζεηο 

απνηειεζκάησλ θαη ζηα ινγηζηηθά κεγέζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη 

εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Αλ θαη νη επηπηψζεηο ηεο πηνζέηεζεο 

ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο θαηά ην πξψην έηνο 

πηνζέηεζεο θαίλεηαη λα είλαη δπζκελείο, ίζσο ιφγσ ηνπ θφζηνπο κεηάβαζεο ζηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέηξα 

ησλ επηρεηξήζεσλ βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά θαηά ηελ επφκελε πεξίνδν πνπ 

εμεηάζηεθαλ ζηε κειέηε. Σέινο ε κειέηε απνδεηθλχεη φηη ε πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο νδεγεί ζε ινγηζηηθά κέηξα πνπ 

ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ αμία, ε νπνία ελδερνκέλσο λα απνηππψλεηαη πην 

αλαιπηηθά κεηά απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο. Ζ ζχγρξνλε επηζηεκνληθή ινγηζηηθή βηβιηνγξαθία έρεη απνδείμεη φηη 

ε πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο εληζρχεη ηελ 

ινγηζηηθή πνηφηεηα θαη νδεγεί ζε ινγηζηηθέο αμίεο πην ζπλαθείο κε ηηο πξαγκαηηθέο 

αμίεο. 

Οη Tsalavoutas and Evans (2010) κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε, ηεο κεηάβαζεο 

ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ειιεληθψλ 

εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ θαηαιήγνληαο, φηη ε πηνζέηεζε ηνπο είρε ζεηηθή επίδξαζε ζην 

θεθάιαην θαη ζηα θαζαξά θέξδε ελψ φζνλ αθνξά ηε κφριεπζε θαη ηε ξεπζηφηεηα ν 

αληίθηππνο ήηαλ αξλεηηθφο. 
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Οη Byard, et al. (2011) δηεξεχλεζαλ, ηηο επηπηψζεηο ηεο ππνρξεσηηθήο 

πηνζέηεζεο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην 

πεξηβάιινλ πιεξνθφξεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

επίδξαζεο ηεο ζπγρχζεσο ησλ ηαπηφρξνλσλ γεγνλφησλ, ρξεζηκνπνηνχκε δείγκα 

ειέγρνπ απφ επηρεηξήζεηο πνπ είραλ ήδε πηνζεηήζεη νηθεηνζειψο ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνρξεσηηθήο πηνζέηεζεο. Γηαπηζηψζεθε φηη ηα απφιπηα ζθάικαηα 

πξφβιεςεο ησλ αλαιπηψλ θαη ε πξφβιεςε δηαζπνξάο κεηψλνληαη ζε ζρέζε κε απηφ 

ην δείγκα ειέγρνπ κφλν γηα ηνπο ππνρξεσηηθνχο ρξήζηεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη έρνπλ θαηνηθία ζε ρψξεο κε ηζρπξά 

θαζεζηψηα εθαξκνγήο θαη εζσηεξηθά ινγηζηηθά πξφηππα πνπ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά 

απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.  

Οη Yip and Young (2012) κειέηεζαλ ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο κέζα απφ έλα δείγκα 17 Δπξσπατθψλ ρσξψλ. 

Δμέηαζαλ ην θαηά πφζν ε εθαξκνγή ηνπο παίδεη ξφιν ζηελ επθνιία ζχγθξηζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε ινγηζηηθή 

ζχγθιηζε θαη ε πςειφηεξε πνηφηεηα, ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απνθηνχληαη εμαηηίαο ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ηνπο, είρε ζεηηθέο επηδξάζεηο. Δπηζεκαίλνπλ πσο ε 

εθαξκνγή ηνπο βειηηψλεη ηελ ζπγθξηζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ρσξψλ 

θάλνληαο παξφκνηα πξάγκαηα λα θαίλνληαη φκνηα ρσξίο φκσο λα θάλεη δηαθνξεηηθά 

πξάγκαηα λα θαίλνληαη ιηγφηεξν δηαθνξεηηθά.   

O Ball (2012) εμέηαζε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη ε πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θπξίσο ζε φηη αθνξά ηνπο επελδπηέο. Ζ έξεπλα 

βαζίδεηαη ζην δφγκα φηη ε ινγηζηηθή δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαη ηηο 

πνιηηηθέο δπλάκεηο θαη έηζη ε απμεκέλε παγθφζκηα νινθιήξσζε ησλ αγνξψλ αιιά 

θαη ηεο πνιηηηθήο (ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηνπ θφζηνπο 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ) θαζηζηά ζρεδφλ αλαπφθεπθηε ηελ απμεκέλε αλάγθε γηα 

ελνπνίεζε ησλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη πξαθηηθήο. 

Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη νη πνιηηηθέο δπλάκεηο ζα 

παξακείλνπλ ζε επίπεδν απνθάζεσλ ζε εγρψξην επίπεδν ηνπιάρηζηνλ γηα ην άκεζν 

κέιινλ, νπφηε δελ είλαη ζαθέο ην θαηά πφζν ζα πξαγκαηνπνηεζεί (ή ζα έπξεπε) λα 

ζπκβεί ε ζχγθιηζε ζηελ πξαγκαηηθή πξαθηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ. 

Ζ έξεπλα ησλ Laeven and Valencia (2012) αζρνιήζεθε εηδηθά κε ηελ θξίζε 

ησλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ ε νπνία ζε κεγάιν βαζκφ επήιζε απφ ην γεγνλφο ησλ 
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δηαθνξεηηθψλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ σο απφξξνηα ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πξνηχπσλ πνπ πηνζεηνχζε ε θάζε ρψξα. Οη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ζηνηρεία απφ 

φιεο ηηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο, ηα νπνία άληιεζα απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη αθνξνχζαλ φρη κφλν ηα ακηγψο 

ινγηζηηθά ζηνηρεία αιιά θαη ηηο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθέο θαη ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο. Δπίζεο γηα ηελ αχμεζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ, ηα δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνξνχζαλ ηελ πεξίνδν απφ ην 1970 κέρξη θαη ην 2011. Σα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ έξεπλα απηή έδεημαλ φηη ππάξρνπλ εληππσζηαθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ αθνινπζνχκελσλ πνιηηηθψλ απνηχπσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ νη 

νπνίεο ελδερνκέλσο λα νδήγεζαλ θαη ζηελ δηαθνξεηηθή παξνπζίαζε θάπνησλ 

ζηνηρείσλ. 

Ο Σδαλάηνο (2008) ζρεηηθά κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα επηζεκαίλεη φηη 

παξά ηηο δηαθνξέο πνπ έρνπλ κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα είλαη αλαγθαίν λα 

ελαξκνληζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ νη επηρεηξήζεηο λα αθνινπζήζνπλ κηα 

ζπγθξίζηκε κέζνδν ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 

ηξαπεδψλ εηδηθά, ε ελαξκφληζε ηνπο κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαηέζηε 

αλαγθαία γηαηί:  

 πκβάιιεη ζηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ αιιά θαη 

ειέγρνπ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ 

 Πξνάγεηαη ε δέζκεπζε γηα αμηφπηζηε πιεξνθφξεζεο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  

 Καηαξηίδνληαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο ρσξίο παξεθθιίζεηο θη σο εθ ηνχηνπ 

εληζρχεηαη ε δηαθάλεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο  

 Γηεπθνιχλεηαη ε απνηειεζκαηηθή επνπηεία ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θπξίσο 

σο πξνο ηελ θεθαιαηαθή ηνπο δηάξζξσζε 

Οη Agostino, et al. (2011) ζηελ κειέηε ηνπο αζρνιήζεθαλ κε ηνλ βαζκφ πνπ 

επεξεάζηεθε ε ηηκή ηεο κεηνρήο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο. Σν δείγκα 

ηνπο πεξηιακβάλεη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ είλαη εηζεγκέλα ζε επξσπατθά 

ρξεκαηηζηήξηα. Αλαθέξνπλ φηη ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο απαηηνχλ κεγαιχηεξν βαζκφ δηαθάλεηαο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνληαη ζρεηηθά κε ηελ θεξδνθνξία ηνπο αιιά θαη γηα ηελ ινγηζηηθή ηνπο αμία 

απμήζεθαλ θαηά πνιχ. πκπεξαίλνπλ ινηπφλ φηη ππάξρεη έλαο απμαλφκελνο 
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αληίθηππνο ζηα θέξδε αλά κεηνρή, σο απνηέιεζκα ηεο ππνρξεσηηθήο πηνζέηεζεο 

ηνπο, κε ην κεγαιχηεξν απμεηηθφ απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεηαη ζηελ Γεξκάληα θαη 

ζηελ Ηηαιία θαη ην κηθξφηεξν ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην.     

Ο Pascan (2015) εμεηάδεη ζηελ κειέηε ηνπ ηηο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ησλ 

ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, απφ ηελ ππνρξεσηηθή πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο. Αλαιχεη ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηάβαζεο απφ 

ηα εζληθά πξφηππα ζηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη ν θχξηνο ζηφρνο ησλ πξνηχπσλ ζα πξέπεη λα είλαη ε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο πνπ παξέρεη ε ινγηζηηθή πιεξνθνξία. Παξφια απηά 

ζπκπεξαίλεη φηη αθφκα θαη αλ γλσξίδνπκε φηη ηα Γηεζλή Πξφηππα ζπλέβαιαλ ζηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δελ είλαη ν κνλαδηθφο παξάγνληαο πνπ ηελ επεξεάδεη. Ζ 

πνηφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηηο εθάζηνηε 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη ηα πνιηηηθά ζπζηήκαηα. Γηα απηφ ηνλ ιφγν νη επηδξάζεηο 

ζα πξέπεη λα εξκελεχνληαη ζε ζρέζε κε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο ηεο θάζε 

ρψξαο ζηελ νπνία εδξεχεη ν νηθνλνκηθφο νξγαληζκφο.  

 

1.2 Ζ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ  

Ζ εκπεηξία απφ ηελ κέρξη ηψξα εθαξκνγή ησλ Πξνηχπσλ έρεη δείμεη φηη ε 

αλαβαιιφκελε θνξνινγία κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξηψλ, 

ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα κηαο επηρείξεζεο γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Όπσο είλαη ινγηθφ ην δήηεκα ηηο Αλαβαιινκέλεο Φνξνινγίαο έρεη 

απαζρνιήζεη αξθεηά ηελ δηεζλή θαη εγρσξία βηβιηνγξαθία.  

Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12 παξνπζηάδεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηε 

ινγηζηηθή θαη θνξνινγηθή βάζε απφ ηελ νπνία δεκηνπξγνχληαη κφληκεο θαη 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία απνηειείηαη νπζηαζηηθά απφ δχν 

θαηεγνξίεο: ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηηο αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθέο απαηηήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θαζνξηζκφο ηνπ πνζνχ θαη θάζε κία 

απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο.  

Κάζε ρψξα κπνξεί λα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο 

Έλσζεο σζηφζν δηαηεξεί ηελ δηθή ηεο θνξνινγηθή λνκνζεζία κηαο θαη απφ 

δεκνζηνλνκηθήο ζθνπηάο θάζε ρψξα κπνξεί λα θαζνξίδεη ην χςνο ηνπ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο ηεο θαζψο θαη ην χςνο ησλ ππφ απφδνζε θφξσλ. Χζηφζν ε παξαπάλσ 

ζπλζήθε ξπζκίζηεθε απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 12 ην 
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νπνίν ξπζκίδεη ην δήηεκα ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο ελψ πνιιά απφ ηα αλαθχπηνληα 

δεηήκαηα ελζσκαηψζεθαλ θαη ζηνλ θψδηθα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

Αξρηθά είλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηληζηεί φηη ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 

12 ή αιιηψο απνθαινχκελε «κέζνδνο ζπλνιηθήο ινγηζηηθήο θαηάζηαζεο» απνηειεί 

κηα κέζνδν γηα  ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ «θφξσλ εηζνδήκαηνο», πνπ αλαγλσξίδεη 

ηφζν ηηο ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο ησλ ζπλαιιαγψλ, φζν θαη ηηο κειινληηθέο 

θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο ηεο κειινληηθήο αλάθηεζεο ή δηαθαλνληζκνχ ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ κεηαθεξφκελσλ θνξνινγηθψλ 

δεκηψλ θαη πηζηψζεσλ αλαγλσξίδνληαη, κε πεξηνξηζκέλεο εμαηξέζεηο, σο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ή αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο, 

ελψ θαη νη ηειεπηαίεο ππφθεηληαη ζε έιεγρν «πηζαλψλ θεξδψλ»
2
. 

Οη Spathis and Georgakopoulou (2007), κέζα απφ ηελ έξεπλα ηνπο 

θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ 

Πξνηχπνπ 12 νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ έπαςαλ λα είλαη 

θνξνινγηθέο. Μέζσ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο θαζνξίδνληαη νη δηαθνξέο 

κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο αληίζηνηρεο θνξνινγηθήο ηνπο 

αμίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο νη δηαθνξέο δεκηνπξγνχλ κειινληηθέο 

ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο. Σέινο ηνλίδνπλ ηελ ζεηηθή επίδξαζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο Διιάδαο.  

Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12, πξνβαίλεη ζε  ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηεο 

αληίζηνηρεο θνξνινγηθήο ηνπο βάζε πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίζεη ηελ πξνθχπηνπζα 

αλαβαιιφκελε θνξνινγία. Δηδηθφηεξα, θαηαξράο είλαη απαξαίηεην, λα 

ινγηζηηθνπνηεζνχλ αθελφο νη ηξέρνπζεο, αθεηέξνπ νη κειινληηθέο ζπλέπεηεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ κειινληηθή ηαθηνπνίεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη απφ ζπλαιιαγέο θαη γεγνλφηα 

θαηαρσξεκέλα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

ηελ πεξίπησζε ινηπφλ πνπ αλακέλεηαη φηη ε ηαθηνπνίεζε ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο ζα δεκηνπξγήζεη κεγαιχηεξεο θνξνινγηθέο δαπάλεο, ζα πξέπεη λα ππνινγηζζεί 

θαη λα θαηαρσξεζεί κηα αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

                                                           
2
Καξαγηάλλεο, Γ., Καξαγηάλλε, Α. θαη Καξαγηάλλεο, Γ., Αζήλα (2016). Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 

Λνγηζηηθή θαη Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία ΔΛΠ. Δθδφζεηο Ηαλφο 
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επηρείξεζε. Αιιά θαη αληηζηξφθσο, αλ πξνθχςεη φηη ε ηαθηνπνίεζε απηή αλακέλεηαη 

λα επηθέξεη κηθξφηεξεο θνξνινγηθέο πιεξσκέο ηφηε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ζα 

πξέπεη λα ππνινγηζζεί θαη λα θαηαρσξεζεί κηα αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε 

γηα ηελ επηρείξεζε (θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κε θάπνηεο πεξηνξηζκέλεο εμαηξέζεηο). 

ην επφκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην ζεζκηθφ 

πιαίζην πνπ δηέπεη ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12 θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ 

Αλαβαιινκέλε Φνξνινγία. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγνχληαη θαη 

ππάξρεη αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ,  

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ρψξα ζε ρψξα θαη θαηά θχξην ιφγν νη ιφγνη απηνί 

αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην ηεο θάζε ρψξαο θαη ζπλεπψο κειεηάηαη 

απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία θαη ην κέγεζνο ησλ επηπηψζεσλ. Πάλησο ε ζρεηηθή 

ζπδήηεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο,  

έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηα είδε ησλ δηάθνξσλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ πνπ  

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηαθνξψλ απηψλ θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο 

πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ θεξδνθνξία ησλ νηθνλνκηθψλ 

νληνηήησλ.  

χκθσλα κε ην κνληέιν ηεο ζπληεξεηηθήο ινγηζηηθήο ππνζηεξίδεηαη φηη ε 

αλαβαιιφκελε θνξνινγία, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ  αλακέλνπλ πξαγκαηηθά ηελ χπαξμε 

κειινληηθψλ εζφδσλ, ηα νπνία κάιηζηα ζα είλαη ηέηνηνπ χςνπο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε 

λα θαιχςνπλ επαξθψο ηηο  ελδερφκελεο δεκηέο ή ηνλ ππεξβάιινληα θφξν ν νπνίνο 

έρεη θαηαβιεζεί. Γειαδή αλ ε επηρείξεζε δελ παξνπζηάζεη θέξδε ζην κέιινλ, ζηελ 

πεξίπησζε απηή δελ ζα ππάξρεη θνξνινγηθφ φθεινο θαη δελ ζα κπνξεί λα  

δηθαηνινγεζεί ζπλεπψο, ε εθαξκνγή ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο.  

ε αξρηθφ ζηάδην, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο, 

εθαξκνδφηαλ ε κέζνδνο ηεο Καηάζηαζεο Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ σζηφζν 

ζήκεξα, κε βάζε ην αλαζεσξεκέλν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12, ε ελ ιφγσ 

κέζνδνο, αληηθαηαζηάζεθε κε ηε λέα κέζνδν ππνινγηζκνχ κε βάζε πιένλ ηνλ 

Ηζνινγηζκφ ηηο επηρείξεζεο.  

Ζ έξεπλα ησλ Hanlon, et al. (2014), δηεξεπλά ηελ δηαρξνληθή αμία ηεο 

θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο θαη αλ ε ζρεηηθή αμία ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ππνρξέσζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα αλαθέξνπλ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 
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ζπλέπεηεο ησλ αλαπξνζαξκνγψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. Καηέδεημαλ φηη 

ππάξρεη  ζρέζε αλάκεζα ζηηο δχν κεζφδνπο θαη πσο ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ζεηηθή απηή ζρέζε. Καηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε πξνζαχμεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνινίπσλ 

ζπζρεηίδεηαη άκεζα κεηαμχ ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ θαη απηφ απνδίδεηαη ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία νξηζκέλσλ 

αλαπξνζαξκνγψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ.    

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία επηδξά ζηηο επηρεηξήζεηο ζε αξθεηά κεγάιν 

βαζκφ δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα απνηειέζεη θαη ηελ αηηία γηα ηελ ιήςε 

ζπγθεθξηκέλσλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο πεγέο ησλ εζφδσλ πνπ ζα επηιέμεη. Ζ 

αλαβαιιφκελε θνξνινγία βνεζά ζε κηα νξζφηεξε εθηίκεζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο 

ηθαλφηεηάο ηεο λα παξάμεη θέξδε ζην κέιινλ. ε θάζε πεξίπησζε εθηφο ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ θαη ηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεο είλαη εμίζνπ αλαγθαία ε αλάγλσζε θαη κειέηε νιφθιεξσλ ησλ Οηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη εηδηθά ησλ εκεηψζεσλ ζηηο νπνίεο πνιχ ζπρλά αλαγξάθνληαη νη 

πεγέο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο.  

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ινηπφλ έρεη άκεζε επίπησζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν κηα επηρείξεζε δηακνξθψλεη ηελ νηθνλνκηθήο ηεο εηθφλα πξνο ηνπο επελδπηέο 

αιιά θαη ηα ππφινηπα ελδηαθεξφκελα κέξε. Άιισζηε δελ ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε 

λα αλαθέξνπκε φηη ην επελδπηηθφ θνηλφ, κέζα απφ ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία, 

κπνξεί λα εθηηκήζεη θαιχηεξα ηελ κειινληηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο θαη λα 

αληρλεχζεη ζεκαληηθά δεδνκέλα πνπ ζα επηδξάζνπλ ζηελ επελδπηηθή απφθαζε. 

Δπηπιένλ φπσο ήδε έρεη αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελν ζεκείν ηεο παξνχζαο κειέηεο νη 

επελδπηηθέο απνθάζεηο δηεπθνιχλεηαη κε ηελ ζέζπηζε ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ ελψ 

πην ζπγθεθξηκέλα ε κειέηε ησλ Gordon, et al. (2012) απνδεηθλχεη φηη ε ελαξκφληζε 

κε ηα Γηεζλή Πξφηππα αιιά θαη εηδηθά ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12 θαίλεηαη λα 

έρεη απμήζεη ηεο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζηελ Δπξψπε. 

Απφ ηελ κειέηε ησλ  Doukakis, et al. (2012), πξνέθπςε φηη νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην θφξν εηζνδήκαηνο θαζψο θαη νη γλσζηνπνηήζεηο ησλ θφξσλ ζχκθσλα 

κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο παξέρνπλ πιεξνθφξεζε 

ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή θνξνινγηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο παξέρνληαο έηζη 

κηα θαηλνχξγηα πιεξνθνξία ζηνπο επελδπηέο. Οη θνξνινγηθέο ζηξαηεγηθέο ζην 

πιαίζην ησλ Γηεζλψλ Πξφηππσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο θαη ρξήζηκεο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή 
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αγνξά. Καηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αχμεζε ησλ θαλνληζκψλ γηα ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο, ζρεηηθά κε ηε θνξνινγία, θαζίζηαηαη αλαγθαία θαζψο ε φπνηα 

παξεξκελεία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θνξνινγηθψλ επηδξάζεσλ ησλ ινγηζηηθψλ 

γεγνλφησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλεο επελδπηηθέο απνθάζεηο. 

Ζ Samara (2014) ζε κειέηε ηεο, εμεηάδνληαο Διιεληθέο εηζεγκέλεο εηαηξίεο 

ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, αλαθέξεη φηη ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία 

επεξεάδεη ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο, ζαλ απνηέιεζκα ηνπ φηη ην πιεξνθνξηαθφ 

πεξηερφκελν ηεο, επεξεάδεη ηνπο επελδπηέο θαζψο ην ζεσξνχλ ρξήζηκν θαη ζρεηηθφ. 

πκπεξαζκαηηθά θαηαιήγεη, φηη πιεηνςεθηθά νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο έρνπλ αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο, κε απηή ηελ 

επίδξαζε λα γίλεηαη εληνλφηεξε γηα ηηο δεκηνγφλεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δπίζεο πξνθχπηεη φηη δεκηνγφλεο εηαηξίεο έρνπλ ηέηνηα 

θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ αμηνινγνχληαη απφ ηνπο επελδπηέο σο ζεκάδηα κειινληηθήο 

απφδνζεο.  

Ζ κειέηε ησλ Armstrong, et al. (2010) απνηειεί έλα αθφκα ζεκαληηθφ εχξεκα 

ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο ζέζπηζεο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ θαη εηδηθά απφ ην 

Γηεζλή Λνγηζηηθφ Πξφηππν12. Σα απνηειέζκαηα ηηο έξεπλαο αλέδεημαλ ζεηηθή 

αληίδξαζε ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ρακειφηεξε πνηφηεηα πιεξνθφξεζεο πξν ηεο 

πηνζέηεζεο, νη νπνία νθείιεηαη ζηνπο επελδπηέο πνπ πξνζδνθνχλ κεγαιχηεξα θαζαξά 

θέξδε απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπο. Σέινο, δηαπηζηψλεηαη ζεηηθή αληίδξαζε, απφ ηελ 

πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ είραλ πςειή πνηφηεηα πιεξνθφξεζεο πξηλ απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπο, 

νη νπνία νθείιεηαη ζηνπο επελδπηέο πνπ πξνζδνθνχλ ηα νθέιε ηεο ζχγθιηζεο απφ ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 12. 

Ο Chludek (2011) ζε κειέηε ηνπ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο ηεο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο ζεσξείηαη, επίπνλε θαη 

δχζθνιε, ρξνλνβφξα θαη κε κεγάιν θφζηνο. Σν πςειφ θφζηνο ζπλδέεηαη θπξίσο κε 

ην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ινγηζηηθή πνπ πξαγκαηεχεηαη κε ην δήηεκα απηφ είλαη 

πεξίπινθε θαη απαηηεί πςειφ επίπεδν ζπληνληζκνχ. Απαηηείηαη ε ζχληαμε ηνπ 

θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ (θνξνινγηθήο έθζεζεο) ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαη επίζεο ε απνηίκεζε ηνπ κειινληηθνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο, θαζψο θαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ. Δπηπιένλ 

ζπκπεξαίλεη φηη ηα ζηνηρεία ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο πνπ γλσζηνπνηνχληαη 

δελ καο δίλνπλ θάπνην ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη γεληθά δελ 
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πιεξνθνξνχλ γηα ηηο κειινληηθέο ρξεκαηνξξνέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θνξνινγία. 

Σέινο ν Chludek (2011) Καηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη επελδπηέο δελ ζεσξνχλ 

φηη νη αλαβαιιφκελνη θφξνη παξέρνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηελ αμία 

θάπνηαο επηρείξεζεο, ηνλίδεη φκσο φηη νη ππέξνγθεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο απνηεινχλ κηα θξίζηκε εμαίξεζε. 

Πέξα απφ ην πσο επεξεάδεη ε αλαβαιινκέλε θνξνινγία ηνπο επελδπηέο 

αξθεηφ ελδηαθέξσλ παξνπζηάδεη θαη ε ζπζρέηηζε κε ηηο πξαγκαηηθά κειινληηθέο 

πιεξσκέο θφξσλ. Ο Rick (2013) ζηελ κειέηε ηνπ εξεπλά ην θαηά πφζν ε 

αλαβαιιφκελε θνξνινγία παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή πιεξσκή 

θφξσλ θαη ην βαζκφ επίδξαζεο ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο. πκπεξαίλεη φηη ε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ θαη ησλ κειινληηθψλ θνξνινγηθψλ πιεξσκψλ 

δελ είλαη ζπκκεηξηθή. Απφ ηελ κηα νη αλαβαιιφκελνη θφξνη, πνπ ζρεηίδνληαη κε 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ινγηζηηθά θέξδε πξηλ ην 

θνξνινγεηέν εηζφδεκα, ζπλδένληαη κε κειινληηθέο πιεξσκέο θφξσλ. Απφ ηελ άιιε 

φκσο νη αλαβαιιφκελνη θφξνη, πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ινγηζηηθά θέξδε κεηά ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα, δελ 

ζπλδένληαη κε κειινληηθέο πιεξσκέο θφξσλ. Δλ θαηαθιείδη ε αχμεζε ηνπ ππνινίπνπ 

ησλ ινγαξηαζκψλ αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο δελ αλαβάιιεη ηηο κειινληηθέο 

πιεξσκέο θφξσλ.    

Οη Guenther and Sansing (2000) κέζσ ελφο κνληέινπ ην νπνίν δείρλεη φηη νη 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, κεηαηξέπνπλ ηε ινγηζηηθή 

άμηα ησλ ππνθείκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζε εθηηκήζεηο ησλ κεηά θφξσλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ, πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε άμηα πνπ απνδίδεη ε αγνξά ζηελ 

εηαηξία. Γείρλνπλ φηη ε αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε θφζηε ηα νπνία ινγίδνληαη γηα ινγηζηηθνχο ζθνπνχο αιιά φρη θαη γηα 

θνξνινγηθνχο εμηζψλεηαη κε ηε ινγηζηηθή ηεο αμία, δεδνκέλνπ φηη νη ζρεηηθέο 

ππνρξεψζεηο ηζνχληαη γηα ηελ πιεξσκή ηνπο. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά αλάκεζα ζηε 

ινγηζηηθή θαη αγνξαία αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ 

αληαλαθιά θαη δηαθνξά αλάκεζα ζηε ινγηζηηθή θαη αγνξαία αμία ησλ ζρεηηδφκελσλ 

ππνρξεψζεσλ.  

Σν δήηεκα πνπ ζπζρεηίδεη ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία κε ηελ παξαπνίεζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ παξαπνηεκέλσλ θεξδψλ έρεη ηεζεί εδψ θαη 

ρξφληα ζην επίθεληξν εξεπλψλ, αληιψληαο ζηνηρεία νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ αλά ηνλ 

θφζκν (Badertcher, et al. (2009); Christensen, et al. (2008); Ronen and Yaari (2003)). 
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Οη Phillips, et al. (2004), εμέηαζαλ ηελ ρξήζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ σο κέζσ 

εληνπηζκνχ δηαρείξηζεο θεξδψλ. Γηεξεπλήζεθε ε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβνιψλ ζηα 

εηήζηα θέξδε θαη ησλ κεηαβνιψλ ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο απφ ηηο εηήζηεο γλσζηνπνηήζεηο. Σα απνηειεζκηα ηνπο επηβεβαίσζαλ ηε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ σο κέζν εληνπηζκνχ ελεξγεηψλ 

ρεηξαγψγεζεο θεξδψλ. 

χκθσλα κε ηνπο Dhaliwal, et al. (2004) νη αλαβαιιφκελνη θφξνη είλαη απφ 

ηνπο ηειεπηαίνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ηζνζθειίδνληαη πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ. Καηά ζπλέπεηα φηαλ απηνί νη ινγαξηαζκνί 

θαηαξηίδνληαη νη επηρεηξήζεηο είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ κε αθξίβεηα έλα έρνπλ 

πέηπρεη ην επίπεδν ησλ θεξδψλ ην νπνίν είραλ ζέζεη ζαλ ζηφρν. Σεθκαίξεηαη ινηπφλ 

φηη ππάξρεη ην θίλεηξν πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο νπηνζψζηε λα επηηχρνπλ ην επηζπκεηφ επίπεδν θεξδψλ.  

Οη Noor, et al. (2007) κειεηψληαο έλα δείγκα εηαηξεηψλ θαηέιεμαλ φηη νη 

εηαηξίεο εκθάληδαλ φιν θαη κεγαιχηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ινγηζηηθνχ θαη 

θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ 

ζπλερψο κεγαιχηεξα πνζά αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

πκπεξαζκαηηθά αλαθέξνπλ φηη ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία  απφ ηελ κηα πιεπξά 

απνηειεί έλα κέζν παξαπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη απφ ηελ άιιε απνηειεί έλα 

εξγαιείν έλδεημεο πηζαλήο ρεηξαγψγεζεο απνηειεζκάησλ.  

Οη Christensen, et al. (2008) αζρνιήζεθαλ κε ηελ παξαπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δηακέζνπ ηεο απνκείσζεο ηεο αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθήο απαίηεζεο. Αλαθέξνπλ φηη γηα λα αλαγλσξίζεη ε επηρείξεζε έλα πνζφ 

σο αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ επαξθείο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ή λα αλακέλεηαη εηζξνή κειινληηθψλ 

νθειψλ ζηελ εηαηξία, ηέηνησλ ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ππνρξεψζεηο νη νπνίεο ζα 

ζπκςεθηζηνχλ κε ηηο απαηηήζεηο (big bath and deferred taxes). Ζ εηαηξεία έρνληαο σο 

ζηφρν απηφ ην ελδερφκελν πξνβαίλεη ζηε κέζνδν ρεηξαγψγεζεο «big bath», ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεη έλα κεγαιχηεξν πνζφ εζφδσλ απφ φ,ηη αλακέλεηαη λα 

εηζξεχζεη κειινληηθά ζηελ επηρείξεζε, κε ζθνπφ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςεη 

ίζσο θαη κεγαιχηεξν πνζφ αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο απφ απηφ πνπ 

κπνξεί λα θαιπθζεί. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ θαηαιήγνπλ πσο ν ζπλδπαζκφο απηήο 

ηεο κεζφδνπ κε ηε κέζνδν ηεο απνκείσζεο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ 
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απαηηήζεσλ θαηά ηνλ έιεγρν πηζαλήο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο ζην ηέινο θάζε ρξήζεο 

θάλνπλ θαλεξή ηελ χπαξμε ρεηξαγψγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 

Ο Simsek (2015) κέζσ ελφο δείγκαηνο Δπξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2010 έσο 2013, αζρνιήζεθε κε ηνλ ξφιν ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο 

επηβάξπλζεο ζηελ δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ ηεο. Υσξίδνληαο ην δείγκα ησλ 

επηρεηξήζεσλ, πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ ηεο, ζε δπν νκάδεο απφ 

ηελ κηα απηέο πνπ αζρνινχληαη γηα λα απνθχγνπλ ηελ κείσζε ησλ θεξδψλ ηνπο θαη 

απφ ηελ άιιε απηέο πνπ αζρνινχληαη γηα λα απνθχγνπλ κηα απψιεηα ζηα θέξδε ηνπο, 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε είλαη δηαξθψο ρξήζηκε γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ. 

Οη Wahab and Holland (2015) κειέηεζαλ ζηελ εξγαζία ηνπ ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ δεκηνπξγνχλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ 

έξεπλα θαηαιήγεη ζε ηξεηο ζεκαληηθέο παξαηεξήζεηο. Αξρηθά ζπκπεξαίλνπλ, φηη εάλ 

νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ απνηειεζκάησλ κεηαβάιινληαη 

δηαρξνληθά, επεξεάδεηαη ε εγθπξφηεηα ηεο ρξήζεο κηαο εληαίαο παξαηήξεζεο σο 

αληηπξνζσπεπηηθνχ κέηξνπ ηεο θνξνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο κηαο εηαηξίαο θαζψο θαη 

ησλ κειινληηθψλ πξνβιέςεσλ. Απφξξνηα απηνχ είλαη νη άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ 

αλάιπζε ηεο εηαηξηθήο απφδνζεο φζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο εηαηξηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο 

πξνζδνθίεο. ηελ ζπλέρεηα δηαπηζηψλνπλ φηη κηα ζπλερψο κεηαβαιιφκελε δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ θαη ινγηζηηθψλ απνηειεζκάησλ, εθπέκπεη αξλεηηθά 

κελχκαηα θαη δεκηνπξγεί εξσηεκαηηθά σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα ησλ εηθνληδφκελσλ 

ζηνηρείσλ. Σέινο ζπκπεξαίλνπλ, φηη ζην βαζκφ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απηέο νη θνξνινγηθέο-ινγηζηηθέο δηαθνξέο σο κέηξν ζχγθξηζεο, κπνξνχλ λα 

εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηνλ θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο.   

Οη Minanari and Kusumaningrat (2017) κειεηψληαο έλα δείγκα 17 

εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο ηλδνλήζηαο, δηαπίζησζαλ φηη ε 

εθάζηνηε εηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο ιφγσ απνζβέζεσλ κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα νδεγεζνχλ ζε ινγηζηηθφ θφξν κεγαιχηεξν απφ ηε θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε βάζεη θνξνινγηθήο βάζεο, νχησο ψζηε ην θνξνινγηθφ έμνδν πνπ 

θαηαβιήζεθε ην έηνο απηφ λα είλαη κηθξφηεξν. Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 

αλαβαιιφκελνο θφξνο έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηε δηαρείξηζε θεξδψλ. 
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Ζ κειέηε ησλ Poterba, et al. (2011) αλαδεηθλχεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

αλαβαιιφκελνπ θφξνπ θπξίσο γηα επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ΖΠΑ. 

Αξρηθά ινηπφλ νη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ζέζε 

κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηα θίλεηξά ηεο γηα άζθεζε πίεζεο ππέξ ή θαηά 

ηεο θνξνινγηθήο κεηαξξχζκηζεο (δειαδή ππέξ ή θαηά ηεο πηνζέηεζεο ησλ 

ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ) θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα κεηαβεί ε 

επηρείξεζε απφ έλα θνξνινγηθφ θαζεζηψο ζε άιιν. Γηα ηελ  δηεξεχλεζε ησλ 

παξαπάλσ νη εξεπλεηέο θαηάξηηζαλ αλαιπηηθά ζηνηρεία αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο 

ζέζεο γηα έλα δείγκα κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ησλ ΖΠΑ κεηαμχ 1993 θαη 2004 κε 

ζηφρν λα αλαιπζνχλ ηα θίλεηξα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηέο ηηο ζέζεηο θαη λα 

δηεξεπλεζεί πψο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ απηέο νη ζέζεηο ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο 

επηρείξεζεο πξηλ θαη κεηά απφ κηα πξν-αλαθνηλσζείζα αιιαγή θνξνινγηθνχ 

ζπληειεζηή.  

Οη εξεπλεηέο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ππνζηήξημαλ φηη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ αλακέλεηαη λα κεησζνχλ νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ζην κέιινλ, 

απηή ε πξνζδνθία δεκηνπξγεί πςειφ θίλεηξν γηα ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο νη νπνίεο 

έρνπλ πςειά ινγηζηηθά ππφινηπα ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ 

θαη δε ησλ απαηηήζεσλ, λα πξνρσξνχλ ζε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ησλ εζφδσλ ηνπο, 

θαη δηαξθνχληνο ηνπ πςεινχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή, λα ρξεζηκνπνηνχλ  ηα 

πξνλφκηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ελ ιφγσ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο.  

Αληίζεηα νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ πςειά ππφινηπα 

αλαβαιιφκελσλ θφξσλ θαη δε ππνρξεψζεσλ, έρνπλ ηδηαίηεξα κεγάιν θίλεηξν λα 

κεηαηνπίζνπλ ηα έζνδα ζην ρξνληθφ εθείλν δηάζηεκα ζην νπνίν αλακέλεηαη κείσζε 

ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή, ζε ζρέζε κε ηηο νληφηεηεο νη νπνίεο δελ έρνπλ ηέηνηεο 

ππνρξεψζεηο. Οη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ν ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, 

είλαη φηη κε ηελ κεηαηφπηζε ηνπ εζφδνπ ζε κειινληηθφ ρξφλν, νη νηθνλνκηθέο απηέο 

νληφηεηεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε κειινληηθφ ρξφλν ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ινγαξηαζκφ κε ηνλ  κεησκέλν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή.  

Απφ ηελ άιιε νη Karampinis and Hevas (2013), κειέηεζαλ ηηο εηζεγκέλεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ Υξεκαηηζηήξηνπ Αμίσλ Αζελψλ, απφ ην 2000 κέρξη θαη ην 2010, κε 

ζθνπφ λα εμεηάζνπλ ηηο επηπηψζεηο πνπ είραλ νη αιιαγέο ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία 

ηεο Διιάδνο ζηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζε ηερληθέο ρεηξαγψγεζεο ησλ 

θεξδψλ. ηελ πξν Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο πεξίνδν, 

ε θνξνινγηθή πίεζε δεκηνπξγεί κηα ζεκαληηθή αξλεηηθή ζρέζε κε ηα ζεηηθά θαη ηα 
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αξλεηηθά δηαθνξνπνηνχκελα δεδνπιεπκέλα. ηε κεηά Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο πεξίνδν, δηαπηζηψλνπλ φηη απηή ε ζρέζε παχεη 

λα ππάξρεη. Αλαθέξνπλ φηη φηαλ νη επηρεηξήζεηο δεκνζηεχνπλ απνηειέζκαηα θάησ 

απφ θαζεζηψο πςειήο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο δεκηνπξγείηαη κηα αληίδξαζε θαη 

έηζη θαηαθέξλνπλ λα πεηχρνπλ θέξδε ίζα ή ςειφηεξα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Έηζη 

θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πςειή θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε εληζρχεη ηα 

θνξνινγηθά θίλεηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο βηψλνπλ πςειφηεξε θνξνινγηθή πίεζε. 

Δπηπιένλ αλαθέξνπλ φηη κέζσ ηνπ αλαγθαζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη θνξνινγηθψλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, πνπ επηβιήζεθε απφ ηελ 

πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, 

επεξεάζηεθαλ ηδηαίηεξα ηα θνξνινγηθά θίλεηξα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ. Σέινο επηζεκαίλνπλ φηη ε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ, ε νπνία επήιζε κεηά ηελ πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, κπνξεί λα είλαη κηα ελαιιαθηηθή επεμήγεζε 

γηα ηα απνηειέζκαηα απηά. 

χκθσλα κε ηνπο Herbohn, et al. (2010) κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ αλαβαιιφκελνπ 

θφξνπ, νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαβάιινπλ κηθξφηεξα 

πνζά θφξσλ ή ηνπιάρηζηνλ λα αλαβάιινπλ ηελ θαηαβνιή ηνπο, κε απνηέιεζκα λα 

απνηακηεχνπλ ηα πνζά απηά, θαη άξα λα πθίζηαηαη κεγαιχηεξν πνζφ δηαζέζηκν πξνο 

εθκεηάιιεπζε. Σν παξαπάλσ πνζφ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δηνρεηεπζεί γηα ηελ 

αχμεζε ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο θαη επελδχζεσλ γεγνλφο ην νπνίν ζα 

δεκηνπξγήζεη κε ηε ζεηξά ηνπ λένπο θφξνπο θαη αλάπηπμε ζηελ νληφηεηα. πλεπψο 

θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα ηεο ζεηηθήο ζπκβνιήο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο 

ζηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηελ ρψξα. 

Σέινο κε αξθεηή δφζε ζθεπηηθηζκνχ νη Brouwer and Naarding (2018) 

εγγξάςαλ κηα κειέηε κε θχξην ζηφρν ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο λα πξνζεγγίζνπλ πην απνηειεζκαηηθά ην δήηεκα ηεο αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγίαο. Αλαιχνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο ηξέρνπζαο ινγηζηηθήο γηα ηνπο 

αλαβαιιφκελνπο θφξνπο θαη πξνηείλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο. Αξρηθά επηζεκαίλνπλ 

φηη νη αλαβαιιφκελνη θφξνη πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη κφλν γηα πξνζσξηλέο δηαθνξέο 

πνπ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα πξαγκαηηθέο κειινληηθέο πιεξσκέο θφξσλ ή  θαη 

θνξνινγηθέο εηζπξάμεηο. Αλαθέξνπλ πσο νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο γηα ηηο νπνίεο έρεη 

ήδε πξαγκαηνπνηεζεί ε θνξνινγηθή ηακεηαθή ξνή έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ απνηίκεζε 
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γηα ην ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε θαη ζα πξέπεη ζπλεπψο λα 

ινγηζηηθνπνηνχληαη κε βάζε ηελ πξνζέγγηζε πξνζαξκνγήο απνηίκεζεο. Γίλνπλ 

έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ζα πξέπεη επζπγξακκηζηεί ν αλαβαιιφκελνο θφξνο κε ηηο 

αλακελφκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηηεπρζεί έλα πην 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα απνηίκεζεο. Δπηπιεφλ ηνλίδνπλ φηη ηα ππφινηπα ησλ 

αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ζα πξέπεη λα απνηηκψληαη ζε πξνεμνθιεκέλε βάζε 

νπηνζψζηε ε ρξνληθή αμία απηψλ λα αληηθαηνπηξίδεη κηα πην ξεαιηζηηθή εηθφλα ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 

1.3 Ζ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ 

Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12 θαη εηδηθά ε ρξήζε ηεο Αλαβαιινκέλεο 

Φνξνινγίαο απνηειεί έλα θξίζηκν θνκκάηη ηεο ηξαπεδηθήο ινγηζηηθήο. Ζ ινγηζηηθή 

ηεο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγίαο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ έρεη απαζρνιήζεη 

εθηελψο αξθεηνχο εξεπλεηέο αλά ηνλ θφζκν. Πην ζπγθεθξηκέλα έρεη ζπδεηεζεί 

αξθεηά ηα ηειεπηαία ρξνληά, ε ρξήζε ηεο απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κε ζθνπφ ηελ 

θάιπςε ησλ θεθαιαηαθψλ ηνπο απαηηήζεσλ θαη ηελ δηαζθαιίζεη ηεο βησζηκφηεηαο 

ηνπο. Πέξαλ απφ ηνπο εξεπλεηέο ε ρξήζε ηεο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγίαο έρεη 

απαζρνιήζεη αξθεηνχο ζεζκηθνχο παξάγνληεο, θπβεξλεηηθνχο αμησκαηνχρνπο θαη 

ηνπο ηζχλνληεο ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο. 

Μέζα απφ κηα ζεηξά λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, ηηο νπνίεο ζα παξνπζηάζνπκε 

ζε άιιν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, δεκηνπξγήζεθε έλαο λνκηθά απνδεθηφο 

ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ δεκίσλ πνπ ππέζηεζαλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, εμαηηίαο 

ηνπ θνπξέκαηνο ηεο αμίαο ησλ νκνιφγσλ ηνπο (PSI), θαζψο επίζεο γηα ηηο δεκίεο απφ 

ηηο δηαγξαθέο ησλ δαλείσλ (θφθθηλα δάλεηα) πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζηα πξνβιεκαηηθά 

ραξηνθπιάθηα ηνπο. Με ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.4172/2013 ζρεηηθά κε ηνπο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο, ηα ειιεληθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηαδηαθήο απφζβεζεο ησλ δεκηψλ ζπκςεθίδνληαο ην κειινληηθφ θφξν 

εηζνδήκαηνο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κε κειινληηθά θέξδε. Καηά ζπλέπεηα ε αμία 

ησλ δεκίσλ απηψλ απνηεινχλ κηα αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε έλαληη ηνπ 

Γεκνζίνπ.         

Λφγσ έιιεηςεο θαζνδήγεζεο αλαθνξηθά κε ηνπο Αλαβαιιφκελεο 

Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα Κξάηε Μέιε, παξείραλ κέζσ 
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ηνπ Eurostat Guidance Note (2014)
3
, θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηνλ 

ρεηξηζκφ ηνπο. Οη Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο νξίδνληαη σο ηα πνζά ηνπ 

θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ κπνξνχλ λα εηζπξαρζνχλ απφ ηνπο επηρεηξήζεηο ζε 

κειινληηθέο πεξηφδνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξμνπλ επαξθή θνξνινγεηέα 

θέξδε. Αληηπξνζσπεχνπλ δειαδή κηα πηζαλή απαίηεζε ησλ εηαηξεηψλ, έλαληη ησλ 

θπβεξλήζεσλ, κέζσ ηνπο κείσζεο ησλ θφξσλ πνπ πξέπεη λα θαηαβάιινπλ νη 

εηαηξείεο γηα ηα κειινληηθά ηνπο θέξδε. Οη ιφγνη γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπο θαζψο ηνπο 

θαη ε ρξήζε ηνπο πνηθίινπλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη θαζνξίδνληαη απφ ηη εζληθέο 

λνκνζεζίεο.  

Ζ αλαγλψξηζε θαη ε ρξήζε απηψλ εμαξηάηαη απφ έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ, 

θχξηνη παξάγνληεο είλαη ε χπαξμε πηζαλψλ επαξθψλ κειινληηθψλ θεξδψλ ή ε πηζαλή 

αληηζηξνθή ησλ εθπεζηέσλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ. Οη Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζηνλ ηζνινγηζκφ κηαο εηαηξείαο, κπνξεί λα 

δψζνπλ δηθαίσκα πιεξσκήο ιηγφηεξνπ θφξνπ ρσξίο λα απνηεινχλ απφ κφλεο ηνπο 

πίζησζε θφξνπ. Οη Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ απαίηεζε, κέζσ ηεο κείσζεο ησλ θφξσλ πνπ πξέπεη λα θαηαβάιινπλ 

νη εηαηξείεο γηα ηα κειινληηθά ηνπο θέξδε, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη εθπεζηέεο 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο επαλέξρνληαη, ζηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο θνξνινγηθψλ 

πηζηψζεσλ θαη ηέινο ζηελ πεξίπησζε νπνχ, θάησ απφ ζπγθξηκέλεο ζπλζήθεο. έρνπλ 

ππάξμεη αιιαγέο ζηελ λνκνζεζία πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ κεηαηξνπή ησλ 

Αλαβαιινκέλσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ ζε Οξηζηηθέο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο 

έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ.  

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη πσο νη πεξηπηψζεηο εθείλεο νπνχ νξηζκέλα 

Κξάηε Μέιε έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη εηδηθέο αιιαγέο ζηελ λνκνζεζία ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ πεξεηαίξσ θαη φηη ε Eurostat ζα παξαθνινπζεί ζηελά ηηο κειινληηθέο 

λνκηθέο εμειίμεηο. Ζ Βαζηιεία ΗΗΗ ην 2014, εηζήγαγε αιιαγέο ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

Γείθηε Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη έθαλε ζαθέο φηη νη 

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ κειινληηθή 

θεξδνθνξία πξέπεη ζηαδηαθά λα αθαηξεζνχλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε. 

Οξηζκέλεο ρψξεο ζέζπηζαλ αιιαγέο ζηελ λνκνζεζία ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπεηαη 

ε κεηαηξνπή Αλαβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ ζε Οξηζηηθέο Φνξνινγηθέο 

                                                           
3
Eurostat Guidance Note, (2014). Treatment of Deferred Tax Assets (DTAs) and Recording of Tax 

Credits Related to DTAs in ESA2010, European Commission.  
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Απαηηήζεηο έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ λα κεηαηξαπνχλ δειαδή ζε πηζηψζεηο θφξνπ πνπ 

ζπληζηνχλ άκεζε απαίηεζε έλαληη ηεο θπβέξλεζεο, κε ζθνπφ λα κελ αθαηξεζνχλ απφ 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. 

Οη Ladas, et al. (2017) κειέηεζαλ ηνλ ξφιν ησλ Αλαβαιιφκελσλ 

Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ ζηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. 

Χο γλσζηφλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο 

ππέζηεζαλ ινγηζηηθέο δεκίεο, θάηη πνπ νδήγεζε ζηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. χκθσλα κε ηνπο 

ζπγγξαθείο ε χπαξμε αλαβαιιφκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ επεξεάδεη αξλεηηθά 

ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ. πλδέεηαη δειαδή ν κειινληηθφο 

πηζησηηθφο θίλδπλνο κε ηελ Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία. Δηδηθφηεξα νη ηξάπεδεο κε 

πςειή κφριεπζε θαη πςειέο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο παξνπζηάδνπλ 

πςειφηεξν κειινληηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν.   

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (2018)
4
, κέζα απφ έλα δειηίν ηχπνπ, ηνλ Ννέκβξην 

ηνπ 2018 έδσζε ζηελ δεκνζηφηεηα κηα εηδηθή έθζεζε ε νπνία παξνπζίαζε ηελ έσο 

ηφηε πνξεία ηνπ Διιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, έζεζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο 

θαη πξφηεηλε ξεαιηζηηθέο ιχζεηο. Ζ βαζηθή πξφηαζε, είλαη ε δεκηνπξγία εηαηξείαο 

εηδηθνχ ζθνπνχ ζηελ νπνία ζα κεηαβηβαζηεί κέξνο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ 

(θφθθηλα δάλεηα) αιιά θαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ 

απαηηήζεσλ. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο ζεσξεί φηη ην κέγεζνο ησλ αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζηα επνπηηθά θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ, ην νπνίν θπκαίλεηαη 

ζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 57% ζηα κέζα ηνπ 2018,  απνηειεί ηεξάζηην 

πξφβιεκα θαη ζα πξέπεη λα κεησζεί ηνπιάρηζηνλ ζην 30%.  

Πην ζπγθεθξηκέλα εθηηκά φηη κηα κεηαθνξά 40 δηο. επξψ απφ ηα κε 

εμππεξεηνχκελα δάλεηα θαη 7,4 δηο επξψ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ 

ζα έρεη ηηο εμήο επηπηψζεηο: α) κείσζε ζην απφζεκα κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ 

θαηά 47% β) κείσζε ηνπ δείθηε θάιπςεο κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, απφ 

ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο ζην 41% απφ 49% γ) βειηίσζε ζηελ δηαρείξηζε ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ αθνχ ζηελ εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ κεηαβηβάδεηαη ην 

πιένλ πξνβιεκαηηθφ κέξνο ηνπο δ) δηαηήξεζε ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο γηα 

                                                           
4
Σξάπεδα Σεο Διιάδνο, (2018). Overview of the Greek Financial System. Financial Stability 

Department, Press Releases, November 2018. Available at: https://www.bankofgreece.gr/en/news-and-

media/press-office/news-list/news?announcement=cdfa91d7-8fae-466e-9fe4-e74b8f34100e 

 

https://www.bankofgreece.gr/en/news-and-media/press-office/news-list/news?announcement=cdfa91d7-8fae-466e-9fe4-e74b8f34100e
https://www.bankofgreece.gr/en/news-and-media/press-office/news-list/news?announcement=cdfa91d7-8fae-466e-9fe4-e74b8f34100e
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φιεο ηηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο ζε δηςήθην επίπεδν θαη ε) κείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζηα επνπηηθά θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ ζε 

30% απφ 57%. Σέινο επηζεκαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα έλα ηνικεξφ βήκα θαη απνηειεί 

κηα απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπίζνπλ νη ειιεληθέο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο 

Οη Kyriazopoulos, et al. (2019) ζε άξζξν ηνπο αλαδεηθλχνπλ ηελ επίδξαζε ηεο 

αλαβαιινκέλεο θνξνινγίαο ζηελ ηξαπεδηθή θεξδνθνξία θαη ηελ θεθαιαηαθή 

επάξθεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Αληιψληαο ζηνηρεία απφ ην Διιεληθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα εμεηάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο αλαβαιινκέλεο θνξνινγίαο ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα. Πψο δειαδή ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ππνιφγηζε θαη 

ρξεζηκνπνίεζε ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία. Μέζα απφ κηα παξνπζίαζε δεδνκέλσλ 

θαηαιήγνπλ φηη ην δήηεκα ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο 

γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ Διιεληθψλ Σξαπεδψλ θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2018 ην ζχλνιν 

ησλ θνηλψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο θαηεγνξίαο 1 (Common Equity Tier 1) αλέξρεηαη ζε 

24,93 δηο. επξψ εθ ησλ νπνίσλ 19,14 δηο. επξψ αθνξνχλ αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο. Δπηζεκαίλνπλ φηη κηα ιχζε κπνξεί λα απνηειέζεη ε πξφηαζε ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ηελ δεκηνπξγία εηαηξείαο εηδηθνχ ζθνπνχ ζηελ νπνία ζα 

κεηαβηβαζηεί κέξνο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (θφθθηλα δάλεηα) αιιά θαη έλα 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ. Ζ εθαξκνγή ηεο 

πξφηαζεο, πνπ ίζσο απνηειεί κηα ιχζε ή έλα βήκα απφ ηελ ιχζε ζε έλα απφ ηα πην 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ νη ειιεληθέο ζπζηεκηθέο 

ηξάπεδεο, εμαξηάηαη απφ ηελ ηειηθή απφθαζε πνπ ζα πάξεη ε Διιεληθή θπβέξλεζε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηνπ ζεζκνχο.              

ε άξζξν ηνπ ν Hytis (2015) εξεπλά ην ξφιν ηεο αλαβαιινκέλεο θνξνινγίαο 

ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ κέζα απφ έλα δείγκα εηαηξεηψλ 

εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην Αζελψλ ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηηο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο. Υξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα ησλ εηαηξηθψλ ρξήζεσλ απφ ην 2004 έσο ην 

2009, εζηηάδεη ζηελ επίδξαζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο “Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγίαο” ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε, ηελ θεξδνθνξία, θαη ηηο απνηηκήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. Γηεξεπλά ηηο αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 12 ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ γηα ηα έηε 2004-2009 θαη θαηαιήγεη φηη ζε φιεο ηηο εμεηαδφκελεο ρξήζεηο νη 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο είλαη πςειφηεξεο απφ ηηο αλαβαιιφκελεο 
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θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. πκπεξαζκαηηθά απηή ε δηαπίζησζε είλαη πνπ δεκηνπξγεί 

ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα κειινληηθνχ ζπκςεθηζκνχ κε θνξνινγεηέα 

θέξδε. Σέινο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο δελ δηαπηζηψλεηαη 

χπαξμε γξακκηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεγεζψλ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο θαη 

ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ησλ κεηνρψλ ησλ Σξαπεδψλ. 

Οη Papadeas, et al. (2017) κειεηνχλ ηηο ζπλέπεηεο εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο 

γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ εδξεχνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Παξνπζηάδνπλ ην επνπηηθφ 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ θαζψο επίζεο ην Γηεζλέο 

Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12. Χο πεγή δεδνκέλσλ, γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπο, 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ησλ ηεζζάξσλ Διιεληθψλ ζπζηεκηθψλ 

ηξάπεδσλ. Με κηα πξφηαζε κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη ζπγγξαθείο θαηαιήγνπλ ζην  

ζπκπέξαζκα πσο ε αχμεζε ησλ δεκίσλ ηνπο κπνξεί λα βειηίσζε ηεο θεθαιαηαθήο 

ηνπο  επάξθεηαο. Βξίζθνπλ κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ νξηζηηθψλ εθθαζαξηζκέλσλ 

Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ θαη ηνπ δείθηε θεξδνθνξίαο ησλ Διιεληθψλ ζπζηεκηθψλ 

ηξαπεδψλ.  

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

αληηζηαζκίδνληαη ηα επφκελα έηε κε ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο φπσο απηφο πξνέθπςε 

απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά δηαπηζηψλνπλ γηα ηηο ηξάπεδεο 

ζηα λφηηα ηεο δψλεο ηνπ επξψ, έρνπλ εηζαρζεί λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ επηηξέπνπλ 

ην κέξνο ησλ δεκίσλ λα ζπκβάιεη ζηελ θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα. Δπηπιένλ 

αλαθέξνπλ φηη ην θφζηνο πηψρεπζεο ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, γηα κηα 

ρψξα φπσο ε Διιάδα, ζα ήηαλ ηεξάζηην θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά. χκθσλα κε ηελ 

έξεπλα ε Δζληθή Σξάπεδα είλαη πην εμαξηεκέλε απφ ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο, αθνινπζνχκελε απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο , ηελ Eurobank θαη ηέινο ηελ 

Alpha Bank. 

Οη Ladas, et al. (2017) κειεηψληαο έλα δείγκα απφ ηξάπεδεο πνπ εδξεχνπλ ζε 

ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο επηρεηξνχλ λα απνδείμνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ θεθαιαηαθή 

δηάξζξσζε ησλ ηξαπεδψλ, ζηελ θαηάξξεπζε ηεο ηηκήο ησλ κέηνρσλ ηνπο θαη ζηελ 

αλαβαιινκέλε θνξνινγία. Καηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη νη ηξάπεδεο πνπ 

εδξεχνπλ ζε ρψξεο νη νπνίεο πιήηηνληαη απφ θξίζεηο, έρνληαο πςειέο αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έρνπλ ρακειφηεξν κειινληηθφ θίλδπλν θαηάξξεπζεο ηεο 

ηηκήο ησλ κεηνρψλ ηνπο. Απφ ηελ άιιε φκσο νη ηξάπεδεο ηεο ηδίαο θαηεγνξίαο, 

έρνληαο πςειέο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε 
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πξνβιήκαηα ζηελ θεθαιαηαθή ηνπο δηάξζξσζε, νδεγνχληαη ζε πςειφηεξε 

πηζαλφηεηα κειινληηθνχ θηλδχλνπ ζπληξηβήο ηεο ηηκήο ησλ κεηνρψλ ηνπο. 

Σεθκαίξεηαη ινηπφλ φηη ε παξνπζίαζε ηνπ αλαβαιινκέλνπ θφξνπ  ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, δελ είλαη έλα γεγνλφο ην νπνίν απφ 

κφλν ηνπ κπνξεί λα απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα κειινληηθήο ζπληξηβήο ηεο ηηκήο ησλ 

κεηνρψλ ηνπο αιιά απαηηείηαη έλαο ζπλδπαζκφο κε κηα πξνβιεκαηηθή θεθαιαηαθή 

δηάξζξσζε. Αληίζεηα φζνλ αθνξά ηηο ηξάπεδεο νη νπνίεο εδξεχνπλ ζε ρψξεο πνπ δελ 

πιήηηνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, νη ζπγγξάθεηο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα 

φηη νη ηξάπεδεο κε πςειά επίπεδα αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία ζπλδένληαη κε απμεκέλν θίλδπλν θαηάξξεπζεο ηεο 

ηηκήο ησλ κέηνρσλ ηνπο.    

ε άξζξν ηνπ ν Υχηεο (2015) εμεγεί γηαηί ε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ επλνεί ηηο δεκηνγφλεο ηξάπεδεο. Με βάζε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ πξφηππν 

12 ζε πεξίπησζε θαηαγξαθήο δεκηψλ, νη νπνίεο αλαγλσξίδνληαη απφ ηε θνξνινγηθή 

αξρή, επηηξέπεηαη ε αλαγλψξηζε ζην Δλεξγεηηθφ κηαο απαίηεζεο γηα θφξνπο, 

ηζφπνζεο ηνπ πνζνχ πνπ αλακέλεηαη λα εμνηθνλνκεζεί κειινληηθά. Ζ απαίηεζε απηή 

πξνβιέπεηαη λα ζπκςεθίδεηαη κε κειινληηθέο ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο θαη γηα ηνλ 

ιφγν απηφ απαηηείηαη ζε θάζε ρξήζε ε επαλεθηίκεζή ηεο. Υξεζηκνπνηψληαο ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ 6 ελαπνκεηλάλησλ εηζεγκέλσλ Διιεληθψλ ηξαπεδηθψλ 

νκίισλ ζην ηέινο ηνπ 2012, ππνινγίδεηαη φηη ε αχμεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή 

απφ 20% ζε 26% ζην 2012 πξνηθνδφηεζε ηηο εηαηξείεο ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ κε κηα 

αχμεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ  θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαηά πεξίπνπ 1,5 δηζ. 

επξψ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξν απφ ην (¼) ησλ Εεκηψλ ηνπ θιάδνπ ζην 

ηέινο ηνπ 2012. Καηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο κηα κεηαβνιή ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ θεθαιαηαθή δνκή θαη ηελ 

θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν κέγεζνο ηεο επίπησζεο, πέξα απφ ην εχξνο ηεο 

κεηαβνιήο ηνπ Φνξνινγηθνχ πληειεζηή, εμαξηάηαη απφ ην χςνο ησλ θνλδπιίσλ ησλ 

Αλαβαιιφκελσλ Φφξσλ Δλεξγεηηθνχ ή Παζεηηθνχ θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ νη 

λένη ζπληειεζηέο ηίζεληαη ζε ηζρχ. Μηα αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ 

επλνεί εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ ζεκαληηθέο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο, 

θαζψο εληζρχεη ην Δλεξγεηηθφ θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπο, ελψ αληίζεηα, επηβαξχλεη 

αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα θαη απμάλεη ηηο ππνρξεψζεηο εηαηξεηψλ κε Αλαβαιιφκελεο 

Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο. 
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ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο 

Διιάδαο δελ είλαη ηα κνλαδηθά νπνχ έγηλε ρξήζε ηεο αλαβαιινκέλεο θνξνινγίαο 

θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν.  Ζ Merler (2015) πεξηγξάθεη ην πσο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

αμηνιφγεζε ηελ ρξήζε ησλ αλαβαιινκέλσλ θφξσλ, ζρεηηθά κε ζε ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο, ηεο Πνξηνγαιίαο, ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο. Ζ επηηξνπή 

ζπγθέληξσζε ζηνηρεία θαη πξνζπάζεζε λα δηαπηζηψζεη θαηά πνζφ νη πξφζθαηεο 

λνκνζεηηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο θέξλνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο αλαγλψξηζεο ησλ 

αλαβαιινκέλσλ θφξσλ γηα ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ζε απηέο ηηο ρψξεο, απνηεινχλ 

θξπθέο θξαηηθέο εληζρχζεηο. Χο γλσζηφλ νη αλαγλψξηζε ησλ Αλαβαιιφκελσλ 

Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζν νη ηξάπεδεο ζα κπνξέζνπλ ηα 

επφκελα ρξφληα λα επηηχρνπλ ηελ απαηηνχκελε θεξδνθνξία ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

ζπκςεθίζνπλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο κε 

κειινληηθέο Τπνρξεψζεηο γηα Φφξνπο. Με γλψκνλα απηφ ε Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα πξαγκαηνπνίεζε κηα άζθεζε πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί έλαο θαηά 

πξνζέγγηζε αξηζκφο θεξδνθφξσλ εηψλ πνπ ζα ρξεηάδνληαλ κηα ηξάπεδα, ψζηε λα 

κπνξέζεη λα ζπκςεθίζεη ηηο ζπζζσξεπκέλεο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο κε κειινληηθέο Τπνρξεψζεηο γηα Φφξνπο. Σν απνηέιεζκα έδεημε, γηα ηελ 

δηάξθεηα ηνπ βαζηθνχ ζελαξίνπ ηεο πξνζεκεηψζεηο, φηη γηα 75 ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζα 

ρξεηάδνληαλ απφ 5 έσο 10 ρξφληα, ελψ παξάιιεια 31 ηξαπεδηθά ηδξχκαηα δελ 

αλακέλεηαη λα εκθαλίζνπλ θέξδε αιιά εμαθνινπζνχλ λα θαηέρνπλ πεξίπνπ 15,7 δηο. 

επξψ ζε Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο θάηη πνπ ππνδειψλεη φηη νη 

πξαθηηθέο αλαγλψξηζεο κπνξεί θαη λα ήηαλ επηεηθείο.  

Οη ηξάπεδεο ηνπ λφηνπ ηηο Δπξσδψλεο νη νπνίεο θαηέγξαςαλ κεγάιεο 

απψιεηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο είλαη θαη εθείλεο πνπ θαηέρνπλ ζεκαληηθφ 

αξηζκφ Αλαβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο 

αλαγλψξηζεο ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ πξσηνέθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζηελ 

Ηζπαλία θαη ζηελ Ηηαιία ην 2013 ελψ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2015 αθνινπζήζαλ ε 

Διιάδα θαη ε Πνξηνγαιία. Ζ Διιάδα θαη ε Πνξηνγαιία είλαη δπν ρψξεο νη νπνίεο 

μερσξίδνπλ σο αθξαίεο πεξηπηψζεηο, θαζψο ην κέγεζνο ησλ αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζηα επνπηηθά θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ ηνπο θπκαίλεηαη ζε 

πνζνζηά ηεο ηάμεσο ηνπ 40% θαη 25% αληίζηνηρα γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2014.  

Ζ επηηξνπή θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ηερληθέο ηεο κεηαηξνπήο ησλ 

Αλαβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ ζε Οξηζηηθέο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο 

έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ε πξνζκέηξεζε ηνπο ζηα επνπηηθά θεθάιαηα 
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ησλ ηξαπεδψλ απνηεινχλ παξάλνκε θξαηηθή ελίζρπζε. Δπηπιένλ αλαθέξνπλ φηη ζε 

πεξηπηψζεηο φπσο ηεο Διιάδαο ε ηερληθέο απηέο δχλαηαη λα είλαη εμαηξεηηθά 

επηβιαβείο, θαζψο ε ρξήζε ήηαλ πην επηζεηηθή ζε ζπλάξηεζε κε ην κέγεζνο ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη νη ηξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά δεηήκαηα 

ξεπζηφηεηαο. Κάηη ην νπνίν  ηεθκαίξεηαη  θαη απφ ηελ έξεπλα ησλ Cohen, et al. 

(2011) ζρεηηθά κε ηηο ηξάπεδεο πνπ εθαξκφδνπλ κηα επηζεηηθή δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ 

ηνπο. Οη ζπγγξάθεηο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ηξάπεδεο δχλαηαη λα 

απνθξχπηνπλ δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα αιιά ζε 

δπζκελείο πεξηφδνπο νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα εκθαλίδνληαη ζε κεγαιχηεξεο 

πνζφηεηεο, θάλνληαο ηελ ζέζε ησλ ηξαπεδψλ αθφκε ρεηξφηεξε. 

Δπηπιένλ απφ ηηο κειέηεο πνπ αθνινπζνχλ, ηνπ Skinner (2008) θαη Gallemore 

(2012), δηαπηζηψλνληαη αληίζηνηρεο πξαθηηθέο θαη πέξα απφ ηα Δπξσπατθά ζχλνξα. Ζ 

κειέηε ηνπ Skinner (2008) απνδεηθλχεη ηελ εμαηξεηηθή ζεκαζία ηνπ  αλαβαιιφκελνπ 

θφξνπ θαη εηδηθφηεξα ην πσο ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ νδήγεζε ζηελ θαηάξξεπζε ηεο κεγάιεο Ηαπσληθήο 

Σξάπεδαο, Resona ην 2003. Σν Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο Ηαπσλίαο, νη ηξάπεδεο, 

ε Ηαπσληθή θπβέξλεζε θαη νη ξπζκηζηηθέο αξρέο πήξαλ ηφηε κηα πξσηνπνξηαθή 

απφθαζε θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία πξνθεηκέλνπ λα 

επεξεάζνπλ ηνπο ζπληειεζηέο επάξθεηαο ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ 

ηξαπεδψλ. Ζ απφθαζε επέηξεπε ζηηο ηξάπεδεο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηα θεθάιαηά 

ηνπο ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ηνπο. Καηά ζπλέπεηα νη 

αλαβαιιφκελε θφξνη απνηεινχζαλ ηελ ζεκαληηθφηεξε πεγή ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ γηα ηηο Ηαπσληθέο ηξάπεδεο. Υσξίο ηα πφζα απηά νη ηξάπεδεο ήηαλ 

αθεξέγγπεο θαη ζα νδεγνχληαλ ζε θαηάξξεπζε.   

Κάηη ην νπνίν  ηειηθά ζπλέβε φηαλ ηα πνζά ησλ αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ είραλ θηάζεη ζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 60% ηνπ 

κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ θαη κεηά απφ ηελ άξλεζε ησλ ειεγθηψλ λα ππνγξάςνπλ 

θαη λα πηζηνπνηήζνπλ ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ  νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

ηξάπεδαο. Μειεηψληαη δχν ππνζέζεηο, ε πξψηε αθνξά ην εάλ ν αλαβαιιφκελνο 

θφξνο ρξεζηκνπνηήζεθε σο νηθνλνκηθφ εξγαιείν εκθαλίδνληαο δειαδή ηηο κεγάιεο 

ηαπσληθέο ηξάπεδεο νηθνλνκηθά πγηείο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ αθεξέγγπεο 

θαη ε δεχηεξε ην εάλ νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ησλ ηξαπεδψλ είραλ ηε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ζηε γλψζε ηνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ, λα 

αζθήζνπλ ξπζκηζηηθφ αξκπηηξάδ. Σα απνηειέζκαηα απνηεινχλ απφδεημε γηα ην πσο 
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ηα νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά θίλεηξα κπνξνχλ λα ζηξεβιψζνπλ ηελ εξκελεία, 

πηνζέηεζε θαη ηελ ρξήζε ησλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ.   

Ο Gallemore (2012) κειεηά έλα δείγκα Ακεξηθάληθσλ εκπνξηθψλ ηξάπεδσλ 

πξνζπαζψληαο λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ επνπηηθψλ ηνπο θεθαιαίσλ. Έρεη σο ζηφρν ηνπ λα 

εμεηάζεη ηξία δεηήκαηα. Αξρηθά επηζπκεί λα εμεηάζεη θαηά πνζφ ε πηζαλφηεηα 

πηψρεπζεο ησλ ηξαπεδψλ απμάλεηαη θαζψο κεγαιψλεη ην πνζνζηφ ησλ 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζηα επνπηηθά ηνπο θεθάιαηα. Γεχηεξνλ 

εμεηάδεη θαηά πφζνλ νη ηζχλνληεο θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά ιακβάλνπλ 

ππφςηλ ηνπο απηφλ ηνλ θίλδπλν. Σέινο εμεηάδεη ην αλ νη ηζχλνληεο θαη ην ππάξρνλ 

ζεζκηθφ πιαίζην ελζαξξχλνπλ ηελ αλάιεςε ηέηνηνλ θηλδχλσλ απφ ηηο ηξάπεδεο. Ο 

Gallemore (2012) θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα ηεο ζεηηθήο ζρέζεο, δειαδή ην 

πνζνζηφ ηνπ επνπηηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απνηειείηαη απφ αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνλ θίλδπλν πηψρεπζεο. Δπηπιένλ απφ ηελ έξεπλα 

ηνπ ζπκπεξαίλεηαη έλα παξάδνμν, απφ ηελ κηα νη ηζχλνληεο ιακβάλνπλ ππφςε απηφλ 

ηνλ θίλδπλν, θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κηαο ηξάπεδαο, απφ ηελ 

άιιε φκσο θαίλεηαη λα έρνπλ παξνηξχλεη ηηο ηξάπεδεο λα εκπιαθνχλ ζε απμεκέλε 

αλάιεςε ηέηνησλ θηλδχλσλ. 

 

1.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

Απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο κπνξνχκε λα εμάγνπκε θάπνηα 

βαζηθά ζπκπεξάζκαηα. Αξρηθά κε ηελ πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ νδεγνχκαζηε ζε πςειφηεξε ινγηζηηθή πνηφηεηα θαη απμεκέλε δπλαηφηεηα 

ζχγθξηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο νδεγνχκαζηε ζε 

πςειφηεξα επίπεδα δηαθάλεηαο, κε απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε εκπηζηνζχλε ησλ 

επελδπηψλ γηα ηηο εηζεγκέλεο πξνο ηηο αγνξέο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ βηβιηνγξαθία 

ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα.  Παξφια απηά κπνξεί 

λα ππάξρνπλ παξάγνληεο νη νπνίνη λα επεξεάδνπλ ηνλ θχξην ζηφρν ηεο 

βειηηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο αιιά θαη ηνλ ζηφρν ηεο δηαθάλεηαο. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα ηέηνησλ παξαγφλησλ απνηεινχλ νη εθάζηνηε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, ηα 

πνιηηηθά ζχζηεκα θαη νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο. 

ηελ ζπλέρεηα θαη φζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ηεο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγίαο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ δηαπηζηψλνπκε φηη είλαη έλα κέγεζνο πνπ 

έρεη άκεζε επίπησζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα επηρείξεζε δηακνξθψλεη ηελ 
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νηθνλνκηθή ηεο εηθφλα πξνο ηνπο επελδπηέο. Απνηειεί κηα ζεκαληηθή κε ζεηηθφ 

πξφζεκν πιεξνθνξία γηα ηνπο επελδπηέο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Απφ ηελ άιιε φκσο δηαπηζηψλνπκε φηη ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία 

είλαη έλα κέγεζνο ην νπνίν δηαρξνληθά έρεη ζπλδεζεί σο έλα εξγαιείν αλίρλεπζεο 

ελδερφκελεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπηπιένλ θαηαγξάθεηαη ε 

ζχλδεζε ηεο κε ηελ έλλνηα ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ. Σέινο δηαπηζηψλεηαη φηη 

ηα ηειεπηαία ρξφληα επηθξαηεί έλαο επηζηεκνληθφο ζθεπηηθηζκφο γχξσ απφ ηελ ρξήζε 

ησλ Αλαβαιιφκελσλ Φφξσλ πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζέγγηζε 

ηνπο. Πην ζπγθεθξηκελα πξνηείλεηαη φηη νη αλαβαιιφκελνη θφξνη πξέπεη λα 

αλαγλσξίδνληαη κφλν γηα πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα 

πξαγκαηηθέο κειινληηθέο πιεξσκέο θφξσλ ή  θαη θνξνινγηθέο εηζπξάμεηο. 

Δλ θαηαθιείδη θαη ζρεηηθά κε ηελ ξφιν ηεο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγίαο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, δηαπηζηψζεθε ε ρξήζε 

ηεο απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ θεθαιαηαθψλ ηνπο 

απαηηήζεσλ γηα ηελ δηαζθαιίζεη ηεο βησζηκφηεηαο ηνπο. Οη ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο 

ηξάπεδεο ηεο Διιάδαο ππέζηεζαλ απψιεηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο αχμεζεο 

ησλ επηζθαιψλ δαλείσλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξφγξακκα αλαδηάξζξσζεο 

ηνπ ρξένπο (PSI) κε ζηφρν ηελ αλαθνχθηζε ηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο. Με κηα ζεηξά 

λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θαη θξαηηθέο 

εληζρχζεηο, ηνπο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ αμία ησλ απψιεηψλ 

απηψλ κε Αλαβαιινκέλε Φνξνινγηθή Απαίηεζε έλαληη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, 

δεκηνπξγψληαο έηζη έλα θξίζηκν ινγηζηηθφ κέγεζνο ηελ Αλαβαιινκέλε Φνξνινγηθή 

Απαίηεζε (DTA) απφ αλαγλψξηζε Φνξνινγηθψλ Εεκηψλ εηο Νένλ (DTA_LC). 

Δπηπιένλ ζπκπεξαίλεηαη φηη απηέο νη πξαθηηθέο, πέξαλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

εθαξκνζηήθαλ θαη ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηξίησλ ρσξψλ πάληα γηα ηελ 

«αληηκεηψπηζε»  θεθαιαηαθψλ πξνβιεκάησλ. 

 

 

 

 

 



 

29 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν 

ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

 

2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ  

ηνλ παξφλ θεθάιαην ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ζρεηηθά κε ην 

Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12 θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία. Ζ 

παξνπζίαζε ησλ θπξίσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηέπνπλ ην Πξφηππν, έρνπλ σο θχξην 

ζηφρν  ηελ νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ηνπ πξνηχπνπ. Χο βαζηθέο αξρέο ηνπ πξνηχπνπ 

λννχληαη, ν ζθνπφο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ, ε ελλνηνινγηθή ηνπ πξνζέγγηζε, ε 

αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ ην δηέπνπλ, ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ 

γεγνλφησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξφηππν θαζψο επίζεο θαη ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε 

κεηαμχ ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 12 θαη ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ.        

 

2.2 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 
Γηάγξακκα 2.2.1: πλνπηηθό Δλλνηνινγηθό Γηάγξακκα 

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

 Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο απνηειεί έμνδν ηεο ρξήζεωο θαη βαξχλεη 

ηνλ ινγαξηαζκφ «απνηειέζκαηα ρξήζεσο» θαη φρη ην ινγαξηαζκφ 

«απνηειέζκαηα πξνο δηάζεζε» 

 Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο ππνινγίδεηαη επί ηωλ ινγηζηηθώλ 

θεξδώλ ηεο ρξήζεσο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε θαη νη κόληκεο (νξηζηηθέο) 

δηαθνξέο, κεηαμχ ινγηζηηθψλ θαη θνξνινγεηέσλ θνλδπιίσλ (κφληκεο 

ινγηζηηθέο δηαθνξέο: π.ρ έμνδα απηνθηλήησλ πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη 

θνξνινγηθά σο έμνδν εθπεζηέν απφ ηα αθαζάξηζηα έμνδα). 

 Ο θόξνο εηζνδήκαηνο επί ηωλ ρξνληθώλ δηαθνξώλ, δειαδή ν θφξνο 

εηζνδήκαηνο επί ησλ ινγηζηηθψλ εμφδσλ πνπ βάξπλαλ ην ινγηζηηθφ 

απνηέιεζκα ηεο ρξήζεσο, ηα νπνία φκσο έμνδα ζα αλαγλσξηζηνχλ 

θνξνινγηθά ζε επφκελε ρξήζε, θαηαρσξείηαη φρη ζηα έμνδα ηεο ρξήζεσο, 

αιιά ζηνλ ηζνινγηζκφ σο κηα απαίηεζε από αλαβαιιόκελν θόξν ( π.ρ ν 

θφξνο εηζνδήκαηνο επί ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε απνιπκέλσλ). Ο 

αλαβαιιφκελνο απηφο θφξνο ζα εθπεζηεί απφ ηνλ πιεξσηέν θφξν 

εηζνδήκαηνο ζηελ επφκελε εθείλε ρξήζε πνπ ε ρξνληθή δηαθνξά ζα γίλεη 
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νξηζηηθή, νπφηε θαη ε απαίηεζε γηα ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο ζα 

αληηινγηζηεί, θαηαρσξνχκελε ζε κείσζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο 

επφκελεο απηήο ρξήζεσο. 

 Γηα ηελ αλαγξαθή ζηνλ ηζνινγηζκφ απαίηεζεο γηα αλαβαιιφκελν θφξν πξέπεη 

λα ππάξρεη βεβαηόηεηα όηη ε επηρείξεζε ζα έρεη κειινληηθά θέξδε, ψζηε 

λα ζπκςεθίζεη ηελ απαίηεζε κε ηελ κειινληηθή θνξνινγηθή ππνρξέσζε. 

 Ο θόξνο εηζνδήκαηνο επί ηωλ πξνζωξηλώλ δηαθνξώλ, διδ. επί ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο 

ππνρξέσζεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηεο αληίζηνηρεο 

θνξνινγηθήο βάζεο ηνπ ζηνηρείνπ (δει. ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ πνπ 

αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά) αληηκεησπίδεηαη σο αλαβαιιφκελνο θφξνο.  

 Ζ δαπάλε ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο βαξύλεη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο ρξήζεωο ζηελ νπνία ινγίδεηαη ν αλαβαιιφκελνο θφξνο. ηελ πεξίπησζε 

φκσο πνπ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο αθνξνχλ ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο (π.ρ 

δηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο ιεηηνπξγηθψλ πάγησλ ζηνηρείσλ), ν αλαβαιιφκελνο 

θφξνο πνπ αλαινγεί ζ‟ απηέο θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε θαη 

φρη ζηα απνηειέζκαηα. 

 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δηαθνξάο. 

 Οη πξνζσξηλέο δηαθνξέο πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηε ινγηζηηθή αμία ηεο 

απαίηεζεο ή ηεο ππνρξέσζεο. Απαγνξεχεηαη ε πξνεμφθιεζε ησλ 

αλαβαιιφκελσλ πνζψλ ησλ ρξεσζηηθψλ ή πηζησηηθψλ θφξσλ. 

 Γε ινγίδεηαη αλαβαιιφκελνο θφξνο γηα κηα θνξνινγηθή ππνρξέσζε πνπ 

ελδέρεηαη λα γελλεζεί κφλν χζηεξα απφ απφθαζε ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο 

(π.ρ ινγηζκφο αλαβαιιφκελνπ θφξνπ επί αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ, αθνχ 

ε δηαλνκή ηνπο, πνπ ζα γελλήζεη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξνπ, 

πξνυπνζέηεη απφθαζε ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο). Ο αλαβαιιφκελνο, ζηελ 

πεξίπησζε απηή, θφξνο γλσζηνπνηείηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Ζ δεκία κηαο ρξήζεωο, ε νπνία είλαη βέβαην φηη ζα εθπεζηεί απφ ην 

θνξνινγεηέν εηζφδεκα επφκελεο ρξήζεσο, ελζσκαηψλεη κηα θνξνινγηθή 

απαίηεζε, πνπ θαηαρσξείηαη σο απαίηεζε απφ αλαβαιιφκελν θφξν, κφλν 
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ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη βέβαην θαη εθηφο πάζεο ακθηβνιίαο, φηη ε 

επηρείξεζε ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζην κέιινλ επαξθή θνξνινγεηέα θέξδε θαη 

ζα ηεο επηηξέςνπλ λα ζπκςεθίζεη ηελ απαίηεζε απηή. 

 ε πεξίπησζε αλαπξνζαξκνγήο κε απνζβέζηκνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ, (π.ρ ελφο 

γεπέδνπ), ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ αμία ν αλαβαιιφκελνο θφξνο ππνινγίδεηαη 

επί ηεο αμίαο ξεπζηνπνίεζεο (πψιεζεο) απηνχ (SIC 21). 

 ε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ θνξνινγηθέο αιιαγέο ζην θνξνινγηθφ θαζεζηψο 

ηεο εηαηξείαο, ψζηε νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο λα δηαθέξνπλ απφ ηηο 

θαηαρσξεκέλεο ζηα βηβιία, νη επηπηψζεηο απφ ηηο αιιαγέο απηέο 

ινγηζηηθνπνηνχληαη ζηα απνηειέζκαηα, εθηφο εάλ ε αιιαγή αθνξά ζηνηρεία 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θαζαξή ζέζε, νπφηε ε θνξνινγηθή επίπησζε ηεο 

αιιαγήο θαηαρσξείηαη ζηελ θαζαξή ζέζε.
5
      

Πεγή: Απφ ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην (αθέιιε, Δ., Αζήλα 

2002. Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, Δθδφζεηο Δ. αθέιιε, ζει 257) 

 

2.3 ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ  

Όπσο αλαθέξεηαη ήδε ην βαζηθφ ζέκα ηνπ πξνηχπνπ είλαη ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε 

ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. Χο νηθνλνκηθφ δειηίν, ν ηζνινγηζκφο αλαθέξεη ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εηαηξεηψλ. Ζ  ινγηζηηθή αμία ελφο 

ηζνινγηζκνχ είλαη ην πνζφ πνπ αλαθέξεηαη ζχκθσλα κε ηα ινγηζηηθά πξφηππα. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, νη επηρεηξήζεηο αλακέλνπλ ζην κέιινλ λα αλαθηήζνπλ πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη λα δηαθαλνλίζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ζε ινγηζηηθέο αμίεο.  

Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη δελ ζα πξνθχπηαλ πνηέ εάλ ε αλάθηεζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ν δηαθαλνληζκφο ησλ ππνρξεψζεσλ παξάγνπλ ην ίδην 

πνζφ ησλ κειινληηθψλ πιεξσκψλ θφξσλ φπσο θαη κε ηελ αλάθηεζε ή ηνλ 

δηαθαλνληζκφ ρσξίο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο. Με άιια ιφγηα, νη αλαβαιιφκελνη θφξνη 

εηζέξρνληαη ζε ηζρχ φηαλ ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ή ν  δηαθαλνληζκφο ηεο ινγηζηηθήο   αμίαο ησλ ππνρξεψζεσλ, θαζηζηνχλ ηε 

κειινληηθή πιεξσκή θφξνπ δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ ζα ήηαλ αλ ε αλάθηεζε ή ν 

δηαθαλνληζκφο δελ είραλ δεκηνπξγήζεη ηέηνηεο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο. Σν Γηεζλέο 

Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12, νξίδεη νκνίσο, ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία, ην πνζφ ηνπ 

πιεξσηένπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζε κειινληηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο.  

                                                           
5
 αθέιιε, Δ., Αζήλα 2002. Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, Δθδφζεηο Δ. αθέιιε, ζει 257. 
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Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη δηαηξνχληαη ζε δχν θαηεγνξίεο αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ.  Τπάξρεη 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε αλ ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  ή  ν δηαθαλνληζκφο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ππνρξεψζεσλ, 

θαζηζηνχλ ηηο κειινληηθέο πιεξσκέο θφξσλ κηθξφηεξεο απφ εθείλεο ηεο αλάθηεζεο ή 

ηνπ δηαθαλνληζκνχ ρσξίο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο. Αλ ε είζπξαμε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ή ε εθθαζάξηζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαζηζηνχλ ηηο κειινληηθέο πιεξσκέο 

θφξσλ κεγαιχηεξεο, ηφηε αλαγλσξίδεηαη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε.  

ε αξρηθφ ζηάδην, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο, 

εθαξκνδφηαλ ε κέζνδνο ηεο  Καηάζηαζεο Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ σζηφζν 

ζήκεξα, κε βάζε ην αλαζεσξεκέλν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12, ε ελ ιφγσ 

κέζνδνο, αληηθαηαζηάζεθε κε ηε λέα κέζνδν ππνινγηζκνχ κε βάζε πιένλ ηνλ 

Ηζνινγηζκφ ηεο επηρείξεζεο.   Γηάθνξεο κειέηεο έρνπλ αζρνιεζεί δε, κε ην αλ  

πθίζηαηαη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ ππνινγηζκνχ θαη γηα ην αλ θαη 

θαηά πφζν απηή ε ελ ιφγσ ζρέζε, κπνξεί λα απνδίδεηαη ζηελ αλαβαιιφκελε 

θνξνινγία φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηηο αλαπξνζαξκνγέο ησλ παγίσλ ηεο 

επηρείξεζεο.  

Σέινο, έλαο αξθεηά θαηαηνπηζηηθφο νξηζκφο είλαη απηφο πνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ 

αλαβαιιφκελν θφξν σο κηα «κειινληηθή θνξνινγηθή επίδξαζε ησλ ζηνηρείσλ, πνπ 

αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ πνπ πξνεηνηκάδεηαη, γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο»
6
. 

Δίλαη ζεκαληηθφ δειαδή λα αλαγλσξίδνληαη νη θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ ή γεγνλφησλ πνπ παξάγνπλ ινγηζηηθφ θέξδνο, αθφκε θαη αλ νη 

θνξνινγηθέο επηδξάζεηο δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζα ζπκβνχλ πξαγκαηηθά ζην 

κέιινλ αιιά είλαη αλαγθαίν ηνπιάρηζηνλ ινγηθά λα ζπκβνχλ. 

 

2.4 ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  

θνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα θαζνξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ θφξσλ 

εηζνδήκαηνο. Σν πξνέρνλ ζέκα ζηε ινγηζηηθή ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο είλαη ην πψο 

ζα πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηεζνχλ νη ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο 

απφ:  

                                                           
6
Καξαγηάλλεο, Γ., Καξαγηάλλε, Α. θαη Καξαγηάλλεο, Γ., Αζήλα 2016. Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 

Λνγηζηηθή θαη Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία ΔΛΠ, Δθδφζεηο Ηαλφο. 
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i). Σε κειινληηθή αλάθηεζε (ηαθηνπνίεζε) ηεο ινγηζηηθήο αμίαο  πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ  (ππνρξεψζεσλ) πνπ  είλαη θαηαρσξεκέλα ζηνλ Ηζνινγηζκφ κηαο 

επηρείξεζεο.  

ii). πλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα ηεο ηξέρνπζαο  πεξηφδνπ πνπ είλαη 

θαηαρσξεκέλα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο.  

Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12  αζρνιείηαη κε ην ρεηξηζκφ ησλ «θφξσλ 

εηζνδήκαηνο». πγθξίλεη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ κε ηελ αληίζηνηρε θνξνινγηθή ηνπο βάζε πξνθεηκέλνπ λα 

αλαγλσξίζεη ηελ πξνθχπηνπζα αλαβαιιφκελε θνξνινγία.  

Αξρηθά νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο ζπληάζζνληαη 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Απφ ηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 

ρξήζεσο πξνζδηνξίδεηαη ην ινγηζηηθφ απνηέιεζκα. Δλ ζπλερεία θαηαξηίδεηαη κηα 

θαηάζηαζε αλακφξθσζεο ηνπ ινγηζηηθνχ απνηειέζκαηνο ζην θνξνινγεηέν, 

βάζεη ησλ θαλφλσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. ε απηή ηελ 

θαηάζηαζε αλαθέξνληαη φιεο νη δηαθνξέο κεηαμχ ινγηζηηθνχ θαη θνξνινγεηένπ 

απνηειέζκαηνο. 

εκαληηθφ απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο απηψλ είλαη ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ 

ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη θαη‟ επέθηαζε ε αμηνπηζηία 

θαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη ε θάζε ρψξα δηέπεηαη απφ ηε δηθή ηεο 

θνξνινγηθή λνκνζεζία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο θαη 

ζπλεπψο ηνπ απνδνηένπ θφξνπ, ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ 

θαλφλσλ ηεο θάζε ρψξαο θαη ησλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηα 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα.  

Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ είλαη ε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

θφξσλ εηζνδήκαηνο, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο θφξνπο πνπ 

επηβάιινληαη ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ θαη βαζίδνληαη ζηα θνξνινγεηέα 

θέξδε. Οη θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ επίζεο θφξνπο, φπσο νη 

παξαθξαηνχκελνη θφξνη, νη νπνίνη είλαη πιεξσηένη απφ κηα ζπγαηξηθή, ζπγγελή ή 

θνηλνπξαμία θαηά ηε δηαλνκή θεξδψλ πξνο ηελ επηρείξεζε πνπ ζπληάζζεη ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Όρη φκσο θαη γηα ηελ ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ ή ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ 

επελδχζεσλ. γηα ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο ή γηα θνξνινγηθά θίλεηξα 

επελδχζεσλ. 
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2.5 ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ  

Οη βαζηθέο έλλνηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφηππν θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ 

νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ηνπ είλαη νη εμήο: 

i). Λνγηζηηθό απνηέιεζκα πξν θόξσλ: ην θαζαξφ θέξδνο ή δεκηά ηεο ρξήζεσο 

πξηλ ηελ αθαίξεζε ηεο δαπάλεο θφξνπ. 

ii). Φνξνινγεηέν εηζόδεκα: ην πνζφ ηνπ θέξδνπο ηεο ρξήζεσο, πξνζδηνξηδφκελν 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ νξίδνπλ νη θνξνινγηθέο αξρέο θαη επί ηνπ 

νπνίνπ είλαη πιεξσηένη νη θφξνη εηζνδήκαηνο. 

iii). Φνξνινγηθή δεκηά: ην πνζφ ηεο δεκίαο, πξνζδηνξηδφκελν ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο πνπ νξίδνπλ νη θνξνινγηθέο αξρέο θαη επί ηνπ νπνίνπ είλαη 

επηζηξεπηένη νη θφξνη εηζνδήκαηνο.  

iv). Δαπάλε θόξνπ: ην ζπγθεληξσηηθφ πνζφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ή δεκηάο ηεο ρξήζεσο θαη αθνξά ηνλ 

ηξέρνληα θαη αλαβαιιφκελν θφξν.    

v). Τξέρσλ θόξνο: ην πνζφ ησλ πιεξσηέσλ ή επηζηξεπηέσλ θφξσλ εηζνδήκαηνο, 

πνπ αθνξνχλ ην θνξνινγεηέν θέξδνο ή δεκηά ηεο ρξήζεσο. 

vi). Φνξνινγηθή βάζε: ην πνζφ πνπ απνδίδεηαη ζην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ή 

ηελ ππνρξέσζε γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο. Γειαδή ε ινγηζηηθή αμία ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ησλ ππνρξεψζεσλ ζπγθξίλεηαη κε ηελ αληίζηνηρε 

θνξνινγηθή ηνπο βάζε έηζη ψζηε λα πξνθχςεη ν αλαβαιιφκελνο θφξνο.  

 Φνξνινγηθή βάζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ: Σν πνζφ πνπ ζα εθπίπηεη 

θνξνινγηθά απφ κειινληηθά θνξνινγεηέα νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ ζα 

εηζξεχζνπλ, φηαλ ε εηαηξεία αλαθηήζεη ηελ ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ. Αλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε δελ ζα είλαη θνξνινγεηέα, ε 

θνξνινγηθή βάζε ηζνχηαη κε ηε ινγηζηηθή αμία. 

  Φνξνινγηθή βάζε κηαο ππνρξέσζεο:  Ζ ινγηζηηθή αμία ηεο ππνρξέσζεο, 

κείνλ θάζε πνζφ πνπ ζα εθπίπηεη θνξνινγηθά ζε ζρέζε κε απηήλ ηελ 

ππνρξέσζε ζε κειινληηθέο ρξήζεηο. Γηα ηα εηζπξαρζέληα έζνδα ηζρχεη ε 

ζρέζε φηη ε θνξνινγηθή βάζε κηα ππνρξέσζεο ηζνχηαη κε ηε ινγηζηηθή 

αμία ηεο κείνλ θάζε πνζφ ηεο πνπ δελ ζα θνξνινγεζεί ζε κειινληηθέο 

ρξήζεηο.  

vii). Δηαθνξέο: Κάζε ρψξα ζεζπίδεη ηνπο δηθνχο ηεο θαλφλεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ, επί ηνπ νπνίνπ 

ππνινγίδεηαη ν πξνο θαηαβνιή θφξνο εηζνδήκαηνο κε ζηαζεξνχο ζπλήζσο 
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ζπληειεζηέο θφξνπ εηζνδήκαηνο. Οη θαλφλεο απηνί δηαθέξνπλ θαη είλαη 

ινγηθφ λα δηαθέξνπλ απφ ηνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο, κε δεδνκέλν φηη νη 

θνξνινγηθνί θαλφλεο έρνπλ ηακηαθφ θπξίσο πξνζαλαηνιηζκφ, ελψ νη 

ινγηζηηθνί θαλφλεο βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ αξρή ηνπ δνπιεπκέλνπ.  

πλεπψο, πξνθχπηνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο ζπληάζζνληαη 

ζχκθσλα κε ηνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πνπ ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο θαλφλεο. Οη δηαθνξέο 

απηέο δηαθξίλνληαη ζε: 

 Μφληκεο δηαθνξέο 

 Πξνζσξηλέο δηαθνξέο  

viii). Μόληκεο δηαθνξέο: Οη κφληκεο δηαθνξέο αγλννχληαη. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα κφληκσλ δηαθνξψλ πνπ αγλννχληαη είλαη έλα αθνξνιφγεην έζνδν 

πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ινγηζηηθνχ απνηειέζκαηνο 

αιιά δελ πξφθεηηαη πνηέ λα θνξνινγεζεί ή έμνδν πνπ δελ εθπίπηεη απφ ηα 

θνξνινγεηέα θέξδε.  

ix). Πξνζσξηλέο δηαθνξέο: Οη πξνζσξηλέο δηαθνξέο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο ζηνλ ηζνινγηζκφ 

θαη ηεο θνξνινγηθήο ηνπ βάζεο. Αθνξνχλ ζε πνζά πνπ, ελψ επεξεάδνπλ ην 

ινγηζηηθφ απνηέιεζκα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, ζα δηακνξθψζνπλ ην 

θνξνινγηθφ απνηέιεζκα κηαο επφκελεο ρξήζεο, δειαδή ηηο δηαθνξέο εθείλεο 

πνπ κέζσ ηεο αλάθηεζεο ή ηνπ δηαθαλνληζκνχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ησλ ππνρξεψζεσλ ζηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο, 

θαηαιήγνπλ θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο ή ηεο 

θνξνινγηθήο δεκίαο ζε πιεξσηέα ή εθπεζηέα πνζά. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ απνηεινχλ νη πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία. Οη πξνβιέςεηο απηέο 

αλαγλσξίδνληαη ινγηζηηθά φηαλ θαζίζηαηαη δεδνπιεπκέλεο, ελψ θνξνινγηθά 

φηαλ θαηαβιεζνχλ. Οη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δηαθξίλνληαη ζε:  

 Φνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο φπνπ πξνθαινχλ αλαβαιιφκελε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε, δειαδή νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ ζα 

θαηαιήμνπλ ζε θνξνινγεηέα πνζά θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

θνξνινγεηένπ θέξδνπο ή ηεο θνξνινγηθήο δεκηάο ησλ κειινληηθψλ 
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πεξηφδσλ, φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηεο 

ππνρξέσζεο αλαθηάηαη ή ηαθηνπνηείηαη αληηζηνίρσο.  

 Δθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο φπνπ πξνθαινχλ αλαβαιιφκελε 

θνξνινγηθή απαίηεζε, δειαδή νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ ζα 

θαηαιήμνπλ ζε εθπεζηέα πνζά θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ 

θέξδνπο ή ηεο θνξνινγηθήο δεκηάο ησλ κειινληηθψλ πεξηφδσλ, φηαλ ε 

ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηεο ππνρξέσζεο 

αλαθηάηαη ή ηαθηνπνηείηαη αληηζηνίρσο. 

x). Χξνληθέο δηαθνξέο: νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ θνξνινγεηένπ απνηειέζκαηνο 

(θέξδνπο ή δεκηάο) θαη ηνπ ινγηζηηθνχ απνηειέζκαηνο (θέξδνπο ή δεκηάο), 

πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε κηα ρξήζε αιιά αληηζηξέθνληαη ζε κηα ή 

πεξηζζφηεξεο επφκελεο ρξήζεηο. 

xi). Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο: δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο 

θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη είλαη ηα πνζά ησλ θφξσλ 

εηζνδήκαηνο πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο. 

xii). Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο: δεκηνπξγνχληαη θπξίσο απφ ηηο 

εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη είλαη ηα πνζά ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο 

πνπ είλαη επηζηξεπηέα ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο. Δπίζεο αθνξνχλ, 

κεηαθεξφκελεο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο θαη κεηαθεξφκελνπο 

αρξεζηκνπνίεηνπο πηζησηηθνχο θφξνπο.  

 

2.6 ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΗΡΗΜΟ ΣΖ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ  

Γεληθά ηζρχεη φηη νη Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο, «Οθεηιφκελνο Φφξνο 

Δηζνδήκαηνο», είλαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πιεξσηέν (επηζηξεπηέν) ζην 

Διιεληθφ Γεκφζην, ην νπνίν ππνινγίδεηαη επί ηνπ αλακνξθσκέλνπ θνξνινγεηένπ 

θέξδνπο ηεο ρξήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο. Μεηαμχ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο (απφ 

ινγηζηηθφ απνηέιεζκα) θαη ηνπ θφξνπ ππνρξέσζε (απφ θνξνινγεηέν απνηέιεζκα) 

παξεκβάιιεηαη ν αλαβαιιφκελνο θφξνο (ππνρξέσζε ή απαίηεζε) πξνεξρφκελνο απφ 

ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Οη πξνζσξηλέο δηαθνξέο πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηε 

ινγηζηηθή αμία ηεο απαίηεζεο ή ηεο ππνρξέσζεο. Απαγνξεχεηαη ε πξνεμφθιεζε ησλ 

αλαβαιιφκελσλ πνζψλ ησλ ρξεσζηηθψλ ή πηζησηηθψλ θφξσλ.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα αλαγλσξηζηεί ζηνλ Ηζνινγηζκφ απαίηεζε γηα 

αλαβαιιφκελν θφξν είλαη λα ππάξρεη ε βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε ζα έρεη ζην 
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κέιινλ θνξνινγεηέα θέξδε ψζηε λα ζπκςεθίζεη ηελ απαίηεζε κε ηε κειινληηθή 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε.  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

δηαθνξάο. ηελ πεξίπησζε θνξνινγηθψλ αιιαγψλ, νη επηπηψζεηο απφ ηηο αιιαγέο 

απηέο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ή ζηελ θαζαξή ζέζε (αλ ην ζηνηρείν 

εκθαλίδεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε), ψζηε λα γίλεη αλαπξνζαξκνγή ησλ παιηψλ ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο. Ο ιφγνο είλαη φηη νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο πξέπεη λα απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ 

αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε 

απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε. 

 Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ινηπφλ απνηειεί ην έμνδν ηεο ρξήζεσο απφ θφξνπο, 

βαξχλεη ην ινγαξηαζκφ «Απνηειέζκαηα ρξήζεσο» θαη ππνινγίδεηαη επί ησλ 

ινγηζηηθψλ θεξδψλ ηεο ρξήζεσο. Δπηγξακκαηηθά έρνπκε ηνπο εμήο θαλφλεο 

ινγηζκνχ:  

 Φνξνινγεηέν απνηέιεζκα = Λνγηζηηθφ απνηέιεζκα ± Πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο έζησ: θνξνινγεηέν απνηέιεζκα (θέξδνο) 

 Φνξνινγεηέν απνηέιεζκα (θέξδνο)  x  θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 

(ηζρχσλ) = θφξνο εηζνδήκαηνο  (ππνρξέσζε πξνο απφδνζε) 

 Λνγηζηηθφ απνηέιεζκα (θέξδνο)  x  θνξνινγηθφ ζπληειεζηή (ηζρχσλ)  

= θφξνο εηζνδήκαηνο. (έμνδν ρξήζεσο) 

 Φφξνο εηζνδήκαηνο (έμνδν) ≠ θφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο 

(ππνρξέσζε) 

χκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 1 πξέπεη λα απεηθνλίδνληαη  νη 

ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο παξνπζηάδνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζηηο 

καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, δειαδή νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ ζηα «Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ θαη 

Mαθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο», ελψ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ζην 

Παζεηηθφ «Πξνβιέςεηο θαη Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο». Ζ δαπάλε θφξνπ 

(έζνδν) πνπ αθνξά ζε θέξδνο ή δεκία απφ ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο, ζα εκθαλίδεηαη 

ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ.   
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Γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ αλαγλσξίδεηαη κηα αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε δειαδή φηαλ ε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη έλα ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ηφηε 

αλακέλεη φηη κειινληηθά ζα αλαθηήζεη ηε ινγηζηηθή ηνπ αμία. Παξάιιεια αλακέλεη 

λα έρεη κηα κειινληηθή θνξνινγηθή έθπησζε ε νπνία είλαη ίζε κε ηε θνξνινγηθή 

βάζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Ζ έθπησζε πξνθχπηεη θαζψο ε επηρείξεζε αλαιψλεη ηα 

ζηνηρεία απηά ή ηηο ππεξεζίεο πνπ απηά ελζσκαηψλνπλ. Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε θνξνινγηθή ηνπο βάζε, ηφηε θαη ηα έμνδα 

πνπ ζα αθαηξεζνχλ απφ ηα ινγηζηηθά θέξδε φηαλ ην ζηνηρείν πσιεζεί ή 

ρξεζηκνπνηεζεί, ζα είλαη κεγαιχηεξα απφ ηηο θνξνινγηθέο εθπηψζεηο πνπ ζα έρνπλ ηα 

ζηνηρεία απηά. Θα πξνθχςεη θνξνινγεηέν θέξδνο κεγαιχηεξν απφ ην ινγηζηηθφ θαη 

ζα θαηαβιεζεί κεγαιχηεξνο θφξνο εηζνδήκαηνο. Γεκηνπξγείηαη ινηπφλ κηα 

κειινληηθή θνξνινγηθή ππνρξέσζε ε νπνία αλαγλσξίδεηαη ζήκεξα.  

Γηαθνξεηηθά ιέκε, θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο είλαη εθείλεο νη 

δηαθνξέο πνπ ζα θαηαιήμνπλ ζε θνξνινγεηέα πνζά θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

θνξνινγεηένπ θέξδνπο (θνξνινγηθήο δεκηάο) ησλ κειινληηθψλ ρξήζεσλ, θαζψο ε 

ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ή ηεο ππνρξέσζεο αλαθηάηαη ή 

δηαθαλνλίδεηαη. ην κέιινλ ζα νδεγήζνπλ ζε πιεξσκή πςεινηέξσλ θφξσλ θαη ζην 

παξφλ ζε αλαγλψξηζε Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθήο Τπνρξέσζεο, θαζψο ζα ηζρχεη:  

 Λνγηζηηθή αμία ζηνηρείνπ ηνπ Δλεξγεηηθνχ > Φνξνινγηθή βάζε 

 Λνγηζηηθά θέξδε  >  Φνξνινγηθά θέξδε 

Ζ εγγξαθή έρεη σο εμήο:  

Πίλαθαο 2.6.1: Λνγηζηηθή Δγγξαθή «Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθήο Τπνρξέωζεο» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΗ ΠΙΣΩΗ 

Απνηειέζκαηα ρξήζεσο 

(Φφξνο  Δηζνδήκαηνο,  

έμνδν)  

 
ΧΧΧ 

 

Μαθξνπξφζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο 

(Αλαβαιιφκελνο  Φφξνο 

Δηζνδήκαηνο) 

  
ΧΧΧ 

Βξαρππξφζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο 

(Οθεηιφκελνο Φφξνο 

Δηζνδήκαηνο πιεξσηένο, 

ππνρξέσζε) 

  
ΧΧΧ 

 

Γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ αλαγλσξίδεηαη κηα αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

απαίηεζε δειαδή φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη 
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κηθξφηεξε απφ ηε θνξνινγηθή ηνπ βάζε ηφηε αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθή απαίηεζε. 

ε ηέηνηα πεξίπησζε νη θνξνινγηθέο εθπηψζεηο ζην κέιινλ ζα είλαη κεγαιχηεξεο  θαη 

ζα πιεξσζεί ιηγφηεξνο θφξνο. Γεκηνπξγείηαη έλα αλαβαιιφκελν φθεινο ην νπνίν 

αλαγλσξίδεηαη ζήκεξα. Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία κηαο ππνρξέσζεο είλαη κεγαιχηεξε 

απφ ηε θνξνινγηθή ηεο βάζε ηφηε δεκηνπξγείηαη κηα πξνζσξηλή εθπεζηέα δηαθνξά 

νπφηε αλαγλσξίδεηαη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. Γηα ηελ αλαγλψξηζε 

αλαβαιιφκελνπ εηζπξαθηένπ / ζπκςεθηζηένπ θφξνπ (deferred tax asset), πξέπεη λα 

ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη ε εηαηξεία ζα είλαη θεξδνθφξνο φηαλ κειινληηθά θιείζεη ε 

ρξνληθή δηαθνξά απηή, έηζη ψζηε λα ζπκςεθίζεη ηελ απαίηεζε κε ηελ θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε.  

Γηαθνξεηηθά ιέκε, εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο είλαη νη δηαθνξέο πνπ ζα 

θαηαιήμνπλ ζε πνζά πνπ είλαη εθπεζηέα θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ 

θέξδνπο (θνξνινγηθήο δεκηάο) ησλ κειινληηθψλ ρξήζεσλ, θαζψο ε ινγηζηηθή αμία 

ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ή ηεο ππνρξέσζεο αλαθηάηαη ή δηαθαλνλίδεηαη. Έρνπλ 

σο ζπλέπεηα λα θαηαβάιιεηαη κεγαιχηεξνο θφξνο ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαη 

ρακειφηεξνο ζε κειινληηθέο αλαγλσξίδνληαο έηζη Αλαβαιιφκελε Φνξνινγηθή 

Απαίηεζε. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχεη : 

 Λνγηζηηθή αμία ππνρξέσζεο > Φνξνινγηθή βάζε 

 Λνγηζηηθά θέξδε < Φνξνινγηθά θέξδε 

Ζ εγγξαθή έρεη σο εμήο:  

Πίλαθαο 2.6.2: Λνγηζηηθή Δγγξαθή «Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθήο Απαίηεζεο» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΗ ΠΙΣΩΗ 

Απνηειέζκαηα ρξήζεσο 

(Φφξνο  Δηζνδήκαηνο, 

έμνδν) 

 
ΧΧΧ 

 

Μαθξνπξφζεζκεο 

Απαηηήζεηο 

(Αλαβαιιφκελνο  Φφξνο 

Δηζνδήκαηνο)                         

 
ΧΧΧ 

 
 

Βξαρππξφζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο 

(Οθεηιφκελνο Φφξνο 

Δηζνδήκαηνο) 

 

  
ΧΧΧ 

 

Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ γηα ρξεσζηηθνχο θφξνπο θαη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, 

σζηφζν φκσο ζεκαληηθφ είλαη λα ζπδεηεζεί θαη ην ηη ηζρχεη γηα ηηο θνξνινγηθέο 

δεκηέο θαη πηζησηηθνχο  θφξνπο.  Όπσο είλαη γλσζηφ, νη πεξηπηψζεηο ησλ 
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επηρεηξήζεσλ πνπ εκθαλίζνπλ νηθνλνκηθή δεκηά ζηνλ Ηζνινγηζκφ θαη ζηα 

Απνηειέζκαηα Υξήζεο κεηαθέξνπλ ηε δεκηά απηή ζε κειινληηθέο ρξήζεηο θη σο εθ 

ηνχηνπ ε επηρείξεζε κπνξεί κειινληηθά λα επσθειεζεί πιεξψλνληαο ιηγφηεξνπο 

θφξνπο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζπκςεθηζκνχ ησλ δεκηψλ κε ηα κειινληηθά θέξδε. 

Δίλαη ζαθέο βέβαηα φηη ηα θνξνινγηθά νθέιε αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ ρξήζε 

πνπ πξνέθπςαλ δεκηέο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπκςεθηζκνχ. Μηα 

αλακελφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ινηπφλ αλαγλσξίδεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ θέξδε γηα ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα. Δπηπιένλ ε 

αλαγλψξηζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη φηαλ ππάξρνπλ αξθεηέο πξνζσξηλέο δηαθνξέο ή 

φηαλ ππάξρεη κηα έλδεημε γηα κειινληηθή θεξδνθνξία.  

Πξνθαλψο ην αληίζεην δελ κπνξεί λα ηζρχζεη δειαδή λα αλαγλσξηζηνχλ νη 

θνξνινγηθέο δεκηέο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ αλακέλεηαη κηα επηρείξεζε λα έρεη 

δεκηέο ζην κέιινλ δηφηη ε απνκείσζε ησλ δεκηψλ δελ κπνξεί λα ζπκςεθηζηεί. 

Δπηπιένλ, ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη επαλεθηίκεζε ησλ κε 

αλαγλσξηζκέλσλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ θαη φηαλ πιεξνχληαη νη αλαγθαίεο 

πξνυπνζέζεηο λα αλαγλσξηζηνχλ ηα ζηνηρεία απηά.  

ε απηφ ην ζεκείν, κε ζθνπφ ηελ βέιηηζηε θαηαλφεζε ηνπ πξνηχπνπ, αμίδεη 

λα αλαθέξνπκε ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ινγηζκνχ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ, δειαδή  

ηελ δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί ε εγγξαθή ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ (θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ή θαζαξή ζέζε)  : 

 Με αχμεζε ζην Δλεξγεηηθφ ηφηε δεκηνπξγείηαη Αλαβαιιφκελε Φνξνινγηθή 

Τπνρξέσζε κε ρξέσζε ή ηνπ θφξνπ (έμνδν) ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ή 

ηεο θαζαξήο ζέζεσο.   

 Με κείσζε ζην Δλεξγεηηθφ ηφηε δεκηνπξγείηαη Αλαβαιιφκελε Φνξνινγηθή 

Απαίηεζε κε πίζησζε ή ηνπ θφξνπ (έμνδν) ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ή 

ηεο θαζαξήο ζέζεσο.  

 Με αχμεζε ζην Παζεηηθφ ηφηε δεκηνπξγείηαη Αλαβαιιφκελε Φνξνινγηθή 

Απαίηεζε κε πίζησζε ή ηνπ θφξνπ (έμνδν) ησλ απνηειεζκάησλ ή ηεο θαζαξήο 

ζέζεσο.  

 Με κείσζε ζην Παζεηηθφ ηφηε δεκηνπξγείηαη Αλαβαιιφκελε Φνξνινγηθή 

Τπνρξέσζε κε ρξέσζε ή ηνπ θφξνπ (έμνδν) ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ή 

ηεο θαζαξήο ζέζεσο.    

 Με αχμεζε ζηα Κέξδε ρξήζεο ηφηε δεκηνπξγείηαη Αλαβαιιφκελε Φνξνινγηθή 

Τπνρξέσζε κε ρξέσζε ηνπ θφξνπ (έμνδν) ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ. 
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 Με κείσζε ζηα Κέξδε ρξήζεο ηφηε δεκηνπξγείηαη Αλαβαιιφκελε Φνξνινγηθή 

Απαίηεζε κε πίζησζε ηνπ θφξνπ (έμνδν) ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ.  

Δπίζεο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη παξαθάησ πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ 

δεκηνπξγνχλ ην ζρεκαηηζκφ αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο φηαλ πξνέξρνληαη απφ: 

 Σελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ βάζεη 

ηεο θνξνινγηθήο θαη κφλν λνκνζεζίαο. Αλ φκσο ηα Γ.Λ.Π. απαηηνχλ ηελ 

επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθήο 

ηνπο αμίαο ζηνλ Ηζνινγηζκφ, ηφηε νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνληαη 

νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία κηαο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο, ε νπνία ζα 

δηαθαλνληζηεί κε ηε ρξήζε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ (απνζβέζεηο) ή κε ηελ 

πψιεζή ηνπ. Απηή θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζην ινγαξηαζκφ ησλ Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ θαη φρη ζηα Απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο. 

 Σελ ππεξαμία, δει. ηε δηαθνξά πνπ θαηαβάιιεη ν αγνξαζηήο κηαο επηρείξεζεο 

επηπιένλ ηεο αθξηβνδίθαηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ απνθηά θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. Πνιιέο θνξνινγηθέο 

αξρέο δελ επηηξέπνπλ ηελ απφζβεζε ηεο ππεξαμίαο σο κηαο εθπεζηέαο δαπάλεο 

θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. ε απηέο ηηο 

λνκνζεζίεο ε ππεξαμία έρεη θνξνινγηθή βάζε κεδεληθή, δηφηη δέρνληαη ηηο 

αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φπσο δηακνξθψλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο απνθηψκελεο, εμ νπ θαη δελ πξνθχπηεη αλαβαιιφκελε 

θνξνινγία. Αλ φκσο ε θνξνινγηθή λνκνζεζία επηηξέςεη ηελ απφζβεζε ηεο 

ππεξαμίαο, αλαγλσξίδεηαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία. 

 Σηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, κφλν φκσο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε κεηξηθή επηρείξεζε ειέγρεη ην ρξφλν ηεο αλαζηξνθήο ησλ 

δηαθνξψλ απηψλ θαη είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ζα 

αλαζηξαθνχλ ζην πξνβιεπηφ κέιινλ.  

ε πεξίπησζε ελδερφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ε νπνία ελδέρεηαη λα 

ζπκβεί κφλν θαηφπηλ απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο (π.ρ. δηαλνκή 

εηδηθψλ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ γηα ηα νπνία πξέπεη λα πιεξσζεί θφξνο) 

ηφηε δελ ππάξρεη ππνρξέσζε ινγηζκνχ ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ, αιιά κφλν 

γλσζηνπνίεζε απηνχ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  Απαγνξεχεηαη ε 

πξνεμφθιεζε αλαβαιιφκελσλ ρξεσζηηθψλ ε πηζησηηθψλ θφξσλ. Υξεζηκνπνηείηαη 

ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ν νπνίνο πηζαλνινγείηαη φηη ζα ηζρχεη θαηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ρξνληθήο δηαθνξάο. Οη ρξνληθέο δηαθνξέο εάλ αθνξνχλ 
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ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο, ηφηε θαη ν αλαβαιιφκελνο θφξνο επ‟ απηψλ ζα ινγηζζεί 

απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε θαη φρη ζηα απνηειέζκαηα. Ζ ινγηζηηθή αμία κηαο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο πξέπεη λα επαλεμεηάδεηαη ζε θάζε 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 

 

2.7 ΤΜΦΖΦΗΜΟ 

χκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12 κηα νληφηεηα ζα ζπκςεθίδεη ηηο 

ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο κφλν εθφζνλ:  

 Σεο δίλεη ην δηθαίσκα ε ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

 Πξνηίζεηαη είηε λα δηαθαλνλίζεη κε ζπκςεθηζκφ είηε λα ξεπζηνπνηήζεη ην 

ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη λα εμνθιήζεη ζπγρξφλσο ηελ ππνρξέσζε. 

Μηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ζπκςεθίδεη ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

θαη ππνρξεψζεηο κφλν εθφζνλ ε επηρείξεζε:   

 Σεο δίλεη ην δηθαίσκα ε ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

 Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζρεηίδνληαη κε 

θφξν εηζνδήκαηνο πνπ επέβαιε ε θνξνινγηθή αξρή είηε ζηελ ίδηα θνξνινγηθή 

νληφηεηα είηε ζε δηαθνξεηηθέο θνξνινγηθέο νληφηεηεο πνπ πξνηίζεληαη, είηε λα 

δηαθαλνλίζνπλ κε ζπκςεθηζκφ ηηο ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο ηνπο, είηε λα ξεπζηνπνηήζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη λα 

εμνθιήζνπλ ζπγρξφλσο ηα ζηνηρεία ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο ζε θάζε 

κειινληηθή πεξίνδν ζηελ νπνία αλακέλεηαη ζεκαληηθά πνζά αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ λα ζπκςεθηζηνχλ ή λα 

αλαθηεζνχλ. 

 

2.8 ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ  

Χο επηκέηξεζε νξίδεηαη ε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ελφο 

ζηνηρείνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαηά ηελ αξρηθή ηνπ αλαγλψξηζε ή 

κεηαγελέζηεξα. Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ 

ηεο νηθνλνκηθήο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη θνξνινγηθνί 

ζπληειεζηέο νη νπνίνη αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ ζηελ  κεηαγελέζηεξε ρξνληθή πεξίνδν 

θαηά ηελ νπνία ζα ηαθηνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο φπσο απηνί έρνπλ ζεζπηζηεί έσο ηελ εκεξνκελία 

ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ.  Πάλησο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε πξφβιεςε γηα 

ηνπο ηζρχνληεο κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, δελ είλαη εχθνιν έξγν γηα 
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επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ρψξεο φπσο ε Διιάδα, φπνπ νη θνξνινγηθέο 

ζπληειεζηέο κεηαβάιινληαη κε αξθεηή ζπρλφηεηα θαη άξα νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ   πνηνη θνξνινγηθέο ζπληειεζηέο ζα ηζρχνπλ θαηά ηνλ 

ρξφλν δηαθαλνληζκνχ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ.  

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ηξέρνπζαο θνξνινγίαο, έηζη θαη ζηελ 

αλαβαιιφκελε θνξνινγία, απηή ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ή έζνδν 

αληίζηνηρα, ζηε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Απφ ηνλ θαλφλα απηφ, εμαηξνχληαη 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο ν θφξνο πξνθχπηεη απφ ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα θαη 

εηδηθφηεξα 

 Ο θφξνο αθνξά έλα γεγνλφο ή κηα ζπλαιιαγή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο,  ην 

νπνίν  αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηε θαζαξή ζέζε. 

 Ο θφξνο αθνξά κηα επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε ή κηα   εμαγνξά. 

Σα πνζά ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο, ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζηε 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα ζπληίζεληαη απφ δπν 

ζπζηαηηθά θαη εηδηθφηεξα, απφ ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ησλ πξνζσξηλψλ 

δηαθνξψλ, θαη απφ πξνζαξκνγέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ αιιαγέο ζην πνζφ ησλ 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ δελ έρνπλ 

απνζβεζηεί. 

Σέινο, ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηε 

θαζαξή ζέζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θφξνο αλαθέξεηαη κε θνλδχιηα ηα νπνία 

ρξεψζεθαλ ή πηζηψζεθαλ επίζεο,  ζηελ θαζαξή ζέζε. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη γηα 

παξάδεηγκα ζηηο πεξηπηψζεηο, αλαπξνζαξκνγψλ ηδηνθηεζίαο, ή εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο, ή κηα κεηαβνιή πνπ έρεη επέιζεη ζηελ ινγηζηηθή πνιηηηθή θαη ε νπνία 

εθαξκφδεηαη αλαδξνκηθά.  

 

2.9 ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΔΗ  

Οη γλσζηνπνηήζεηο νη νπνίεο ζεζπίδνληαη κέζα απφ ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 

12, ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη μερσξηζηά φιεο νη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία. Οη γλσζηνπνηήζεηο κπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ ζε δηαθνξεηηθά είδε φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
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ρήκα 2.9.1: Δίδε γλωζηνπνηήζεωλ θαηά ην ΓΛΠ 12 

 

Πεγή: Ηδηνθαηαζθεπή απφ ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην (Καξαγηάλλεο, θαη 

ζπλ., 2016, ζ. 33)
7
 

Σα είδε ησλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα 

απνηεινχλ κφλν ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ππφθεηληαη θη άιιεο επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο νη νπνίεο ρξήδνπλ γλσζηνπνηήζεσλ. Έηζη ζηελ θαηεγνξία ησλ θφξσλ είηε 

απηνί πξνέξρνληαη απφ έζνδα είηε απφ έμνδα (δειαδή είηε ν θφξνο είλαη ρξεσζηηθφο 

είηε είλαη πηζησηηθφο) ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία γηα:  

 Σνλ ηξέρνλ θφξν  

 Σνλ αλαβαιιφκελν θφξν (πνζφ)  

 Σν πνζφ ηνπ νθέινπο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο θνξνινγηθήο 

δεκηάο ή ηνπ πηζησηηθνχ θφξνπ ή ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο κε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε πνπ ηειηθά δξνπλ κεησηηθά γηα ηνλ ηξέρνλ ή ηνλ 

αλαβαιιφκελν θφξν.  

 Σηο πξνζαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί κέζα ζηε ρξήζε απφ θφξνπο πνπ 

έρνπλ πξνθχςεη απφ άιιεο ρξήζεηο. 

 Σνλ αλαβαιιφκελν θφξν απφ κείσζε ή αλαζηξνθή κείσζεο κηαο θνξνινγηθήο 

απαίηεζεο. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία γλσζηνπνηήζεσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζρέζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ θαη ινγηζηηθνχ απνηειέζκαηνο είλαη κηα θαηεγνξία πνπ ρξήδεη 

αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ. Οη γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη είλαη:  

                                                           
7
Καξαγηάλλεο, Γ., Καξαγηάλλε, Α. θαη Καξαγηάλλεο, Γ., Αζήλα 2016. Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 

Λνγηζηηθή θαη Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία ΔΛΠ, Δθδφζεηο Ηαλφο. 
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 Ζ ζρέζε κεηαμχ ινγηζηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη θφξνπ.  

 Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο αιιά θαη ν ηξέρνλ θφξνο θαζψο θαη ηα ίδηα θεθάιαηα 

ζηα νπνία έγηλαλ νη ρξενπηζηψζεηο.  

 Ο θφξνο πνπ πξνέθπςε απφ θέξδε ή δεκηέο απφ ελέξγεηεο πνπ δηαθφπεθαλ.  

 Ζ αλαβαιινκέλε θνξνινγηθή απαίηεζε/ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

πξνζσξηλή δηαθνξά θαη αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ. 

 Άιιεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνέξρνληαη απφ επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, 

ζπγγελείο.  

 Δθπεζηέεο δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ δεκηέο θαη θφξνπο φηαλ 

δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζηνλ ηζνινγηζκφ σο αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

απαίηεζε. 

Σέινο, ε ηξίηε θαηεγνξία πνπ αθνξά ζηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηελ 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ζα πξέπεη πξψηα απφ φια λα πεξηιακβάλεη ην 

πνζφ ηεο απαίηεζεο, ηνλ ιφγν αιιά θαη φπνηα άιια δηθαηνινγεηηθά ζπλνδεχνπλ ην ελ 

ιφγσ αίηεκα. Δπηπιένλ νη γλσζηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαβαιιφκελε 

θνξνινγηθή απαίηεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία γηα
8
:  

 Σελ κείσζε ησλ δεκηψλ απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο ηελ ηξέρνπζα ή ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε θαζψο επίζεο θαη ην θνξνινγηθφ δηθαίσκα πνπ νδήγεζε 

ζηελ βεβαίσζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο.  

 Γηα ην εάλ ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε εμαξηάηαη απφ θέξδε πνπ 

κειινληηθά κπνξεί λα ππφθεηληαη θνξνιφγεζεο αιιά θαη απφ θέξδε 

αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ πνπ έρνπλ ινγηζηηθνπνηεζεί.  

Όιεο νη παξαπάλσ ππνρξεψζεηο γλσζηνπνίεζεο ζηνρεχνπλ πξσηίζησο ζηελ 

πξναγσγή ηεο δηαθάλεηαο αιιά θαη ηεο αλαιπηηθήο ελεκέξσζεο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 

2.10 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ 

Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12 ζεζπίζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1996 θαη αληηθαηέζηεζε ην Γηεζλέο 

Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12 ην είρε ζεζπηζηεί ηνλ Ηνχιην ηνπ 1979. Σνλ Μάην ηνπ 1999, ε 

παξάγξαθνο 88 ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξφηππνπ 12 ηξνπνπνηήζεθε απφ ην 

                                                           
8
Grant Thorton, Αζήλα 2013. Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο. Β΄ έθδνζε, 

Δθδφζεηο Grant Thorton. 
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Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 10 θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2000 έγηλαλ πεξαηηέξσ 

ηξνπνπνηήζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξφηππνπ 40. Σνλ Οθηψβξην 

ηνπ 2000, ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ελέθξηλε αλαζεσξήζεηο γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζπλεπεηψλ ησλ 

κεξηζκάησλ.  

Σνλ Απξίιην ηνπ 2001 ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

απνθάζηζε φηη φια ηα Πξφηππα θαη νη Γηεξκελείεο πνπ εθδίδνληαη βάζεη ησλ 

πξνεγνχκελσλ Καλνληζκψλ ζα  ζπλέρηδαλ λα ηζρχνπλ εθηφο αλ ηξνπνπνηήζεθαλ ή 

απνζχξζεθαλ. Έθηνηε, ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12 θαη νη ζπλνδεπηηθέο 

νδεγίεο ηνπ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε ηα αθφινπζα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΑ) (International Financial Reporting 

Standards  / IFRSs) : 

 Σξνπνπνηήζεθε κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 1 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1274/2008  ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 

2008. 

 Σξνπνπνηήζεθε κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 

3 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 495/2009  ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο 3εο Ηνπλίνπ 2009.  

 Σξνπνπνηήζεθε κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 1 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 475/2012  ηεο Δπηηξνπήο ηεο 5εο Ηνπλίνπ 2012.  

 Σξνπνπνηήζεθε κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 

φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1254/2012  ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2012. 

 Σξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1255/2012  ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

11εο Γεθεκβξίνπ 2012.  

 Σξνπνπνηήζεθε κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 

10  φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1174/2013 ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο 20ήο Ννεκβξίνπ 2013.  

 Σξνπνπνηήζεθε κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 

15  ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/1905  ηεο Δπηηξνπήο 

ηεο 22αο επηεκβξίνπ 2016. 

Οη αθφινπζεο Γηεξκελείεο αλαθέξνληαη ζην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12: 
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 Φφξνη εηζνδήκαηνο SIC-21 θαη αλαθέξνληαη ζηελ αλάθηεζε 

αλαπξνζαξκνζκέλσλ κε απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (πνπ εθδφζεθε 

ηνλ Ηνχιην ηνπ 2000 θαη ηξνπνπνηήζεθε ζηε ζπλέρεηα) 

 Φφξνη εηζνδήκαηνο SIC-25 θαη αλαθέξνληαη ζηηο κεηαβνιέο ζην θνξνινγηθφ 

θαζεζηψο κηαο νληφηεηαο ή ησλ κεηφρσλ ηεο (πνπ εθδφζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2000 θαη ηξνπνπνηήζεθε ζηε ζπλέρεηα) 

 IFRIC 7 απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ  (International Financial Reporting 

Interpretations Committee) θαη αλαθέξνληαη ζηελ εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο 

αλακφξθσζεο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 29 θαζψο θαη ζηελ 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθφξεζε ζε Τπεξπιεζσξηζηηθέο Οηθνλνκίεο, ην 

νπνίν εθδφζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2005 θαη ηξνπνπνηήζεθε ζηε ζπλέρεηα 

 

2.11 Ο ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ΦΟΡΟ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

Με ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.4308/2014 (Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, ζπλαθείο ξπζκίζεηο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ Α' 251/24-11-2014) ν νπνίνο ελζσκάησζε ην   ινγηζηηθφ 

ζθέινο ηεο λέαο θσδηθνπνηεκέλεο Οδεγίαο 2013/34/ΔΔ , θαζψο θαη βέιηηζηεο 

δηεζλείο πξαθηηθέο, βειηηψλνληαη θαη ελνπνηνχληαη ζε εληαίν θείκελν νη δηάζπαξηνη 

κέρξη ζήκεξα ινγηζηηθνί θαλφλεο νη νπνίνη εκπεξηέρνληαλ ζηνπο λφκνπο 2190/1920,  

3190/1955 θαη 4095/2012. θνπφο ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο 2013/34/ΔΔ είλαη ε 

απινπνίεζε ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, αλαθνξηθά κε ηηο  ππνρξεψζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, 

ζε ζρέζε φζα ίζρπαλ πξηλ ηε ζέζπηζή ηνπο, θαζψο θαη ε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

επηβαξχλζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Ζ Οδεγία 2013/34/ΔΔ, ξπζκίδεη έλα ζχλνιν δεηεκάησλ φπσο ε  δηάξζξσζε 

ησλ  απιψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη ινγηζηηθέο αξρέο νη 

νπνίεο δηέπνπλ ηε ζχληαμε ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ,  νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζα πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ζην ζρεηηθφ πξνζάξηεκα θαζψο θαη ζηελ ζρεηηθή   

έθζεζε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη νη εμαηξέζεηο ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ γηα 

θάπνηεο απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο ππνρξεψζεηο. Ζ ινγηζηηθή ηεο αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγίαο, έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ ζηελ  απνηχπσζε πην νξζνχ ινγηζηηθνχ 

απνηειέζκαηνο θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 

απνηξέπνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνπο εηεξνρξνληζκνχο νη νπνίνη ελδέρεηαη λα 
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πξνθαινχληαη απφ ηελ θαηά πεξίπησζε  δηαθνξνπνίεζε ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο. 

Μηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Ν.4308/2014 είλαη ε πηνζέηεζε 

θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ, ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

κίαο νληφηεηαο. ηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ, βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ κηαο νληφηεηαο, απνηειεί ην θέξδνο φπσο απηφ  

απεηθνλίδεηαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο. Παξ‟ φια απηά, δεδνκέλνπ 

φηη νη θνξνινγηθέο λνκνζεζίεο πνπ θάζε θνξά ηζρχνπλ, ελδέρεηαη λα απαηηνχλ απφ ηηο 

νληφηεηεο λα ππνινγίδνπλ ηα πνζά πνπ πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη γηα θνξνινγηθνχο 

ζθνπνχο λα ππνινγίδνληαη είηε  ζε δηαθνξεηηθέο αμίεο είηε ζε δηαθνξεηηθέο βάζεηο 

είηε αθφκα θαη δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο απφ εθείλεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Χο αλαβαιιφκελνη θφξνη, νξίδνληαη  ελ πξνθεηκέλσ, νη θνξνινγηθέο 

επηπηψζεηο ησλ παξαπάλσ δηαθνξψλ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ  ζηα θνλδχιηα κεηαμχ 

ινγηζηηθήο απεηθφληζεο θαη θνξνινγεηέαο απφδνζεο γηα κηα δεδνκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν πνπ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε νληφηεηα. Έηζη ην θνξνινγεηέν θέξδνο ην 

νπνίν απνηειεί ην θνλδχιη επί ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηαη ν  θφξνο εηζνδήκαηνο  είλαη 

ζπρλά δηαθνξεηηθφ απφ ην αληίζηνηρν θνλδχιη ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζηηο  

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο  νληφηεηαο, θαη ην νπνίν  αλαθέξεηαη σο 

ινγηζηηθφ θέξδνο. 

Ζ ελ ιφγσ δηαθνξά πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ην θνξνινγεηέν θέξδνο, 

ππνινγίδεηαη κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ θαλφλσλ.  Δηδηθφηεξα ην θνξνινγεηέν 

θέξδνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ  ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ππνινγηζζεί θαη λα 

θαηαβιεζεί απφ ηελ νληφηεηα σο ηξέρσλ θφξνο.  Απφ ηελ άιιε, ην ινγηζηηθφ θέξδνο 

ππνινγίδεηαη κε βάζε γεληθά απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη 

ζπλήζσο ζηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, παξέρνληαο έλα ζχλνιν πιεξνθνξηθψλ 

πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ απηνί λα δηεπθνιπλζνχλ ζηε   ηε ιήςε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο 

απνθάζεσλ, φπσο είλαη νη επελδπηηθέο απνθάζεηο). 

χκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, ην θνλδχιη «Φφξνο 

εηζνδήκαηνο» ην νπνίν εκθαλίδεηαη  ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο ηεο νληφηεηαο, 

αθνξά ηε δαπάλε θφξνπ ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη φρη ηνλ θαηαβιεηέν θφξν γηα 

ηελ πεξίνδν αλαθνξάο θαη ζα αλαθέξεηαη πιένλ σο ηξέρσλ θφξνο. Απηφ πνπ ζπλεπψο 
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απνηειεί θξίζηκν ζηνηρείν απφ ινγηζηηθή άπνςε είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα   

ππνινγηζηεί ε δαπάλε θφξνπ εηζνδήκαηνο φπσο πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Μηα πξνζέγγηζε, ε ιεγφκελε πιεξσηένη θφξνη ππνζηεξίδεη 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δαπάλεο θφξνπ εηζνδήκαηνο, επί ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο, κε 

ζθνπφ ε δαπάλε θφξνπ εηζνδήκαηνο λα ηζνχηαη κε ηνλ ηξέρνληα θφξν. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη κε ηελ θνξνινγηθή δήισζε, εκθαλίδεηαη θαη  ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο νληφηεηαο σο έμνδν θφξνπ.  

Παξ‟ φια απηά, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο, δελ είλαη επξέσο απνδεθηή θαζψο 

έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ βαζηθή αξρή ησλ  δηφηη ζπγθξνχεηαη κε ηε ζεκειηψδε 

αξρή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΑ) γηα ηελ 

ππνρξέσζε   πηζηήο παξνπζίαζεο θαη απνηχπσζεο (Fair Presentation and Faithful 

Representation) ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

κηαο νληφηεηαο. Κάηη ηέηνην ζπκβαίλεη θαζψο ζεσξείηαη φηη ν θφξνο εηζνδήκαηνο, ζα 

πξέπεη  λα αληηζηνηρεί ζην απνηέιεζκα ησλ ζπλαιιαγψλ  φπσο απηέο εκθαλίδνληαη 

ζην ινγηζηηθφ θέξδνο. Έηζη ινηπφλ, ν θφξνο εηζνδήκαηνο ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε 

ην ινγηζηηθφ θέξδνο θαη λα επηκεηξάηε κε ηελ εθαξκνγή ίδησλ θαλφλσλ νη νπνίνη 

εθαξκφδνληαη θαη ζηηο ππφινηπεο δαπάλεο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Σα πξφηππα έρνπλ σο ζθνπφ ζπλεπψο, λα  ζπκβηβάζνπλ ηε δηαθνξά ε νπνία 

ελδέρεηαη λα πξνθχςεη κεηαμχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο θαη ινγηζηηθνχ 

απνηειέζκαηνο κε ηελ παξαθνινχζεζε αθελφο ηεο Λνγηζηηθήο Αμίαο αθεηέξνπ δε 

θαη ηεο Φνξνινγηθήο βάζεο. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα πινπνηεζεί, κέζσ ηεο 

αλαγλψξηζεο   ελφο ζηνηρείνπ σο θφξνπ εηζνδήκαηνο ην νπνίν είλαη επζπγξακκηζκέλν 

κε ην ινγηζηηθφ θέξδνο, θαη φρη κε ην θνξνινγεηέν θέξδνο. πγθεθξηκέλα ν 

ππνινγηζκφο ηνπ εμφδνπ ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα Υξήζεο ηεο 

νληφηεηαο σο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηνπ ηξέρνληνο θφξνπ 

δειαδή ηνπ πνζνχ ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαη ηνπ πνζνχ ηνπ 

αλαβαιιφκελνπ θφξνπ δειαδή ηνπ πνζνχ πνπ εμηζψλεη ην θέξδνο.  

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο κπνξεί ζπλεπψο λα νξηζηεί σο ε κειινληηθή 

θνξνινγηθή επίδξαζε γηα ηελ νληφηεηα, ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ, ηα νπνία 

αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ν νπνίνο πξνεηνηκάδεηαη, γηα θνξνινγηθνχο 

ζθνπνχο. Απηφ δηφηη είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ ε νληφηεηα λα αλαγλσξίζεη ηηο 

θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο ησλ ζπλαιιαγψλ ή γεγνλφησλ ηα νπνία παξάγνπλ ινγηζηηθφ 

θέξδνο, αθφκε θαη αλ νη θνξνινγηθέο επηδξάζεηο ζα ζπκβνχλ ζην κέιινλ θαη δελ 
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έρνπλ αθφκε πξαγκαηνπνηεζεί. χκθσλα θαη κε ηελ ινγηζηηθή νδεγία 2013/34/ΔΔ, 

αιιά θαη ηνλ Ν. 4308/2014 ε εθαξκνγή ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο εηζάγεηαη ζε  

πξναηξεηηθή βάζε. Δηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4308/2014 ζχκθσλα κε ην άξζξν 

1, παξ. 2 δχλαληαη λα εθαξκφδνπλ: 

 Σα λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηε κνξθή ΑΔ, ΔΠΔ, ΔΔ θαηά κεηνρέο 

εηαηξείαο θαη ΗΚΔ. 

 Σα λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηε κνξθή ηεο ΟΔ ή ΔΔ, φηαλ φινη νη άκεζνη ή 

έκκεζνη εηαίξνη ησλ πξνζψπσλ απηψλ έρνπλ πεξηνξηζκέλε επζχλε ιφγσ ηνπ 

φηη είλαη είηε λνκηθά πξφζσπα απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ή άιινπ 

λνκηθνχ ηχπνπ ζπγθξίζηκνπ κε ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο πεξίπησζεο απηήο. 

 Ζ ΔΔ, ε ΟΔ, ε αηνκηθή επηρείξεζε θαη θάζε άιιε νληφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα πνπ ππνρξενχηαη ζηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ λφκνπ απφ θνξνινγηθή ή 

άιιε λνκνζεηηθή δηάηαμε. 

 Κεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο νληφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζην δεκφζην 

ηνκέα ή ειέγρνληαη απφ ην ∆εκφζην ή ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 

∆εκνζίνπ, φηαλ δελ εκπίπηνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 

4270/2014. 

Δπίζεο αλ κηα νληφηεηα επηιέμεη ηελ εθαξκνγή ηεο ινγηζηηθήο ηεο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο, απηφ δελ κπνξεί λα γίλεηαη ζε επηιεθηηθή βάζε. Γειαδή, 

ε νληφηεηα δελ έρεη ηελ επρέξεηα, θαζψο δελ είλαη επηηξεπηφ, λα επηιέγεη ηελ 

εθαξκνγή ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ζε νξηζκέλα κφλν ζηνηρεία θαη δε ζηα  

ζηνηρεία απφ ηα νπνία πξνθχπηεη αλαβαιιφκελνο θφξνο έζνδν θαη αληίζηνηρε 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε, θαη λα κελ εθαξκφδεη ηελ αλαβαιιφκελε 

θνξνινγία ζε ζηνηρεία απφ ηα νπνία πξνθχπηεη αλαβαιιφκελνο θφξνο έμνδν θαη 

αληίζηνηρε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε. πλεπψο, αλ κηα νληφηεηα 

επηιέμεη ηελ πηνζέηεζε ηεο ινγηζηηθήο ηεο  αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο, ηελ 

εθαξκφδεη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζψλ ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ, ζεηηθψλ θαη 

αξλεηηθψλ.  

Οη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο  αλαγλσξίδνπλ αλαβαιιφκελν θφξν, ζα πξέπεη λα 

πξνβαίλνπλ ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ. Οη  αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο σζηφζν, αλαγλσξίδνληαη 

κφλν ζην βαζκφ πνπ είλαη κε πνιχ κεγάιε βεβαηφηεηα πηζαλφ φηη ζα ππάξρνπλ   

θνξνινγεηέα Κέξδε γηα ηελ επηρείξεζε, έλαληη ησλ νπνίσλ νη εθπηπηφκελεο 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Έηζη ηφζν ηα ρξεσζηηθά φζν θαη 
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ηα πηζησηηθά ππφινηπα ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ζπκςεθίδνληαη, ελψ ηα 

αληίζηνηρα θαζαξά πνζά εγγξάθνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο (είηε πξφθεηηαη γηα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είηε γηα 

ππνρξέσζε) ζε αξρηθφ ζηάδην αλαγλσξίδεηαη, ελψ ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην 

επηκεηξάηε ζην πνζφ ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαηά πεξίπησζε 

ηζρχνληνο θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ζε θάζε πξνζσξηλή δηαθνξά. Οη φπνηεο 

κεηαβνιέο πξνθχπηνπλ απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν ζηνλ Ηζνινγηζκφ, ζην πνζφ ηνπ 

αλαβαιιφκελνπ θφξνπ  (είηε κε ηε κνξθή απαίηεζεο είηε κε ηε κνξθή ππνρξέσζεο) 

αλαγλσξίδνληαη είηε ζε κείσζε είηε ζε αχμεζε, αλάινγα κε ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο 

ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4308/2014, «Σν ινγηζηηθφ ζχζηεκα 

ηεο νληφηεηαο απαηηείηαη λα παξαθνινπζεί ηε ινγηζηηθή βάζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

εζφδσλ, εμφδσλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη θαζαξήο ζέζεο, θαηά 

πεξίπησζε, κε ζθνπφ ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

νληφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν.  Σν ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο νληφηεηαο 

απαηηείηαη λα παξαθνινπζεί θαη ηε θνξνινγηθή βάζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ εζφδσλ, 

εμφδσλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη θαζαξήο ζέζεο, θαηά πεξίπησζε, 

κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηελ ππνβνιή 

θνξνινγηθψλ δειψζεσλ». Άξα ινηπφλ θαηά ηελ εξκελεία ηνπ άξζξνπ είλαη αλαγθαίν 

ε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα λα αλαπξνζαξκφδεη ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία αλάινγα 

κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο φπσο απηά δηακνξθψλνληαη δηαρξνληθά.  

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ν Ν. 4308/2014 δελ επηβάιιεη ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, ζηηο κε εηζεγκέλεο εηαηξείεο. Δπηηξέπεη 

σζηφζν ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ, φπσο πξνβιέπεη ε Οδεγία 2001/65 ηεο Δ.Δ. 

έηζη ψζηε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη αλαγθαίν λα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ 

αλαιφγσο νη Οδεγίεο αιιά θαη ν λφκνο.  

πκπεξαζκαηηθά, κε ηνλ  Ν. 4308/2014, ζεζπίδεηαη έλα εληαίν ζχλνιν 

ινγηζηηθψλ θαλφλσλ, γηα φιεο ηηο λνκηθέο κνξθέο ησλ νληνηήησλ, παξφια απηά γηα 

ηελ κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ, ν λφκνο, 

πξνβαίλεη ζε κηα θιηκαθνχκελε δηαβάζκηζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε 

βάζε ην κέγεζφο ηνπο, ζέηνληαο απινχζηεξν ινγηζηηθφ πιαίζην γηα ηηο κηθξφηεξεο 

απφ απηέο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Οδεγία   2013/34/ΔΔ. Πάλησο 
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ελαιιαθηηθά νη ππνθείκελεο νληφηεηεο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

ήδε ππάξρνλ ζρέδην ινγαξηαζκψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ . 

Όιεο νη παξαπάλσ δνκηθέο δηαθνξέο ζπλεγνξνχλ ζηελ άπνςε φηη ν 

ραξαθηήξαο ησλ λέσλ πξνηχπσλ είλαη βαζηθά κεηαξξπζκηζηηθφο, βειηησηηθφο ελψ 

παξάιιεια ζηνρεχεη ζηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ ινγηζηηθή 

απεηθφληζε. Γειαδή ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα απνηεινχλ κηα εμέιημε αιιά 

θαη βειηησκέλε ζπλέρεηα ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ, πνπ ήηαλ 

αλαγθαίν λα εθαξκνζηνχλ κέζα απφ θαηάιιειν λνκνζεηηθφ πιαίζην δεδνκέλνπ φηη 

θαζίζηαηαη αλαγθαία ε ελαξκφληζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία αιιά θαη ζε έλα θνηλφ ηξφπν απεηθφληζεο ησλ 

ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ.  

 

2.12 ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔΣΑΞΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ 12 ΚΑΗ 

ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ 

Δπηρεηξψληαο κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

θαη ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, αλαθνξηθά κε ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο, 

παξαηεξνχληαη νη αθφινπζεο δηαθνξέο
9
. Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα  ζηα δπν 

είδε πξνηχπσλ ζρεηίδεηαη κε ηηο ινγηζηηθέο δηαθνξέο. Δηδηθφηεξα, κε βάζε ηα 

Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, νη δηαθνξέο απηέο πξέπεη λα  εθθαζαξίδνληαη κέζα 

ζηελ νηθνλνκηθή ρξήζε κε ζρεηηθή δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ελψ ζχκθσλα 

κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα κπνξνχλ λα δηαθαλνληζηνχλ θαη ζε κειινληηθφ 

ρξφλν.   

Μία επηπιένλ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν θαηεγνξίεο πξνηχπσλ, ζπλίζηαηαη 

ζην δήηεκα ηεο  αλαβαιιφκελεο θνξνινγία. πγθεθξηκέλα ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ 

Πξφηππν 12, νξίδεη ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο σο έλλνηα, θαζψο θαη 

ηελ αληίζηνηρε έλλνηα ησλ αλαβαιιφκελσλ εζφδσλ θη εμφδσλ γηα θφξνπο. Σα 

Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα σζηφζν, δελ επέηξεπαλ ηελ εκθάληζε ηνπο (πξηλ ηελ 

ςήθηζε ηνπ Ν. 4308/2014  «Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, ζπλαθείο ξπζκίζεηο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α' 251/24-11-2014). 

Δπηπιένλ, ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα πξνβιέπνπλ έλα ζχλνιν ινγηζηηθψλ 

ξπζκίζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ε θνξνινγία δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

επίπεδν εηαηξείαο, αιιά ζε επίπεδν νκίινπ. ινγηζηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

                                                           
9
Σδαλάηνο, Γ., Αζήλα 2008. Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα κε απιά ιφγηα θαη νη δηαθνξέο ηνπο απφ ηα 

Διιεληθά, Δθδφζεηο Καζηαληψηε. 
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πνπ ε θνξνινγία δε ζα ιάβεη ρψξα ζε επίπεδν εηαηξίαο, αιιά ζε επίπεδν νκίινπ. 

Κάηη ηέηνην δελ ίζρπε ζηελ πεξίπησζε ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, 

δεδνκέλνπ φηη ηα λνκηθά πξφζσπα θνξνινγνχληαλ εηδηθά, γεγνλφο πνπ  είρε 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο, θαη ζα έπξεπε λα πξνζερζεί ηδηαηηέξσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

νη  ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο πεξηιάκβαλαλ θαη ζπγαηξηθέο. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12 

πξνβιέπεη φηη ε εηαηξία πνπ ζπγρσλεχεηαη, πξέπεη λα ππνινγίδεη ηνπο 

αλαβαιιφκελνπο θφξνπο πνπ ηελ αθνξνχλ, θαη ζηε βάζε απηψλ, λα ππνινγηζηεί ε 

ππεξαμία ζπγρψλεπζεο. Αληίζεηα κε βάζε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, ε 

ελνπνίεζε πινπνηνχληαλ ζηε βάζε ησλ ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία δελ 

πεξηιάκβαλαλ θαη ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο.   

Μηα αθφκε δηαθνξά αλάκεζα ζην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12 θαη ηα 

Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, απνηειεί ε πεξίπησζε ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ. 

χκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12, ζηελ πεξίπησζε ζπλνκνιφγεζεο 

ηέηνησλ δαλείσλ, αλ ηκήκα ηνπ δαλείνπ απηνχ παξνπζηαζηεί ζηελ θαζαξή ζέζε, 

δεδνκέλνπ φηη απηφ ην ηκήκα ζπληζηά έζνδν, ζα πξέπεη ρξεσζεί ζηελ θαζαξή ζέζε 

θαη παξάιιεια νη αλαβαιιφκελεο ππνρξεψζεηο, λα πηζησζνχλ.  Αληίζεηα, κε βάζε ηα 

Διιεληθφ Λνγηζηηθφ Πξφηππν, δελ πεξηιακβαλφηαλ ζηνηρείν ζηελ θαζαξή ζέζε, κε 

απνηέιεζκα λα κελ εκθαλίδεηαη ζρεηηθφο θφξνο. 

Με βάζε επίζεο ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

εηαηξία απνθηήζεη έλα ζηνηρείν ζην ελεξγεηηθφ ηεο, ην νπνίν δελ εθπίπηεη 

θνξνινγηθά, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη εγγξαθή αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο 

ππνρξέσζεο κε ρξέσζε ησλ θφξσλ ή ηεο θαζαξήο ζέζεο. Με βάζε ην Διιεληθφ 

Λνγηζηηθφ Πξφηππν, ε εγγξαθή ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο, δελ 

ππήξρε. Έπεηηα, ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12, φηαλ γίλεηαη 

αλαπξνζαξκνγή παγίσλ θαη πηζηψλνπκε ηελ θαζαξή ζέζε κε ηελ ππεξαμία, ζα πξέπεη 

λα ππάξρεη αληίζηνηρε ρξέσζε ηεο θαζαξήο ζέζεο κε πίζησζε ησλ ππνρξεψζεσλ κε 

ην πνζφ ηνπ θφξνπ ππεξαμίαο. Βάζεη ηεο ειιεληθήο πξαθηηθήο, ν θφξνο ππεξαμίαο 

ηεο αλαπξνζαξκνγήο λαη κελ επηδξνχζε ζηελ θαζαξή ζέζε, ρσξίο φκσο λα ππάξμεη 

επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα, αιιά κέζσ ηνπ πίλαθα δηαλνκήο απηψλ. 

Αθφκα κία δηαθνξά, ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηηο νπνίεο 

αλαθεξζήθακε θαη ζην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο φπνπ ηνλίζηεθε ε 

ζεκαζία ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο 

ζρεηίδεηαη ζε θάπνην βαζκφ κε ην ζπλάιιαγκα. Με βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 
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Πξφηππα, φηαλ απηέο πξνθχπηνπλ ιφγσ ελνπνίεζεο ζπγαηξηθψλ εμσηεξηθνχ, 

κεηαθέξνληαη ζηελ θαζαξή ζέζε θαη ινγίδεηαη θφξνο εηζνδήκαηνο, επίζεο ζηελ 

θαζαξή ζέζε. Απηφο ν θφξνο δε ινγηδφηαλ κε βάζε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα. 

Με βάζε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12, αλ ζε κία ζπγρψλεπζε ε εηαηξία πνπ 

απνξξνθάηε έρεη κία δεκηά εθπεζηέα θνξνινγηθά, απηή δελ έρεη εκθαλίζεη 

αλαβαιιφκελε απαίηεζε δηφηη δελ αλέκελε λα πξαγκαηνπνηήζεη θέξδε πνπ ζα 

ζπκςήθηδαλ ηε δεκία, αιιά ζα έρεη θέξδε θαη κπνξεί λα εθπέζεη ηε δεκία. 

 

2.13 ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ 

 Παξαδείγκαηα Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθήο Τπνρξέσζεο 

1) Ζ εηαηξία «ΗΚΟ» ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 20Υ4 παξνπζηάδεη ινγηζηηθά θέξδε 

680.000€. Μεηά ηελ ζχληαμε ηεο θαηάζηαζεο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο πξνθχπηεη 

φηη ηα θνξνινγεηέα θέξδε είλαη 540.000€. Ζ δηαθνξά απηή αθνξά πξνζσξηλή 

δηαθνξά πνπ δεκηνπξγείηαη θαζψο ζηα ινγηζηηθά θέξδε ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 

εηζπξαθηένη ηφθνη, νη νπνίνη ζα θνξνινγεζνχλ ζε ηακεηαθή βάζε. Εεηείηαη: Να 

ππνινγηζζεί ν αλαβαιιφκελνο θφξνο πνπ ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη θαη λα 

γίλνπλ νη ζρεηηθέο ινγηζηηθέο εγγξαθέο. Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο είλαη 26%
10

. 

Λύζε  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα ινγηζηηθά θέξδε, ν θφξνο πνπ αλαινγεί θαη ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξηζηεί σο έμνδν είλαη: 680.000 x 26% = 176.800 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα θνξνινγηθά θέξδε, ν θφξνο πνπ αλαινγεί θαη ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξηζηεί σο ηξέρνπζα ππνρξέσζε θαη λα θαηαβιεζεί ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο 

είλαη: 540.000 x 26% = 140.400 

Παξαηεξεί ινηπφλ θαλείο, πσο ελψ ζηελ ρξήζε αλαινγεί θφξνο 176.800€, ζα 

θαηαβιεζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο 140.400€, κε ηελ δηαθνξά λα αλαβάιιεηαη γηα 

ην κέιινλ. Πξνθχπηεη ζπλεπψο, γηα ηελ εηαηξεία κηα αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε 36.400€. 

Ζ ινγηζηηθή εγγξαθή πνπ ζα δηελεξγεζεί είλαη:  

Πίλαθαο 2.13.1: Λνγηζηηθή Δγγξαθή Παξαδείγκαηνο «Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθήο 

Τπνρξέωζεο» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΗ ΠΙΣΩΗ 

Απνηειέζκαηα ρξήζεσο 

(Φφξνο  Δηζνδήκαηνο,  

έμνδν)  

 
176.800 

 

                                                           
10

 Νεγθάθεο, Υ., Θεζζαινλίθε 2015. Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξά (Δηδηθά 

Θέκαηα), ζει 244-245. 
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Αλαβαιιφκελεο 

Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο 

  
36.400 

Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο 

Τπνρξεψζεηο 

  
140.400 

Λνγηζκόο ηξέρνληνο θαη αλαβαιιόκελνπ θόξνπ 

 

Καηά ηελ είζπξαμε ησλ ηφθσλ ν ινγαξηαζκφο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο 

Τπνρξεψζεηο ζα ρξεσζεί κε ην αληίζηνηρν πνζφ, αθνχ ηφηε ζα θνξνινγεζνχλ. 

2) Μηα ινγηζηηθή νληφηεηα απφθηεζε πάγην εμνπιηζκφ ινγηζηηθήο άμηαο 1.200€ ν 

νπνίνο απνζβέλεηαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν γηα 6 έηε. ην ηέινο ηεο ηξίηεο ρξήζεο νη 

ζσξεπκέλεο ινγηζηηθέο απνζβήζεηο είλαη ίζεο κε 600€ θαη άξα ινγηζηηθή βάζε ίζε κε 

600€. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ν ζπγθεθξηκέλνο πάγηνο 

εμνπιηζκφο απνζβέλεηαη ζε 4 έηε. Καηά ζπλέπεηα ζην ηέινο ηεο ηξίηεο ινγηζηηθήο 

ρξήζεο νη θνξνινγηθέο απνζβέζεηο ηζνχληαη κε 900€ επξψ κε ζπλέπεηα ε θνξνινγηθή 

βάζε λα είλαη ίζε κε 300€
11

. 

Λύζε  

Γηα ηνλ ζθνπφ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ινγηζηηθνχ απνηειέζκαηνο ηηο επφκελεο ινγηζηηθέο 

ρξήζεηο ζα εθπέζνπλ 600€, ελψ γηα θνξνινγηθέο 300€.  

Έζησ φηη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο είλαη ζηαζεξφο θαη ίζνο κε 20% ηηο επφκελεο 

ινγηζηηθέο ρξήζεηο, ηφηε ε ινγηζηηθή νληφηεηα επηβαξχλεηαη κε αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ίζεο κε (600€ – 300€ ) x 20% = 60€.  

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζηηο κειινληηθέο ινγηζηηθέο ρξήζεηο ην θνξνινγηθφ απνηέιεζκα 

ζα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ινγηζηηθφ απνηέιεζκα θαηά ην πνζφ ησλ 300€ (600€– 

300€). 

Όηαλ ην πφζν ηνπ εμφδνπ θφξνπ ππεξβαίλεη ην πφζν ηεο ππνρξέσζεο θφξνπ 

ηφηε δεκηνπξγείηαη κηα αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε δηφηη νη πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο είλαη θνξνινγεηέεο ζην κέιινλ δειαδή ζα πξνθαιέζνπλ θνξνινγεηέα 

πνζά θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ (δεκηψλ) ζε κειινληηθέο 

ρξήζεηο θαζψο ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ζα αλαθηεζεί ή ηεο 

ππνρξέσζεο ζα δηαθαλνληζηεί. Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

ππεξβαίλεη ηε θνξνινγηθή βάζε, ηφηε ην πνζφ ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ ην φπνην ζα 

αλαθηεζεί ππεξβαίλεη ην πνζφ ην νπνίν κπνξεί λα εθπέζεη γηα θνξνινγηθνχο 

                                                           
11

 Βιεζκάο, Ο. θαη γνπξηλάθεο, Ν., Αζήλα 2016. Ζ Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία, Δθδφζεηο Ννκηθή 

Βηβιηνζήθε, ζει.49-51 
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ζθνπνχο. Απηή ε δηαθνξά ζα πξνθαιέζεη ζηηο κειινληηθέο ινγηζηηθέο ρξήζεηο κηα 

ππνρξέσζε θφξνπ πνπ ζα ππεξβαίλεη ην κειινληηθφ έμνδν θφξνπ.  

Οξηζκέλεο θνξνινγηθέο δηαθνξέο πξνθχπηνπλ φηαλ ηα  έζνδα ή έμνδα 

πεξηιακβάλνληαη ζην ινγηζηηθφ απνηέιεζκα ζε κηα πεξίνδν θαη ζην θνξνινγηθφ 

απνηέιεζκα ζε κηα άιιε πεξίνδν. 

 

 Παξαδείγκαηα Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθήο Απαίηεζεο 

1)Ζ εηαηξία «ΗΚΟ» ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 20Υ4 παξνπζηάδεη ινγηζηηθά θέξδε 

720.000€ θαη κεηά ηε ζχληαμε ηεο θαηάζηαζεο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο, ηα 

θνξνινγεηέα θέξδε ηεο είλαη 870.000€. Ζ δηαθνξά απηή αθνξά πξνζσξηλή δηαθνξά 

πνπ δεκηνπξγείηαη απφ δεδνπιεπκέλα έμνδα (αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ππέξ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ) ηα νπνία ζα εθπέζνπλ θνξνινγηθά ζε ηακεηαθή βάζε, ζα 

αλαγλσξηζηνχλ δειαδή θνξνινγηθά εθφζνλ θαηαβιεζνχλ. Να βξεζεί ν 

αλαβαιιφκελνο θφξνο πνπ ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη θαη λα γίλνπλ νη 

ζρεηηθέο ινγηζηηθέο εγγξαθέο
12

.   

Λύζε  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα:  

(α) ινγηζηηθά θέξδε, ν θφξνο πνπ αλαινγεί θαη ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί σο έμνδν 

γηα ηε ρξήζε είλαη: 720.000 x 26% = 187.200€ 

(β) θνξνινγηθά θέξδε, ν θφξνο πνπ αλαινγεί θαη ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί σο 

ηξέρνπζα ππνρξέσζε θαη λα θαηαβιεζεί ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο είλαη:  

870.000 x 26% = 226.000€. 

 

Παξαηεξεί ινηπφλ θαλείο, πσο ελψ ζηελ ρξήζε αλαινγεί θφξνο 187.200€, ε ηξέρνπζα 

ππνρξέσζε πξνο ηηο θνξνινγηθέο αξρέο είλαη 226.200€, δειαδή ζα θαηαβιεζεί 

κεγαιχηεξνο θφξνο δεκηνπξγψληαο έηζη έλα δηθαίσκα ηεο εηαηξίαο ζην κέιινλ λα 

απαηηήζεη ηε δηαθνξά. Πξνθχπηεη ζπλεπψο γηα ηελ εηαηξία κηα αλαβαιιφκελε 

θνξνινγηθή απαίηεζε, δειαδή ζα αλαγλσξίζεη έλα αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνζνχ 39.000€. 

Ζ ινγηζηηθή εγγξαθή πνπ ζα δηελεξγεζεί είλαη:  

 

                                                           
12

 Νεγθάθεο, Υ., Θεζζαινλίθε 2015. Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξά (Δηδηθά 

Θέκαηα), ζει 244-245. 
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Πίλαθαο 2.13.2: Λνγηζηηθή Δγγξαθή Παξαδείγκαηνο «Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθήο 

Απαίηεζεο» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΗ ΠΙΣΩΗ 

Απνηειέζκαηα ρξήζεσο 

(Φφξνο  Δηζνδήκαηνο, έμνδν) 

 
187.200 

 

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο                          

 
39.000 

 
 

Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο 

Τπνρξεψζεηο  

  
226.200 

Λνγηζκόο ηξέρνληνο θαη αλαβαιιόκελνπ θόξνπ 

 

Καηά ηε ρξήζε πνπ ζα θαηαβιεζνχλ νη αληίζηνηρεο εηζθνξέο θαη ζπλεπψο ζα 

αλαγλσξηζηνχλ θνξνινγηθά, νη αλαγλσξηδφκελεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο ζα ζπκςεθίζνπλ (κεηαθνξά αληηζηνίρνπ πνζνχ ζηελ πίζησζε) 

κειινληηθφ θφξν πνπ ζα πξνθχςεη απφ κειινληηθά θέξδε. 

2) Μηα ινγηζηηθή νληφηεηα απφθηεζε πάγην εμνπιηζκφ ινγηζηηθήο αμίαο 1.200€ ν 

φπνηνο απνζβήλεηαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν γηα 4 έηε. ην ηέινο ηεο ηξίηεο ρξήζεο νη 

ζσξεπκέλεο ινγηζηηθέο απνζβήζεηο είλαη φζεο κε 900€ θαη αξά ινγηζηηθή βάζε φζε 

κε 300€. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ν ζπγθεθξηκέλνο πάγηνο 

εμνπιηζκφο απνζβέλεηαη 6 έηε
13

.  

Λύζε  

Γηα ηνλ ζθνπφ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ινγηζηηθνχ απνηειέζκαηνο ηηο επφκελεο ινγηζηηθέο 

ρξήζεηο ζα εθπέζνπλ 300€ ελψ γηα θνξνινγηθέο 600€.  

Έζησ φηη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο είλαη ζηαζεξφο θαη ίζνο κε 20% ηηο επφκελεο 

ινγηζηηθέο ρξήζεηο, ηφηε ε ινγηζηηθή νληφηεηα επσθειείηαη κε αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ίζεο κε (600€ – 300€) x 20% = 60€.  

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζηηο κειινληηθέο ινγηζηηθέο ρξήζεηο ην θνξνινγηθφ απνηέιεζκα 

ζα είλαη κηθξφηεξν απφ ην ινγηζηηθφ απνηέιεζκα θαηά ην πνζφ ησλ 300€ (600€ – 

300€).  

3)Μηα ινγηζηηθή νληφηεηα πξαγκαηνπνίεζε 100€ ινγηζηηθά θέξδε. Χζηφζν γηα ηελ 

ίδηα θνξνινγηθή πεξίνδν αλαγλσξίζηεθαλ θνξνινγηθέο δεκίεο χςνπο 350€. Οη 

θνξνινγηθέο αξρέο δίδνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηε ινγηζηηθή νληφηεηα λα κεηψζεη ηα 

θνξνινγηθά θέξδε ηηο επφκελεο 4 ρξήζεηο κε ην χςνο ηεο θνξνινγηθήο δεκηάο πνπ 

θαηαγξάθεθε ηε παξνχζα ινγηζηηθή ρξήζε. 

                                                           
13

 Βιεζκάο, Ο. θαη γνπξηλάθεο, Ν., Αζήλα 2016. Ζ Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία, Δθδφζεηο Ννκηθή 

Βηβιηνζήθε, ζει.49-51 
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4)Έμνδν απφ ηφθνπο αλαγλσξίδεηαη ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο θαηαβνιήο ησλ ηφθσλ 

θαη φρη ηεο αλαγλψξηζεο ηνπο σο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εμφδνπ. 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηαλ ην πνζφ ηνπ εμφδνπ θφξνπ είλαη κηθξφηεξν απφ ην 

πνζφ ηεο ππνρξέσζεο θφξνπ ηφηε δεκηνπξγείηαη κηα αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

απαίηεζε απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο είλαη εθπεζηέεο ζην κέιινλ 

δειαδή ζα πξνθαιέζνπλ θνξνινγηθέο εμνηθνλνκήζεηο θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

θνξνινγεηέσλ θεξδψλ (δεκηψλ) ζε κειινληηθέο ρξήζεηο θαζψο ε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ζα αλαθηεζεί ή ηεο ππνρξέσζεο ζα δηαθαλνληζηεί. Γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ ε θνξνινγηθή βάζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηε 

ινγηζηηθή αμία ηνπ ηφηε ην πνζφ ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ ην νπνίν ζα αλαθηεζεί 

ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ ην νπνίν κπνξεί λα εθπέζεη γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο. Απηή 

ε δηαθνξά ζα πξνθαιέζεη ζηηο κειινληηθέο ινγηζηηθέο ρξήζεηο έλα κειινληηθφ έμνδν 

θφξνπ ην νπνίν ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο ππνρξέσζεο θφξνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν 

 

Ο ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ΦΟΡΟ ΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ 

 
3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

ηνλ παξφλ θεθάιαην αξρηθά ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα, ζηνλ ξνιφ πνπ 

δηαδξακαηίδεη ζηελ νηθνλνκία, ζηνπο θαλφλεο απφ ηνπο νπνίνπο δηέπεηαη θαζψο 

επίζεο θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ σο ζπλέπεηα ηεο 

ηειεπηαίαο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. ηελ ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ 

παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε Αλαβαιινκέλε Φνξνινγία θαη ην Γηεζλέο 

Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12 επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαζψο 

επίζεο θαη φιεο νη ζπλαθείο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο.  

 

3.2 ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ  

Σνλ ππξήλα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο απνηεινχλ νη ηξάπεδεο, πνπ έρνπλ 

παξαδνζηαθά σο θχξην ξφιν ηελ απνδνρή θαηαζέζεσλ θαη ηηο πηζηνδνηήζεηο. ην Υ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, εηαηξίεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη 

άιινη ζεζκηθνί επελδπηέο. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απαξηίδεηαη απφ ηελ θεληξηθή 

ηξάπεδα, εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη άιινπο εηδηθνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχο 

νξγαληζκνχο
14

. 

Ζ βαζηθή δηακεζνιαβεηηθή ιεηηνπξγηά ησλ ηξαπεδψλ ζπλίζηαηαη ζηελ 

δηαρείξηζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο – πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ θαηαζέζεηο θαη άιια 

ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ – ρνξεγψληαο δαλεηζκφ ζε επηρεηξήζεηο, ηδηψηεο θιπ. Ζ 

ζεκαληηθφηεηα απηήο ηεο ιεηηνπξγηάο νθείιεηαη θπξίσο ζηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ 

ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κπνξνχλ λα επηηχρνπλ θαηά ηελ ζπγθέληξσζε θαη δηαρείξηζε 

ηεο πνζφηεηαο ηνπ ρξήκαηνο θαη θαηά ηε δηαδηθαζία απφθηεζεο ησλ απαξαίηεησλ 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ δαλεηνιεπηψλ θαη δαλεηζηψλ, βειηηψλνληαο θαη ζηηο δπν 

πεξηπηψζεηο ηα θφζηε ζπλαιιαγψλ
15

.    

Ζ πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ φηαλ αλαθέξεηαη ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, 

αλαθέξεηαη ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο. Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο είλαη εθείλεο πνπ 

παξέρνπλ θπξίσο ηελ ππεξεζία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηακεζνιάβεζεο. ε απηέο 

                                                           
14

 Πξνβφπνπινο, Γ – Καπφπνπινο, Π., Αζήλα 2001. Ζ δπλακηθή ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζει 21, Δθδφζεηο Κξηηηθή       
15

 Πξνβφπνπινο, Γ – Καπφπνπινο, Π., Αζήλα 2001. Ζ δπλακηθή ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζει 22-27, Δθδφζεηο Κξηηηθή       
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απεπζχλεηαη ν πνιίηεο φηαλ ζέιεη λα θάλεη απνηακίεπζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ δηαζέηεη 

ή λα δαλεηζηεί λέα θεθάιαηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο παίδνπλ 

έλαλ αξθεηά ρξήζηκν ξφιν ζηελ νηθνλνκία, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ην θφζηνο ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαζψο επίζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ θαηαλαισηψλ. Με απιά ιφγηα νη ηξάπεδεο αγνξάδνπλ θαη 

πνπινχλ ρξήκα, δέρνληαη θαηαζέζεηο θαη δίλνπλ δάλεηα. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

νη ηξάπεδεο άξρηζαλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζε άιια πξντφληα θαη ππεξεζίεο.  

Σν βαζηθφηεξν φθεινο πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα ζε κηα νηθνλνκία, απφ ηελ 

χπαξμε ησλ ηξαπεδψλ, είλαη απηφ ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθξάδεηαη ζε κηα αχμεζε ηεο παξαγσγήο 

φπνπ κε ηελ ζεηξά ηεο θέξλεη αχμεζε ζην δηαζέζηκν εηζφδεκα αιιά θαη ζηελ 

θαηαλάισζε. Όπσο είλαη ινγηθφ δεκηνπξγείηαη κηα γεληθφηεξε αχμεζε ηεο 

θνηλσληθήο επεκεξίαο.  

Απφ ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε είλαη γλσζηφο ν νξφο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, 

δειαδή φηαλ απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ παξαγφκελσλ κνλάδσλ πξντφληνο κεηψλεηαη ην 

θαηά κνλάδα θφζηνο παξαγσγήο. Οη ηξάπεδεο δεκηνπξγνχλ κηα νιφθιεξε αγνξά 

δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ, πνπ αθφξα ηφζν ηνπο απνηακηεπηέο φζν θαη ηνπο 

δαλεηδφκελνπο. Ζ ηξάπεδα ζπγθεληξψλεη ηα δηθά ηεο θεθάιαηα καδί κε ηα δηθά καο 

θεθάιαηα θαη έηζη δεκηνπξγεί έλα δηαζέζηκν θεθάιαην γηα δαλεηζκφ. Όπσο είλαη 

θαηαλνεηφ ρσξίο ηελ δηακεζνιάβεζε ησλ ηξαπεδψλ θάηη ηέηνην ζα ήηαλ δχζθνιν λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κεηαμχ ηεο απεπζείαο ζπλελλφεζεο πιενλαζκαηηθψλ 

(απνηακηεπηέο) νληνηήησλ θαη ειιεηκκαηηθψλ (δαλεηδφκελνη) νληνηήησλ. Δπίζεο πέξα 

απφ ηελ δπζθνιία ηεο ζπλελλφεζεο, ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ην θφζηνο ζπκβάζεσο 

θαη ηα ινηπά θφζηε ζα έθαλαλ ηελ δηαδηθαζία κε ζπκθέξνπζα. 

Οη ηξάπεδεο ινηπφλ παξέρνπλ ξεπζηφηεηα ζηελ νηθνλνκία δεκηνπξγψληαο 

ρξήκα, εγγπψληαη ζηνλ θαηαζέηε φηη κπνξεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα απνζχξεη ηα 

ρξήκαηα ηνπ θαη αλαιακβάλνπλ πιήξσο ηνλ θίλδπλν θαη ηελ δηθαζηηθή δηακάρε ζηελ 

πεξίπησζε κε απνπιεξσκήο απφ ηελ κεξηά ηνπ δαλεηδφκελνπ. Οη θαηαζέζεηο 

απνηεινχλ θφζηνο γηα ηελ ηξάπεδα, ζε απηέο πιεξψλνληαη ηφθνη κε βάζε ην επηηφθην 

θαηαζέζεσλ ηεο αγνξάο. Σα έζνδα ηεο πξνθχπηνπλ απφ ηα δάλεηα πνπ εθδίδεη 

ζπκθψλα κε ην επηηφθην δαλεηζκνχ πνπ επηβάιιεη ε ηξάπεδα θαη δέρεηαη ν 

δαλεηνιήπηεο, ζηε ζχκβαζε δαλεηνδφηεζεο. Πξνθεηκέλνπ ε ηξάπεδα λα έρεη θέξδνο, 

ην θαηαζεηηθφ επηηφθην είλαη ρακειφηεξν απφ ην επηηφθην δαλεηζκνχ. Σα ειάρηζηα 

ξεπζηά δηαζέζηκα είλαη ην πνζφ απφ ηηο θαηαζέζεηο πνπ δελ δαλείδεηαη θαη παξακέλεη 
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κε ηε κνξθή κεηξεηψλ ζηα ηακεία, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθηνχλ νη θαζεκεξηλέο 

ηακεηαθέο αλάγθεο.  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο φπνπ επηθξάηεζε κηα θηιειεπζεξνπνίεζε θαη 

δηεχξπλζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε επξσπατθφ 

επίπεδν, νη ηξάπεδεο έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκία αιιά θαη ζηελ 

αλάπηπμε. Ζ αλάπηπμε είρε ζηεξηρηεί θπξίσο ζηελ θαηαλάισζε αιιά θαη ζηηο 

δεκνζηέο δαπάλεο έηζη θαη νη ηξάπεδεο επσθειήζεθαλ ηεο επθαηξίαο θαη βειηίσζαλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ‟80 κέρξη θαη ην 2009, φπνπ θαη 

μέζπαζε θξίζε, ηα απνηέιεζκα ηνπο θαη νη ζρεηηθνί δείθηεο ήηαλ ζε πνιχ θαιά 

επίπεδα.    

 

3.2.1 Ζ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα απνθαιείηαη ζπρλά σο ε ¨ηξάπεδα ησλ ηξαπεδψλ¨, πξφθεηηαη γηα 

ηελ κεηέξα ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ θαη είλαη ε ηξάπεδα πνπ παξέρεη ζε απηέο ηα 

ραξηνλνκίζκαηα θαη ην ζπλάιιαγκα πνπ ρξεηάδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα δηαθέξεη απφ ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη έρεη κηα δηαθνξεηηθή 

ιεηηνπξγηά ζηελ νηθνλνκία. Γελ έρεη σο βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηελ απνδνρή 

θαηαζέζεσλ θαη ηελ ρνξήγεζε δαλείσλ ζε ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο.  

Ζ θεληξηθή ηξάπεδα είλαη κηα ζε θάζε ρψξα , έρνληαο ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη 

αξκνδηφηεηεο. ε πεξηπηψζεηο λνκηζκαηηθψλ ελψζεσλ, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ 

επξσδψλε, νπνχ ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ θνηλφ λφκηζκα , νη ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

έρνπλ κηα Κεληξηθή Σξάπεδα. ηελ πεξίπησζε ηεο επξσδψλεο θαη ηνπ επξψ 

νλνκάδεηαη Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (European Central Bank). πγθεθξηκέλα 

γηα ηελ Διιάδα, φηαλ ζαλ ρψξα είρακε εζληθφ λφκηζκα, ηε δξαρκή, ηνλ ξφιν ηεο 

θεληξηθήο ηξάπεδαο ηνλ είρε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΣηΔ). Ζ ηξάπεδα ηεο Διιάδνο 

κεηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ επξψ, ζπλερίδεη θαλνληθά ηελ ιεηηνπξγηά ηεο, κε ηε δηαθνξά 

φηη ιεηηνπξγεί σο ππνθαηάζηεκα ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.  

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα έρεη κηα ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, πνιχ 

ζεκαληηθψλ γηα ηελ εθάζηνηε νηθνλνκία. Ο βαζηθφο ηεο ξφινο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

άζθεζε λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Δίλαη ππεχζπλε γηα ηελ έθδνζε θαη θπθινθνξία ηνπ 

εζληθνχ λνκίζκαηνο ηεο θάζε ρσξάο. Σν εθδνηηθφ ηεο πξνλφκην φπσο ιέγεηαη, δειαδή 

νη απμνκεηψζεηο ηεο πνζφηεηαο ηνπ ρξήκαηνο κέζα ζηελ νηθνλνκία επεξεάδνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Απηή ηεο ε δξαζηεξηφηεηα επεξεάδεη θαη ηελ ηηκή ηνπ 

ρξήκαηνο, δειαδή ην επηηφθην. Δίλαη ινγηθφ φηη φζν απμάλεηαη ε πξνζθνξά ηνπ 
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ρξήκαηνο ην επηηφθην κεηψλεηαη. Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα κέζσ ηνπ παξεκβαηηθνχ 

επηηνθίνπ πξνζπαζεί λα αζθήζεη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. Σν παξεκβαηηθφ επηηφθην 

είλαη ην επηηφθην κε ην νπνίν ε Κεληξηθή Σξάπεδα δαλείδεη βξαρππξφζεζκα ηηο 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο κε κε επαξθή ξεπζηφηεηα, θαη είλαη δπλαηφ λα επεξεάζεη θαη 

ηα καθξνπξφζεζκα επηηφθηα ζχκθσλα κε ηα φπνηα ιακβάλνληαη νη επελδπηηθέο 

απνθάζεηο. Δπίζεο έρεη ηελ θχξηα επζχλε γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο ηεο ρψξαο. Ζ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία είλαη ζεκαληηθή ζην δηεζλέο 

εκπφξην ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ην εκπνξηθφ ηζνδχγην. 

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα αζθεί έιεγρν θαη επνπηεία ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο. Ο 

έιεγρνο αθφξα θπξίσο ηελ απνθπγή ησλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ θαη ηελ ζηάζε ησλ 

ηξαπεδψλ πξνο ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο θαζνξίδεη θαη 

επνπηεχεη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ζχκθσλα κε ην νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο. Έλαο αθφκα ξφινο ηεο είλαη ε παξνρή ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ, δειαδή 

ελφο δηθηχνπ κε ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ κε ζθνπφ 

λα γίλνληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. Σέινο δηαζέηεη νξγαλσκέλα ηκήκαηα 

πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γχξσ απφ ηελ νηθνλνκία θαη 

ζχκθσλα κε απηά εθδίδεη ζηαηηζηηθά δειηία θαη εθζέζεηο γηα ηελ λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή πνπ αζθεί αιιά θαη ηελ γεληθή ηεο δξάζε. 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη αθφκα πην έληνλα ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο 

θξίζεο, έρεη αλνίμεη κηα ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ αλεμαξηεζία ησλ θεληξηθψλ 

ηξαπεδψλ. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο αλεμαξηεζίαο ιέλε φηη φζν ε θεληξηθή ηξάπεδα δελ 

επεξεάδεηαη θαη δελ ειέγρεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε ηφζν απνδνηηθφηεξα ζα κπνξεί λα 

αζθεί λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. Ζ αλεμαξηεζία ηεο έρεη λα θάλεη κε ηελ αλεμαξηεζία 

ησλ ζηφρσλ ηεο θαζψο επίζεο κε ηελ ιεηηνπξγηθή θαη δηνηθεηηθή αλεμαξηεζία ηεο. 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα “θφληξα” κεηαμχ νηθνλνκίαο θαη πνιηηηθήο.  

 

3.2.2 Ζ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, ιφγσ ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο, αιιά θπξίσο ιφγσ ηεο ειιεληθήο θξίζεο ζεκεηψζεθε κηα εηο βάζνο 

αλαδηάξζξσζε ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηε ζπλεπαθφινπζε 

δξαζηηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ πνπ αζθνχζαλ δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

Διιάδα. ην δηάζηεκα Γεθέκβξηνο 2007 εσο Γεθέκβξηνο 2016 νη ελ ιεηηνπξγία 

ηξάπεδεο, κέζσ ζπγρσλεχζεσλ, εμαγνξψλ θαη εμπγηάλζεσλ, κεηψζεθαλ απφ 64 ζε 39 
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ελψ απνρψξεζε ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ κε δίθηπα εμππεξέηεζεο ηεο 

πειαηείαο, εθηφο ηεο HSBC.  

ήκεξα, νη ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο θαη ε Attica Bank μεπεξλνχλ πιένλ 

αζξνηζηηθά ην 95% ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο (ζε φξνπο ελεξγεηηθνχ) 

απφ 67,7% ζην ηέινο ηνπ 2007. Παξνπζία έρνπλ, επίζεο, ε Δπελδπηηθή Σξάπεδα 

Διιάδνο, ε Aegean Baltic Bank, ε Credicom Consumer Finance, ελλέα (9) 

ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο, θαζψο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ή γξαθεία αληηπξνζσπείαο 

ηξηάληα (30) αιινδαπψλ ηξαπεδψλ (ελδεηθηηθά, Citibank, HSBC, Deutsche Bank, 

Unicredit, Bank of America, J.P.Morgan Chase Bank, DnB Bank ASA, ABN AMRO 

Bank). 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηηο 

ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε ζεκαληηθή 

ζπξξίθλσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ, ιφγσ απνκφριεπζεο θαη πψιεζεο ζπκκεηνρψλ θαη 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θπξίσο φκσο θαηαζέζεσλ, ιφγσ ηεο θξίζεο θαη ησλ 

αβεβαηνηήησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. 

 

Πίλαθαο 3.2.2.1: Βαζηθά ηνηρεία Σξαπεδώλ  

ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΡΑΠΔΕΧΝ ΠΟΟΣΗΚΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ 

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 312,4 δηζ. Δπξψ  (απφ 358,1 δηζ. ην 2008) 

χλνιν Kαηαζέζεσλ 132,1 δηζ. 

Καηαζέζεηο εγρψξησλ Ννηθνθπξηψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ 121,4 δηζ. Δπξψ  (απφ 227,6 δηζ. ην 2008) 

Γάλεηα εγρψξησλ Ννηθνθπξηψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ 195,2 δηζ. Δπξψ  

Γείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλψλ Μεηνρψλ ηεο θαηεγνξίαο 1 (CET 1) 18.1% 

Κέξδε πξν θφξσλ 249 εθαη. Δπξψ  

Με εμππεξεηνχκελα αλνίγκαηα (NPEs) 107,6 δηζ. Δπξψ (45,2%)  

Γείθηεο κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (NPLs) 38% 

Απφζεκα πξνβιέςεσλ 57,1 δηζ. Δπξψ 

Αξηζκφο Καηαζηεκάησλ 2.343 

Πξνζσπηθφ 46.615 

ΑΣΜ 6.820 
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POS 410.000 

Πεγή: Ηδηνθαηαζθεπή απφ ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην (Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, 

Αζήλα 2017, ηνηρεία ηεθκεξίσζεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηά ηνπ Διιεληθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζει 2.)
16

 

Σέζζεξηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε ζηξαηεγηθήο 

αμηνιφγεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα πνπ εθπφλεζε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ην Μάξηην 

ηνπ 2012. Απηέο θξίζεθαλ σο θαηάιιειεο γηα δεκφζηα ζηήξημε θαη θαηά αιθαβεηηθή 

ζεηξά είλαη: ε Alpha Bank, ε Eurobank, ε Δζληθή Σξάπεδα θαη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο. 

 

3.2.3 ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

 Πηζησηηθφο θίλδπλνο (credit risk)  

Δίλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ελδερφκελν , νη πειάηεο-νθεηιέηεο λα κελ 

απνπιεξψζνπλ ηηο δαλεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηα δάλεηα 

πνπ έρεη εθδψζεη ε ηξάπεδα πξνο εθείλνπο. πλήζσο απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ αδπλακίαο 

απφ ηε κεξηά ησλ νθεηιεηψλ θαη αθνξά ηφθνπο αιιά θαη αλεμφθιεην θεθάιαην. Δίλαη 

ε πην ζεκαληηθή κνξθή θηλδχλνπ γηαηί απφ ηελ κηα ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ 

απνηειεί ηνλ βαζηθφ παξάγνληα επηηπρίαο κηαο ηξάπεδαο θαη απφ ηελ άιιε κηα 

αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε κπνξεί λα επηθέξεη δεκίεο κεγάινπ κεγέζνπο.  

 Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο (liquidity risk) 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο αθνξά ηελ εμαζθάιηζε, απφ ηελ 

κεξηά ησλ ηξαπεδψλ, ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη 

ηακεηαθέο αλάγθεο ηνπο. ρεηίδεηαη κε ηελ δπλαηφηεηα ζε ξεπζηφηεηα πνπ πξέπεη λα 

έρεη κηα ηξάπεδα πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ ζηηγκή πνπ απηέο ζα γίλνπλ 

απαηηεηέο. ε πεξηφδνπο θξίζεο νπνχ ζπλνδεχνληαη απφ ζχγρπζε, απμεκέλε αλάιεςε 

θαηαζέζεσλ θαη δπζθήκηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ηξαπεδψλ θαζψο επίζεο νη αιιαγέο 

ζηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα λα 

αληηκεησπίζεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν. 

 Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο (operational risk) 

Δίλαη ν θίλδπλνο νπνχ ζρεηίδεηαη κε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηξάπεδαο θαη κπνξεί 

λα πξνέξρεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο είηε εζσηεξηθνχο είηε εμσηεξηθνχο σο πξνο 

ηελ ηξάπεδα. Δζσηεξηθνί παξάγνληεο είλαη εθείλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αλζξψπηλα 

ζθάικαηα, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη  αθνχζηα ή εθνχζηα, θαζψο επίζεο κε ηηο 

                                                           
16

 Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, Αζήλα 2017, ηνηρεία ηεθκεξίσζεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηά ηνπ 

Διιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ζει 2. 
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ζηξεβιψζεηο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ. Οη εμσηεξηθνί παξάγνληεο ζπλήζσο 

πξνέξρνληαη απφ έθηαθηα θαη ηπραία γεγνλφηα (π.ρ. ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο). Έλαο απνηειεζκαηηθφο εζσηεξηθφο έιεγρνο φπνπ αμηνινγεί ηνπο 

θηλδχλνπο θαη ζέηεη ηα θαηάιιεια ζεκεία ειέγρνπ, είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ.  

 Κίλδπλνο επηηνθίνπ (interest rate risk) 

Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο ελδερφκελεο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηνπ παζεηηθνχ  θαη ησλ απνηειεζκάησλ κηαο 

ηξάπεδαο θαη άξα θαηά ζπλέπεηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο. Ζ άζθεζε λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα θαη νη ζπλερείο αιιαγέο ζηηο ρξεκαηαγνξέο θαη 

θεθαιαηαγνξέο  είλαη νη δπν βαζηθνί παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηηο κεηαβνιέο ησλ 

επηηνθίσλ. 

 Κίλδπλνο ζπλαιιάγκαηνο (foreign exchange risk) 

Δίλαη ν θίλδπλνο γηα πηζαλέο δεκηέο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ ζε κηα ηξάπεδα απφ 

ηηο κεηαβνιέο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Χο αληηζηάζκηζε απαηηείηαη έγθαηξε 

πξφβιεςε θαη ιήςε κέηξσλ θαζψο νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο είλαη έλα ζχζηεκα 

κε έληνλεο δηαθπκάλζεηο.  

 Κίλδπλνο αγνξάο (market risk) 

Πεγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ είλαη νη κεηαβνιέο ζηελ αμία ελφο ραξηνθπιαθίνπ 

θαη αθνξά ρξεφγξαθα, ηίηινπο θαη ζπλάιιαγκα. πλδέεηαη άκεζα κε ηνλ θίλδπλν ηνπ 

επηηνθίνπ θαη ηνλ θίλδπλν ζπλαιιάγκαηνο. Μηα κεηαβνιή ζηα επηηφθηα επεξεάδεη ηελ 

αμία ησλ νκνιφγσλ θαη αληίζηνηρα κηα κεηαβνιή ζηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

επεξεάδεη ηελ αμία ησλ ηίηισλ πνπ εθθξάδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν λφκηζκα. 

 Κίλδπλνο ρψξαο (sovereign risk) 

Δμεηάδνληαη νη θίλδπλνη πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ 

θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε δαλεηδφκελε κνλάδα. 

Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο απνηεινχλ ηα 

καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία απηήο (πνζνζηφ απαζρφιεζεο, πιεζσξηζκφο, ηζνδχγην 

πιεξσκψλ, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα). Δπηπιένλ ζεκαζία δίλεηαη ζηελ 

βαζκνιφγεζε ηεο ρψξαο απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο αιιά θαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο ηνπηθέο ρξεκαηαγνξέο θαη 

θεθαιαηαγνξέο. 
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3.3 Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ – ΒΑΗΛΔΗΑ I,II,II   

Μεηά ην άλνηγκα ησλ ρξεκαηαγνξψλ, θεθαιαηαγνξψλ θαη ηεο ηξαπεδηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, κέζσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, γελλήζεθε ε αλάγθε δεκηνπξγίαο γηα 

έλα θνηλψο απνδεθηφ επνπηηθφ πιαίζην. Δπηπιένλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πεπνίζεζε 

ελίζρπζε ε ηξαπεδηθή θξίζε ηεο επνρήο νη νπνία ζπλνδεχηεθε κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο 

γεξκαληθήο ηξάπεδαο Bankhaus I.D. Herstatt θαη ηεο ακεξηθαληθήο Franklin National 

Bank of New York. πλεπψο, ζηηο 8 Οθηψβξηνπ ηνπ 1974, ζηελ πφιε Βαζηιεία ηεο 

Διβεηίαο, ζπζηάζεθε ε επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο. Ζ ίδξπζε ηεο επηηξνπήο έγηλε κε 

πξσηνβνπιία ησλ Γηνηθεηψλ ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηεο νκάδαο ησλ δέθα 

νηθνλνκηθά ηζρπξφηεξσλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ (Group of Ten) ελψ ζηελ ζεκεξηλή ηεο 

κνξθή απαξηίδεηαη απφ είθνζη επηά κέιε. Ζ νλνκαζία πξνέξρεηαη απφ ηελ νκψλπκε 

πφιε ηεο Διβεηίαο, νπνχ έρεη ηελ έδξα ηεο ε Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ θαη 

βαζίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Δπνπηεία ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

Ζ επηηξνπή ηδξχζεθε κε ζηφρν ηελ δηακφξθσζε πξνηχπσλ επνπηείαο θαη 

θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Δπνπηεχνπζα αξρή ηεο επηηξνπήο είλαη ε ηξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (Bank for 

International Settlements). θνπφο ηεο ηξάπεδαο είλαη ε πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ. Ζ επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο δελ έρεη λνκηθή 

ππφζηαζε θαη δελ απνηειεί επίζεκε επνπηηθή αξρή. Πξφθεηηαη δειαδή γηα έλα forum 

πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο ηξαπεδηθήο επνπηείαο ζε παγθφζκην επίπεδν. Δπίζεο πέξα απφ ηα δεηήκαηα ηεο 

ηξαπεδηθήο επνπηείαο έρεη σο ζθνπφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ κέζα απφ ηελ δηεζλή 

ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο, λνκηζκαηηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο. θνπφο ηεο επηηξνπήο είλαη ε πξφιεςε θαη ε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ κε 

ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξφηεηα θαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγηά ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

ρεηηθά κε ηελ έθδνζε ησλ επνπηηθψλ πξνηχπσλ θαη πξαθηηθψλ ε επηηξνπή 

ζπλήζσο ζπλεδξηάδεη ζε ηξηκεληαία βάζε, ηέζζεξηο θνξέο θάζε ρξφλν. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ εθδίδνληαη κε ηελ κνξθή εθζέζεσλ θαη 

θνηλνπνηνχληαη ζηηο εζληθέο επνπηηθέο αξρέο δειαδή ζηνπο Γηνηθεηέο ησλ θεληξηθψλ 

ηξαπεδψλ. Οη εθζέζεηο ηεο επηηξνπήο είλαη ζπκβνπιεπηηθήο θχζεο θαη δελ έρνπλ 

λνκηθή ηζρχ. Ζ επηηξνπή επηδηψθεη ηελ έγθξηζε θαη ηε δέζκεπζε ησλ Γηνηθεηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ πηνζεηήζεη ησλ επνπηηθψλ πξαθηηθψλ ζηελ πνιηηηθή ηνπο. Οη θαλφλεο 
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ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο απνηεινχλ ζηελ νπζία ηηο ζπκθσλίεο πνπ ξπζκίδνπλ 

φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο επίβιεςεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Χο εθ ηνχηνπ 

απνηεινχλ έλα πιέγκα πξνηάζεσλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο 

ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζα έπξεπε λα δνκνχληαη
17

. 

Σα επνπηηθά πξφηππα ηα νπνία εθδίδεη ε επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ζρεηίδνληαη 

θπξίσο κε ηνπο θηλδχλνπο εθείλνπο πνπ δχλαηαη λα πξνθαιέζνπλ ζπζηεκηθέο 

δηαηαξαρέο θαη αληίζηνηρα κε ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ πξφιεςεο ζρεηηθά κε ηελ 

έθζεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνπο θηλδχλνπο απηνχο. πλνπηηθά ηα 

θχξηα ζέκαηα είλαη ηα εμήο:  

 Ζ δηαρείξηζε ησλ ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ ζην ζχλνιν ηνπο, κε έκθαζε ζηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο  

 Σελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ  

 Σν βαζκφ ζπγθέληξσζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ραξηνθπιαθίνπ 

 Σε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Σελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 

 Σε δηελέξγεηα απνηειεζκαηηθψλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ 

Ζ επηηξνπή ζπλεδξίαζε γηα πξψηε θνξά ηνλ επηέκβξην ηνπ 1975. Σν 1988 

εθδφζεθε ην πξψην θαλνληζηηθφ πιαίζην επνπηείαο ηνπ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε ηελ νλνκαζία «πκθσλία ηεο Βαζηιεία I». ηφρνο ήηαλ ε 

αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κέζσ ηεο ζέζπηζεο ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ, έηζη ε επηηξνπή εηζήγαγε έλα ζχζηεκα θεθαιαηαθήο κέηξεζεο κε ηελ 

νλνκαζία Basel Capital Accord. Σν πξψην θαλνληζηηθφ πιαίζην έδσζε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζε απηή ηελ κέζνδν ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Δληνχηνηο, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο εθηίκεζεο ηνπ παξαπάλσ 

δείθηε δελ θαηάθεξε λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο εκθαλίδνληαο αξθεηέο 

αδπλακίεο θαη παξαιήςεηο νδεγψληαο ζε κε απνηειεζκαηηθή κέηξεζε.  

Σνλ Ηνχληνπ ηνπ 1999 ε Δπηηξνπή θνηλνπνίεζε ηελ πξφηαζε ηεο γηα έλα 

αλαλεσκέλν πιαίζην θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, κε 

έλαξμε εθαξκνγήο ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ 2006, εθδφζεθε ην δεχηεξν 

πιαίζην επνπηείαο κε ηελ νλνκαζία «πκθσλία ηεο Βαζηιείαο II» θαη ην νπνίν 

αληηθαηέζηεζε ηελ «πκθσλία ηεο Βαζηιείαο I». ηφρνο ηνπ πιαηζίνπ ήηαλ ε 

                                                           
17 Νεγθάθεο, Υ. θαη Σαρπλάθεο, Γ., Αζήλα 2013. χγρξνλα Θέκαηα Διεγθηηθήο & Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ, Δθδφζεηο Γηπινγξαθία. 
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βέιηηζηε απεηθφληζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνληαλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

θαη ε ζχλδεζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ κε ηνπο θηλδχλνπο απηνχο. Ζ δνκή ηνπ 

λένπ επνπηηθνχ πιαηζίνπ πεξηείρε ηξεηο θχξηνπο ππιψλεο πνπ ζηφρν είραλ, ηελ 

βειηίσζε ησλ κεζφδσλ κέηξεζεο ησλ θηλδχλσλ αιιά θαη ηελ βέιηηζηε δηαρείξηζε 

απηψλ, πξνθεηκέλνπ νη ηξάπεδεο λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο λέεο 

πξνθιήζεηο. 

 ηνλ πξψην ππιψλα γίλεηαη ν θαζνξηζκφο ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ. Πξνζδηνξίδνληαη ε κέζνδνη εθείλνη φπνπ ρξεζηκνπνηεί έλαο ηξαπεδηθφο 

νξγαληζκφο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ην επίπεδν ηνπ επνπηηθνχ θεθαιαίνπ ην 

νπνίν πξέπεη λα δηαθξαηά. Ζ δηαθξάηεζε γίλεηαη κε γλψκνλα, ηελ δπλαηφηεηα 

απνξξφθεζεο πνπ πξέπεη λα έρεη κηα ηξάπεδα, γηα ηπρφλ δεκίεο πνπ ίζσο πξνθχςνπλ 

απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλεη. Ζ Βαζηιεία I θαη II ζεσξεί έλαλ πηζησηηθφ 

νξγαληζκφ σο θεθαιαηαθά επαξθή φηαλ ην επνπηηθφ ηνπ θεθάιαην ηζνδπλακεί 

ηνπιάρηζηνλ κε ην 8% ησλ ζηαζκηζκέλσλ σο πξνο ηνλ θίλδπλν ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. ην  επνπηηθφ θεθάιαην ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θχξην θεθάιαην ( Tier1), 

απνηεινχκελν απφ ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ηα απνζεκαηηθά θαη ην ζπκπιεξσκαηηθφ 

θεθάιαην (Tier 2), απνηεινχκελν απφ πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο θαη απνζεκαηηθά 

ηα νπνία είλαη αθαλή ή πξνέξρνληαη απφ αλαπξνζαξκνγή.  

Ο δεχηεξνο ππιψλαο απφ ηελ «πκθσλία ηεο Βαζηιεία II» πξνζδηνξίδεη ηηο 

δηαδηθαζίεο επνπηηθνχ ειέγρνπ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Γίλεη βάξνο ζηελ 

πνηνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηξαπεδηθήο επνπηείαο θαη ζέηεη ηηο 

βαζηθέο αξρέο ηνπ επνπηηθνχ ειέγρνπ. θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππιψλα είλαη ε 

έθδνζε θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ πξνο ηνπο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο γηα ηελ 

εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ κεραληζκψλ επνπηείαο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Ο 

ηξίηνο ππιψλαο απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθφο ηνλ άιινλ δπν θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πξνψζεζε ηεο πεηζαξρίαο ηεο αγνξάο. θνπφο απηνχ ηνπ ππιψλα είλαη έλα 

αζθαιέζηεξν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πνπ ζα έρεη ζηελ βάζε ηνπ ηελ δηαθάλεηα, ηελ 

αμηνπηζηία θαη ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ 

επελδπηψλ. 

Ζ θξίζε ηνπ 2008, ε νπνία πξνθιήζεθε απφ ηα ελππφζεθα δάλεηα πςειήο 

επηθηλδπλφηεηαο ζηηο Ζ.Π.Α αιιά θαη απφ ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers, 

επέθεξε σο γλσζηφλ νδπλεξέο επηπηψζεηο ζην παγθνζκηνπνηεκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα, νη νπνίεο κεηαβηβάζηεθαλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. ην ζεκείν εθείλν 

έγηλαλ εκθαλείο νη αδπλακίεο θαη νη ειιείςεηο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ Βαζηιεία II, 
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μεθηλψληαο έηζη ε ζηαδηαθή αλαζεψξεζε ηνπ. Καηά ζπλέπεηα ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011, 

ζην πιαίζην Βαζηιεία III, παξνπζηάδνληαη θαλνληζηηθά πξφηππα πνπ αθνξνχλ ηελ 

θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ξεπζηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ. Πεξίνδνο έλαξμεο ηνπ λένπ 

πιαηζίνπ ζεσξείηαη ην έηνο ηνπ 2013 κε ζηαδηαθή πιήξε εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ 

κέρξη ην έηνο 2019.  

Ζ παγθφζκηα θξίζε επέθεξε κεγάιν πιήγκα ζηελ αμηνπηζηία ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη θαηέδεημε ηελ αλαγθαηφηεηα γηα κηα λέα ξπζκηζηηθή παξέκβαζε. 

Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ επελδπηψλ θαη 

ησλ ηξαπεδψλ, θαζψο επίζεο ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε θαη δηαζθάιηζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη πξνζπάζεηεο 

αλαζεψξεζεο ηνπ επνπηηθνχ πιαηζίνπ παγθνζκίσο ζήκεξα ζπληνλίδνληαη απφ ηελ 

νκάδα ησλ είθνζη πινπζηφηεξσλ ρσξψλ (G-20). ηελ νπζία ε Βαζηιεία III δελ 

απνηειεί κηα θαηλνχξγηα ζπκθσλία αιιά ζπκπιεξψλεη θαη βειηηψλεη ηελ Βαζηιεία II. 

Με θχξην ζηφρν ηελ βέιηηζηε απνξξφθεζε ησλ θξίζεσλ θαη ηελ απνηξνπή κεηάδνζεο 

ηνπο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ζπλνπηηθά νη βαζηθέο πξνζζήθεο είλαη εμήο: 

 Πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο. 

 Δηζαγσγή ηνπ Γείθηε Μφριεπζεο (leverage ratio) κε ζηφρν ηελ ζπλερή 

παξαθνινχζεζε ηεο κφριεπζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. 

 Δηζαγσγή θεθαιαηαθψλ buffers («καμηιαξηψλ»), δειαδή ηελ δηαθξάηεζε 

θεθαιαίσλ ζε πεξηφδνπο αλάθακςεο κε ζθνπφ ηελ ρξήζε ηνπο ζε πεξίνδν 

θξίζεο. 

 Μείσζε ηεο πξν-θπθιηθφηεηαο δειαδή ησλ έληνλσλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ηηο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο.  

 Δηζαγσγή δπν λέσλ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ο Γείθηεο Κάιπςεο Ρεπζηφηεηαο (LCR, Liquidity Coverage 

Ratio) ν φπνηνο πξνβιέπεη ηα επαξθή επίπεδα ξεπζηφηεηαο θαη ν Γείθηεο 

ηαζεξήο Καζαξήο Υξεκαηνδφηεζεο (NSFR, Net Stable Funding Ratio) ν 

νπνίνο δηαζθαιίδεη ηζφξξνπε δνκή ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

3.4 Ζ ΚΔΦΑΛΆΗΑΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ 

ην επίθεληξν ησλ πξνηάζεσλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ ηέζεθε ην επίπεδν ηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο θάζε ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Ζ ζσζηή θεθαιαηαθή δηαρείξηζε θαη 

ε αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ θηλδχλσλ λα εμαζθαιίδεη ηελ εμάιεηςε ηνπ ηεο 

έθζεζεο ηνπ θάζε ηδξχκαηνο. Όζν κεγαιχηεξε ε έθζεζε κηαο ηξάπεδαο ζε δηαθφξνπο 
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πηζησηηθνχο θηλδχλνπο, ηφζν κεγαιχηεξν ην χςνο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ πξέπεη λα 

δηαθαηέρεηαη σο αληηζηάζκηζκα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε θεξεγγπφηεηα ηνπ 

ηδξχκαηνο
18

. αλ ζπλέπεηα ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη ηνπ 

εληνπηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ αδπλακηψλ , φπσο πξναλαθέξζεθε, ην θεθαιαηαθφ πιαίζην 

ησλ ηξαπεδψλ βειηηψζεθε κέζσ ηνπ πιαηζίνπ ηεο Βαζηιείαο III.  

Ζ βαζηιεία ΗΗΗ θαζηέξσζε λέεο απαηήζεηο κε βαζηθφ ζηφρν ηελ πεξεηαίξσ 

ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ. πλνπηηθά νη αιιαγέο ζην 

θεθαιαηαθφ πιαίζην ηεο βαζηιείαο III ήηαλ νη εμήο:  

 Τςεινηέξα θαη πνηνηηθά ηδία θεθάιαηα  

 Δηζαγσγή απνζεκαηηθψλ θεθαιαίσλ 

 Γηαθξάηεζε θεθαιαίσλ κε απμεκέλε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο δεκηψλ 

(Tier Η) 

Ο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ρξεζηκνπνηείηαη σο βαζηθφ εξγαιείν 

πξνιεπηηθήο επνπηείαο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο απνζέκαηνο θεθαιαίσλ πνπ ζα 

απνξξνθά δεκίεο, ζα πξνζηαηεχεη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απφ ηελ ππεξβνιηθή 

αλάιεςε θηλδχλσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξνζηαηεχνληαη νη θαηαζέηεο θαη νη 

επελδπηέο. Απφ ηηο νδεγίεο ηεο Βαζηιείαο II νπνηαδήπνηε ηξάπεδα έρεη δείθηε 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ίζν κε ην 8% ηνπ ζηαζκηζκέλνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ζεσξείηαη 

επαξθψο θεθαιαηνπνηεκέλε θαη θεξέγγπα
19

.  

Ο Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (Capital Adequacy Ratio – CAR) νξίδεηαη σο: 

 

Όπνπ: 

RC: ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ Δπνπηηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ  

Credit_Risk: πξνζέγγηζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

Market_Risk: πξνζέγγηζε θηλδχλνπ αγνξάο 

Operational_Risk: πξνζέγγηζε ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ 

Απφ ηηο νδεγίεο ηεο Βαζηιείαο III δελ πξνέθπςε θάπνηα αιιαγή ζρεηηθά κε 

ηνλ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Δπήιζε φκσο ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε ζηνλ 

αξηζκεηή ηνπ θιάζκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ζχλζεζε ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ. Ζ επηηξνπή ζέιεζε ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κε 
                                                           

18
 Νεγθάθεο, Υ. θαη Σαρπλάθεο, Γ., Αζήλα 2013. χγρξνλα Θέκαηα Διεγθηηθήο & Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ, Δθδφζεηο Γηπινγξαθία. 
19

Λνπκηψηεο, Β. θαη Γηνλπζφπνπινο, Α. .Ο.Δ.Λ., Αζήλα, 2018. Δηδηθά Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο 

Λνγηζηηθήο θαη Διεγθηηθήο ησλ Σξαπεδψλ, 2
ε 

έθδνζε, Δθδφζεηο ηακνχιε. 
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ζηφρν ηελ δπλαηφηεηα πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ νη ηξάπεδεο ζρεηηθά κε ηελ 

απνξξφθεζε ησλ δεκηψλ ηνπο κέζσ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο. 

πγθεθξηκέλα ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ απνηειείηαη απφ ην άζξνηζκα 

ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (Tier 1 Capital) θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ (Σier 2 capital). Σα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα πεξηιακβάλνπλ ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην (θνηλέο κεηνρέο), δηάθνξα απνζεηηθά θαη ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο. Σα 

ζπκπιεξσκαηηθά θεθάιαηα πεξηιακβάλνπλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην (πξνλνκηνχρεο 

κεηνρέο) κε δηθαίσκα κεξίζκαηνο, νκφινγα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο θαη ηε ζεηηθή 

δηαθνξά ινγηζηηθψλ πξνβιέςεσλ θαη αλακελφκελεο δεκηάο.  

Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Βαζηιείαο III  έγηλε ν πξνζδηνξηζκφο 

ησλ αθαηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε εηζαγσγή ηνπ αληηθπθιηθνχ θεθαιαηαθνχ 

απνζέκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ, απφ 

ηα βαζηθά θεθάιαηα θνηλψλ κεηνρψλ αθαηξνχληαη ηα άπια πάγηα θαη νη ίδηεο κεηνρέο, 

θαζψο δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο δεκηψλ. Δπίζεο ζηα απνζεκαηηθά 

αλαπξνζαξκνγήο ζηελ εχινγε αμία δελ πεξηιακβάλνληαη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο 

δηαθνξέο αμίαο κε επηηνθηαθψλ πξντφλησλ. ρεηηθά κε ην αληηθπθιηθφ θεθαιαηαθφ 

απφζεκα ε επηηξνπή ηεο Βαζίιεηα III, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, πηνζέηεζε έλα πξφζζεην θεθαιαηαθφ 

απφζεκα αζθαιείαο. Αθνξά δειαδή έλα πξφζζεην θεθάιαην πνπ έρεη σο ζηφρν λα 

δηαθξαηείηαη πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απνξξνθήζεη ηηο δεκίεο θαηά ηε 

δηάξθεηα πεξηφδσλ θξίζεο. 

Ζ επηηξνπή ηεο βαζηιείαο III θαζφξηζε θαη ηα λέα πνζνηηθά φξηα ζρεηηθά κε 

ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ. Σα θπξία ζηνηρεία ησλ βαζηθψλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ (Tier 1 common equity) πξέπεη λα αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 

ηνπιάρηζηνλ 4,5% ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Σν ζχλνιν ησλ 

βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (Tier 1 Capital) πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 

ηνπιάρηζηνλ 6% ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Σν ζχλνιν ησλ 

ειαρίζησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζα ζπλερίζεη λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 8% 

ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ φπσο αλαθέξεηαη θαη πην πάλσ. Σέινο 

ζρεηηθά κε ην χςνο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζπκπεξαίλεηαη 

επαγσγηθά φηη δελ ζα επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην 2%. 
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3.5 Ζ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΟΗ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ  

Με ηελ ρξενθνπία ηεο ακεξηθαληθήο επελδπηηθήο ηξάπεδαο Lehman Brothers, ην 

2008, ζεκαηνδνηήζεθε ε θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο αθηλήησλ ζηηο ΖΠΑ, έηζη μέζπαζε 

κηα θξίζε ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Ζ εμάιεηςε ηεο θνχζθαο πξνθάιεζε ηελ ξαγδαία 

πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζηελ ελ ιφγσ 

αγνξά  ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Οη δεκίεο πνπ άξρηζαλ λα θαηαγξάθνπλ νη πηζησηηθνί 

νξγαληζκνί, αθελφο εμαηηίαο ηεο πηψζεο ησλ ηηκψλ απηψλ θαη αθεηέξνπ εμαηηίαο ηεο 

κε εμππεξέηεζεο κεγάινπ κέξνπο ησλ δαλείσλ, πνπ θαηά θχξην ιφγν είραλ ρνξεγεζεί 

γηα ηελ αγνξά αθηλήησλ, είραλ σο απνηέιεζκα ηελ θαηάξξεπζε ησλ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηνπο αμηψλ. Ζ θξίζε γξήγνξα επεξέαζε φιν ηνλ πιαλήηε, 

πξνθαιψληαο ζηαδηαθά πηψζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο θαη ησλ ηηκψλ ζε πνιιέο 

νηθνλνκίεο. Ζ πηψζε ηεο δήηεζεο, κε ηε ζεηξά ηεο, νδήγεζε ζε κείσζε ηεο 

παξαγσγήο θαη, άξα, ζε κείσζε ηνπ ΑΔΠ θαη αχμεζε ηεο αλεξγίαο. 

Ζ Διιάδα, ε Κχπξνο, ε Ηξιαλδία, ε Πνξηνγαιία θαη, ζε κηθξφηεξν βαζκφ ε 

Ηηαιία βίσζαλ κηα πνιχπιεπξε θξίζε. ηακάηεζε ε παξνρή θεθαιαίσλ απφ ηηο 

αγνξέο, ππφ ηελ έλλνηα φηη νη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ απηψλ αδπλαηνχζαλ λα 

εθδψζνπλ νκφινγα ζε έλα «ινγηθφ» επηηφθην. Σφηε, ε άληιεζε ρξεκαηνδφηεζεο απφ 

ηηο αγνξέο γηα ηηο ελ ιφγσ ρψξεο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηξηκεξή ρξεκαηνδνηηθή 

ζηήξημε, πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. Ζ πξναλαθεξφκελνη ζεζκνί παξείραλ 

ηα αλαγθαία θεθάιαηα ζηηο παξαπάλσ ρψξεο, πξνθεηκέλνπ απηέο λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο ηνπο αλάγθεο θαη λα κελ θαηαθχγνπλ ζε «άηαθηε» ρξενθνπία, 

κε «αληάιιαγκα» έλα πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαη δηαζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, ην νπνίν απνζθνπνχζε, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ, ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο πξφζβαζεο ησλ ρσξψλ απηψλ ζηηο δηεζλήο αγνξέο. 

Ζ Διιάδα πηνζέηεζε ην 2008 έλα πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο επέθηαζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαραηηίζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. Δμαηηίαο φκσο ηεο κε ζπλεηήο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ πξνεγήζεθε ηεο θξίζεο, ε ρψξα 

καο, θαηά ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο βξέζεθε κε έλαλ ηδηαίηεξα πςειφ ιφγν δεκφζηνπ 

ρξένπο πξνο ΑΔΠ. Ζ Διιάδα έιαβε ηελ πξψηε βνήζεηα ην 2010 ( Πξψην Μλεκφλην), 

ηε δεχηεξε βνήζεηα ην 2012 ( Γεχηεξν Μλεκφλην) θαη ηελ ηξίηε βνήζεηα ην 2015 ( 

Σξίην Μλεκφλην)
20

. 
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Σζαθιφγινπ, Π., Οηθνλνκίδεο, Γ., Παγνπιάηνο, Γ., Φηιηππφπνπινο, Α., 2016.  Υάξηεο Δμφδνπ απφ 

ηελ Κξίζε , Έλα λέν παξαγσγηθφ κνληέιν γηα ηελ Διιάδα. Δθδφζεηο Γηαλένζηο. 
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Απφ ην 2008 ήηαλ θαλεξφ φηη, πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη ε Διιεληθή 

νηθνλνκία, έπξεπε λα εθαξκνζηεί έλα πνιπεηέο πξφγξακκα γηα ηε κείσζε ηνπ 

δεκφζηνπ ειιείκκαηνο, ηνλ έιεγρν ηεο δπλακηθήο ηνπ ρξένπο θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εθηεηακέλσλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ. ηηο αξρέο ηνπ 2010 ε 

Διιεληθή θπβέξλεζε απεχζπλε ζηηο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη ζην ΓΝΣ αίηεκα 

ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο θαη ηνλ επφκελν κήλα ππνγξάθεθε ην Μλεκφλην 

Οηθνλνκηθψλ θαη Υξεκαηνπηζησηηθψλ Πνιηηηθψλ. Δγθαηληάζηεθε έηζη κηα πνξεία 

απφηνκεο νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, γηα λα απνθζερζεί ε ρξενθνπία θαη λα ηεζνχλ νη 

βάζεηο γηα ηελ επάλνδν ηεο νηθνλνκίαο ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο
21

.  

Σν 2012 θαη παξά ηελ αξθεηή πξνζπάζεηα πνπ είρε γίλεη, ε Διιεληθή 

νηθνλνκία πέξαζε ζε πέκπηε ρξνληά νηθνλνκηθήο χθεζεο ελψ βξίζθνληαλ θάησ απφ 

ηελ επίδξαζε ηνπ Μαθξνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο 

(ΜΠΓΠ) φπσο απηφ είρε ζπκθσλεζεί απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010. Ζ Διιεληθή 

θπβέξλεζε είρε δεζκεπηεί ζηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνγήο ζην 

πιαίζην ελφο δεχηεξνπ ρξεκαηνδνηηθνχ παθέηνπ φπσο ζπκθσλήζεθε ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 2012 θαη πεξηειάκβαλε θαη ην PSI . Ζ αλαδήηεζε εηαίξσλ γηα ηνλ θαηακεξηζκφ 

ησλ βαξψλ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βνήζεηαο έρεη ζήκεξα θέξεη ζην πξνζθήλην θαη ηνπο 

επελδπηέο -θαηφρνπο θξαηηθψλ νκνιφγσλ, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

(Private Sector Involvement – PSI) ζηελ θάιπςε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ. Ζ 

πκθσλία ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 2011 γηα κία εζεινληηθή «ήπηα» αλαδηάξζξσζε ηνπ 

ρξένπο πξνέβιεπε ηελ απνκείσζε θαηά 21% ησλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

πνπ είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο νη ηξάπεδεο. Ζ ζπκθσλία απηή, ρσξίο πνηέ λα 

πινπνηεζεί, αληηθαηαζηάζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011 απφ ηελ πηνζέηεζε κίαο 

πνιηηηθήο κεηψζεσο θαηά 50% ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ ρξένπο ζηα ρέξηα ησλ 

ηδησηψλ κε παξάιιειε παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο θαηφρνπο νκνιφγσλ ψζηε λα 

δηαηεξεζεί ν εζεινληηθφο ραξαθηήξαο ηεο ζπλαιιαγήο. Σν PSI απνηέιεζε έλα 

ζεκαληηθφ νξφζεκν γηα ηηο αγνξέο
22

. 
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Πξνβφπνπινο, Γ., Πξφινγνο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 2013. Σν ρξνληθφ ηεο κεγάιεο 

θξίζεο. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2008-2013. Γηαζέζηκν ζην 

http://www.setee.gr/images/pdf/ToXronikoKrisiTE.pdf  
22

Alpha Bank, 2012.  Σν κλεκφλην θαη ε δηάζσζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο: Αζηνρίεο ζρεδηαζκνχ θαη 

εθαξκνγήο. Ζ δηαρείξηζε θξίζεσλ ζηελ επξσδψλε: Ζ Διιεληθή πεξίπησζε. Οηθνλνκηθφ Γειηίν 117. 

Γηαζέζηκν ζην https://www.alpha.gr/files/infoanalyses/oikon_deltio_117.pdf   

http://www.setee.gr/images/pdf/ToXronikoKrisiTE.pdf
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ηα πιαίζηα ηεο απφθαζεο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 26/10/2011, 

ςεθίζηεθε ζηηο 10/2/2012, ν λ. 4046/2012
23

. χκθσλα κε ην άξζξν 1 ην Νφκνπ, 

εγθξίζεθε ην ζρέδην ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο PSI, κεηαμχ ηνπ ΔΣΥ, ηεο Δ.Δ, 

ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα παξερφηαλ 

ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε έσο 30 δηο επξψ κε ζθνπφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε κέξνπο ηεο 

εζεινληηθήο αληαιιαγήο νκνιφγσλ ηεο Διιάδαο κε επελδπηέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Σν PSI, απνηεινχζε ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο, κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία, νη  ηδηψηεο  

θάηνρνη νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζα δέρνληαλ λα επηκεθπλζεί ε 

εκεξνκελία ιήμεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νκνιφγσλ θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ κε λέα 

νκφινγα κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο θαη κηθξφηεξεο νλνκαζηηθήο αμίαο απφ ηα παιαηά. 

Ακέζσο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ  λ. 4046/2012, ζπλήιζε ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 21/2/2012 

ε  χλνδνο ηνπ Eurogroup, φπνπ  δφζεθε ην «πξάζηλν θσο», γηα ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο «θνπξέκαηνο» νκνιφγσλ ηνπ ειιεληθνχ ηδησηηθνχ ρξένπο χςνπο 206 δηο 

επξψ κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο αμίαο ηεο ηάμεο ηνπ  53,5%. 

Μεηά ηελ χλνδν ηνπ Eurogroup, ην ειιεληθφ Κνηλνβνχιην, ςήθηζε ηνλ λ. 

4050/2012 (ΦΔΚ Α 36/23.02.2012) «Καλφλεο Σξνπνπνίεζεο ηίηισλ, εθδφζεσο ή 

εγγπήζεσο ηνπ Γεκνζίνπ κε ζπκθσλία ησλ νκνινγηνχρσλ». Ο ελ ιφγσ λφκνο 

πεξηέγξαθε ηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ κεραληζκνχ ηνπ PSI ζηελ Διιάδα θαζψο 

θαη ε δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ησλ παιαηψλ, κε λέα νκφινγα. Παξάιιεια, ν 

λφκνο, πξνέβιεπε ηελ πξνζζήθε ξήηξαο αλαδηάξζξσζεο ζηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο 

έθδνζεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηφ νη αξρηθψο πξνβιεπφκελνη φξνη ησλ λέσλ 

ηίηισλ λα κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ κε απνθάζεηο νη νπνίεο ιακβάλνληαη κε 

εληζρπκέλε πιεηνςεθία ηνπ αλεμφθιεηνπ θεθαιαίνπ θαη νη νπνίεο κε απηφ ηνλ ηξφπν, 

δεζκεχνπλ θαη ηελ κεηνςεθία
24

. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα πξνθάιεζε ζεκαληηθέο απψιεηεο ζηνλ ηξαπεδηθφ 

θιάδν, ν νπνίνο θαηέγξαςε δεκίεο πνιιψλ δηζεθαηνκκπξίσλ ζηα θεθάιαηα ηνπ. Σα 
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Ν.4046/2012. Έγθξηζε ησλ ρεδίσλ ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο ( ΔΣΥ), ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη 

ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ ρεδίνπ ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη άιιεο επείγνπζεο 

δηαηάμεηο γηα ηελ κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηελ δηάζσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. ( ΦΔΚ Α 

28/14.02.2012). 
24

Σζηκπαλνχιεο Γ. Γ., (2015). Οη ξήηξεο ζπιινγηθήο δξάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαιιαγήο νκνιφγσλ 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαηά ην Ν 4050/2012 ππφ ην πξίζκα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ 

Πξσηνθφιινπ ηεο ΔΓΑ, Σηκεηηθφο Σφκνο Γξπιιεξάθε, Ννκηθή Βηβιηνζήθε. 
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πηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο, κε ηελ ζεηξά ηνπο θαη απηά απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

θξίζεο, είδαλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο λα πέθηεη θαη ηελ θεθαιαηαθή ηνπο βάζε λα 

δνθηκάδεηε. Ζ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο αθηλήησλ ε νπνία νδήγεζε ζε πνιχ πςειέο 

δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απνκείσζε δάλεησλ θαη ε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ 

ηξαπεδηθψλ κεηνρψλ είλαη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ηηο επεξέαζε ζεκαληηθά. Δπίζεο 

ηα κέηξα πνπ επηβιήζεθαλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην PSI γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο, ν απμεκέλνο πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη ε αδπλακία πξφζβαζεο ζηηο 

αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ είλαη ζπλνιηθά νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ 

ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζε αξθεηέο αλαθεθαιαηνπνίεζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, φρη κία, νχηε 2 αιιά 4 θνξέο αληηκεηψπηζαλ 

πξνβιήκαηα έιιεηςεο επάξθεηαο θεθαιαίνπ θαη ρξεηάζηεθαλ αλαθεθαιαηνπνίεζε, ηα 

έηε 2009, 2013, 2014 θαη 2015.   

ε Γηεζλέο αιιά θαη ζε Διιεληθφ επίπεδν βηψλνπκε φηη νη θπβεξλήζεηο 

θάλνπλ πξνζπάζεηεο ζσξάθηζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηεξίδνληαο ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Γηα παξάδεηγκα, ην 2013 ην ειιεληθφ δεκφζην κέζσ ηνπ 

Διιεληθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο ην νπνίν είρε ιάβεη δάλεηα 

απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (EFSF)16, θαηέβαιιε 

28,6 δηο θαη αγφξαζε πεξίπνπ ην 90% ησλ λενεθδνζέλησλ κεηνρψλ ησλ ηεζζάξσλ 

ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ (Δζληθή Σξάπεδα, Eurobank, Alpha θαη Πεηξαηψο) 

ζπκπιεξψλνληαο έηζη ηα θεθάιαηα πνπ ηνπο ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

πζηεκηθέο ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, εθείλεο νη ηξάπεδεο πνπ 

θξίζεθαλ θαηάιιειεο γηα δεκφζηα ζηήξημε. Μηα αληίζηνηρε πεξίπησζε ζηήξημεο, κε 

ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ απαξαίηεησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

επηηπγράλεηαη θαη κε ηελ ρξήζε ηεο Αλαβαιινκέλεο Φνξνινγίαο απφ ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα. 

ηελ πεξίπησζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ε πεξίπησζε ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ πνπ ππνηηκήζεθε ήηαλ ηα νκφινγα ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ησλ νπνίσλ 

ε αμία απνκεηψζεθε κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη αξθεηά ζεκαληηθή δηαθνξά 

ινγηζηηθήο βάζεο θαη θνξνινγηθήο βάζεο. Δίλαη αλαγθαίν λα δηεπθξηλίζνπκε φηη 

απηή ε κείσζε ηεο αμίαο ησλ νκνιφγσλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ζηα πιαίζηα ηνπ PSI 

δεκηνχξγεζε ινγηζηηθέο «αζπλέπεηεο» θαη ζε άιινπο ινγαξηαζκνχο, σζηφζν φκσο, 

ζηελ παξνχζα κειέηε, ζα αλαθεξζνχκε κφλν ζε απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλαγλψξηζε Αλαβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ.  
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Καηά ηνπο θαλφλεο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ νη εηαηξίεο πνπ 

δηαζέηνπλ νκφινγα ζην ραξηνθπιάθην ηνπο ζα πξέπεη λα ηα απνηηκνχλ σο 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία ηνπο. αθψο ηε κέζνδν απηή αθνινπζνχλ θαη 

νη ειιεληθέο ηξάπεδεο. Σν θνχξεκα πεξίπνπ 53,5% ησλ νκνιφγσλ ην 2012 κείσζε ηελ 

αμία απηή πεξίπνπ ζην 47,3% ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο (θνξνινγηθή βάζε) ησλ 

νκνιφγσλ απηψλ. Μειινληηθά ινηπφλ, φηαλ επέιζεη ε ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε, 

νπζηαζηηθά δειαδή ζηε ιήμε ηεο επέλδπζεο, ε Σξάπεδα ζα πάξεη ην 47% ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ νκνιφγνπ. Σν 53% ηεο αμίαο πνπ θνπξεχηεθε είλαη κηα δεκηά 

γηα ηελ Σξάπεδα θαη ζεζκνζεηεί κηα Αλαβαιιφκελε Φνξνινγηθή Απαίηεζε έλαληη 

ηνπ δεκνζίνπ. Ζ δεκηά απηή φκσο πέξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ κε 

απνηέιεζκα λα εγεξζεί ε αλάγθε αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ θαζψο θαη 

εχινγε δηαθνξά κεηαμχ θνξνινγηθνχ θαη ινγηζηηθνχ απνηειέζκαηνο.   

Ζ θνξνινγηθή δηνίθεζε απνθάζηζε λα αλαγλσξίζεη ηελ παξαπάλσ ινγηζηηθή 

δεκηά φπσο ππνινγίζηεθε απφ ηηο ηξάπεδεο κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, σο 

θνξνινγηθή δεκηά γηα ηελ νπνία θαηέζηε αλαγθαία ε ζπκπιεξσκαηηθή θνξνινγηθή 

δήισζε απφ ηελ πιεπξά ησλ ηξαπεδψλ γηα ηα πνζά απηά. ηελ πξάμε φια ηα 

παξαπάλσ έρνπλ κεγάιε ζεκαζία ηφζν γηα ηηο ηξάπεδεο φζν θαη γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία δεδνκέλνπ φηη θεθαιαηαθά ζα ππάξμεη αλάθακςε δηφηη νη ηξάπεδεο 

κπνξνχλ λα απνζβέλνπλ ζηαδηαθά ηε δεκηά πνπ ππέζηεζαλ απφ ην PSI, 

ζπκςεθίδνληαο κειινληηθφ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ 

κειινληηθά θέξδε.  

Δπίζεο, πξαθηηθά πάιη νη ηξάπεδεο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα ζπκςεθίζνπλ 

ηα θεθάιαηά ηνπο, αθφκα θη φηαλ απηά δελ είλαη πξαγκαηηθά δειαδή απνηεινχλ κηα 

απαίηεζε ε νπνία έρεη πξνθχςεη απφ κηα θαηά ηα άιια ad hoc δηαδηθαζία. Σέινο, ζα 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ρξήζε ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 12 απφ ηηο 

ηξάπεδεο (αλεμάξηεηα ηψξα απφ ην PSI) είλαη σθέιηκε δηφηη ην δηθαίσκα πνπ 

αλαιχζεθε παξαπάλσ κπνξεί λα απνηηκεζεί θαη λα πξνζκεηξεζεί θαλνληθά αιιά ππφ 

ζπλζήθεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ειιεληθψλ -θαη φρη 

κφλν- ηξαπεδψλ
25

. 

Να ζεκεησζεη φηη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ 

Πξνηχπνπ 12 νη νληφηεηεο πνπ αλαγλσξίδνπλ αλαβαιιφκελν θφξν, πξέπεη λα 

αλαγλσξίδνπλ φιεο ηηο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο. Αληίζεηα, νη 

                                                           
25

Papadeas, P., Hyz, A. & Kossieri, E., 2017. IAS Basel: The Contribution of Losses to the Banks' 

Capital Adequacy. International Journal of Business and Social Research , 17(2), pp. 21-32. 
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Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ πνπ είλαη 

ζθφδξα πηζαλφ θαη ηεθκεξησκέλν φηη ζα ππάξρνπλ θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ 

νπνίσλ νη εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε αλαγλσξίδεηαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο, ζην βαζκφ πνπ είλαη ζθφδξα πηζαλφ θαη κφλνλ φηαλ ππάξρεη 

εμαζθάιηζε, πέξαλ απφ θάζε εχινγε ακθηβνιία, φηη ζα ππάξμεη θνξνινγεηέν θέξδνο 

έλαληη ηνπ νπνίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Δμαίξεζε 

απνηειεί ε πεξίπησζε ζηελ νπνία ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε πξνθχπηεη 

απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο ζε κηα 

ζπλαιιαγή πνπ δελ αθνξά ελνπνίεζε επηρεηξήζεσλ θαη θαηά ην ρξφλν ηεο 

ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεηαη νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ απνηέιεζκα. 

Γειαδή απαηηεί ηελ θαηαρψξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ, 

φηαλ αλακέλεηαη φηη ζα ππάξρνπλ θνξνινγεηέα θέξδε απφ ηα νπνία ζα θαηαζηεί 

δπλαηή ε αμηνπνίεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο. Όηαλ κία 

επηρείξεζε έρεη παξειζφλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ, ε επηρείξεζε απηή θαηαρσξεί κία 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε κφλν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη 

επαξθείο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο ή ππάξρεη άιιε πεηζηηθή έλδεημε φηη ζα 

είλαη δηαζέζηκν επαξθέο θνξνινγεηέν θέξδνο. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο ρξεζηκνπνηήζεθε, κεηά ην θνχξεκα ησλ ειιεληθψλ 

νκνιφγσλ απφ ην PSI, ζαλ έλαο έκκεζνο ηξφπνο δεκηνπξγίαο επνπηηθψλ θεθαιαίσλ 

απφ ηηο ηξάπεδεο. Λεηηνχξγεζε αληηζηαζκηζηηθά έλαληη ησλ δεκηψλ πνπ ππέζηεζαλ, 

ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, απφ ην πξφγξακκα αληαιιαγήο νκνιφγσλ. Δλψ ηα θεθάιαηα 

απφ ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν είλαη ινγηζηηθά θεθάιαηα, νη ηξάπεδεο ππνινγίδνπλ ηα 

θεθάιαηα απφ ηνλ Αλαβαιιφκελν Φφξν ζηα επνπηηθά ηνπο θεθάιαηα. Έηζη έρνπλ 

χςηζηε ζεκαζία γηα ηηο ηξάπεδεο θαζψο ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα ζηα ζηξεο 

ηεζη ππνιφγηδε ηα ζπγθεθξηκέλα θεθάιαηα κεηψλνληαο αλάινγα ηηο φπνηεο 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο πξνέθππηαλ. 

Οη Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

θνξνινγηθέο δεκίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ην PSI θαη ηε ζπκκεηνρήο ησλ ηξαπεδψλ ζην 

πξφγξακκα επαλαγνξάο νκνιφγσλ εθδφζεσο ηνπ Έιιεληθνχ Γεκνζίνπ ην Γεθέκβξην 

ηνπ 2012 αλαγλσξίζηεθαλ σο ρξεσζηηθή δηαθνξά ζχκθσλα κε ηνπο 

Ν.4046/14.2.2012 θαη Ν.4110/23.1.2013 θαη ζρεηηθή λνκηθή γλσκάηεπζε. χκθσλα 

κε ην Ν.4110/23.1.2013, ε ελ ιφγσ ρξεσζηηθή δηαθνξά εθπίπηεη θνξνινγηθά, 
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ζηαδηαθά θαη ηζφπνζα, ζε 30 έηε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν παξέρεηαη έλα επαξθέο 

ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην ζηαδηαθφ ζπκςεθηζκφ ηεο κε θνξνινγεηέα θέξδε. 

Παξάιιεια θαη δεδνκέλνπ φηη ε πνξεία ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο δελ 

εκθάληδε βειηίσζε θαη ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα είραλ κπξνζηά ηνπο ηελ επηζεηηθή 

δηαρείξηζε ησλ θφθθηλσλ δάλεησλ, αηηήζεθαλ πξνο ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε ηελ 

επέθηαζε ζε βάζνο 20εηίαο ηεο δπλαηφηεηαο λα ζπκςεθίζνπλ κε θφξνπο ηε δεκία 

πνπ ζα ππνζηνχλ απφ ην θνχξεκα «θφθθηλσλ» δαλείσλ. Με νξαηφ ην ελδερφκελν λα 

νδεγεζνχκε ζε κηα ηέηαξηε αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ε νπνία ζα άλνηγε ηνλ δξφκν γηα ηελ θάιπςε ηνπ αλνίγκαηνο κε 

ρξήκαηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ κέζα απφ ην «θνχξεκα» ησλ νκνινγηνχρσλ θαη ησλ 

θαηαζεηψλ, ε Διιεληθή θπβέξλεζε κε εηδηθή δηάηαμε λνκνζέηεζε ηελ επέθηαζε ηνπ 

αλαβαιιφκελνπ θφξνπ ζηα 20 ρξφληα. Δηζη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

νξηζηηθή δηαγξαθή ρξεψλ νθεηιεηψλ θαη απφ ηελ πψιεζε δαλείσλ, αλαγλσξίδνληαη 

θνξνινγηθά ζηαδηαθά θαη ηζφπνζα ζε δηάζηεκα 20 εηψλ. Αληίζηνηρα εθηηκάηαη φηη  

παξέρεηαη επαξθέο ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην ζπκςεθηζκφ ηνπο κε θνξνινγεηέα 

θέξδε. 

Μηα ζεηξά λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ έδσζαλ ηελ δπλαηφηεηα ζηηο Διιεληθέο 

ηξάπεδεο, απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ 2015, λα κεηαηξέςνπλ ηηο Αλαβαιιφκελεο 

Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο (Deferred Tax Asset – DTAs) ζε Οξηζηηθέο Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο (Definitive Tax Claims – DTCs) έλαληη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 27Α ηνπ λφκνπ 4172/2013, 

φπσο απηφο αξρηθά ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4303/17.10.2014 θαη ηειηθά 

ηξνπνπνηήζεθε µε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.4340/01.11.2015, «Γηα ην πιαίζην 

αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ», νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ 

ηε ρξεσζηηθή δηαθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο «πκκεηνρή ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα ζηελ 

Αλαδηάξζξσζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο» (Private Sector Involvement - PSI) θαη απφ ηηο 

ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο θαη ινηπέο ελ γέλεη δεκίεο ιφγσ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, νη 

νπνίεο έρνπλ ινγηζζεί κέρξη ηελ 30 Ηνπλίνπ 2015, κεηαηξέπνληαη ζε νξηζηηθέο θαη 

εθθαζαξηζκέλεο απαηηήζεηο έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ. 

Δπηπιένλ κε ηνλ λφκν Ν.4465/2017, ν νπνίνο ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 29 Μαξηίνπ 

2017, ζεζπίζηεθε φηη νη Φνξνινγηθέο Πηζηψζεηο δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ηνλ θφξν 

πνπ αληηζηνηρνχζε ζηηο ζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο πνπ είραλ αλαγλσξηζηεί έσο ηηο 30 

Ηνπλίνπ 2015, κείνλ: (α) θάζε νξηζηηθή θαη εθθαζαξηζκέλε Φνξνινγηθή πίζησζε ζε 



 

79 
 

πεξίπησζε πνπ ζε κία ρξήζε πξνέθπςε ινγηζηηθή δεκία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 27Α θαη ε νπνία αθνξά ηελ αλσηέξσ ζσξεπκέλε πξφβιεςε 

(β) ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε νπνηεζδήπνηε κεηαγελέζηεξεο εηδηθέο 

πξνβιέςεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο αλσηέξσ ζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο θαη (γ) ην πνζφ 

ηνπ θφξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε εηήζηα απφζβεζε ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο ε νπνία 

αθνξά ηηο αλψηεξν πξνβιέςεηο θαη ινηπέο ελ γέλεη δεκίεο ιφγσ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

Με ηνλ ίδην λφκν εηζάγεηαη πεξίνδν απφζβεζεο 20 εηψλ γηα δεκίεο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ δηαγξαθέο δαλείσλ σο ζπλέπεηα δηαθαλνληζκνχ ή ξχζκηζεο θαη γηα νξηζηηθέο 

δεκηέο πνπ απνξξένπλ απφ πσιήζεηο δαλείσλ.   

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε, κε ην παξφλ 

άξζξν ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27 θαη 27 Α ηνπ λ. 

4172/2013 πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζηεί ν ρεηξηζκφο ηεο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθήο 

Απαίηεζεο πνπ έρεη ήδε αλαγλσξηζηεί (θαη κπνξεί ππφ πξνυπνζέζεηο λα κεηαηξαπεί 

ζε νξηζηηθή θαη εθθαζαξηζκέλε απαίηεζε) απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηηο 

νληφηεηεο πνπ επνπηεχνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ή θαηά πεξίπησζε, ηνλ 

Δληαίν Δπνπηηθφ Μεραληζκφ, κε ηξφπν ζπκβαηφ πξνο ηηο δηαγξαθέο θαη 

αλαδηαξζξψζεηο δαλείσλ νθεηιεηψλ ηνπο. Με ηε ξχζκηζε δηαζθαιίδεηαη φηη νη 

δηαγξαθέο θαη αλαδηαξζξψζεηο δαλείσλ δελ ζα νδεγήζνπλ ζε απψιεηα επνπηηθψλ 

θεθαιαίσλ θαη επηηξέπεηαη ε επίηεπμε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ ζηφρσλ αλά πηζησηηθφ 

ίδξπκα γηα κείσζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ρσξίο λα ηίζεληαη ζε θίλδπλν νη 

δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη
26

.  

πλνπηηθά ινηπφλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη επηηξέπεηαη ππφ πξνυπνζέζεηο ζηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα απφ ην 2017 θαη κεηά λα κεηαηξέςνπλ ηηο Αλαβαιιφκελεο 

Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο, πνπ πξνέξρνληαη α) ηηο δεκηέο ηνπ Private Sector Initiative 

(PSI) β) ζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο έλαληη πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί 

έσο ηηο 30 Ηνπλίνπ 2015 γ) δεκηέο απφ νξηζηηθέο δηαγξαθέο ή απφ πσιήζεηο δαλείσλ 

θαη δ) ινγηζηηθέο δηαγξαθέο, νη νπνίεο ηειηθά ζα νδεγήζνπλ ζε νξηζηηθέο δηαγξαθέο 

θαη δεκηέο απφ πψιεζε, ζε απαίηεζε (Tax Credit) έλαληη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

Όια ηα παξαπάλσ ηίζεληαη ζε ηζρχ ζε πεξίπησζε πνπ ην ινγηζηηθφ, κεηά απφ 

θφξνπο, απνηέιεζκα ηεο ρξήζεσο είλαη δεκία, ζχκθσλα µε ηηο ειεγκέλεο θαη 

εγθεθξηκέλεο απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ νηθνλνκηθέο 

                                                           
26

Σξνπνινγία ππ‟ αξηζκ. 980/142, «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4172/2013». Γηαζέζηκν ζην 

http://www.parliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/9976425.pdf  

 

http://www.parliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/9976425.pdf
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θαηαζηάζεηο. Δπηπξνζζέησο κε βάζε ην άξζξν 39 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

575/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 Ηνπλίνπ 2013 

ζρεηηθά µε ηηο απαηηήζεηο πξνιεπηηθήο επνπηείαο γηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη 

επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ)  αξηζ. 648/2012 

(Capital Requirements Regulation CRR), νη αλσηέξσ θαηεγνξίεο αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα µεηαηξαπνχλ ζε θνξνινγηθέο πηζηψζεηο 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζπληειεζηή ζηαζκίζεσο 100%, αληί λα αθαηξνχληαη απφ ηα 

Δπνπηηθά Ίδηα Κεθάιαηα.  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην φθεινο απηφ έρεη ηελ εγγχεζε ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ θάπνηα ηξάπεδα δελ θαηαθέξεη λα έρεη θεξδνθνξία ζην πξνβιεπφκελν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ίδξπκα ηεζεί ζε εθθαζάξηζε, ην δεκφζην ζα πξέπεη λα θαιχςεη ην πνζφ ηνπ 

αλαβαιιφκελνπ θφξνπ κε κεηξεηά. Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ζα 

επσθειεζνχλ απφ ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν ζα πξέπεη λα εθδψζνπλ ηίηινπο 

δηθαησκάησλ θηήζεσο θνηλψλ κεηνρψλ, ε αμία ησλ νπνίσλ ζα αληηζηνηρεί ζην 110% 

ηνπ νθέινπο απφ ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν. Σα δηθαηψκαηα απηά ζα ηα παξαρσξήζνπλ 

δσξεάλ ζην Γεκφζην, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζα κπνξεί λα ηα κεηαηξέςεη ζε 

κεηνρέο ή αθφκε θαη λα ηα πνπιήζεη, κε απηφ ηνλ ηξφπν ζε πεξίπησζε εθθαζάξηζεο ή 

πηψρεπζεο, ην Γεκφζην ζα έρεη αληηζηάζκηζκα έλαληη ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα πξέπεη 

λα θαηαβάιεη ζηηο ηξάπεδεο γηα λα θαιχςεη ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν. Δπίζεο νη 

ηξάπεδεο ππνρξενχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηζφπνζν απνζεκαηηθφ, ελψ ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπλ απφ ην Γεκφζην ηα δηθαηψκαηα θηήζεο.  

ε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ, αλ κηα ηξάπεδα 

παξνπζίαζε δεκηέο ζα είλαη ππνρξεσκέλε λα θάλεη αχμεζε θεθαιαίνπ θαηά ην 

πνζνζηφ ησλ δεκηψλ ζηα ζπλνιηθά ίδηα θεθάιαηα πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ 

αλαβαιιφκελν θφξν, ζα πξέπεη δειαδή λα πξνβεί ζηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ. Ζ 

αχμεζε ζα γίλεη ζε βάξνο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ νη νπνίνη ζα ππνζηνχλ dilution, 

θαζψο νη λέεο κεηνρέο ζα εθδνζνχλ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, ην νπνίν κπνξεί, αλ ην 

επηζπκεί, λα ηηο πνπιήζεη ζηελ αγνξά. Οη ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο έρνπλ επηζεκάλεη 

πνιιέο θνξέο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο εθζέζεηο αιιά θαη κε δειηία ηχπνπ πσο ηπρφλ 

κεηαβνιή ηνπ πιαίζηνχ, πνπ ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηε µε αλαγλψξηζε ησλ 

Αλαβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ σο θνξνινγηθή πίζησζε (tax credit), ζα 

επηθέξεη δξακαηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν 

 

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΡΑΠΔΕΧΝ 
 

4.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

ην ζεκείν απηφ ηεο εξγαζίαο ζα παξνπζηαζηεί σο κειέηε πεξίπησζεο κηα 

δηεξεχλεζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηεζζάξσλ Διιεληθψλ 

ζπζηεκηθψλ ηξάπεδσλ γηα ηε ρξήζε θαη ηελ κεηαβνιή ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ.  

Κπξίσο ζηφρνο είλαη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ξνινχ ηεο Αλαβαιινκέλεο 

Φνξνινγίαο ησλ ηξαπεδψλ θαζψο επίζεο φζσλ πεξηγξάθνληαη ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην. Δπηπιένλ κέζα απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε ζα γίλεη επθνιφηεξα 

αληηιεπηφ ην κέγεζνο ησλ Αλαβαιινκέλσλ Φνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηξαπεδψλ 

θαη ε δηαρξνληθή ηνπο κεηαβνιή. Σα δεδνκέλα ηεο δηεξεχλεζεο έρνπλ αληιεζεί απφ 

ηηο δεκνζηεπκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη αθνξνχλ ηα έηε 

2008 έσο 2018.       

Αξρηθά θαη κε ζηφρν κηα πξψηε επηζθφπεζε παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά 

ζρεηηθά νηθνλνκηθά κεγέζε καδί κε ηελ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ 

Αλαβαιινκέλσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν δείθηεο 

ηεο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθήο Απαίηεζεο πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ 

πνζνζηηαία εθθξαζκέλνο. Αθνινπζεί ν πξνζδηνξηζκφο ησλ Κάζαξσλ 

Αλαβαιινκέλσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ θαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ Αλαβαιινκέλσλ 

Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ θαη Αλαβαιινκέλσλ Φνξνινγηθψλ Τπνρξεψζεσλ. Μεηά 

απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ Κάζαξσλ Αλαβαιινκέλσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ 

παξνπζηάδεηαη ν δείθηεο ησλ Κάζαξσλ Αλαβαιινκέλσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ 

πξνο ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πνζνζηηαία εθθξαζκέλνο. Έπεηηα εληνπίδνληαη 

νη δπν θχξηεο πεγέο πξνέιεπζεο ησλ Κάζαξσλ Αλαβαιινκέλσλ Φνξνινγηθψλ 

Απαηηήζεσλ θαη  πξαγκαηνπνηείηαη ν επηκεξηζκφο ηνπο πνζνζηηαία εθθξαζκέλνο. 

Σέινο κέζα απφ ηελ ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο Correl ηνπ Excel εμεηάδεηαη ε πζρέηηζε 

(r) κεηαμχ ησλ Αλαβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ θαη ηνπ δείθηε 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ.     

 

4.2 ΥΔΣΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ ΚΑΗ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ 

Με ζηφρν κηα πξψηε επηζθφπεζε ησλ δεδνκέλσλ παξνπζηάδνληαη ζηνπ θάησζη 

πίλαθεο νη Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο θαη Τπνρξεψζεηο , ην ζχλνιν 

Δλεξγεηηθνχ θαη Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαζψο επίζεο ν Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο 
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ησλ ηξάπεδσλ. Δπηπιένλ παξαηίζεηαη δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ 

Αλαβαιινκέλσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ, κε ζθνπφ ηελ επθνιφηεξε παξνπζίαζε 

ηεο αλνδηθήο ηνπο πνξεία απφ ηελ κηα ρξήζε ζηελ άιιε, μεθηλψληαο απφ ην 2008 θαη 

θαηαιήγνληαο ην 2018.  

Χο πξψην ζπκπέξαζκα παξαηεξείηαη φηη απφ ηελ ρξήζε ηνπ 2011 νη 

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο θαη γηα ηηο ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο 

ζρεδφλ ηξηπιαζηάδνληαη, αθνινπζψληαο απφ εθεί θαη πέξα κηα αλνδηθή πνξεία ε 

νπνία θηάλεη ζε πνιχ πςειά κεγέζε. πγθεθξηκέλα ηελ ρξήζε ηνπ 2018 

θαηαγξάθνληαη Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο 5,3 δηο γηα ηελ Σξάπεδα 

Alpha, 6,6 δηο γηα ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο, 4,9 δηο γηα ηελ Δζληθή Σξάπεδα Σεο 

Διιάδνο θαη  4,9 δηο γηα ηελ Σξάπεδα Eurobank Ergasias.    

 

Πίλαθαο 4.1: Οηθνλνκηθά κεγέζε Alpha Σξάπεδα Α.Δ 

Έηνο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

 Απαηηήζεηο 

 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Τπνρξεώζεηο 

ύλνιν 

Δλεξγεηηθνύ 

ύλνιν Ηδίωλ 

Κεθαιαίωλ 

Γείθηεο 

Κεθαιαηαθήο 

Δπάξθεηαο 

2008 333.499,00 197.779,00 65.269.954,00 3.940.697,00 9,60% 

2009 293.289,00 202.492,00 69.596.047,00 5.973.359,00 13,20% 

2010 427.554,00 263.510,00 66.798.315,00 5.783.934,00 13,50% 

2011 1.466.974,00 360.993,00 59.148.045,00 1.966.248,00 9,70% 

2012 1.799.893,00 413.504,00 58.357.325,00 747.500,00 9,50% 

2013 2.788.688,00 35.160,00 73.697.267,00 8.367.735,00 16,40% 

2014 3.689.446,00 25.502,00 72.935.461,00 7.706.550,00 14,60% 

2015 4.398.176,00 20.852,00 69.296.234,00 9.054.336,00 16,80% 

2016 4.519.046,00 21.219,00 64.872.266,00 9.113.413,00 17,10% 

2017 4.330.602,00 24.997,00 60.813.025,00 9.626.691,00 18,70% 

2018 5.290.763,00 18.681,00 61.006.740,00 8.143.116,00 17,80% 

 

Γηάγξακκα 4.1: Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε Αλαβαιιόκελωλ Φνξνινγηθώλ Απαηηήζεωλ 

Alpha Σξάπεδα Α.Δ  
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Πίλαθαο 4.2: Οηθνλνκηθά κεγέζε Σξάπεδα Πεηξαηώο Α.Δ 

Έηνο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

 Απαηηήζεηο 

 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Τπνρξεώζεηο 

ύλνιν 

Δλεξγεηηθνύ 

ύλνιν Ηδίωλ 

Κεθαιαίωλ   

Γείθηεο 

Κεθαιαηαθήο 

Δπάξθεηαο 

2008 254.422,00 127.770,00 54.889.856,00 3.025.200,00 9,9% 

2009 282.652,00 140.058,00 54.279.791,00 3.614.235,00 9,8% 

2010 416.837,00 160.865,00 57.680.295,00 3.273.731,00 9,3% 

2011 1.177.992,00 46.640,00 49.352.308,00 -1.939.839,00 -5,0% 

2012 1.895.124,00 37.100,00 70.406.161,00 -2.324.307,00 9,7% 

2013 2.861.716,00 42.300,00 92.009.592,00 8.542.899,00 14,0% 

2014 4.018.745,00 37.772,00 89.289.696,00 7.322.242,00 12,5% 

2015 5.074.769,00 31.499,00 87.528.216,00 1.020.526,00 17,5% 

2016 5.318.348,00 46.061,00 81.500.534,00 9.823.738,00 17,0% 

2017 6.542.813,00 34.432,00 67.416.562,00 9.544.198,00 15,1% 

2018 6.647.000,00 32.000,00 61.880.000,00 7.506.000,00 13,65% 

 

Γηάγξακκα 4.2: Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε Αλαβαιιόκελωλ Φνξνινγηθώλ Απαηηήζεωλ 

Σξάπεδα Πεηξαηώο Α.Δ  

 

 

Πίλαθαο 4.3: Οηθνλνκηθά κεγέζε Δζληθή Σξάπεδα Σεο Διιάδνο Α.Δ 
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Έηνο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

 Απαηηήζεηο 

 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Τπνρξεώζεηο 

ύλνιν 

Δλεξγεηηθνύ 

ύλνιν Ηδίωλ 

Κεθαιαίωλ   

Γείθηεο 

Κεθαιαηαθήο 

Δπάξθεηαο 

2008 774.205,00 619.829,00 101.838.628,00 8.267.054,00 10,30% 

2009 174.218,00 137.336,00 113.394.183,00 9.827.518,00 11,30% 

2010 470.701,00 119.016,00 120.744.605,00 10.905.353,00 13,70% 

2011 1.309.609,00 62.674,00 106.731.933,00 -253.017,00 -2,60% 

2012 1.297.936,00 84.099,00 104.798.773,00 -2.042.000,00 9,20% 

2013 2.409.000,00 53.000,00 110.930.000,00 7.874.000,00 11,20% 

2014 4.024.000,00 44.000,00 115.464.000,00 10.466.000,00 13,60% 

2015 5.096.000,00 9.000,00 111.232.000,00 9.824.000,00 14,60% 

2016 5.078.000,00 6.000,00 78.531.000,00 7.587.000,00 16,30% 

2017 4.916.000,00 6.000,00 64.768.000,00 7.379.000,00 17,00% 

2018 4.909.000,00 14.000,00 65.095.000,00 5.638.000,00 16,20% 

 

Γηάγξακκα 4.3: Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε Αλαβαιιόκελωλ Φνξνινγηθώλ Απαηηήζεωλ 

Δζληθή Σξάπεδα Σεο Διιάδνο Α.Δ 

  

 

Πίλαθαο 4.4: Οηθνλνκηθά κεγέζε Σξάπεδα Eurobank Ergasias Α.Δ 

Έηνο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

 Απαηηήζεηο 

 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Τπνρξεώζεηο 

ύλνιν 

Δλεξγεηηθνύ 

ύλνιν Ηδίωλ 

Κεθαιαίωλ   

Γείθηεο 

Κεθαιαηαθήο 

Δπάξθεηαο 

2008 249.000,00 21.000,00 82.202.000,00 4.623.000,00 10,40% 

2009 389.000,00 14.000,00 84.269.000,00 6.314.000,00 12,70% 

2010 503.000,00 16.000,00 87.188.000,00 6.094.000,00 11,70% 

2011 1.726.000,00 18.000,00 76.822.000,00 875.000,00 12,00% 

2012 2.106.000,00 8.000,00 67.653.000,00 -655.000,00 11,60% 

2013 3.063.000,00 8.000,00 77.586.000,00 4.523.000,00 11,10% 

2014 3.894.000,00 22.000,00 75.518.000,00 6.304.000,00 15,60% 

2015 4.859.000,00 5.000,00 73.553.000,00 7.132.000,00 17,40% 

2016 4.929.000,00 3.000,00 66.432.000,00 7.394.000,00 17,60% 

2017 4.859.000,00 4.000,00 60.029.000,00 7.150.000,00 17,90% 

2018 4.916.000,00 4.000,00 57.984.000,00 5.031.000,00 16,70% 
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Γηάγξακκα 4.4: Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε Αλαβαιιόκελωλ Φνξνινγηθώλ Απαηηήζεωλ 

Σξάπεδα Eurobank Ergasias Α.Δ 

 

 

4.3 ΟΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

ηνπο θάησζη πίλαθεο παξνπζηάδεηαη ν δείθηεο ηεο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθήο 

Απαίηεζεο πξνο ην ζχλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ πνζνζηηαία εθθξαζκέλνο. Όπσο είλαη 

ινγηθφ ε πνξεία ηνπ δείθηε αθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ Αλαβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ 

Απαηηήζεσλ. Καηά ζπλέπεηα νη Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο ρξήζε κε 

ρξήζε απνθηνχλ νινέλα θαη κεγαιχηεξν κέξνο ζην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο 

θηάλνληαο ην 2018 ζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 8,67% γηα ηελ Σξάπεδα Alpha, 

10,74% γηα ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο, 7,54% γηα ηελ Δζληθή Σξάπεδα Σεο Διιάδνο θαη  

8,48% γηα ηελ Σξάπεδα Eurobank Ergasias. Όπσο θαίλεηαη ηα πνζνζηά απηά 

θαζηζηνχλ ηδηαίηεξν πςειφ ηνλ θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε 

ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ Αλαβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ σο ζηνηρείν 

ελεξγεηηθνχ.  

 

Πίλαθαο 4.5: Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο / ύλνιν Δλεξγεηηθνύ (%) Alpha 

Σξάπεδα Α.Δ 

Έηνο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

 Απαηηήζεηο 

ύλνιν 

Δλεξγεηηθνύ 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο / ύλνιν 

Δλεξγεηηθνύ (%) 

2008 333.499,00 65.269.954,00 0,51% 

2009 293.289,00 69.596.047,00 0,42% 

2010 427.554,00 66.798.315,00 0,64% 

2011 1.466.974,00 59.148.045,00 2,48% 

2012 1.799.893,00 58.357.325,00 3,08% 

2013 2.788.688,00 73.697.267,00 3,78% 

2014 3.689.446,00 72.935.461,00 5,06% 

2015 4.398.176,00 69.296.234,00 6,35% 
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2016 4.519.046,00 64.872.266,00 6,97% 

2017 4.330.602,00 60.813.025,00 7,12% 

2018 5.290.763,00 61.006.740,00 8,67% 
 

Πίλαθαο 4.6: Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο / ύλνιν Δλεξγεηηθνύ (%) 

Σξάπεδα Πεηξαηώο Α.Δ 

Έηνο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

 Απαηηήζεηο 

ύλνιν 

Δλεξγεηηθνύ 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο / ύλνιν 

Δλεξγεηηθνύ (%) 

2008 254.422,00 54.889.856,00 0,46% 

2009 282.652,00 54.279.791,00 0,52% 

2010 416.837,00 57.680.295,00 0,72% 

2011 1.177.992,00 49.352.308,00 2,39% 

2012 1.895.124,00 70.406.161,00 2,69% 

2013 2.861.716,00 92.009.592,00 3,11% 

2014 4.018.745,00 89.289.696,00 4,50% 

2015 5.074.769,00 87.528.216,00 5,80% 

2016 5.318.348,00 81.500.534,00 6,53% 

2017 6.542.813,00 67.416.562,00 9,71% 

2018 6.647.000,00 61.880.000,00 10,74% 

 

Πίλαθαο 4.7: Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο / ύλνιν Δλεξγεηηθνύ (%) 

Δζληθή Σξάπεδα Σεο Διιάδνο Α.Δ 

Έηνο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

 Απαηηήζεηο 

ύλνιν 

Δλεξγεηηθνύ 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο / ύλνιν 

Δλεξγεηηθνύ (%) 

2008 774.205,00 101.838.628,00 0,76% 

2009 174.218,00 113.394.183,00 0,15% 

2010 470.701,00 120.744.605,00 0,39% 

2011 1.309.609,00 106.731.933,00 1,23% 

2012 1.297.936,00 104.798.773,00 1,24% 

2013 2.409.000,00 110.930.000,00 2,17% 

2014 4.024.000,00 115.464.000,00 3,49% 

2015 5.096.000,00 111.232.000,00 4,58% 

2016 5.078.000,00 78.531.000,00 6,47% 

2017 4.916.000,00 64.768.000,00 7,59% 

2018 4.909.000,00 65.095.000,00 7,54% 
 

Πίλαθαο 4.8: Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο / ύλνιν Δλεξγεηηθνύ (%) 

Σξάπεδα Eurobank Ergasias Α.Δ 
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Έηνο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

 Απαηηήζεηο 

ύλνιν 

Δλεξγεηηθνύ 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο / ύλνιν 

Δλεξγεηηθνύ (%) 

2008 249.000,00 82.202.000,00 0,30% 

2009 389.000,00 84.269.000,00 0,46% 

2010 503.000,00 87.188.000,00 0,58% 

2011 1.726.000,00 76.822.000,00 2,25% 

2012 2.106.000,00 67.653.000,00 3,11% 

2013 3.063.000,00 77.586.000,00 3,95% 

2014 3.894.000,00 75.518.000,00 5,16% 

2015 4.859.000,00 73.553.000,00 6,61% 

2016 4.929.000,00 66.432.000,00 7,42% 

2017 4.859.000,00 60.029.000,00 8,09% 

2018 4.916.000,00 57.984.000,00 8,48% 

 

4.4 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΚΑΘΑΡΧΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΧΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ 

ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ  

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ πξαγκαηνπνηείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ Καζαξψλ 

Αλαβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ. Οη 

Καζαξέο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο, θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο, κεησκέλεο θαηά ηηο 

αληίζηνηρεο  Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο. Αξρηθά απφ ηα δεδνκέλα 

ηνπ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη νη Καζαξέο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο 

παξνπζηάδνπλ κηα ζηαδηαθά φιν θαη κεγαιχηεξε αχμεζε. Δπηπιένλ θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ζε φιεο ηηο εμεηαδφκελεο ρξήζεηο νη Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο είλαη αξθεηά πςειφηεξεο απφ ηηο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο 

Τπνρξεψζεηο.  

Σν ζπκπέξαζκα απηφ δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα 

κειινληηθνχ ζπκςεθηζκνχ κε θνξνινγεηέα θέξδε. Χο γλσζηψλ ε αλαθηεζηκφηεηα 

ησλ αλαγλσξηζκέλσλ Αλαβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Σξάπεδαο λα παξάγνπλ επαξθή κειινληηθά 

θνξνινγεηέα θέξδε πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο φηαλ νη 

ελ ιφγσ δηαθνξέο νξηζηηθνπνηεζνχλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο. Έηζη ινηπφλ απηφ 

πνπ θξίλεηαη είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ δηνηθήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ λα παξάγνπλ 

κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε, ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο πιάλν θαη νη πξνβιέςεηο 

ηνπο  πνπ πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα έσο ηε λνκηθή εθπλνή ηεο 

πεξηφδνπ εληφο ηεο νπνίαο κπνξεί λα αλαθηεζεί ε Αλαβαιιφκελε Φνξνινγηθή 
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Απαίηεζε. εκεησηέσλ φηη ηα επηρεηξεκαηηθά πιάλα ηνπο ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ 

απφ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηελ αβεβαηφηεηα πνπ πεγάδνπλ απφ ην καθξννηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο. 

 

Πίλαθαο 4.9: Καζαξέο Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο Alpha Σξάπεδα Α.Δ 

Έηνο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

 Απαηηήζεηο 

 Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Τπνρξεώζεηο 

Καζαξέο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

 Απαηηήζεηο > 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Τπνρξεώζεηο 

2008 333.499,00 197.779,00 135.720,00 TRUE 

2009 293.289,00 202.492,00 90.797,00 TRUE 

2010 427.554,00 263.510,00 164.044,00 TRUE 

2011 1.466.974,00 360.993,00 1.105.981,00 TRUE 

2012 1.799.893,00 413.504,00 1.386.389,00 TRUE 

2013 2.788.688,00 35.160,00 2.753.528,00 TRUE 

2014 3.689.446,00 25.502,00 3.663.944,00 TRUE 

2015 4.398.176,00 20.852,00 4.377.324,00 TRUE 

2016 4.519.046,00 21.219,00 4.497.827,00 TRUE 

2017 4.330.602,00 24.997,00 4.305.605,00 TRUE 

2018 5.290.763,00 18.681,00 5.272.082,00 TRUE 

    
Πίλαθαο 4.10: Καζαξέο Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο Σξάπεδα Πεηξαηώο 

Α.Δ 

Έηνο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

 Απαηηήζεηο 

 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Τπνρξεώζεηο 

Καζαξέο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

 Απαηηήζεηο > 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Τπνρξεώζεηο 

2008 254.422,00 127.770,00 126.652,00 TRUE 

2009 282.652,00 140.058,00 142.594,00 TRUE 

2010 416.837,00 160.865,00 255.972,00 TRUE 

2011 1.177.992,00 46.640,00 1.131.352,00 TRUE 

2012 1.895.124,00 37.100,00 1.858.025,00 TRUE 

2013 2.861.716,00 42.300,00 2.819.416,00 TRUE 

2014 4.018.745,00 37.772,00 3.980.972,00 TRUE 

2015 5.074.769,00 31.499,00 5.043.270,00 TRUE 

2016 5.318.348,00 46.061,00 5.272.287,00 TRUE 

2017 6.542.813,00 34.432,00 6.508.381,00 TRUE 

2018 6.647.000,00 32.000,00 6.615.000,00 TRUE 
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Πίλαθαο 4.11: Καζαξέο Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο Δζληθή Σξάπεδα Σεο 

Διιάδνο Α.Δ 

Έηνο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

 Απαηηήζεηο 

 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Τπνρξεώζεηο 

Καζαξέο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

 Απαηηήζεηο > 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Τπνρξεώζεηο 

2008 774.205,00 619.829,00 154.376,00 TRUE 

2009 174.218,00 137.336,00 36.882,00 TRUE 

2010 470.701,00 119.016,00 351.685,00 TRUE 

2011 1.309.609,00 62.674,00 1.246.935,00 TRUE 

2012 1.297.936,00 84.099,00 1.213.837,00 TRUE 

2013 2.409.000,00 53.000,00 2.356.000,00 TRUE 

2014 4.024.000,00 44.000,00 3.980.000,00 TRUE 

2015 5.096.000,00 9.000,00 5.087.000,00 TRUE 

2016 5.078.000,00 6.000,00 5.072.000,00 TRUE 

2017 4.916.000,00 6.000,00 4.910.000,00 TRUE 

2018 4.909.000,00 14.000,00 4.895.000,00 TRUE 
 

Πίλαθαο 4.12: Καζαξέο Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο Σξάπεδα Eurobank 

Ergasias Α.Δ 

Έηνο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

 Απαηηήζεηο 

 Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Τπνρξεώζεηο 

Καζαξέο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

 Απαηηήζεηο > 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Τπνρξεώζεηο 

2008 249.000,00 21.000,00 228.000,00 TRUE 

2009 389.000,00 14.000,00 375.000,00 TRUE 

2010 503.000,00 16.000,00 487.000,00 TRUE 

2011 1.726.000,00 18.000,00 1.708.000,00 TRUE 

2012 2.106.000,00 8.000,00 2.098.000,00 TRUE 

2013 3.063.000,00 8.000,00 3.055.000,00 TRUE 

2014 3.894.000,00 22.000,00 3.872.000,00 TRUE 

2015 4.859.000,00 5.000,00 4.854.000,00 TRUE 

2016 4.929.000,00 3.000,00 4.926.000,00 TRUE 

2017 4.859.000,00 4.000,00 4.855.000,00 TRUE 

2018 4.916.000,00 4.000,00 4.912.000,00 TRUE 
 

4.5 ΟΗ ΚΑΘΑΡΔ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΟ 

ΤΝΟΛΟ ΣΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

Μεηά απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ Καζαξψλ Αλαβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ 

Απαηηήζεσλ θξίλεηαη απαξαίηεην λα παξνπζηαζηεί ν δείθηεο ησλ Κάζαξσλ 
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Αλαβαιινκέλσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ σο πξνο ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ πνζνζηηαία εθθξαζκέλνο. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο θξίλεηαη αξθεηά 

ζεκαληηθφο θαζψο ηα Ίδηα Κεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ Γείθηε Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο.   

Ο ζπγθεθξηκέλνο Γείθηεο παξνπζηάδεη κηα αξθεηά πςειή κεηαβνιή απφ 

ρξήζε ζε ρξήζε θαη γηα ηηο ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο. Υαξαθηεξηζηηθά ν 

Κάζαξνο Αλαβαιιφκελνο Φφξνο ελψ αθνξνχζε ην 3,44% γηα ηελ Σξάπεδα Alpha, 

4,19% γηα ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο, 1,87% γηα ηελ Δζληθή Σξάπεδα Σεο Διιάδνο θαη 

4,93% γηα ηελ Σξάπεδα Eurobank Ergasias γηα ην έηνο 2008 κεηαβιήζεθε απμεηηθά 

ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε έθηαζε λα αθνξά ην 64,74% γηα ηελ Σξάπεδα Alpha, 88,13% 

γηα ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο, 86,82% γηα ηελ Δζληθή Σξάπεδα Σεο Διιάδνο θαη 97,63% 

γηα ηελ Σξάπεδα Eurobank Ergasias γηα ην έηνο 2018. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο είλαη πνιχ πςειφο ζε ζρέζε 

κε ηηο ππφινηπεο ηξάπεδεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν Κάζαξνο 

Αλαβαιιφκελνο Φφξνο θπκαίλεηαη ζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 9% κε 10% γηα ηηο 

ηξάπεδεο ησλ ρσξψλ ηεο Βνξείνπ Δπξψπεο θαη ζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 27% 

κε 28% γηα ηηο ηξάπεδεο ησλ ρσξψλ ηεο Ννηίνπ Δπξψπεο. Αδηακθεζβήηεηα ινηπφλ 

ηα πνζνζηά απηά θαζηζηνχλ ηδηαίηεξν πςειφ ηνλ θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλαγλψξηζε ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ Καζαξψλ Αλαβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ 

Απαηηήζεσλ σο ζηνηρείν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ.   

 

Πίλαθαο 4.13: Καζαξέο Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο / ύλνιν Ηδίωλ 

Κεθαιαίωλ (%) Alpha Σξάπεδα Α.Δ 

Έηνο 

Καζαξέο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο 

ύλνιν Ηδίωλ 

Κεθαιαίωλ   

Καζαξέο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο / ύλνιν 

Ηδίωλ Κεθαιαίωλ  (%) 

2008 135.720,00 3.940.697,00 3,44% 

2009 90.797,00 5.973.359,00 1,52% 

2010 164.044,00 5.783.934,00 2,84% 

2011 1.105.981,00 1.966.248,00 56,25% 

2012 1.386.389,00 747.500,00 185,47% 

2013 2.753.528,00 8.367.735,00 32,91% 

2014 3.663.944,00 7.706.550,00 47,54% 

2015 4.377.324,00 9.054.336,00 48,35% 

2016 4.497.827,00 9.113.413,00 49,35% 

2017 4.305.605,00 9.626.691,00 44,73% 
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2018 5.272.082,00 8.143.116,00 64,74% 
 

Γηάγξακκα 4.5: Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε Καζαξώλ Αλαβαιιόκελωλ Φνξνινγηθώλ 

Απαηηήζεωλ / ύλνιν Ηδίωλ Κεθαιαίωλ  (%) Alpha Σξάπεδα Α.Δ 

 

 

Πίλαθαο 4.14: Καζαξέο Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο / ύλνιν Ηδίωλ 

Κεθαιαίωλ (%) Σξάπεδα Πεηξαηώο Α.Δ 

Έηνο 

Καζαξέο  

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο  

Απαηηήζεηο 

ύλνιν Ηδίωλ 

Κεθαιαίωλ   

Καζαξέο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο / ύλνιν 

Ηδίωλ Κεθαιαίωλ  (%) 

2008 126.652,00 3.025.200,00 4,19% 

2009 142.594,00 3.614.235,00 3,95% 

2010 255.972,00 3.273.731,00 7,82% 

2011 1.131.352,00 -1.939.839,00 -58,32% 

2012 1.858.025,00 -2.324.307,00 -79,94% 

2013 2.819.416,00 8.542.899,00 33,00% 

2014 3.980.972,00 7.322.242,00 54,37% 

2015 5.043.270,00 1.020.526,00 494,18% 

2016 5.272.287,00 9.823.738,00 53,67% 

2017 6.508.381,00 9.544.198,00 68,19% 

2018 6.615.000,00 7.506.000,00 88,13% 
 

 

Γηάγξακκα 4.6: Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε Καζαξώλ Αλαβαιιόκελωλ Φνξνινγηθώλ 

Απαηηήζεωλ / ύλνιν Ηδίωλ Κεθαιαίωλ  (%) Σξάπεδα Πεηξαηώο Α.Δ 
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Πίλαθαο 4.15: Καζαξέο Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο / ύλνιν Ηδίωλ 

Κεθαιαίωλ (%) Δζληθή Σξάπεδα Σεο Διιάδνο Α.Δ 

Έηνο 

Καζαξέο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο 

ύλνιν Ηδίωλ 

Κεθαιαίωλ   

Καζαξέο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο / ύλνιν 

Ηδίωλ Κεθαιαίωλ  (%) 

2008 154.376,00 8.267.054,00 1,87% 

2009 36.882,00 9.827.518,00 0,38% 

2010 351.685,00 10.905.353,00 3,22% 

2011 1.246.935,00 -253.017,00 -492,83% 

2012 1.213.837,00 -2.042.000,00 -59,44% 

2013 2.356.000,00 7.874.000,00 29,92% 

2014 3.980.000,00 10.466.000,00 38,03% 

2015 5.087.000,00 9.824.000,00 51,78% 

2016 5.072.000,00 7.587.000,00 66,85% 

2017 4.910.000,00 7.379.000,00 66,54% 

2018 4.895.000,00 5.638.000,00 86,82% 
 

Γηάγξακκα 4.7: Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε Καζαξώλ Αλαβαιιόκελωλ Φνξνινγηθώλ 

Απαηηήζεωλ / ύλνιν Ηδίωλ Κεθαιαίωλ  (%) Δζληθή Σξάπεδα Σεο Διιάδνο Α.Δ 
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Πίλαθαο 4.16: Καζαξέο Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο / ύλνιν Ηδίωλ 

Κεθαιαίωλ (%) Σξάπεδα Eurobank Ergasias Α.Δ 

Έηνο 

Καζαξέο  

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο  

Απαηηήζεηο 

ύλνιν Ηδίωλ 

Κεθαιαίωλ   

Καζαξέο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο / ύλνιν 

Ηδίωλ Κεθαιαίωλ  

(%) 

2008 228.000,00 4.623.000,00 4,93% 

2009 375.000,00 6.314.000,00 5,94% 

2010 487.000,00 6.094.000,00 7,99% 

2011 1.708.000,00 875.000,00 195,20% 

2012 2.098.000,00 -655.000,00 -320,31% 

2013 3.055.000,00 4.523.000,00 67,54% 

2014 3.872.000,00 6.304.000,00 61,42% 

2015 4.854.000,00 7.132.000,00 68,06% 

2016 4.926.000,00 7.394.000,00 66,62% 

2017 4.855.000,00 7.150.000,00 67,90% 

2018 4.912.000,00 5.031.000,00 97,63% 
 

Γηάγξακκα 4.8: Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε Καζαξώλ Αλαβαιιόκελωλ Φνξνινγηθώλ 

Απαηηήζεωλ / ύλνιν Ηδίωλ Κεθαιαίωλ  (%) Σξάπεδα Eurobank Ergasias Α.Δ 
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4.6 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΚΤΡΗΧΝ ΠΖΓΧΝ ΠΡΟΔΛΔΤΔΖ  

Οη ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο έρνπλ αλαγλσξίζεη Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο 

γηα εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο ζηνλ βαζκφ πνπ ζεσξνχλ φηη είλαη 

αλαθηήζηκεο. Οη δηαθνξέο απηέο αθνξνχλ θπξίσο:  

I. Σηο δεκίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ ζην πξφγξακκα 

αληαιιαγήο νκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (PSI) θαη ζην πξφγξακκα 

επαλαγνξάο ηνπ Διιεληθνχ ρξένπο ην 2012, νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε 

θνξνινγηθή απφζβεζε μεθηλψληαο απφ ην 2012 θαη γηα 30 έηε. 

II. Σηο δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απνκείσζε δάλεησλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

ζπκςεθηζηνχλ έλαληη κειινληηθψλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. 

ηνπο θάησζη πίλαθεο εληνπίδνληαη νη δπν άλσζελ θχξηεο πεγέο πξνέιεπζεο 

ησλ Κάζαξσλ Αλαβαιινκέλσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ πνπ νη ζπζηεκηθέο 

ηξάπεδεο έρνπλ αλαγλσξίζεη θαη πξαγκαηνπνηείηαη ν επηκεξηζκφο ηνπο πνζνζηηαία 

εθθξαζκέλνο. Παξαηεξψληαο ηα δεδνκέλα απφ ηνπο πίλαθεο επηβεβαηψλεηαη ην 

γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ Καζαξψλ Αλαβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ 

πνπ έρνπλ αλαγλσξίζεη νη ηξάπεδεο πξνέξρνληαη απφ ηηο δεκίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αληαιιαγήο νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (PSI) θαη ηηο δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ απνκείσζε δάλεησλ (θφθθηλα δάλεηα). Δπηπιένλ παξαηεξείηαη φηη νη Καζαξέο 

Αλαβαιιφκελεο Απαηηήζεηο πξνεξρφκελεο απφ δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

απνκείσζε ησλ δάλεησλ είλαη κεγαιχηεξεο απφ απηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

πξφγξακκα αληαιιαγήο νκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (PSI). Αμίδεη λα ζεκεησζεί 
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φηη ην ππφινηπν πνζφ ησλ Κάζαξσλ Αλαβαιινκέλσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ 

αθνξά θπξίσο κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκίεο. 

 

Πίλαθαο 4.17: Πξνζδηνξηζκόο ηωλ Κύξηωλ Πεγώλ Πξνέιεπζεο Alpha Σξάπεδα Α.Δ 

Έηνο 

Καζαξέο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο 

Καζαξέο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο 

Από Γάλεηα θαη 

Απαηηήζεηο  

Καηά Πειαηώλ 

Καζαξέο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο 

Από 

Απνκείωζε 

Οκνιόγωλ 

Διιεληθνύ 

Γεκνζίνπ 

(PSI) 

Δπηκεξηζκόο 

Καζαξώλ 

Αλαβαιιόκελωλ 

Φνξνινγηθώλ 

Απαηηήζεωλ Από 

Γάλεηα θαη 

Απαηηήζεηο Καηά 

Πειαηώλ 

Δπηκεξηζκόο 

Καζαξώλ 

Αλαβαιιόκελωλ 

Φνξνινγηθώλ 

Απαηηήζεωλ Από 

Απνκείωζε 

Οκνιόγωλ 

Διιεληθνύ 

Γεκνζίνπ (PSI) 

2008 135.720,00 44.326,00 0,00 32,66% 0,00% 

2009 90.797,00 9.067,00 0,00 9,99% 0,00% 

2010 164.044,00 88.027,00 0,00 53,66% 0,00% 

2011 1.105.981,00 155.404,00 957.502,00 14,05% 86,57% 

2012 1.386.389,00 501.694,00 811.773,00 36,19% 58,55% 

2013 2.753.528,00 1.651.129,00 1.118.479,00 59,96% 40,62% 

2014 3.663.944,00 1.636.632,00 1.078.533,00 44,67% 29,44% 

2015 4.377.324,00 2.334.547,00 1.158.424,00 53,33% 26,46% 

2016 4.497.827,00 2.479.024,00 1.113.870,00 55,12% 24,76% 

2017 4.305.605,00 2.569.971,00 1.084.481,00 59,69% 25,19% 

2018 5.272.082,00 2.794.987,00 1.762.420,00 53,01% 33,43% 
 

Γηάγξακκα 4.9: Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε Καζαξώλ Αλαβαιιόκελωλ Φνξνινγηθώλ 

Απαηηήζεωλ Από Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο Καηά Πειαηώλ Alpha Σξάπεδα Α.Δ  

 
 

Γηάγξακκα 4.10: Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε Καζαξώλ Αλαβαιιόκελωλ Φνξνινγηθώλ 

Απαηηήζεωλ Από Απνκείωζε Οκνιόγωλ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ (PSI) Alpha Σξάπεδα Α.Δ 
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Πίλαθαο 4.18: Πξνζδηνξηζκόο ηωλ Κύξηωλ Πεγώλ Πξνέιεπζεο Σξάπεδα Πεηξαηώο Α.Δ 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 4.11: Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε Καζαξώλ Αλαβαιιόκελωλ Φνξνινγηθώλ 

Απαηηήζεωλ Από Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο Καηά Πειαηώλ Σξάπεδα Πεηξαηώο Α.Δ  

Έηνο 

Καζαξέο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο 

Καζαξέο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο 

Από Γάλεηα θαη 

Απαηηήζεηο  

Καηά Πειαηώλ 

Καζαξέο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο 

Από 

Απνκείωζε 

Οκνιόγωλ 

Διιεληθνύ 

Γεκνζίνπ (PSI) 

Δπηκεξηζκόο 

Καζαξώλ 

Αλαβαιιόκελωλ 

Φνξνινγηθώλ 

Απαηηήζεωλ Από 

Γάλεηα θαη 

Απαηηήζεηο Καηά 

Πειαηώλ 

Δπηκεξηζκόο 

Καζαξώλ 

Αλαβαιιόκελωλ 

Φνξνινγηθώλ 

Απαηηήζεωλ Από 

Απνκείωζε 

Οκνιόγωλ 

Διιεληθνύ 

Γεκνζίνπ (PSI) 

2008 126.652,00 12.964,00 0,00 10,24% 0,00% 

2009 142.594,00 27.818,00 0,00 19,51% 0,00% 

2010 255.972,00 96.596,00 0,00 37,74% 0,00% 

2011 1.131.352,00 309.962,00 654.066,00 27,40% 57,81% 

2012 1.858.025,00 679.701,00 1.018.960,00 36,58% 54,84% 

2013 2.819.416,00 1.535.463,00 1.316.821,00 54,46% 46,71% 

2014 3.980.972,00 2.276.061,00 1.336.926,00 57,17% 33,58% 

2015 5.043.270,00 2.907.384,00 1.436.019,00 57,65% 28,47% 

2016 5.272.287,00 2.977.389,00 1.380.851,00 56,47% 26,19% 

2017 6.508.381,00 4.350.623,00 1.325.683,00 66,85% 20,37% 

2018 6.615.000,00 4.771.000,00 1.271.000,00 72,12% 19,21% 
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Γηάγξακκα 4.12: Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε Καζαξώλ Αλαβαιιόκελωλ Φνξνινγηθώλ 

Απαηηήζεωλ Από Απνκείωζε Οκνιόγωλ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ (PSI) Σξάπεδα Πεηξαηώο 

A.E 

   
 

Πίλαθαο 4.19: Πξνζδηνξηζκόο ηωλ Κύξηωλ Πεγώλ Πξνέιεπζεο Δζληθή Σξάπεδα Σεο 

Διιάδνο Α.Δ 

Έηνο 

Καζαξέο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο 

Καζαξέο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο 

Από Γάλεηα 

θαη Απαηηήζεηο  

Καηά Πειαηώλ 

Καζαξέο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο 

Από 

Απνκείωζε 

Οκνιόγωλ 

Διιεληθνύ 

Γεκνζίνπ 

(PSI) 

Δπηκεξηζκόο 

Καζαξώλ 

Αλαβαιιόκελωλ 

Φνξνινγηθώλ 

Απαηηήζεωλ Από 

Γάλεηα θαη 

Απαηηήζεηο Καηά 

Πειαηώλ 

Δπηκεξηζκόο 

Καζαξώλ 

Αλαβαιιόκελωλ 

Φνξνινγηθώλ 

Απαηηήζεωλ Από 

Απνκείωζε 

Οκνιόγωλ 

Διιεληθνύ 

Γεκνζίνπ (PSI) 
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2008 154.376,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

2009 36.882,00 -102.147,00 0,00 -276,96% 0,00% 

2010 351.685,00 -70.247,00 0,00 -19,97% 0,00% 

2011 1.246.935,00 228.666,00 664.540,00 18,34% 53,29% 

2012 1.213.837,00 124.877,00 709.502,00 10,29% 58,45% 

2013 2.356.000,00 -33.000,00 2.027.000,00 -1,40% 86,04% 

2014 3.980.000,00 1.370.000,00 1.888.000,00 34,42% 47,44% 

2015 5.087.000,00 2.515.000,00 2.386.000,00 49,44% 46,90% 

2016 5.072.000,00 2.612.000,00 2.294.000,00 51,50% 45,23% 

2017 4.910.000,00 2.702.000,00 2.202.000,00 55,03% 44,85% 

2018 4.895.000,00 2.797.000,00 2.110.000,00 57,14% 43,11% 
 

 

Γηάγξακκα 4.13: Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε Καζαξώλ Αλαβαιιόκελωλ Φνξνινγηθώλ 

Απαηηήζεωλ Από Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο Καηά Πειαηώλ Δζληθή Σξάπεδα Σεο Διιάδνο 

Α.Δ  

 

 

Γηάγξακκα 4.14: Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε Καζαξώλ Αλαβαιιόκελωλ Φνξνινγηθώλ 

Απαηηήζεωλ Από Απνκείωζε Οκνιόγωλ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ (PSI) Δζληθή Σξάπεδα 

Σεο Διιάδνο Α.Δ 
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Πίλαθαο 4.20: Πξνζδηνξηζκόο ηωλ Κύξηωλ Πεγώλ Πξνέιεπζεο Σξάπεδα Eurobank 

Ergasias Α.Δ 

Έηνο 

Καζαξέο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο 

Καζαξέο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο 

Από Γάλεηα 

θαη Απαηηήζεηο  

Καηά Πειαηώλ 

Καζαξέο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο 

Από 

Απνκείωζε 

Οκνιόγωλ 

Διιεληθνύ 

Γεκνζίνπ 

(PSI) 

Δπηκεξηζκόο 

Καζαξώλ 

Αλαβαιιόκελωλ 

Φνξνινγηθώλ 

Απαηηήζεωλ Από 

Γάλεηα θαη 

Απαηηήζεηο Καηά 

Πειαηώλ 

Δπηκεξηζκόο 

Καζαξώλ 

Αλαβαιιόκελωλ 

Φνξνινγηθώλ 

Απαηηήζεωλ Από 

Απνκείωζε 

Οκνιόγωλ 

Διιεληθνύ 

Γεκνζίνπ (PSI) 

2008 228.000,00 94.000,00 0,00 41,23% 0,00% 

2009 375.000,00 205.000,00 0,00 54,67% 0,00% 

2010 487.000,00 311.000,00 0,00 63,86% 0,00% 

2011 1.708.000,00 407.000,00 1.202.000,00 23,83% 70,37% 

2012 2.098.000,00 754.000,00 1.001.000,00 35,94% 47,71% 

2013 3.055.000,00 1.234.000,00 1.256.000,00 40,39% 41,11% 

2014 3.872.000,00 1.980.000,00 1.211.000,00 51,14% 31,28% 

2015 4.854.000,00 2.810.000,00 1.302.000,00 57,89% 26,82% 

2016 4.926.000,00 3.121.000,00 1.251.000,00 63,36% 25,40% 

2017 4.855.000,00 3.011.000,00 1.201.000,00 62,02% 24,74% 

2018 4.912.000,00 3.132.000,00 1.151.000,00 63,76% 23,43% 
 

 

Γηάγξακκα 4.15: Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε Καζαξώλ Αλαβαιιόκελωλ Φνξνινγηθώλ 

Απαηηήζεωλ Από Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο Καηά Πειαηώλ Σξάπεδα Eurobank Ergasias 

Α.Δ 

 
 
Γηάγξακκα 4.16: Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε Καζαξώλ Αλαβαιιόκελωλ Φνξνινγηθώλ 

Απαηηήζεωλ Από Απνκείωζε Οκνιόγωλ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ (PSI) Σξάπεδα Eurobank 

Ergasias Α.Δ 
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4.7 ΤΥΔΣΗΖ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΜΔ 

ΓΔΗΚΣΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ 

ε απηφ ην ζεκείν κέζα απφ ηελ ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο Correl ηνπ Excel εμεηάδεηαη 

ε πζρέηηζε (r) κεηαμχ ησλ Αλαβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ θαη ηνπ 

Γείθηε Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ. 

Ζ ζπλάξηεζε δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:  

 
 

r: πζρέηηζε  

x: Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία  

y: Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο  

xκ θαη yκ: Οη Μέζνη Όξνη ησλ ηηκψλ x θαη y  

ηε ζπλέρεηα ζα εμεηαζηεί ην είδνο ζπζρέηηζεο ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ην  

πξφζεκν ηεο ζπλάξηεζεο. πγθεθξηκέλα αλ ην πξφζεκν είλαη ζεηηθφ ηφηε ππάξρεη  

ζεηηθή ζπζρέηηζε θαη ηα κεγέζε θηλνχληαη αλάινγα, ελψ αληίζεηα κε αξλεηηθφ  

πξφζεκν έρνπκε αξλεηηθή ζπζρέηηζε θαη ηα κεγέζε θηλνχληαη αληηζηξφθσο αλάινγα.  

Δπηπιένλ ζα εμεηαζηεί θαη ε έληαζε ζπζρέηηζεο ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην εχξνο ηεο  

ζπλάξηεζεο Correl ε νπνία θηλείηαη ζε απφιπηεο ηηκέο ζην απφ 0 έσο 1.  

Αλαιπηηθά φηαλ :  

 

 r = 0 ηφηε δελ ππάξρεη θαζφινπ ζπζρέηηζε  
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 0.10 ≤ r ≤ 0.40 ηφηε ε έληαζε είλαη κηθξή  

 0.41 ≤ r ≤ 0.60 ηφηε ε έληαζε είλαη κέηξηα  

 0.61 ≤ r ≤ 0.80 ηφηε ε έληαζε είλαη δπλαηή  

 0.81 ≤ r ≤ 0.90 ηφηε ε έληαζε είλαη πνιχ δπλαηή  

  r = 1 ηφηε έρνπκε απφιπηε ζπζρέηηζε  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηνπο 

πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, πξνθχπηεη ζεηηθφ πξφζεκν θαη άξα ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ Αλαβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ θαη ηνπ Γείθηε Κεθαιαηαθήο 

Δπάξθεηαο ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα δπν κεγέζε 

θηλνχληαη αλάινγα δειαδή φηαλ απμάλνληαη νη Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο απμάλεηαη θαη ν Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ.  ρεηηθά 

κε ηελ έληαζε ηεο ζπζρέηηζεο ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε Σξάπεδα Eurobank 

Ergasia παξνπζηάδεη κηα πνιχ δπλαηή έληαζε κε r = 0,88. Αθνινπζνχλ νη  Alpha 

Σξάπεδα θαη Σξάπεδα Πεηξαηψο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ  δπλαηή έληαζε κε r = 0,80 

θαη r = 0,61 αληίζηνηρα. Σέινο ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο παξνπζηάδεη κέηξηα 

έληαζε κε r = 0,58. 

 

Πίλαθαο 4.21: πζρέηηζε Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθήο Απαίηεζεο Με Γείθηεο 

Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο Alpha Σξάπεδα Α.Δ 

Έηνο 

Γείθηεο 

Κεθαιαηαθήο 

Δπάξθεηαο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

 Απαηηήζεηο πζρέηηζε r  

2008 9,60% 333.499,00 

0,80 

2009 13,20% 293.289,00 

2010 13,50% 427.554,00 

2011 9,70% 1.466.974,00 

2012 9,50% 1.799.893,00 

2013 16,40% 2.788.688,00 

2014 14,60% 3.689.446,00 

2015 16,80% 4.398.176,00 

2016 17,10% 4.519.046,00 

2017 18,70% 4.330.602,00 

2018 17,80% 5.290.763,00 

 

Πίλαθαο 4.22: πζρέηηζε Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθήο Απαίηεζεο Με Γείθηεο 

Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο Σξάπεδα Πεηξαηώο Α.Δ 
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Έηνο 

Γείθηεο 

Κεθαιαηαθήο 

Δπάξθεηαο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

 Απαηηήζεηο πζρέηηζε r  

2008 9,9% 254.422,00 

0,61 

2009 9,8% 282.652,00 

2010 9,3% 416.837,00 

2011 -5,0% 1.177.992,00 

2012 9,7% 1.895.124,00 

2013 14,0% 2.861.716,00 

2014 12,5% 4.018.745,00 

2015 17,5% 5.074.769,00 

2016 17,0% 5.318.348,00 

2017 15,1% 6.542.813,00 

2018 13,65% 6.647.000,00 

 

Πίλαθαο 4.23: πζρέηηζε Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθήο Απαίηεζεο Με Γείθηεο 

Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο Δζληθή Σξάπεδα Σεο Διιάδνο Α.Δ 

Έηνο 

Γείθηεο 

Κεθαιαηαθήο 

Δπάξθεηαο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

 Απαηηήζεηο πζρέηηζε r  

2008 10,30% 774.205,00 

0,58 

2009 11,30% 174.218,00 

2010 13,70% 470.701,00 

2011 -2,60% 1.309.609,00 

2012 9,20% 1.297.936,00 

2013 11,20% 2.409.000,00 

2014 13,60% 4.024.000,00 

2015 14,60% 5.096.000,00 

2016 16,30% 5.078.000,00 

2017 17,00% 4.916.000,00 

2018 16,20% 4.909.000,00 

 

Πίλαθαο 4.24: πζρέηηζε Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθήο Απαίηεζεο Με Γείθηεο 

Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο Σξάπεδα Eurobank Ergasias Α.Δ 

Έηνο 

Γείθηεο 

Κεθαιαηαθήο 

Δπάξθεηαο 

Αλαβαιιόκελεο 

Φνξνινγηθέο 

 Απαηηήζεηο πζρέηηζε r  

2008 10,40% 249.000,00 

0,88 

2009 12,70% 389.000,00 

2010 11,70% 503.000,00 

2011 12,00% 1.726.000,00 

2012 11,60% 2.106.000,00 

2013 11,10% 3.063.000,00 

2014 15,60% 3.894.000,00 

2015 17,40% 4.859.000,00 
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2016 17,60% 4.929.000,00 

2017 17,90% 4.859.000,00 

2018 16,70% 4.916.000,00 

 

 

4.8 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ  
Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ Αλαβαιιφκελνπ Φφξνπ ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ 

πξνθχπηεη φηη ε Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο θηάλνπλ ζε πνιχ πςειά 

κεγέζε. Καηαιακβάλνπλ κεγάιν κέξνο ηνπ πλφινπ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ησλ Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ ηνπο, θαζηζηψληαο ηδηαίηεξα πςειφ ηνλ θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

δξακαηηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζα επηθέξεη ζηελ θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα, κία ηπρφλ 

κεηαβνιή ηνπ πιαίζηνχ, πνπ ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηε µε αλαγλψξηζε ησλ 

Αλαβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ σο θνξνινγηθή πίζησζε (tax credit). 

Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ζε φιεο ηηο εμεηαδφκελεο ρξήζεηο νη 

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο είλαη αξθεηά πςειφηεξεο απφ ηηο 

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο θάηη ην νπνίν δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο 

ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα κειινληηθνχ ζπκςεθηζκνχ κε θνξνινγεηέα θέξδε. 

Γηαπηζηψλνπκε φηη νη δπν θχξηεο πεγέο πξνέιεπζεο ησλ Κάζαξσλ Αλαβαιινκέλσλ 

Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ πξνέξρνληαη απφ ηηο δεκίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αληαιιαγήο νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (PSI) θαη ηηο δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ απνκείσζε δάλεησλ (θφθθηλα δάλεηα). Σέινο πξνθχπηεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ Αλαβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Απαηηήζεσλ θαη ηνπ Γείθηε Κεθαιαηαθήο 

Δπάξθεηαο. Σα δπν κεγέζε θηλνχληαη αλάινγα δειαδή φηαλ απμάλνληαη νη 

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο απμάλεηαη θαη ν Γείθηεο Κεθαιαηαθήο 

Δπάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ.    
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε αλάδεημε  ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο πνπ έρεη ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12 θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

κέγεζνο ηεο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγίαο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

ηξαπεδψλ. Πεξηγξάςακε ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ 

Πξφηππν 12. Γηα ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαληηθφηεηαο πνπ κπνξεί λα έρεη ην ζηνηρείν 

ηεο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγίαο επηιέρηεθε ην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, θαζψο 

απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, απφ ην νπνίν κπνξεί θαλείο λα αληιήζεη 

θξίζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ξνιφ ηεο.  

Οη ζπλέπεηεο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ηνπ 2008 ήηαλ νδπλεξέο γηα ην 

Δπξσπατθφ θαη Γηεζλέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζρεηηθφ 

θεθαιαίν ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ  ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο θαη γηα ηελ επηζηξνθή ηεο ζηελ θάζε 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ Διιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ μεθίλεζε σο θξίζε 

ξεπζηφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαη ην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα έρεη 

πξνθαιέζεη ηηο πεξηζζφηεξεο ζπδεηήζεηο αλά ηελ πθήιην εμαηηίαο θπξίσο ηεο 

απνπζίαο επηηειηθνχ ζρεδηαζκνχ, εθαξκνγήο θαη ειέγρνπ εγρψξησλ πνιηηηθψλ θη 

εηδηθά νηθνλνκηθψλ. Σα ζπζζσξεπκέλα απφ ρξφληα δνκηθά πξνβιήκαηα ηεο 

Διιεληθήο νηθνλνκίαο ηελ έθεξαλ ζε πην εθηεζεηκέλε ζέζε ζηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο 

δεκνζίνπ ρξένπο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο ΟΝΔ. Μέζα ζε απηά ηα 

πιαίζηα θαη κε ηελ παξαδνρή φηη ε θαηάξξεπζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζα έδηλε ηελ ραξηζηηθή βνιή ζηηο νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, κε πεξαηηέξσ θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζηηο ήδε επηβαξπκέλεο θνηλσλίεο 

ηνπο, ε Δπξσπατθή Έλσζε, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη νη Κπβεξλήζεηο ησλ 

θξαηψλ κειψλ απνθάζηζαλ κηα ζεηξά απφ λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ρξεκαηνδνηήζεσλ 

αιιά θαη ειαθξχλζεσλ κέζσ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ θαη λνκηθψλ ηερλαζκάησλ κε 

ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ δεκηψλ πνπ ππέζηε ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο, φπσο απηέο αλαιχζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθαιαίν, 

πηνζεηήζεθαλ πέξαλ απφ ηελ Διιάδα, κε παξαιιαγέο, ζε Ηηαιία, Ηζπαλία θαη 

Πνξηνγαιία.  

Σα ζπγθεθξηκέλα ηερλάζκαηα θαη ε ρξήζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο σο 

κέζσ θάιπςεο δεκηψλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θπξίσο απφ ηελ 

απνκείσζε ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ θαη ηα θφθθηλα δάλεηα, γελλνχλ πνιιά 



 

105 
 

εξσηεκαηηθά θαη αξθεηέο ζπδεηήζεηο. Απφ ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία 

εληνπίζηεθαλ θαη απαληήζεθαλ ηα πην ζεκαληηθά. Σν πξψην εξψηεκα ζρεηίδεηαη κε 

ην αλ νη ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο θαη γεληθά ην δήηεκα ηνπ Αλαβαιιφκελνπ Φφξνπ, 

ζπληζηνχλ θξαηηθή βνήζεηα πξνο ηηο ηξάπεδεο. Σν ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα έρεη 

ζπδεηεζεί θαη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο κε ηηο απφςεηο 

λα δηίζηαληαη. Ζ απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα είλαη πξνθαλήο, ην θξάηνο κέζσ ηεο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο παξείρε ηελ δπλαηφηεηα ζηηο ηξάπεδεο λα κελ 

εκθαλίζνπλ απψιεηεο ζηα θεθάιαηα ηνπο θαη λα κπνξνχλ λα ζπκςεθίδνπλ δεκηέο κε 

θέξδε επφκελσλ εηψλ, πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα θνξν-απαιιαθηηθή ξύζκηζε. Σν 

θξάηνο ιεηηνχξγεζε σο εγγπεηήο ζηα θεθάιαηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

(επηδφηεζε εθ κέξνπο ησλ πνιηηψλ αιιά φρη κέηνρνη νη επηδνηνχληεο). Απφ ηελ κηα 

κεξηά είλαη γεγνλφο φηη έλα πγεηέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απνηειεί απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζή γηα ηελ επηζηξνθή ηεο ρψξαο ζε θάζε αλάπηπμεο. Απφ ηελ άιιε φκσο νη 

επζχλεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ δεκηνπξγία ηεο θξίζεο ήηαλ ηεξάζηηεο θαη 

απνηειεί πξφθιεζε ην γεγνλφο φηη ζε θαλέλα άιιν επηρεηξεκαηηθφ θιάδν δελ 

δφζεθαλ ηφζεο δηεπθνιχλζεηο, φζα πξνβιήκαηα θαη αλ αληηκεηψπηδαλ νη επηρεηξήζεηο. 

Σν δεχηεξν βαζηθφ εξψηεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηόηεηα θαη ηελ πνζόηεηα ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ πξνέξρνληαη από Αλαβαιιόκελν Φόξν. Όπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο 

Πίλαθεο ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ ηα πνζά ησλ Αλαβαιινκέλσλ Φνξνινγηθψλ 

Απαηηήζεσλ ρξφλν κε ηνλ ρξφλν απνθηνχλ φιν θαη κεγαιχηεξν κεξίδην ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ, φπσο εμεγήζεθε 

απηά ηα πνζά έρεη επηηξαπεί λα αλαγλσξίδνληαη θαη ζηα επνπηηθά ηνπο θεθάιαηα, 

θαηά ζπλέπεηα ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο εμαξηάηαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ απφ 

ηελ Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία. Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ ε έθζεζε ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ ζε ινγηζηηθά θαη φρη πξαγκαηηθά θεθάιαηα. Σν πξφβιεκα πνπ 

δεκηνπξγείηαη, απφ ηελ έθζεζε ησλ ηξαπεδψλ ζε ηέηνηνπ είδνπο θεθάιαηα, απφ ηελ 

κηα έρεη λα θάλεη κε ην χςνο ηνπο θαη ηηο φπνηεο ζπλέπεηεο απφ ηελ αθαίξεζε ηνπο θαη 

απφ ηελ άιιε κε ηελ ρακειή πνηφηεηα ηνπο. Οη ζπγθεθξηκέλνη κέζνδνη δεκηνπξγνχλ 

κηα επηθαλεηαθή θάιπςε κε θαθήο πνηφηεηαο θεθάιαηα θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

πξέπεη λα θηλεζνχλ  πξνο κηα θαηεχζπλζε αληηθαηάζηαζεο ηνπο, φπσο επηηάζζνπλ 

εμάιινπ θαη νη θαλφλεο ηεο Βαζηιείαο III. Οη Διιεληθέο ηξάπεδεο πξέπεη λα 

επηζηξέςνπλ γξήγνξα ζηελ θεξδνθνξία, λα δεκηνπξγήζνπλ δηθά ηνπο εζσηεξηθά 

θεθάιαηα θαη λα αλαδεηήζνπλ λέα θεθάιαηα απφ ηηο αγνξέο, φια απηά βέβαηα 

εμαξηψληαη θαη απφ ηνλ γεληθφ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο. 
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