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ΘΕΜΑ:  Οδηγίες αναφορικά µε την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2006, των νοµικών προσώπων της παρ. 1 του 
άρθρου 101 του ν. 2238/1994, τα οποία συντάσσουν τις ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις τους µε βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (∆.Λ.Π.).  

 
Σχετικά µε το πιο πάνω θέµα σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

 
1. Τα νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994, ΠΛΗΝ τραπεζικών 

και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που εφαρµόζουν τα ∆.Λ.Π., θα υποβάλλουν για το οικονοµικό 
έτος 2006 δήλωση φορολογίας εισοδήµατος που έχει ως το συνηµµένο υπόδειγµα Φ-01013. 

Οι ηµεδαπές τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και τα εγκατεστηµένα 
στην Ελλάδα υποκαταστήµατα αλλοδαπών ή ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εφαρµόζουν τα 
∆.Λ.Π., θα υποβάλλουν για το οικονοµικό έτος 2006 δήλωση φορολογίας εισοδήµατος που έχει 
ως το συνηµµένο υπόδειγµα Φ-01014. 

2. Η διαφοροποίηση των πιο πάνω δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, έναντι των 
δηλώσεων (Φ-01010, Φ-01011) που υποβάλλουν τα νοµικά πρόσωπα τα οποία δεν εφαρµόζουν 
τα ∆.Λ.Π. έγκειται στη συµπλήρωση της δεύτερης σελίδας, σχετικά µε τον προσδιορισµό των 
φορολογητέων κερδών.  
 Ειδικότερα, η συµπλήρωση της υπόψη σελίδας αρχίζει από τα καθαρά κέρδη ή τις ζηµίες 
που προκύπτουν από την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. (νέοι κωδικοί 116, 117) και µε την προσθήκη 
των προσωρινών διαφορών µεταξύ ∆.Λ.Π.  και φορολογικής βάσης (Κ.Α. 118, 119), 
οδηγούµαστε στα φορολογικά κέρδη (ή ζηµία) της χρήσης, που θα προέκυπταν αν η επιχείρηση 
δεν υπαγόταν στα ∆.Λ.Π., καθόσον  η διαφορά κερδών (ή ζηµιών) της εταιρείας που προκύπτει 
από τις Οικονοµικές Καταστάσεις µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν λαµβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς φορολογίας µε βάση την παρ. 16 του αρ. 13 του ν. 3301/2004.  Για το 
λόγο αυτό, τα φορολογικά αποτελέσµατα έχουν τους ίδιους κωδικούς (Κ.Α. 016, 017) µε τα 
αποτελέσµατα των εντύπων Φ-01010 και Φ-01011. Οι επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους 
µε βάση τα ∆.Λ.Π. υποχρεούνται να συνυποβάλλουν και τον Πίνακα Συµφωνίας Λογιστικής - 
Φορολογικής Βάσης, η σύνταξη του οποίου προβλέπεται από την αριθ. 
1017162/109/0015/ΠΟΛ.1025/16.2.2005 εγκύκλιο διαταγή, µε επισυναπτόµενη ανάλυση, ούτως 
ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος των αναγραφόµενων στους Κ.Α. 118,119 ποσών. Μετά τον 
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υπολογισµό των φορολογικών κερδών ακολουθεί η αναµόρφωσή τους µε τις µη εκπιπτόµενες 
δαπάνες, όπως γινόταν µέχρι σήµερα.  

Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία έχει έσοδα αφορολόγητα ή εισοδήµατα 
φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και παράλληλα 
προβαίνει σε διανοµή κερδών, για την εφαρµογή των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 
106 του ν. 2238/1994, ως κέρδη ισολογισµού λαµβάνονται υπόψη αυτά που προκύπτουν µε 
βάση τα ∆.Λ.Π. 

3. Επισηµαίνεται, ότι µε βάση την αριθ. 110/27-2-2006 απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (Ε.Λ.Τ.Ε.), τα αφορολόγητα 
αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων (ν. 3299/2004 κλπ.) πρέπει να υπολογίζονται επί των κερδών 
που προκύπτουν µε βάση τα ∆.Λ.Π. 

4. Όταν µέρος των διανεµόµενων κερδών (µικτό ποσό) προέρχεται και από τα κέρδη που 
προκύπτουν βάσει των ∆.Λ.Π. (µεγαλύτερα των φορολογικών), το ποσό αυτών και κατά το 
µέρος που υπερβαίνει τα φορολογικά κέρδη υπόκειται σε φορολογία, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του εβδόµου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 2238/1994 (διανοµή κερδών 
για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος). Με το πιο πάνω ποσό συµπληρώνεται ο Κ.Α. 148 και 
προστίθεται στα υπόλοιπα φορολογητέα κέρδη του πίνακα Ι, ούτως ώστε το τελικό άθροισµα 
αυτών να µεταφέρεται στην πρώτη σελίδα. 

∆ιευκρινίζεται ότι, αν το τελικό αποτέλεσµα (Κ.Α. 448) είναι ζηµιογόνο, αλλά το νοµικό 
πρόσωπο προβαίνει σε διανοµή κερδών, από την τήρηση των ∆.Λ.Π., τα διανεµόµενα αυτά 
κέρδη υπόκεινται αυτούσια σε φορολογία (συµπλήρωση των Κ.Α. 148, 248).   

5. Ανάλογες µε τις πιο πάνω µεταβολές έχουν επέλθει και στο καινούργιο έντυπο 
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος των τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Φ-01014).  

Επιπλέον, στην πρώτη σελίδα του εντύπου αυτού έχουν προστεθεί οι Κ.Α. 081, 082 και 
083 που θα συµπληρωθούν από τις τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες 
προέκυψαν από συγχώνευση ή απορρόφησαν άλλες εταιρείες, µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2005 και 
δικαιούνται  τη µείωση του συντελεστή φορολογίας που προβλέπεται από τις διατάξεις των παρ. 
1, 2 και 3 του άρθρου 9 του ν. 2992/2002, καθόσον µε διάταξη του σχεδίου νόµου "Εθνικό 
Συµβούλιο Εξαγωγών - Φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις", που έχει κατατεθεί στη 
Βουλή των Ελλήνων, η ωφέλεια φόρου κατανέµεται ισόποσα σε τρεις συνεχόµενες 
διαχειριστικές περιόδους, αρχής γενοµένης από τη διαχειριστική χρήση εντός της οποίας 
ολοκληρώθηκε ο µετασχηµατισµός.  

Στην περίπτωση αυτή, στον Κ.Α. 004 (Φόρος που αναλογεί) θα µεταφερθεί το υπόλοιπο 
ποσό που προκύπτει µε την αφαίρεση του ενός τρίτου της ωφέλειας φόρου (Κ.Α. 083) από το 
ποσό φόρου που προκύπτει µε την εφαρµογή του συντελεστή 32% επί των φορολογητέων 
κερδών (Κ.Α. 081). Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή και για τις εταιρείες που προέκυψαν από 
συγχώνευση άλλων εταιρειών ή απορρόφησαν άλλες εντός του έτους 2004, για την ωφέλεια του 
φόρου που δικαιούνται κατά την εποµένη διαχειριστική περίοδο (2005).  

∆ιευκρινίζεται ότι επειδή κατά το χρόνο κατάθεσης του πιο πάνω σχεδίου νόµου είχαν 
ήδη εκτυπωθεί τα έντυπα Φ-01013, οι λοιπές επιχειρήσεις (πλην τραπεζικών και ασφαλιστικών) 
που εµπίπτουν στην κατανοµή της ωφέλειας φόρου που προκύπτει από την εφαρµογή των 
διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2992/2002, θα συµπληρώσουν χειρόγραφα και ανάµεσα στον 
''κανονικό συντελεστή'' και τον ''συντελεστή άρθρου 9 του ν. 2992/2002'' (πρώτη σελίδα) το 
ποσό της διαφοράς φόρου εισοδήµατος που προκύπτει από την εφαρµογή των δύο συντελεστών 
φορολογίας (32% και µειωµένο). 

bkuser
LIGHTBLUE



Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι για τον υπολογισµό της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος 
λαµβάνεται υπόψη το ποσό φόρου που αναγράφεται στον Κ.Α.004, καθόσον η προκαταβολή 
υπολογίζεται στο άθροισµα του κύριου και συµπληρωµατικού φόρου που αναγράφεται στους 
Κ.Α. 004 και Κ.Α. 005.   

 
 Ακριβές αντίγραφο 
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας      Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
       ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ 
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