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➤Αποθεματικό Ν.4608/2019

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πρακτικές εφαρμογές δημιουργίας αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων (Ν.3908/2011,
Ν.4399/2016 και Ν.4608/2019) λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων, δήλωση σε έντυπο Ν και
μεταγενέστερη διανομή αυτών σε περιβάλλον ΕΛΠ και ΔΠΧΑ (με χρήση η όχι του αναβαλλόμενου
φόρου).

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν.3908/2011

Σχηματισμός
o Πρακτικό παράδειγμα:
Δεδομένα:
Ίδια συμμετοχή επένδυσης (εγκριθείσα επένδυση) = 1.500.000
Συνολικά δικαιούμενη ενίσχυση (απαλλαγή από το φόρο Ν.3908/11) = 600.000 (1,5 εκ*40%)
Φορολογητέα κέρδη επιχείρησης = 1.000.000
Φόρος εισοδήματος επιχείρησης = 220.000 (1,0 εκ*22%)
Διανεμόμενα κέρδη από το αποτέλεσμα της χρήσης = 200.000
*Φόρος που αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη της χρήσης = 56.410 (200.000*22/78)
*[Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται μετά την αφαίρεση από τον αναλογούντα
φόρο του φόρου που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους
(μετά την αναγωγή του σε μικτό ποσό)]

o Φόρος που αναλογεί στην επιχείρηση = 163.590 (220.000-56.410)

Συνεπώς το ανώτατο ποσό για το οποίο η επιχείρηση στη χρήση του 2021 μπορεί να σχηματίσει
αφορολόγητο αποθεματικό του Ν.3908/11 θα περιοριστεί στις 163.590.

Δήλωση σε έντυπο Ν Εταιρείας

Λογιστικός χειρισμός δημιουργίας αποθεματικού
Α) Χωρίς τη χρήση του αναβαλλόμενου φόρου

Οι οικονομικές οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα
με τα Ε.Λ.Π. και άρα εφαρμόζουν το άρθρο 23 του ν. 4308/2014, θα παρακολουθούν τις κρατικές
επιχορηγήσεις, οι οποίες έχουν εισπραχθεί ή η είσπραξή τους έχει καταστεί οριστική μετά την
1.1.2015, ως υποχρέωση (αναβαλλόμενο έσοδο) στη λογιστική βάση και ως «αφορολόγητο
αποθεματικό» στη φορολογική βάση. Με την τμηματική απόσβεση της υποχρέωσης
(αναβαλλόμενου εσόδου) θα ανασυστήνεται το «αφορολόγητο αποθεματικό» και στη λογιστική
βάση. ΣΛΟΤ 862/2020

Β) Με χρήση του αναβαλλόμενου φόρου
Τα ΔΠΧΑ δεν αναφέρονται σε αποθεματικά τα οποία σχηματίζονται σύμφωνα με τη τοπική
νομοθεσία, ωστόσο απαιτούν γνωστοποιήσεις για τον τρόπο σχηματισμό και την δυνατότητα ή
μη, διανομής τους.
Με την παραδοχή ότι η διοίκηση της επιχείρησης προτίθεται μετά την παρέλευση της πενταετίας
από την ολοκλήρωση της επένδυσης να διανείμει το αποθεματικό στους μετόχους.

Με την ανωτέρω εγγραφή δεδομένης της βούλησης της διοίκησης να διανείμει το ανωτέρω
αποθεματικό μετά την πάροδο του κρίσιμου διαστήματος (για το παράδειγμα μας 5ετία, όπου
μετά το πέρας αυτής το διανεμηθέν αποθεματικό προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και
φορολογείται στο φορολογικό έτος, κατά το οποίο έλαβε χώρα η διανομή ή ανάληψη του
αντίστοιχου ποσού του αποθεματικού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της φορολογικής
νομοθεσίας), επιτυγχάνεται η πλέον ακριβοδίκαιη παρουσίαση στις οικονομικές καταστάσεις της
επιχείρησης και αυτό διότι:

Ο φόρος εισοδήματος στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης εμφανίζεται με το ποσό των
85.909,84 (56.410+29.499,84), ποσό το οποίο αντανακλά τη φορολογική επιβάρυνση της χρήσης
σύμφωνα με την αρχή του δουλευμένου. Επιπλέον στον ισολογισμό της εταιρείας εμφανίζεται η
μελλοντική φορολογική υποχρέωση, η οποία θα κλείσει όταν ο φόρος αυτός αποδοθεί στις
φορολογικές αρχές. Τέλος το αποθεματικό που εμφανίζεται στον ισολογισμό εμφανίζεται
«ελεύθερο φόρου» και αντανακλά το πραγματικό ποσό το οποίο τελικά θα διανεμηθεί στους
μετόχους.

Λογιστικός χειρισμός μεταγενέστερη* διανομής αποθεματικού

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Άρθρο 14 Ν.3908/11):
«Τα ποσά της ληφθείσας επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και
απαλλαγής από καταβολή φόρου, εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού και σε
περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του, εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται
από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιστρέφεται εφαρμοζομένων των
οριζομένων στην επόμενη παράγραφο. Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης μέρους ή του
συνόλου του αποθεματικού μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος, προστίθεται στα κέρδη

της επιχείρησης και φορολογείται στο φορολογικό έτος, κατά το οποίο έλαβε χώρα η διανομή ή
ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αποθεματικού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της
φορολογικής νομοθεσίας.»

Με την ανωτέρω εγγραφή η επίδραση του φόρου εισοδήματος στην κατάσταση αποτελεσμάτων
της χρήσης εμφανίζεται με μηδενικό υπόλοιπο και η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση που
είχε αρχικά δημιουργηθεί μηδενίζει και αυτή.
*Σε περιπτώσεις διανομής αποθεματικών κτλ ο αναγνώστης θα πρέπει να ανατρέξει σε κανόνες
διανομής κερδών της εμπορικής νομοθεσίας (για ΑΕ βλέπε άρθρα 159 έως 162 Ν.4548/18), καθώς
επίσης και της φορολογικής νομοθεσίας όπου εκφράζονται διαχρονικά οι θέσεις της φορολογικής
διοίκησης (ΠΟΛ. 1238/1994, ΠΟΛ. 1059/2015, ΠΟΛ.1014/2018 κτλ).

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν.4399/2016
Ανώνυμη εταιρεία, κατά τη διαχειριστική περίοδο 1.1.2021-31.12.2021 πραγματοποίησε καθαρά
κέρδη ισολογισμού 1.500.000 ευρώ. Από τα κέρδη αυτά διανεμήθηκαν μερίσματα στους μετόχους
400.000 ευρώ. Κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης η εταιρεία αναμόρφωσε το
προκύψαν αποτέλεσμα του ισολογισμού διαμορφώνοντας τα φορολογητέα κέρδη της (κωδικός
048) στο ποσό των 1.800.000 ευρώ.
Η Α.Ε. ολοκλήρωσε κατά το έτος 2021 εγκεκριμένη επένδυση σε καθεστώς ενίσχυσης για το
κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, ύψους 3.000.000 ευρώ, οπότε και δημοσιεύτηκε και η
απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της νέας επένδυσης.

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Εγκριθείσα επένδυση: 3.000.000
Δικαιούμενη ενίσχυση: 1.200.000

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

1. Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος
Φορολογητέα κέρδη: 1.800.000
Φόρος εισοδήματος (1.800.000 Χ 22%): 396.000
Μείον: Φόρος που αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη (400.000 Χ 22/78): (112.820)
Φόρος που αναλογεί στην επιχείρηση: 283.180
2. Αφορολόγητο Αποθεματικό Επένδυσης
Ανώτατο ύψος μη καταβολής φόρου πρώτης χρήσης (1.200.000Χ 1/3): 400.000
Επομένως, το ποσό απαλλαγής από καταβολή φόρου που θα εμφανισθεί σε λογαριασμό
αφορολόγητου αποθεματικού κατά τη χρήση 2021 θα περιοριστεί στο ύψος των 283.180 ευρώ.

Δήλωση σε έντυπο Ν Εταιρείας

Δημιουργία και διανομή αποθεματικού
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Άρθρο 20 Ν.4399/16):
«7. Τα ποσά της ληφθείσας επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότησης
του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, καθώς και απαλλαγής από καταβολή φόρου,
εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού και σε περίπτωση διανομής ή

κεφαλαιοποίησής του, εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 21, επιστρέφονται και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται
από τον ν. 4174/2013 (Α' 170). Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης μέρους ή του
συνόλου του αποθεματικού μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος, προστίθεται στα
κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται στο φορολογικό έτος, κατά το οποίο έλαβε χώρα η
διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αποθεματικού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις
της φορολογικής νομοθεσίας»
Ο λογιστικός χειρισμός του αποθεματικού Ν.4399/16 είναι ίδιος με το λογιστικό χειρισμό του
αποθεματικού Ν.3908/11 (βλέπε ανωτέρω) .Επίσης στην Ε.2040/2022 παρατίθεται αναλυτικό
παράδειγμα σχετικά με τη δημιουργία και το φορολογικό χειρισμό του εν λόγω αποθεματικού.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν.4608/2019

Ο κωδικός 582 εντύπου Ν (Απαλλαγή καταβολής φόρου ν.4608/2019) συμπληρώνεται από τις
επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση του υπόψη κινήτρου προκειμένου να αφαιρεθεί το ποσό της
απαλλαγής από την καταβολή φόρου κατά το τρέχον φορολογικό έτος λόγω πραγματοποίησης
παραγωγικών επενδύσεων, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν.4608/2019 (φορολογική απαλλαγή
ν.4608/2019).
Με βάση την περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4608/2019, οι επενδύσεις που
χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές μπορεί με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. να λάβουν φορολογική
απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των
πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική
νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μετά από την αφαίρεση του
φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ο οποίος αναλογεί στα κέρδη που
διανέμονται ή αναλαμβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο
αποθεματικό. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης φορολογικής
απαλλαγής μέσα σε δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη και όχι σε διάστημα μικρότερο των τριών (3)
φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου.
Ωστόσο, λόγω μη πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων εντός του φορολογικού έτους
2021, ο ως άνω κωδικός μένει ανενεργός για το έτος αυτό.

Μείωση φόρου εισοδήματος (ΔΠΧΑ)
Οι μειώσεις του φόρου εισοδήματος (tax credits) δεν ορίζονται ρητά στα ΔΠΧΑ/ΔΛΠ, αποτελούν
όμως γενικότερα ποσά τα οποία μπορούν να συμψηφιστούν με υποχρεώσεις που προκύπτουν από
τη φορολογία εισοδήματος.
Επιπρόσθετα τα ΔΠΧΑ/ΔΛΠ δεν παρέχουν καθοδήγηση για τον λογιστικό χειρισμό της μείωσης
του φόρου εισοδήματος λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων (investment tax credits), καθώς

είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του «ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος» και του «ΔΛΠ 20 Λογιστική
των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης».
Τα επενδυτικά κίνητρα που οδηγούν σε απαλλαγές επί των φορολογικών υποχρεώσεων μπορούν
να συνδέονται για παράδειγμα, με επενδύσεις σε δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης ή με την
διατήρηση συγκεκριμένου αριθμού προσωπικού.
Λόγω της έλλειψης ρητής καθοδήγησης για τον λογιστικό χειρισμό, η διοίκηση θα πρέπει να
υιοθετήσει μια κατάλληλη λογιστική πολιτική (σύμφωνα με το «ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές,
μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη») για την ορθή απεικόνιση των συναλλαγών.
Σε αυτό πλαίσιο θα μπορούσε να ακολουθήσει κατ’ αναλογία είτε το ΔΛΠ 12, είτε το ΔΛΠ 20,
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες, τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις των αναπτυξιακών ή
επενδυτικών νόμων λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
• Ύπαρξη συγκεκριμένων όρων αναφορικά με την πραγματοποίηση των επενδύσεων
Εάν υπάρχει δυνατότητα ή η επιλογή αντί της μείωσης του φόρου εισοδήματος να υπάρξει
είσπραξη μετρητών ως κίνητρο, προσιδιάζει περισσότερο στην αντιμετώπιση ως κυβερνητική
επιχορήγηση (ΔΛΠ 20).
- Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα είσπραξης μετρητών, προσιδιάζει στην αντιμετώπιση ως
αναβαλλόμενη φορολογία (ΔΛΠ 12)
- Εάν υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι που δεν συνδέονται με τη φορολογία (π.χ. ελάχιστο ποσό
επένδυσης σε ενσώματα πάγια), προσιδιάζει περισσότερο στην αντιμετώπιση ως κυβερνητική
επιχορήγηση (ΔΛΠ 20).
• Ύπαρξη τοπικής κείμενης νομοθεσίας και λογιστικής πρακτικής για το χειρισμό των μειώσεων
της φορολογικής υποχρέωσης. Σε τέτοια περίπτωση η διοίκηση μπορεί να επιλέξει το λογιστικό
χειρισμό που βασίζεται στη λογιστική πρακτική της συγκεκριμένης χώρας.
Παρ' όλα αυτά, εάν ο τρόπος απεικόνισης και οι όροι των επενδυτικών κινήτρων δημιουργούν
δεσμεύσεις για μελλοντικές πληρωμές φόρου (π.χ. μέσω διανομής κερδών στους μετόχους), οι
φορολογικές υποχρεώσεις θα πρέπει να αποτυπωθούν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
μέσω αναβαλλόμενης φορολογίας (ΔΛΠ 12).
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