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Φορολογική Βάση λογαριασμών 

 (Απλογραφικά βιβλία) 
 

Στα απλογραφικά βιβλία, ακόμη και μετά την εισαγωγή των ΕΛΠ, οι καταχωρήσεις των δαπανών συνεχίζουν 
να γίνονται με βάση τη φορολογική νομοθεσία και μη εκπεστέες φορολογικά δαπάνες είναι αυτές που 
αναλυτικά περιγράφονται στα άρθρα 22 & 23 του ν.4172/2013. 

Στη Λογιστική Σουίτα, οι λογαριασμοί των μη εκπεστέων δαπανών χρησιμοποιούν το κατάλληλο μοντέλο 
λογιστικών διαφορών έτσι ώστε τα ποσά τους να υπολογίζονται και να αποτυπώνονται στην κατάσταση 
φορολογικής αναμόρφωσης, χρησιμοποιώντας το ποσοστό του μοντέλου λογιστικών διαφορών.  

Υπάρχουν όμως και ορισμένες δαπάνες που ενώ λογιστικά, με βάση την αρχή του δεδουλευμένου, 
καταχωρούνται στο έτος που αφορούν και συμμετέχουν στον προσδιορισμό των ετήσιων αποτελεσμάτων, 
φορολογικά εκπίπτουν στο έτος που καταβάλλονται όπως είναι οι μη καταβληθείσες εμπρόθεσμα 
ασφαλιστικές εισφορές, η δόση του ΕΝΦ.Ι.Α. που καταβάλλεται εντός του επόμενου έτους, κλπ.   

Οι διαφορές μεταξύ των λογιστικών και των πληρωτέων ποσών των συγκεκριμένων δαπανών συνιστούν 
προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης καθώς φορολογικά θα εκπέσουν το έτος καταβολής 
τους. Για την ορθή απεικόνιση της φορολογικής βάσης των λογαριασμών μέσω του πίνακα διαφορών 
λογιστικής – φορολογικής βάσης, θα πρέπει για κάθε δαπάνη που ανήκει στην κατηγορία αυτή να 
δημιουργήσουμε ένα δεύτερο (όμοιο σε όλα τα στοιχεία του) λογαριασμό για τα μη καταβληθέντα ποσά. Η 
μόνη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών λογαριασμών θα βρίσκεται μόνο στο ότι ο λογαριασμός των μη 
καταβληθέντων ποσών θα χρησιμοποιεί μοντέλο λογιστικών διαφορών ώστε να υπολογίζονται αυτόματα οι 
διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης. 
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Τρόπος Λειτουργίας 

Ο πίνακας διαφορών λογιστικής – φορολογικής βάσης πριν από την αναμόρφωση των ασφαλιστικών 
εισφορών εμφανίζει τα εξής ποσά 

 

Ας υποθέσουμε ότι στο τέλος της φορολογικής περιόδου διαπιστώνουμε ότι οι μη καταβληθείσες εμπρόθεσμα 
ασφαλιστικές εισφορές ανέρχονται στο ποσό των 9.000€. Το ανωτέρω ποσό για το οποίο παρέχεται δικαίωμα 
έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα στο έτος καταβολής του, συνιστά προσωρινή διαφορά λογιστικής και 
φορολογικής βάσης.  

Για το λόγο αυτό, καταχωρούμε ένα λογιστικό σημείωμα με το οποίο αφαιρούμε το ποσό των 9.000€ από το 
λογαριασμό των ασφαλιστικών εισφορών και το προσθέτουμε στο λογαριασμό των μη καταβληθέντων 
ασφαλιστικών εισφορών, ο οποίος με βάση το μοντέλο λογιστικών διαφορών που του έχουμε ορίσει, θα 
αναμορφωθεί φορολογικά. 
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Μετά την καταχώρηση του λογιστικού σημειώματος, ο πίνακας διαφορών λογιστικής – φορολογικής βάσης 
μετά από την αναμόρφωση των ασφαλιστικών εισφορών εμφανίζει τα εξής ποσά 

 

Σημείωση:  

Είναι αυτονόητο ότι η κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου (Β.6) ΔΕΝ πρόκειται να διαφοροποιηθεί από το 
λογιστικό σημείωμα καθώς οι δύο λογαριασμοί που κινήθηκαν ενημερώνουν το ίδιο κονδύλι της κατάστασης 
και καθώς είναι ισόποσοι, το λογιστικό αποτέλεσμα της κίνησης θα είναι μηδενικό. 

 

 


