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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ 

                                Ν.Π.∆.∆. 

  

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 0002/10 

«Λογιστικός χειρισµός Έκτακτης Εισφοράς Ν. 3808/2009» 

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2010 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει τα εξής: 

1. Η Ε.Λ.Τ.Ε., δια του Συµβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ), είναι η αρµόδια 

αρχή να εκδίδει οδηγίες σχετικά µε την εφαρµογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και 

των διεθνών λογιστικών προτύπων.  

 

2. Με βάση το άρθρο 2 του Ν. 3808/2009 (ΦΕΚ 227/10.12.2009), επιβάλλεται έκτακτη 

εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό καθαρό εισόδηµα του οικονοµικού 

έτους 2009 των νοµικών προσώπων του άρθρου 2 παρ. 4 και 101 παρ. 1 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν. 2238/1994). Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στο καθαρό 

εισόδηµα, όπως αυτό προσδιορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 31 παρ. 19 και 105 

παρ. 7 του ιδίου Κώδικα, εφόσον το εισόδηµα αυτό υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ. Για 

τις επιχειρήσεις που δηµοσίευσαν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τους κανόνες 

των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), η έκτακτη εισφορά 

επιβάλλεται στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από την εφαρµογή τους, εφόσον αυτά 

είναι µεγαλύτερα από το συνολικό καθαρό εισόδηµα, όπως αυτό προσδιορίζεται βάσει 

των προαναφεροµένων διατάξεων. 

 

3. Από την παρ. 2 του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (∆.Λ.Π.) 12 «Φόροι εισοδήµατος» 

ορίζεται ότι οι φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν όλους τους εθνικούς και ξένους 

φόρους που βασίζονται στα φορολογητέα κέρδη. Με βάση την παρ. 5 του ιδίου ∆.Λ.Π., 

φορολογητέο κέρδος για µια περίοδο είναι το κέρδος που προσδιορίζεται σύµφωνα µε 

τους κανόνες που θεσπίζονται από τις φορολογικές αρχές, επί του οποίου πληρώνονται 

οι φόροι εισοδήµατος. Βάσει αυτής της αρχής, η εν λόγω εισφορά µπορεί να 

χαρακτηριστεί ως φόρος εισοδήµατος, ανεξάρτητα του πως χαρακτηρίζεται για 

φορολογικούς σκοπούς και συνεπώς:    
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(α)   Για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις βάσει των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.), το συνολικό ποσό της έκτακτης εισφοράς να 

επιβαρύνει τη χρήση 2009 και να εµφανιστεί ως φόρος εισοδήµατος στον «Πίνακα 

∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων», µε ιδιαίτερη παρουσίαση του κανονικού ποσού του 

φόρου εισοδήµατος της χρήσεως και του ποσού της έκτακτης εισφοράς.  

(β)   Για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις βάσει των ∆.Π.Χ.Α., 

το συνολικό ποσό της έκτακτης εισφοράς να αναγνωρισθεί στις οικονοµικές 

καταστάσεις της χρήσεως 2009, βάσει του ∆.Λ.Π. 12 «Φόροι εισοδήµατος».  

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


