Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) στο
πλαίσιο της τακτικής συνεργασίας τους για την αξιολόγηση της ποιότητας της
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, που παρέχεται από τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών εταιρείες, διαπίστωσαν σηµαντικά σφάλµατα στο θέµα της απεικόνισης στις οικονοµικές
καταστάσεις, του ποσού των φορολογικών υποχρεώσεων, που αναφέρονται σε φορολογικά
ανέλεγκτες διαχειριστικές χρήσεις, καθώς και στον τρόπο αντιµετώπισης των σφαλµάτων αυτών
από τους νόµιµους ελεγκτές, κατά τη διατύπωση γνώµης στις Εκθέσεις Ελέγχου τους.
Συγκεκριµένα, οι διοικήσεις µεγάλου αριθµού εισηγµένων στο ΧΑ εταιρειών δεν προβαίνουν σε
εκτίµηση και λογιστικοποίηση, ως πρόβλεψης της σχετικής χρονικής περιόδου αναφοράς, του
ποσού της φορολογικής υποχρέωσης της περιόδου, που θα προκύψει όταν διενεργηθεί ο
φορολογικός έλεγχος, οι δε νόµιµοι ελεγκτές, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αντιµετωπίζουν,
αδιακρίτως, την κατάσταση αυτή, µε τη διατύπωση σύµφωνης γνώµης και όχι διαφοροποιηµένης
γνώµης (γνώµη µε επιφύλαξη, αρνητική γνώµη ή άρνηση έκφρασης γνώµης), περιοριζόµενοι στη
διατύπωση σύµφωνης γνώµης µε έµφαση.
Επισηµαίνεται ότι µε βάση το ισχύον φορολογικό σύστηµα και την πρακτική που ακολουθείται
από τις φορολογικές αρχές, προβλέπεται εξαντλητική απαρίθµηση των εκπιπτοµένων και µη
δαπανών από το φορολογητέο εισόδηµα, καθώς και η ανά διετία διενέργεια φορολογικών
ελέγχων στις εισηγµένες εταιρείες. Εποµένως, µόνο σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί
να τεκµηριωθεί αιτιολογηµένα η αβεβαιότητα, που θα δικαιολογούσε αδυναµία διενέργειας
εύλογης ποσοτικής πρόβλεψης της φορολογικής υποχρέωσης για την ανέλεγκτη περίοδο.
Ενόψει των ανωτέρω, ανακοινώνεται ότι οι υπηρεσίες της ΕΚ και της ΕΛΤΕ, στο πλαίσιο του
εποπτικού τους έργου, θα συνεχίσουν την αξιολόγηση της ποιότητας της παρεχόµενης
πληροφόρησης στο θέµα αυτό και στις περιπτώσεις που δεν έχει διενεργηθεί εύλογη πρόβλεψη
για το ποσό των φορολογικών υποχρεώσεων των ανέλεγκτων διαχειριστικών περιόδων, θα
ζητούν αναλυτικό αιτιολογικό υπόµνηµα τόσο από τις διοικήσεις των εταιρειών όσο και από τους
νόµιµούς ελεγκτές τους, στις περιπτώσεις που οι τελευταίοι διατυπώνουν σύµφωνη γνώµη µε
έµφαση.
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