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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Οι αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων είναι ένα θέµα που απασχολεί το
σύγχρονο λογιστή σε έντονο βαθµό τόσο από φορολογική, όσο και από λογιστική
παρακολούθηση.
Η λογιστική ως εφηρµοσµένη επιστήµη που απεικονίζει µε ακρίβεια όλες τις
οικονοµικές πράξεις και την οικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων, δε µπορούσε
να παραµείνει στα περιορισµένα πλαίσια της απλής απαρίθµησης αριθµών. Έπρεπε
να εκσυγχρονιστεί για να µπορέσει να παρακολουθήσει τους ασύλληπτους
οικονοµικούς χειρισµούς των σηµερινών επιχειρήσεων, οι οποίες κάτω από το διεθνή
οξύ ανταγωνισµό, είναι υποχρεωµένες να αναπροσαρµόζονται προκειµένου να
επιβιώσουν. Έπρεπε να ανακαλύψει τρόπους απλούς αλλά ακριβείς, τρόπους που µε
ανάλογη κωδικοποίηση θα µπορούσαν από τη µια πλευρά να µηχανοποιήσουν την
εργασία, και από την άλλη να δώσουν στο λογιστή τις απαραίτητες πληροφορίες.
Πρέπει ακόµα να βρεθούν συστήµατα καταχώρησης των οικονοµικών πράξεων,
τέτοια ώστε να είναι από όλους κατανοητά.

Όπως

είναι

γνωστό,

η

λογιστική

καταρχήν

εγγράφει

γεγονότα

πραγµατοποιηµένα. Όµως, η σύνεση που πρέπει να διέπει τις λογιστικές ενέργειες
αποβλέποντας στη διασφάλιση την αποµάκρυνση από αυτήν την τακτική όταν
πιθανολογείται ότι στο προβλέψιµο µέλλον θα επέλθουν κάποια ζηµιογόνα γεγονότα
ή θα πραγµατοποιηθούν έξοδα πέρα από τα συνηθισµένα λειτουργικά ή θα
προκύψουν υποτιµήσεις ενεργητικών ή υπερτιµήσεις παθητικών στοιχείων. Σ’ αυτές
τις περιπτώσεις θεωρείται φρόνιµο η επιβάρυνση των αποτελεσµάτων χρήσεως να
γίνεται όχι όταν πραγµατοποιηθεί το δυσµενές γεγονός αλλά όταν διαφανεί η πιθανή
πραγµατοποίηση του. Αυτή η επιβάρυνση επιτυγχάνεται µε το σχηµατισµό
προβλέψεων.
Κατά το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο «Πρόβλεψη είναι η κράτηση
ορισµένου ποσού που γίνεται κατά το κλείσιµο του ισολογισµού της οικονοµικής
µονάδας σε βάρος του λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης ή του λογαριασµού
αποτελεσµάτων χρήσεως. Η κράτηση αυτή αποβλέπει στην κάλυψη ζηµιάς ή εξόδων
ή ενδεχόµενης υποτιµήσεως στοιχείων του ενεργητικού, όταν κατά την ηµέρα
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συντάξεως του ισολογισµού είναι πιθανή η πραγµατοποίηση τους, χωρίς όµως να
είναι γνωστό το ακριβές µέγεθος τους ή ο χρόνος πραγµατοποιήσεως ή και τα δύο».
Τα πιθανά γεγονότα που µπορούν να προκαλέσουν το σχηµατισµό
προβλέψεων είναι ποικίλα. Μερικά από αυτά θα δούµε στις επόµενες σελίδες.
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ΜΕΡΟΣ Ι

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1 Εισαγωγή
Όπως προαναφέρθηκε σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση των
αποσβέσεων

των

επισφαλών

απαιτήσεων

από

φορολογική

και

λογιστική

παρακολούθηση. Η ανάλυση µας θα ξεκινήσει µε τον προσδιορισµό του ακαθάριστου
και καθαρού εισοδήµατος. Ο λόγος που γίνεται πρώτα αυτή η ανάλυση, είναι γιατί οι
αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων είναι δαπάνες που εκπίπτουν από το ακαθάριστο
εισόδηµα.
Επίσης θα γίνει µια µικρή αναφορά της οµάδας 6, δηλαδή των δαπανών που
εκπίπτουν από το εισόδηµα. ∆απάνη είναι η διαδικασία ή η ενέργεια
πραγµατοποιήσεως του κόστους ή του εξόδου, καθώς και η χρηµατική του έκφραση.
Στον όρο δαπάνη περιλαµβάνονται:
Η συγκεκριµένη διαδικασία ή ενέργεια πραγµατοποιήσεως του κόστους ή
του εξόδου, όπως π.χ. αγορά παγίου, αγορά εµπορευµάτων, υπηρεσιών,
κλπ., και
Η χρηµατική έκφραση της δαπάνης, όπως π.χ. η δαπάνη κτήσεως ενός
παγίου είναι 1.800,00€, που αναλύεται σε τιµή αγοράς 1.450,00€, φόρους
και δασµούς 200,00€ και λοιπές δαπάνες (ασφάλιστρα, µεταφορικά, κλπ.)
150,00€.
Η έννοια της δαπάνης είναι ευρεία, περιλαµβάνει, δηλαδή, και το κόστος και
το έξοδο.
Κόστος είναι η διάθεση αγοραστικής δύναµης, για την απόκτηση αγαθών
(υλικών και άυλων) ή υπηρεσιών, µε σκοπό τη χρησιµοποίηση τους για να
πραγµατοποιηθούν έσοδα από πωλήσεις. Κόστος αποτελεί η αγορά επίπλων,
µηχανηµάτων, δικαιώµατος χρήσης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, πρώτων υλών,
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διαφόρων υπηρεσιών, κλπ. Το κόστος αποτελεί στοιχείο του ενεργητικού µέχρις ότου
το αγαθό ή η υπηρεσία να πωληθεί. Με την πώληση του µετατρέπεται σε έξοδο.
Έξοδο είναι το κόστος που εκπνέει µέσα σε µια διαχειριστική χρήση και
βαρύνει τα έσοδα της χρήσεως. Έξοδο αποτελούν, το κόστος των αγαθών που
πωλούνται, οι αµοιβές του διοικητικού προσωπικού, οι δαπάνες πωλήσεων κλπ. Τα
έξοδα διακρίνονται:
Ανάλογα µε το σκοπό τους:
Οργανικά

έξοδα:

είναι

αυτά

που

αναφέρονται

στην

οµαλή

εκµετάλλευση της χρήσεως και σχετίζονται µε τα οργανικά έσοδα για
τον προσδιορισµό του οργανικού αποτελέσµατος.
Ανόργανα έξοδα: είναι εκείνα που δεν αναφέρονται στην οµαλή
εκµετάλλευση της χρήσεως και δεν σχετίζονται µε τα οργανικά έσοδα
για τον προσδιορισµό του οργανικού αποτελέσµατος.
Ανάλογα µε την ενσωµάτωση τους ή µη στο λειτουργικό κόστος:
Οµαλά έξοδα: είναι εκείνα που ενσωµατώνονται στο κόστος των
διάφορων

λειτουργιών

της

επιχειρήσεως

µε

τη

µορφή

που

προϋπάρχουν, δηλαδή τη µορφή του κόστους, επειδή βρίσκονται σε
οµαλή σχέση µε το έργο που παράγεται από τις λειτουργίες αυτές.
Ανώµαλα έξοδα: είναι εκείνα που δεν ενσωµατώνονται στο
λειτουργικό κόστος, επειδή δεν βρίσκονται σε οµαλή σχέση µε το έργο
που παράγεται.
∆ιαγραµµατική παρουσίαση λειτουργίας του λογαριασµού «Έξοδα –
∆απάνες»:

Χρέωση

Λογαριασµός εξόδου

Αρχίζει µε χρέωση µε: την
πραγµατοποίηση του εξόδου (άσχετα αν

Πίστωση

Ακολουθεί πίστωση από: τη µεταφορά
του σε άλλο λογαριασµό εξόδου ή

πληρώθηκε ή οφείλεται) ή µε

µεταβατικό ή οποιαδήποτε άλλη

οποιαδήποτε αύξηση

µείωση του, τη µεταφορά του σε
λογαριασµό εκµεταλλεύσεως, τη
µεταφορά του στο λογαριασµό
αποτελέσµατα χρήσεως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΝΝΟΙΑ & ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

2.1 Το Εισόδηµα των Επιχειρήσεων
Ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις1 είναι το κέρδος που αποκτά από
ατοµική ή εταιρική επιχείρηση εµπορική, βιοµηχανική ή βιοτεχνική από την άσκηση
οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλµατος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια
επαγγέλµατα που αναφέρονται στο άρθρο 48 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
(Κ.Φ.Ε.).
Πιο συγκεκριµένα ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις θεωρείται:
Το εισόδηµα που αποκτάται από την άσκηση δραστηριότητας µιας
επιχείρησης η οποία δραστηριοποιείται στην αγοραπωλησία ακινήτων.
Η απόκτηση ωφέλειας η οποία πραγµατοποιείται από οργανωµένη
επιχείρηση πώλησης οικοπέδων ή αγροτεµαχίων, τα οποία προέρχονται
από εδαφικές εκτάσεις της επιχείρησης, που βρίσκονται εντός ή εκτός
σχεδίου πόλεως, δήµου ή κοινότητας, οι οποίες έχουν κατατµηθεί ή
ρυµοτοµηθεί.
Τα ποσά που καταβάλλονται ως µέρισµα ή αµοιβή στα µέλη τους οι
συνεταιρισµοί που έχουν η σύστασή τους είναι νόµιµη.
Τα

κέρδη

που

αποκτούνται

από

εργασίες

παρεπόµενες

που

πραγµατοποιούνται από την επιχείρηση παράλληλα µε τον κύριο σκοπό
της.

1

Επιχείρηση µπορεί να θεωρηθεί και οποιαδήποτε µεµονωµένη ή συµπτωµατική πράξη που αποβλέπει
στην επίτευξη κέρδους, καθώς και η πώληση µέσα σε δύο χρόνια από την απόκτηση εξ’ επαχθούς
αιτίας εδαφικών εκτάσεων που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και έχουν µεγάλη αξία.
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Η επιχειρηµατική αµοιβή του οµόρρυθµου εταίρου και του κοινωνού, που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10.
Ο µισθός που καταβάλλει η ανώνυµη εταιρία στα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύµβασης
µίσθωσης εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές τα µέλη
του διοικητικού συµβουλίου είναι ασφαλισµένα σε οποιονδήποτε φορέα
ασφάλισης, εκτός του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασφαλιστικό
οργανισµό ή ταµείο.
Θεωρείται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και η αυτόµατη
υπερτίµηση του πάγιου κεφαλαίου πραγµατοποιείται και χρησιµοποιείται
στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίµηση που δεν πραγµατοποιήθηκε,
εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή.
Οι οριζόµενοι από την παράγραφο 4 του άρθρου 25 τόκοι.
Οι

αποδόσεις

από

συµβάσεις

ή

πράξεις

επί

παραγώγων

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που πραγµατοποιούν επιτηδευµατίες που
τηρούν

βιβλία

Γ΄

κατηγορίας

του

Κ.Β.Σ.

Ως

παράγωγα

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα θεωρούνται τα χρηµατοοικονοµικά µέσα
που αναφέρονται στην περίπτωση “η” της παραγράφου 1 του άρθρου 24.

2.2 Ιδιαίτερες ∆ιατάξεις για το Εισόδηµα των Επιχειρήσεων
Εισόδηµα από Ακίνητα
Κέρδος από την αγοροπωλησία ακινήτων, θεωρείται η επιπλέον διαφορά που
υπάρχει ανάµεσα στην αξία του ακινήτου το οποίο πουλήθηκε και της αξίας αυτού
κατά τον χρόνο της αγοράς. Ως αξία πώλησης είναι αυτή που χαρακτηρίζεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α'). Αν όµως το
τίµηµα που αναφέρεται στα πωλητήρια συµβόλαια είναι µεγαλύτερο από την
παραπάνω αξία, ως ακαθάριστο έσοδο λαµβάνεται το αναφερόµενο σε αυτά τα
συµβόλαια τίµηµα. Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα
προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, ως ακαθάριστα έσοδα λαµβάνονται:
Το ποσό που λαµβάνεται από τις πωλήσεις των πιο πάνω ακινήτων, που
αναφέρεται στα πωλητήρια συµβόλαια.
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Η διαφορά µεταξύ του ποσού της αξίας, κατά περίπτωση, που
φορολογήθηκε και της πραγµατικής αξίας του ακινήτου, η οποία
βρίσκεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία
µεταβίβασης ακινήτων. Η διαφορά αυτή µειώνεται µε τις δαπάνες του
άρθρου 31 που βαρύνουν τον πωλητή.

Αγοροπωλησία Εκτάσεων της Επιχείρησης
Ως ωφέλεια θεωρείται η επιπλέον διαφορά µεταξύ της αξίας της έκτασης η
οποία πουλήθηκε και της αξίας της πριν από την κατάτµηση ή της ρυµοτόµησης. Ως
αξία πώλησης λαµβάνεται αυτή που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 41 του Ν. 1249/1982. Αν όµως το ποσό που αναφέρεται στα οικεία
πωλητήρια συµβόλαια είναι µεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως ακαθάριστο
έσοδο λαµβάνεται το αναφερόµενο σε αυτά τα συµβόλαια ποσό. Ειδικά, για τις
περιοχές που δεν ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της αξίας των
ακινήτων, ως ακαθάριστα έσοδα λαµβάνονται:
Το ποσό από τις πωλήσεις των πιο πάνω ακινήτων που αναφέρεται στα
πωλητήρια συµβόλαια.
Η διαφορά µεταξύ του ποσού της αξίας, κατά περίπτωση, που
φορολογήθηκε και της πραγµατικής αξίας του ακινήτου, η οποία
εξευρίσκεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία
µεταβίβασης ακινήτων. Η διαφορά αυτή µειώνεται µε τις δαπάνες του
άρθρου 31 που βαρύνουν τον πωλητή.

Μισθός Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Νοείται ο µισθός και οι κάθε είδους απολαβές που καταβάλλονται από εταιρία
περιορισµένης ευθύνης σε εταίρους της για υπηρεσίες που παρέχουν σ’ αυτή, εφόσον
οι εταίροι είναι ασφαλισµένοι για τις υπηρεσίες αυτές σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό
οργανισµό ή ταµείο εκτός του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Υπερτίµηση Πάγιου Κεφαλαίου
Κατ’ εξαίρεση µε τα προαναφερθέντα, η υπερτίµηση από την αναγκαστική
απαλλοτρίωση ακινήτων, το οποίο χρησιµοποιείται για ιδιόχρηση ή έχει
χρησιµοποιηθεί παλαιότερα για ιδιόχρηση, µε σκοπό την άσκηση του αντικειµένου
των εργασιών της επιχείρησης, απαλλάσσεται του φόρου, εφόσον εµφανίζεται σε
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ιδιαίτερο λογαριασµό αφορολογήτου αποθεµατικού και φορολογείται σε περίπτωση
διανοµής του ή διάλυσης της επιχείρησης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά
τον υπολογισµό του υπερτιµήµατος από την πώληση ακινήτου, εξαιρουµένου του
υπερτιµήµατος που προκύπτει από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, ως τιµή
πώλησης δεν δύναται να ληφθεί ποσό µικρότερο της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις περί φορολογίας µεταβιβάσεως ακινήτων.

2.3 Το Εισόδηµα των Νοµικών Προσώπων
Όσον αφορά τα εισοδήµατα και κέρδη των επιχειρήσεων που λειτουργούν µε
τη µορφή οµόρρυθµης, ετερόρρυθµης και περιορισµένης ευθύνης εταιρίας,
κοινοπραξίας, κοινωνίας και αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς
και συνεταιρισµών θεωρείται ότι αποκτήθηκαν:

Οµόρρυθµη – Ετερόρρυθµη – Περιορισµένης Ευθύνης Εταιρεία
Στις περιπτώσεις της οµόρρυθµης, ετερόρρυθµης και περιορισµένης
ευθύνης

εταιρίας,

της

κοινοπραξίας,

κοινωνίας

και

αστικής

εταιρίας

κερδοσκοπικού χαρακτήρα από κάθε έναν εταίρο ή µέλος, για το ποσοστό των
κερδών που του αναλογεί από τη συµµετοχή του στην εταιρία, κοινοπραξία ή
κοινωνία.
Ως χρόνος κτήσης νοείται, για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄
κατηγορίας του Κ.Β.Σ., θεωρείται η ηµεροµηνία στην οποία κλείστηκε η διαχείριση
και προκειµένου για Ε.Π.Ε., η ηµεροµηνία που εγκρίθηκε ο ισολογισµός της από τη
συνέλευση των εταίρων. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί ο ισολογισµός της Ε.Π.Ε.
εντός τριµήνου από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, το εισόδηµα λογίζεται ότι
αποκτιέται από αυτούς που έχουν την ιδιότητα του εταίρου την τελευταία ηµέρα
αυτού συγκεκριµένου τριµήνου.
Σε περίπτωση λύσης, συγχώνευσης ή µετατροπής της Ε.Π.Ε., το εισόδηµα
λογίζεται ότι αποκτιέται από αυτούς που έχουν την ιδιότητα του εταίρου την
ηµεροµηνία της λύσης, συγχώνευσης ή µετατροπής, κατά περίπτωση. Αν η λύση,
συγχώνευση ή µετατροπή επέρχεται πριν από την περίοδο τριών µηνών από τη λήξη
της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου και εφόσον ο ισολογισµός δεν έχει
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εγκριθεί από τη συνέλευση των εταίρων, το εισόδηµα και των δύο διαχειριστικών
περιόδων λογίζεται ότι αποκτιέται από αυτούς που έχουν την ιδιότητα του εταίρου
την ηµεροµηνία της λύσης, συγχώνευσης ή µετατροπής της εταιρίας.

Συµµετοχική (Αφανής) Εταιρεία
Στην περίπτωση της συµµετοχικής (αφανούς) εταιρίας, από τον εµφανή
εταίρο για το σύνολο των κερδών της εταιρίας.

Συνεταιρισµοί
Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών που έχουν συσταθεί νόµιµα, από κάθε
συνεταίρο για το µέρισµα ή την αµοιβή που του καταβλήθηκε. Η ύπαρξη των
εταιριών που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση, αποδεικνύεται µε έγκυρο
συστατικό έγγραφο δηµοσιευµένο, σύµφωνα µε όσα ορίζει ο εµπορικός νόµος. Η
κοινοπραξία αναγνωρίζεται εφόσον έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται
από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Αντίγραφα για την εικονικότητα είτε των σχέσεων
αυτών, είτε των όρων που συνδέουν τα µέρη τούτων γενικά, δεν αναγνωρίζονται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ & ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

3.1 Ακαθάριστο Εισόδηµα
Ως ακαθάριστο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις θεωρείται το σύνολο
των καθαρών εσόδων από τις κάθε είδους εµπορικές συναλλαγές αυτών.
Ο τρόπος προσδιορισµού των ακαθάριστων εσόδων διαφοροποιείται, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ανάλογα µε τα βιβλία που τηρεί η εκάστοτε επιχείρηση.
Για τις επιχειρήσεις που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του
Κ.Β.Σ., τα ακαθάριστα έσοδα εξευρίσκονται µε βάση τα δεδοµένα των βιβλίων και
στοιχείων τους.
Ιδιαιτερότητα αποτελούν οι επιχειρήσεις πρακτόρων κρατικών λαχείων. Για
αυτές τις επιχειρήσεις, ως ακαθάριστα έσοδα λαµβάνονται για τις µεν λιανικές
πωλήσεις λαχείων που διενεργούνται µέσω των καταστηµάτων τους, η προµήθεια
που δικαιούνται, για τις δε χονδρικές πωλήσεις, ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της
ονοµαστικής αξίας των λαχείων για τη µεσολάβηση πώλησης αυτών.

3.2 Προσδιορισµός του Ακαθάριστου Εισοδήµατος
Πιο συγκεκριµένα, για επιχειρήσεις που τηρούν ακριβή βιβλία και στοιχεία Α΄
κατηγορίας του Κ.Β.Σ., τα ακαθάριστα έσοδα εξευρίσκονται µε την προσθήκη του
µικτού κέρδους στο συνολικό κόστος των εµπορεύσιµων αγαθών, χωρίς φόρο
προστιθέµενης αξίας, τα οποία αγοράστηκαν µέσα στη χρήση ή των έτοιµων
προϊόντων που έχουν παραχθεί από τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που αγοράστηκαν
µέσα στην ίδια χρήση. Το µικτό εµπορικό ή βιοµηχανικό κέρδος, ανάλογα µε την
περίπτωση, υπολογίζεται µε σύγκριση των τιµών κτήσης καθώς και των τιµών

13

πώλησης των αγαθών που διατέθηκαν από την επιχείρηση. Σε περίπτωση που η
επιχείρηση δεν µπορεί να προσκοµίσει αυτά τα στοιχεία, λαµβάνεται υπόψη ο
συντελεστής µικτού κέρδους άλλων οµοειδών επιχειρήσεων. Για να εφαρµοστούν οι
διατάξεις του νοµοθέτη, θεωρείται ότι τα εµπορεύσιµα αγαθά πουλήθηκαν όλα µέσα
στη χρήση, καθώς επίσης ότι οι πρώτες και βοηθητικές ύλες µεταποιήθηκαν και
πουλήθηκαν µέσα στη χρήση ως έτοιµα προϊόντα, ανεξάρτητα από το αν η διάθεσή
τους γίνεται χονδρικώς ή λιανικώς. Ιδιαιτερότητα αποτελούν οι επιχειρήσεις που
αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες τους και εφόσον το επόµενο έτος συνεχίζουν
να τηρούν βιβλία Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., θεωρείται ότι πουλήθηκαν µέσα στη
χρήση από τα εµπορεύσιµα αγαθά, τόσα δωδέκατα αυτών όσοι οι µήνες2 της
πραγµατικής λειτουργίας της επιχείρησης. Το υπόλοιπο ποσό προστίθεται στις αγορές
του αµέσως επόµενου έτους και λογίζεται ως αγορά του έτους αυτού.
Για επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. ή τα
τηρούµενα είναι κατώτερα της προσήκουσας κατηγορίας ή ανεπαρκή ή ανακριβή, τα
ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται εξωλογιστικά, µε βάση τα στοιχεία και τις
πληροφορίες που διαθέτει ο προϊστάµενος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.. Στην περίπτωση
αυτή λαµβάνονται υπόψη οι αγορές, οι πωλήσεις και το µικτό κέρδος που εµφανίζει η
επιχείρηση, το µικτό κέρδος που πραγµατοποιείται από οµοειδείς επιχειρήσεις που
λειτουργούν µε παρόµοιες συνθήκες, το απασχολούµενο προσωπικό, το ύψος των
κεφαλαίων που έχουν υπενδυθεί, καθώς και των ίδιων κεφαλαίων κίνησης, το ποσό
των δανείων και των πιστώσεων, το ποσό των εξόδων παραγωγής και διάθεσης των
εµπορευµάτων, των εξόδων διαχείρισης και γενικά κάθε επαγγελµατική δαπάνη.
Αξίζει εδώ να σχολιάσουµε ότι, στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο
διαπιστωθεί απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή µη έκδοση στοιχείων ή έκδοση
πλαστικών εικονικών στοιχείων που συνεπάγονται το χαρακτηρισµό των βιβλίων ως
ανακριβών, το σχετικό ποσό που προκύπτει3, προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα των
βιβλίων και το άθροισµα προσαυξάνεται κατά ένα ποσοστό.

2

Τµήµα του µήνα λογίζεται ως ακέραιος µήνας
Το οποίο σε περίπτωση επανάληψης των παραπάνω παραβάσεων µέσα στην ίδια διαχειριστική χρήση
διπλασιάζεται.
3
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3.3 Προσδιορισµός του Καθαρού Εισοδήµατος
Το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων, που τηρούν επαρκή και ακριβή
βιβλία και στοιχεία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εξευρίσκεται λογιστικώς µε
έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, των ακολούθων εξόδων συνοπτικά:
Των γενικών εξόδων διαχείρισης.
Τα έξοδα µισθοδοσίας και αµοιβής του προσωπικού.
Το τεκµαρτό ενοίκιο των ακινήτων που ανήκουν στον επιχειρηµατία
και χρησιµοποιούνται από την επιχείρηση.
Τα ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς σε Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆..
Τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις.
Των ποσών των κάθε είδους φόρων, τελών και δικαιωµάτων, που
βαρύνουν την επιχείρηση.
Των ποσών των αποσβέσεων για την κάλυψη της φθοράς των κάθε
είδους εγκαταστάσεων ή µηχανηµάτων ή φθαρτών υλικών, συναφών
µε τη λειτουργία της επιχείρησης και γενικά κάθε κινητής ή ακίνητης
περιουσίας της επιχείρησης.
Του ποσού των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων4.
Των ποσών των δαπανών διαφηµίσεων που βαρύνουν την επιχείρηση
κατά το έτος της έκδοσης του προβλεπόµενου φορολογικού στοιχείου.
Των ποσών των προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία, που σχηµατίζονται στο τέλος κάθε
διαχειριστικής χρήσης και καλύπτουν τις αποζηµιώσεις προσωπικού
λόγω συνταξιοδότησης του κατά το επόµενο έτος.
Των εξόδων διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο, αλλοδαπών πελατών,
αντιπροσώπων και διευθυντικών στελεχών ηµεδαπών ή αλλοδαπών
επιχειρήσεων, καθώς και ειδικών επιστηµόνων, που προκύπτει από τα
εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία.
Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για επιµόρφωση του
προσωπικού της µε την προϋπόθεση ότι η επιµόρφωση έχει σχέση µε
το αντικείµενο εργασιών της επιχείρησης.
Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για έξοδα κινητής
τηλεφωνίας για λογαριασµούς που ανήκουν στην επιχείρηση.
4

Όπως άλλωστε θα δούµε αναλυτικά στο µέρος ΙΙ της παρούσας πτυχιακής εργασίας
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Των δαπανών για τη συντήρηση και επισκευή των επαγγελµατικών γενικά
εγκαταστάσεων, µµηχανηµάτων και αυτοκινήτων οχηµάτων.
Της αξίας των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιµοποιήθηκαν,
καθώς

και

των

άλλων

εµπορεύσιµων

αγαθών,

στην

οποία

περιλαµβάνονται και οι ειδικές δαπάνες επεξεργασίας, αποθήκευσης,
µεταφοράς, ασφάλειας κλπ5.
Των µαθηµατικών αποθεµάτων των ασφαλιστικών εταιριών, καθώς και
των αποθεµατικών για την αποκατάσταση του ενεργητικού που, µε βάση
σύµβαση, θα περιέλθει µετά την πάροδο ορισµένου χρόνου στο ∆ηµόσιο ή
σε τρίτους.
Της ζηµίας που πραγµατοποιήθηκε από φθορά, απώλεια ή υποτίµηση
κεφαλαίου. Προκειµένου για ακίνητα, για τον υπολογισµό της ζηµίας
αυτών, ως τιµή πώλησης δεν δύναται να ληφθεί ποσό µικρότερο της αξίας,
όπως αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί φορολογίας
µεταβιβάσεως ακινήτων.
Των δικαιωµάτων ή αποζηµιώσεων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις
και οργανισµούς για τη χρησιµοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών,
σηµάτων σχεδίων, µυστικών βιοµηχανικών µεθόδων και τύπων,
πνευµατικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωµάτων.
Των δαπανών επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά το χρόνο της
πραγµατοποίησης τους, µε εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν πάγιο
εξοπλισµό, οι οποίες αποσβένονται ισόποσα σε 3 χρόνια.
Των ποσών των εξόδων πρώτης εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων
αποσβένονται, είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγµατοποίησης τους, είτε
τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µία πενταετία.
Των δαπανών επισκευής και συντήρησης που πραγµατοποιούνται σε
µισθωµένα ακίνητα, κατά τον χρόνο της πραγµατοποίησης τους.
Των ζηµιών που προκύπτουν από συµβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, οι οποίες πραγµατοποιούνται για
κάλυψη κινδύνων.

5

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. όταν δεν
διενεργούν απογραφή, ως απογραφή λήξης της διαχειριστικής περιόδου λαµβάνεται ποσοστό 10% επί
των αγορών της περιόδου αυτής και ως απογραφή έναρξης ποσοστό 10% επί των αγορών της
προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου.
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Των εξόδων για διοικητική υποστήριξη, οργάνωση, αναδιοργάνωση και
για υπηρεσίες γενικά που παρέχονται στην επιχείρηση, από επιχειρήσεις
που ανήκουν στον ίδιο ηµεδαπό ή αλλοδαπό όµιλο ή από τρίτους για
σκοπούς που σχετίζονται µε τα γενικότερα συµφέροντα του οµίλου.
Των ποσών για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισµικού
(SOFTWARE) που παρέχονται στους υπαλλήλους της επιχείρησης για
τηλεργασία.
Των ποσών6 που καταβάλλουν εφάπαξ ή περιοδικά οι επιχειρήσεις σε
άγαµα τέκνα του προσωπικού τους και µέχρι τη συµπλήρωση του
εικοστού πέµπτου έτους της ηλικίας τους, λόγω θανάτου του γονέα –
εργαζοµένου και µε την προϋπόθεση ότι αυτός επήλθε λόγω σεισµού ή
άλλου λόγου ανώτερης βίας, κατά τη διάρκεια εργασίας του θανόντος και
εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.
Των παροχών σε είδος ή σε χρήµα που πραγµατοποιούν οι επιχειρήσεις
για τους σκοπούς του ίδιου νόµου, προς οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλους αρµόδιους φορείς διαχείρισης
αποβλήτων.
Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για την κάλυψη του ενοικίου
κατοικίας των εργαζοµένων σε αυτήν.
Των

ποσών

που

καταβάλλει

η

επιχείρηση

σε

παιδικούς

και

βρεφονηπιακούς σταθµούς.
Των χρηµατικών βραβείων που καταβάλλει επιχείρηση σε εργαζοµένους
της λόγω των εξαιρετικών επιδόσεων που έχουν επιτύχει αποδεδειγµένα
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα που σπουδάζουν και µέχρι
3.000,00€ για κάθε εργαζόµενο.
Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για την αγορά ειδικής
ενδυµασίας του προσωπικού, η οποία επιβάλλεται για λόγους υγιεινής,
ασφάλειας και οµοιόµορφης εµφάνισης, ως απαραίτητη για την εκτέλεση
των καθηκόντων του.

6

Τα πιο πάνω ποσά δεν µπορούν να υπερβαίνουν, ανά ηµερολογιακό έτος, τα 3.000,00€ για κάθε
δικαιούχο – τέκνο.
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Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για δαπάνες ταξιδιών που
πραγµατοποιούν στην αλλοδαπή διευθυντικά και άλλα στελέχη της που
εργάζονται σε αυτήν7.
Των ενοικίων που καταβάλλει η επιχείρηση για τη διαµονή εργαζοµένων
της σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια ή οικίες που βρίσκονται σε
διαφορετικό µέρος από τον τόπο της µόνιµης κατοικίας τους, λόγω εκτός
έδρας εργασίας τους.
Του ανταποδοτικού τέλους που καταβάλλει επιχείρηση λόγω της
συµµετοχής της σε συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης.
Των δώρων της επιχείρησης προς πελάτες, επιχειρήσεις ή µη, εφόσον
φέρουν την επωνυµία της και έχει καταβληθεί το αναλογούν δηµοτικό
τέλος για τη συνολική αξία των δώρων αυτών.
Των παροχών σε χρήµα ή σε είδος της επιχείρησης προς εργαζοµένους της
για επιβράβευση της απόδοσής τους και µε την προϋπόθεση ότι έχουν
καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.
Των δαπανών οργάνωσης ενηµερωτικών ηµερίδων και συναντήσεων για
τους

εργαζοµένους

ή

πελάτες

της,

εφόσον

οι

εκδηλώσεις

πραγµατοποιούνται στο νοµό που εδρεύει η επιχείρηση ή σε άλλο µέρος
στο οποίο λειτουργεί υποκατάστηµα της.

Έχουµε, όµως και περιπτώσεις κατά τις οποίες µπορούµε από τα ακαθάριστα
έσοδα να υπολογίσουµε έκπτωση χωρίς δικαιολογητικά. Αυτές είναι οι ακόλουθες:
α) Για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, τα ακαθάριστα έσοδα αυτών που
προέρχονται από εξαγωγές κάθε είδους προϊόντων.
β) Για τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες και εργασίες στην αλλοδαπή,
στα ακαθάριστα έσοδά τους από τις υπηρεσίες και εργασίες αυτές, από τις οποίες
εισάγεται συνάλλαγµα.
γ) Για τις επιχειρήσεις έκδοσης ηµερήσιων, εβδοµαδιαίων, δεκαπενθήµερων,
µηνιαίων πολιτικών, αθλητικών και οικονοµικών εφηµερίδων και περιοδικών γενικά,
τα ακαθάριστα έσοδα αυτών από την πώληση των εντύπων και από καταχωρήσεις
γενικά σε αυτά.

7

Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν µε την προϋπόθεση ότι ο σκοπός του ταξιδιού συνδέεται
µε την ασκούµενη δραστηριότητα της επιχείρησης.
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δ) Για τις επιχειρήσεις ραδιοφωνίας-τηλεόρασης, τα προερχόµενα µόνο από
διαφηµίσεις ακαθάριστα έσοδα.
ε) Για τις ηµεδαπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κατασκηνωτικά κέντρα, τα
προερχόµενα από αλλοδαπούς πελάτες έσοδά τους, στα οποία, εκτός των εσόδων από
διανυκτερεύσεις, περιλαµβάνονται και αυτά του κυλικείου και εστιατορίου από
αλλοδαπούς πελάτες.
Σε εµπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες σε συνεργασία µε αλλοδαπούς οίκους
εξάγουν

βιοµηχανικά,

βιοτεχνικά,

χειροτεχνικά,

γεωργικά,

κτηνοτροφικά,

οπωροκηπευτικά, µεταλλευτικά και λατοµικά προϊόντα, καθώς και προϊόντα αλιείας
µε ανταλλαγή αγαθών από το εξωτερικό µετά από έγκριση του Ελληνικού ∆ηµοσίου,
όταν απαιτείται αυτή, αναγνωρίζεται χωρίς δικαιολογητικά έκπτωση από τα
ακαθάριστα έσοδα, που υπολογίζεται σε ποσοστό 3% στο ποσό της προµήθειας που
παίρνουν. Στις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, οι οποίες ενεργούν για
λογαριασµό των αλλοδαπών οίκων βιοµηχανοποίηση ή επεξεργασία πρώτων υλών
που εισάγονται από την αλλοδαπή και επανεξάγονται µε τη µορφή έτοιµων ή ηµιέτοιµων προϊόντων, αναγνωρίζεται δικαίωµα έκπτωσης, χωρίς δικαιολογητικά,
ποσοστού 3% στο ποσό των ακαθάριστων εσόδων τους, τα οποία προέρχονται από
την αµοιβή που παίρνουν για τις υπηρεσίες αυτές.
Σε περίπτωση που από τις παραπάνω περιπτώσεις προκύψει ζηµιά, αυτή δεν
συµψηφίζεται µε τα κέρδη άλλων κλάδων της επιχείρησης ή µε τα κέρδη από τη
συµµετοχή της σε άλλες επιχειρήσεις ή µε τα εισοδήµατα από άλλες πηγές. Η ζηµία
αυτή µπορεί να µεταφέρεται για συµψηφισµό µε τα κέρδη των πιο πάνω κλάδων της
επιχείρησης στις 5 επόµενες και µόνο συνεχείς χρήσεις, µε την προϋπόθεση ότι και
σε αυτές τις χρήσεις η επιχείρηση τηρεί επαρκή και ακριβή βιβλία Γ΄ κατηγορίας του
Κ.Β.Σ.
Για τον προσδιορισµό του κόστους των µενόντων προϊόντων στις
βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, συνυπολογίζεται στην αξία των υλικών
που χρησιµοποιήθηκαν και ανάλογο ποσοστό εξόδων παραγωγής, στα οποία
περιλαµβάνονται και οι τακτικές αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων.
Σε περίπτωση κατά την οποία στα ακαθάριστα έσοδα περιλαµβάνονται και
έσοδα που απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος ή φορολογούνται κατά ειδικό
τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή έσοδα από µερίσµατα και κέρδη
από συµµετοχή σε ηµεδαπές εταιρίες, για τον υπολογισµό του καθαρού κέρδους της
επιχείρησης που υπόκειται σε φορολογία, το συνολικό ποσό των δαπανών που
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πρόκειται να εκπεσθεί µειώνεται κατά τα εξής ποσά δαπανών, που βαρύνουν τα πιο
πάνω ακαθάριστα έσοδα:
Ποσό των χρεωστικών τόκων που εξευρίσκεται µε επιµερισµό των τόκων
αυτών µεταξύ των υποκείµενων στη φορολογία ακαθάριστων εσόδων και
αυτών που αναφέρονται πιο πάνω.
Ποσοστό 5% των εσόδων που απαλλάσσονται της φορολογίας ή
φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής
υποχρέωσης ή των εσόδων από µερίσµατα και κέρδη από συµµετοχή σε
άλλες ηµεδαπές επιχειρήσεις, ως λοιπές δαπάνες. Το ποσό αυτό δεν
µπορεί να υπερβαίνει το 20% των πάσης φύσεως δαπανών της
επιχείρησης8.

Τέλος, να σηµειώσουµε ότι οι αποζηµιώσεις καθώς και πάσης φύσεως
αµοιβές, που οφείλονται από επιχειρήσεις ή επιτηδευµατίες σε οποιοδήποτε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, µε βάση δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή οποιαδήποτε
αναγνώριση ή συµβιβασµό, δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη για τον προσδιορισµό των
καθαρών κερδών. Επίσης, οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονται από ασφαλιστικές
εταιρίες σε δικαιούχους ασφαλισµένων αυτοκινήτων, για ζηµίες που προξενήθηκαν
στα αυτοκίνητα αυτά, δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ακόµη, η επιχείρηση που απασχολεί λογιστή και η
δήλωση φόρου εισοδήµατος δεν υπογράφεται από αυτόν, οι αποδοχές αυτού δεν
αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης και
επιβάλλεται πρόστιµο σε βάρος του λογιστή µέχρι το ένα τέταρτο (1/4) των ετήσιων
αποδοχών του.

8

Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρµόζονται για τραπεζικές, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εταιρίες επενδύσεων
χαρτοφυλακίου και αµοιβαία κεφάλαια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 6 ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ.
«ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ»

4.1 Εισαγωγή
Στην οµάδα 6 παρακολουθούνται τα οργανικά έξοδα9 κατ’ είδος, τα οποία
αφορούν την οµαλή εκµετάλλευση της χρήσεως, καθώς επίσης και τις ετήσιες
επιβαρύνσεις για τη διενέργεια των αποσβέσεων και των προβλέψεων που
ενσωµατώνονται στο λειτουργικό κόστος. Τα ποσά εκείνα που αφορούν ζηµιές και µη
συνηθισµένα έξοδα καταχωρούνται στους οικείους λογαριασµούς της οµάδας 8 (81,
82, 83).
Να σηµειώσουµε ότι, σε περίπτωση που κατά τη διεξαγωγή των εγγραφών
καταχώρησης των εξόδων δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο χαρακτήρας τους ή ο
προορισµός τους, ενηµερώνουµε προσωρινά τους σχετικούς λογαριασµούς της
οµάδας 6, και στη συνέχεια κατά το κλείσιµο του Ισολογισµού µεταφέρονται στους
λογαριασµούς που ανήκουν πραγµατικά. Για παράδειγµα στους µεταβατικούς
λογαριασµούς του ενεργητικού και του παθητικού.
Ιδιαιτερότητα αποτελούν και τα έξοδα που αφορούν κατασκευές ή βελτιώσεις
παγίων στοιχείων, των οποίων το κόστος προσδιορίζεται από τους λογαριασµούς της
αναλυτικής λογιστικής, ή σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιείται η λογιστική αυτή, οι
διορθωτικές εγγραφές των εξόδων γίνεται µε πίστωση του λογαριασµού 78.00
«Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων» και χρέωση των οικείων λογαριασµών της
οµάδας 1.
Άλλη µια ιδιαιτερότητα παρατηρείται για τις περιπτώσεις που υπάρχουν έξοδα
που πραγµατοποιούνται µέσα στη χρήση και αφορούν προηγούµενες χρήσεις, ο
9

Οργανικά έξοδα καλούνται εκείνα τα οποία εµφανίζονται τακτικά µέσα σε µια διαχειριστική χρήση
και είναι απαραίτητα να γίνουν προκειµένου για τη λειτουργία µιας επιχειρηµατικής µονάδας.
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σχηµατισµός

προβλέψεων

γίνεται

µε

πίστωση

του

λογαριασµού

78.05

«Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις προς κάλυψη εξόδων εκµεταλλεύσεως» και χρέωση
των οικείων υπολογαριασµών του 44 «Προβλέψεις». Αυτό συµβαίνει γιατί
επιθυµούµε οι λογαριασµοί της οµάδας 6 να εµφανίζουν τα πραγµατικά έξοδα που
πραγµατοποιούνται στη συγκεκριµένη χρήση.
Σύµφωνα µε το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο οι δαπάνες καταχωρούνται
στην οµάδα 6 «Οργανικά έξοδα κατά είδος». Πιο συγκεκριµένα η οµάδα 6
περιλαµβάνει τις εξής υποοµάδες:
60: Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
61: Αµοιβές και έξοδα τρίτων
62: Παροχές τρίτων
63: Φόροι τέλη
64: ∆ιάφορα έξοδα
65: Τόκοι και συναφή έξοδα
66: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
68: Προβλέψεις εκµετάλλευσης

4.2 60: Αµοιβές & Έξοδα Προσωπικού
Στο λογαριασµό Αµοιβές & Έξοδα Προσωπικού καταχωρούνται όλα τα
έξοδα της οικονοµικής µονάδας που προκύπτουν, από την απασχόληση του
προσωπικού της, το οποίο συνδέεται µε αυτή µε σύµβαση µισθώσεως εργασίας.

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
60.00 Αµοιβές έµµισθου προσωπικού
60.01 Αµοιβές ηµεροµίσθιου προσωπικού
60.02 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού
60.03 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έµµισθου προσωπικού
60.04 Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις ηµεροµίσθιου προσωπ.
60.05 Αποζηµιώσεις απόλυσης ή εξόδου από την υπηρεσία
60.99 Προϋπολογισµένες - Προπληρωµένες αµοιβές, έξοδα και παροχές προσωπικού
(Λ/58.00)
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4.3 61: Αµοιβές & Έξοδα Τρίτων
Στους υπό-λογαριασµούς των Αµοιβών & Εξόδων Τρίτων καταχωρούνται οι
αµοιβές που λογίζονται από την οικονοµική µονάδα για εργασίες τρίτων, οι οποίοι δε
συνδέονται µε αυτήν – την επιχείρηση – µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας.
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ
61.00 Αµοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελµατιών υποκείµενες σε
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος
61.01 Αµοιβές και έξοδα µη ελεύθερων επαγγελµατιών υποκείµενες σε
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος
61.02 Λοιπές προµήθειες τρίτων
61.03 Επεξεργασίες από τρίτους
61.90 Αµοιβές τρίτων µη υποκείµενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος (γν.
252/95)
61.91 Πνευµατικά και καλλιτεχνικά δικαιώµατα τρίτων επί πωλήσεων (γν.95/95)
61.92 Εισφορές υπέρ τρίτων για ελεύθερους επαγγελµατίες
61.93 Αµοιβές υπεργολάβων εκτέλεσης εργασιών τεχνικών έργων (γν.252/95)
61.94 Εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισµών για κατασκευαζόµενα Τεχνικά
Έργα (γν. 252/95)
61.98 Λοιπές αµοιβές τρίτων
61.99 Προϋπολογισµένες - Προπληρωµένες αµοιβές και έξοδα τρίτων (Λ/58.01)

4.4 62: Παροχές Τρίτων
Στους υπό-λογαριασµούς του Παροχές Τρίτων καταχωρούνται:
Τα αντίτιµα των παροχών κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύµα παραγωγής,
φωταέριο παραγωγικής διαδικασίας, ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας,
τηλεπικοινωνίες παραγωγικής διαδικασίας),
Τα ενοίκια µισθώσεως παγίων στοιχείων, εκτός από εκείνα που αφορούν
στέγαση προσωπικού, τα οποία καταχωρούνται στο λογαριασµό 60.02.06
«Έξοδα στεγάσεως»,
Τα κάθε µορφής ασφάλιστρα εκτός από εκείνα που αφορούν ασφάλειες
προσωπικού (λογαριασµός 60.02.06 «Ασφάλιστρα Προσωπικού») και
εκείνα που αφορούν ασφάλειες µεταφοράς των αγοραζόµενων ειδών, τα
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οποία καταχωρούνται στο λογαριασµό 32 «Παραγγελίες στο εξωτερικό» ή
στους λογαριασµούς των αποθεµάτων ή των παγίων στοιχείων,
Τα κάθε είδους αποθήκευτρα,
Οι επισκευές και συντηρήσεις των παγίων και λοιπών στοιχείων του
ενεργητικού, που γίνονται από τρίτους,
Οι κάθε είδους παροχές τρίτων που δεν υπάγονται σε άλλο υπόλογαριασµό του παροχές τρίτων,
Τέλος, τα ενοίκια της χρονοµεριστικής µισθώσεως (Leasing) του
Ν.1652/198610.
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
62.00 Ηλεκτρικό ρεύµα παραγωγής
62.01 Φωταέριο παραγωγικής διαδικασίας
62.02 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας
62.03 Τηλεπικοινωνίες
62.04 Ενοίκια
62.05 Ασφάλιστρα
62.06 Αποθήκευτρα
62.07 Επισκευές και συντηρήσεις
62.91 Έξοδα µεταφορικού έργου (γν. 129/1875/93)
62.98 Λοιπές παροχές τρίτων
62.99 Προϋπολογισµένες - Προπληρωµένες παροχές τρίτων (Λ/58.02)

4.5 63: Φόροι – Τέλη
Εδώ καταχωρούνται όλοι οι φόροι και τα τέλη που επιβαρύνουν την
οικονοµική µονάδα. Σε αυτούς τους υπό-λογαριασµούς περιλαµβάνονται οι: Φόρος
Εισοδήµατος µη συµψηφιζόµενος, Εισφορά Ο.Γ.Α. φόρου εισοδήµατος, Τέλη
συναλλαγµατικών, δανείων και λοιπών πράξεων, Φόροι – Τέλη κυκλοφορίας
µεταφορικών µέσων, ∆ηµοτικοί Φόροι – Τέλη, Φόροι – Τέλη προβλεπόµενα από
διεθνείς οργανισµούς, Λοιποί Φόροι – Τέλη, ∆ιάφοροι Φόροι – Τέλη.
Σε αυτήν την υπό-οµάδα δεν περιλαµβάνονται:
Ο φόρος εισοδήµατος, ο οποίος, σαν αφαιρετικό στοιχείο των ετησίων
κερδών, καταχωρείται στο λογαριασµό 88.08 «Φόρος εισοδήµατος και
10

Να σηµειώσουµε ότι τα καταβαλλόµενα ενοίκια της χρονοµεριστικής µισθώσεως καταχωρούνται
στο λογαριασµό 62.04.10 εφόσον αφορούν τη χρήση και στο λογαριασµό 36.00.10 εφόσον αφορούν
επόµενη ή επόµενες χρήσεις.
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εισφορά Ο.Γ.Α.», εκτός αν πρόκειται για ποσά παρακρατουµένου και µη
συµψηφιζόµενου φόρου εισοδήµατος, τα οποία καταχωρούνται στο
λογαριασµό 63.00 «Φόρος Εισοδήµατος µη Συµψηφιζόµενος».
Οι

φόροι

προηγούµενων

χρήσεων

(λογαριασµός

82.00

«Έξοδα

Προηγούµενων Χρήσεων»).
Οι φορολογικές ποινές και τα πρόστιµα (λογαριασµός 81.00.00
«Φορολογικά Πρόστιµα και Προσαυξήσεις»).
Το

χαρτόσηµο

µισθοδοσίας

(λογαριασµός

60.03.04

«Χαρτόσηµο

Μισθοδοσίας»).
Το χαρτόσηµο συµβάσεων, δανείων και χρηµατοδοτήσεων (λογαριασµός
65.07 «Χαρτόσηµο Συµβάσεων, ∆ανείων και Χρηµατοδοτήσεων (και
ειδικός φόρος)»).
Οι δασµοί και γενικά οι φόροι επί των αγορών αποθεµάτων και παγίων
(λογαριασµοί οµάδων 2 και 1).
63 ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ
63.00 Φόρος εισοδήµατος µη συµψηφιζόµενος
63.01 Εισφορά Ο.Γ.Α.
63.01.00 Εισφορά Ο.Γ.Α. φόρου εισοδήµατος
63.02 Τέλη συναλλαγµατικών, δανείων και λοιπών πράξεων
63.03 Φόροι - Τέλη κυκλοφορίας µµεταφορικών µέσων
63.04 ∆ηµοτικοί φόροι - τέλη
63.05 Φόροι - Τέλη προβλέπονται από διεθνείς οργανισµούς
63.06 Λοιποί φόροι - Τέλη εξωτερικού
63.90 Τέλη υπέρ τρίτων επί κατασκευαζόµενων Τεχνικών Έργων (γν.
252/2244/95)
63.98 ∆ιάφοροι φόροι - τέλη
63.99 Προϋπολογισµένοι - Προπληρωµένοι φόροι - Τέλη (Λ/58.03)

4.6 64: ∆ιάφορα Έξοδα
Στους υπό-λογαριασµούς της οµάδας αυτής καταχωρούνται όλα τα κατά είδος
οργανικά έξοδα που δεν καταχωρούνται σε οποιαδήποτε άλλο λογαριασµό της
οµάδας 6.
Οι λογαριασµοί αυτοί αφορούν έξοδα µεταφορών, ταξιδιών, προβολής και
διαφήµισης, εκθέσεων – επιδείξεων, προωθήσεως εξαγωγών, συνδροµών – εισφορών,
δωρεές επιχορηγήσεις, έντυπα και γραφική ύλη, υλικά άµεσης ανάλωσης,
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δηµοσιεύσεων, δηµοσιεύσεων, συµµετοχών και χρεογράφων, διαφορές (ζηµιές) από
την πώληση συµµετοχών και χρεογράφων και διάφορα έξοδα.
Τα πιο πάνω έξοδα πρέπει να στηρίζονται πέρα από τα στοιχεία του Κ.Β.Σ.
και σε άλλα αποδεικτικά έγγραφα και να είναι παραγωγικά, π.χ. πέρα από την
απόδειξη πληρωµής του εισιτηρίου, το ίδιο το εισιτήριο και για πιο λόγο πήγε ο
υπάλληλος από το Ηράκλειο στην Αθήνα κλπ. Ακόµη τα έξοδα αυτά να είναι λογικά
ανάλογα µε το µέγεθος και το αντικείµενο ασχολίας της οικονοµικής µονάδας.
64 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α
64.00 Έξοδα µεταφορών
64.01 Έξοδα ταξιδίων
64.02 Έξοδα προβολής και διαφήµισης
64.03 Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων
64.04 Ειδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών
64.05 Συνδροµές - Εισφορές
64.06 ∆ωρεές - Επιχορηγήσεις
64.07 Έντυπα και γραφική ύλη
64.08 Υλικά άµεσης ανάλωσης
64.09 Έξοδα δηµοσιεύσεων
64.10 Έξοδα συµµετοχών και χρεογράφων
64.11 ∆ιαφορές αποτίµησης συµµετοχών και χρεογράφων
64.12 ∆ιαφορές (ζηµίες) από πώληση συµµετοχών και χρεογράφων
64.90 Ζηµίες από συµµετοχή σε κοινοπραξία τεχνικών έργων
64.91 ∆ιαφορές (ζηµίες) από πράξεις Hedging (γνωµ. 268/96)
64.92 ∆ιαφορές (ζηµίες) από συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (γν. 304/99)
64.93 Έξοδα από συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης (γνωµ. 304/99)
64.94 Αναλογία εξόδων κεντρικής διοίκησης αλλοδ. εταιρ. (γν. 290197)
64.98 ∆ιάφορα έξοδα
64.99 Προϋπολογισµένα - Προπληρωµένα διάφορα έξοδα (Λ/56.04)

4.7 65: Τόκοι & Συναφή Έξοδα
Στους υπό-λογαριασµούς του Τόκοι και Συναφή Έξοδα καταχωρούνται οι
τόκοι και τα συναφή έξοδα οµολογιακών δανείων, µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων,
χρηµατοδοτήσεων

τραπεζών

εγγυηµένων

µε

αξιόγραφα,

βραχυπρόθεσµων

τραπεζικών χορηγήσεων, λοιπόν βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων, τα έξοδα
ασφαλειών (π.χ. εµπράγµατων) δανείων και χρηµατοδοτήσεων, οι παροχές σε
οµολογιούχους επιπλέον τόκου, προµήθειες εγγυητικών επιστολών και τα λοιπά
συναφή µε τις χρηµατοδοτήσεις έξοδα (εισπρακτικά γραµµατίων εισπρακτέων,
διάφορα έξοδα τραπεζών κλπ.).
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Οι τόκοι αναγνωρίζονται φορολογικά αν τα δάνεια τα πήρε και τα
χρησιµοποίησε η οικονοµική µονάδα για τις ανάγκες της και αναγνωρίζονται µόνο οι
τόκοι της χρήσεως, άσχετα αν πληρώθηκαν ή οφείλονται.
∆εν αναγνωρίζονται φορολογικά οι τόκοι υπερηµερίας από οφειλές στο Ι.Κ.Α.
και το δηµόσιο, για τους λοιπούς τόκους υπερηµερίας εξετάζεται αν από αυτούς
ωφελήθηκε η οικονοµική µονάδα.
Οι τόκοι των δανείων για ίδρυση, επέκταση των εργοστασίων της και των
εγκαταστάσεών της, θεωρούνται έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως. Επί
αγοράς πάγιων µε πίστωση, οι τόκοι µπορούν να ενσωµατωθούν στην αξία του
πάγιου.
Το τιµολόγιο των τόκων επιβαρύνεται µε Φ.Π.Α 19%. Για την αναγνώριση
των τόκων πρέπει να έχει γίνει λογιστική εγγραφή, ενώ τόκοι ίδιων κεφαλαίων δεν
αναγνωρίζονται.
65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α
65.00 Τόκοι και έξοδα οµολογιακών δανείων
65.01 Τόκοι και έξοδα λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
65.02 Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα Τραπεζών .
65.03 Τόκοι και έξοδα χρηµατοδοτήσεων Τραπεζών εγγυηµένων µε αξιόγραφα
65.04 Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσµων Τραπεζικών χορηγήσεων για εξαγωγές
65.05 Τόκοι & έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσµων Τραπεζικών χρηµατοδοτήσεων
65.06 Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
65.07 Χαρτόσηµα συµβάσεων δανείων και χρηµατοδοτήσεων (και ειδικός φόρος)
65.08 Έξοδα ασφαλειών (π.χ. εµπράγµατων) δανείων & χρηµατοδοτ.
65.09 Παροχές σε οµολογιούχους επί πλέον τόκου
65.10 Προµήθειες εγγυητικών επιστολών
65.90 Τόκοι και έξοδα είσπραξης απαιτήσεων µε σύµβαση Factoring (γν. 216/2176/94)
65.98 Λοιπά συναφή µε τις χρηµατοδοτήσεις έξοδα
65.99 Προϋπολογισµένοι - Προπληρωµένοι τόκοι & συναφή έξοδα (Λ/58.05)

4.8 66:Αποσβέσεις Παγίων στο Λειτουργικό Κόστος
Στο λογαριασµό αυτό καταχωρούνται οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων
που ενσωµατώνονται στο λειτουργικό κόστος της οικονοµικής µονάδας, δηλαδή οι
τακτικές αποσβέσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία που ισχύει και στο τέλος
της χρήσεως µεταφέρονται στον λογαριασµό της Γενικής εκµεταλλεύσεως. Αντίθετα
οι πρόσθετες αποσβέσεις, δηλαδή αυτές που δεν ενσωµατώνονται στο λειτουργικό
κόστος που αποτελούν ανόργανα έξοδα, καταχωρούνται στους λογαριασµούς του 85
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«Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος» και στο
τέλος της χρήσεως µεταφέρονται στο λογαριασµό Αποτελέσµατα χρήσεως.
Οι αποσβέσεις, τακτικές ή έκτακτες, χρεώνονται µε πίστωση των αντίστοιχων
λογαριασµών της οµάδας 1 (10.99,11.99,12.99,13.99, 14.99 και 16.99).

66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
66.00 Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων
66.01 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων
66.02 Αποσβέσεις µηχανηµάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού µηχανολογικού
εξοπλισµού
66.03 Αποσβέσεις µεταφορικών µέσων
66.04 Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισµού
66.05 Αποσβέσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων & εξόδων πολυετούς απόσβεσης
66.99 Προϋπολογισµένες αποσβέσεις εκµετάλλευσης (Λ/58.06)

4.9 68: Προβλέψεις Εκµεταλλεύσεως
Στο λογαριασµό αυτό καταχωρούνται οι προβλέψεις που γίνονται από την
οικονοµική µµονάδα για κινδύνους εκµεταλλεύσεως όπως «Προβλέψεις για
Αποζηµίωση Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία», «Προβλέψεις για
Υποτιµήσεις

Συµµετοχών

και

Χρεογράφων»

και

«Λοιπές

Προβλέψεις

Εκµεταλλεύσεως» και µεταφέρονται στο λογαριασµό της Γενικής Εκµεταλλεύσεως.
Οι λογαριασµοί αυτοί χρεώνονται µε πίστωση των αντίστοιχων λογαριασµών
του λογαριασµού 44 «Προβλέψεις» (44.00 έως και 44.09).
Στις προβλέψεις αυτές δεν συµπεριλαµβάνονται εκείνες που αφορούν
έκτακτους κινδύνους (έκτακτες ζηµίες και έκτακτα έξοδα), οι οποίες χρεώνονται
στους υπό-λογαριασµούς του λογαριασµού 83 «Προβλέψεις για Έκτακτους
Κινδύνους», µε πίστωση πάλι του λογαριασµού 44 «Προβλέψεις».
68. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
68.00 Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
68.01 Προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών και χρεογράφων
68.09 Λοιπές προβλέψεις εκµετάλλευσης
68.92 Προβλέψεις για ζηµίες από συµ/χή σε κοινοπραξίες τεχνικών έργων
68.99 Προϋπολογισµένες προβλέψεις εκµετάλ. (Λ/58.08)

Εκτενέστερα θα ασχοληθούµε στις επόµενες σελίδες.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ –
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 30. «ΠΕΛΑΤΕΣ» & 31.
«ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ»

5.1 Λογαριασµός 30 «Πελάτες»
Στους υπολογαριασµούς του 30 παρακολουθούνται οι απαιτήσεις, καθώς και
ορισµένες υποχρεώσεις της επιχείρησης έναντι πελατών της, που απορρέουν από τις
πωλήσεις της, τόσο αγαθών όσο και υπηρεσιών. Στο βιβλίο απογραφών και
ισολογισµών, ο κάθε πελάτης και γενικά η κάθε απαίτηση καταχωρείται χωριστά
ανάλογα µε το υπόλοιπο που εµφανίζει κατά την ηµέρα κλεισίµατος.
Ειδικότερα στο λογαριασµό 30.00 «Πελάτες εσωτερικού» παρακολουθούνται
οι απαιτήσεις από πωλήσεις που γίνονται στο εσωτερικό της χώρας, εκτός από
εκείνες που προέρχονται από πωλήσεις, είτε προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο, είτε προς
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, οι οποίες
παρακολουθούνται σε ιδιαίτερους λογαριασµούς, δηλαδή 30.02 «Ελληνικό ∆ηµόσιο»
και 30.03 «Ν.Π.∆.∆. και ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις».
Στο λογαριασµό 30.01 «Πελάτες εξωτερικού» παρακολουθούνται οι
απαιτήσεις από πωλήσεις στο εξωτερικό ή και σε άλλα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ο λογαριασµός αυτός χρεώνεται µε την αξία του τιµολογίου, η οποία, για τη
χρέωση αυτή, µετατρέπεται σε ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή συναλλάγµατος11 της
ηµέρας έκδοσης του τιµολογίου. Οι αναλυτικοί λογαριασµοί του 30.01 τηρούνται
κατά τρόπο που να προκύπτει απ’ αυτούς η απαίτηση σε ξένο νόµισµα12.
Οι απαιτήσεις από πωλήσεις παγίων στοιχείων µπορεί να καταχωρούνται στο
λογαριασµό 30 ή στους λογαριασµούς 33.95 και 33.96.

11

Για τις πωλήσεις σε χώρες που έχουν διαφορετικό νόµισµα από τη χώρα µας.
Σε περίπτωση που υπάρχουν συναλλαγµατικές διαφορές κατά το κλείσιµο του ισολογισµού αυτές
µεταφέρονται στους οικείους υπολογαριασµούς του λογαριασµού 68.
12
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Στο λογαριασµό 30.04 «Πελάτες – εγγυήσεις ειδών συσκευασίας»
παρακολουθούνται τα ποσά που καταβάλλονται στην επιχείρηση από τους πελάτες
της για εγγύηση της επιστροφής των ειδών συσκευασίας, τα οποία παραδίνονται σ’
αυτούς χωρίς να τιµολογούνται.
Στο λογαριασµό 30.05 «Προκαταβολές πελατών» παρακολουθούνται οι
προκαταβολές, που λαµβάνονται από πελάτες για παραγγελίες που γίνονται από τους
τελευταίους προς την επιχείρηση, όταν αυτή δεν επιθυµεί την παρακολούθησή τους
στους οικείους λογαριασµούς 30.00 – 30.03. Ο λογαριασµός 30.05 πιστώνεται µε το
ποσό της προκαταβολής µε χρέωση του λογαριασµού 38. ή 31. ή 33.90 ανάλογα µε
τον τρόπο πληρωµής. Στη συνέχεια, χρεώνεται ο λογαριασµός 30.05 µε το όλο ή
µέρος αυτού, ανάλογα µε το αν συµβεί µερική ή ολική εκτέλεση της παραγγελίας, µε
πίστωση του οικείου λογαριασµού του πελάτη (30.00 – 30.03).
Αν υποθέσουµε ότι κάποιος πελάτης δεν τηρήσει κάποιο όρο της παραγγελίας,
χάνει την προκαταβολή ή µέρος αυτής. Το ποσό αυτό παραµένει στην επιχείρηση και
µεταφέρεται από το λογαριασµό 30.05 (ή 30.00 – 30.03) στο λογαριασµό 74.98.00
«Αποζηµιώσεις από πελάτες». Αν όµως πρόκειται για κάποια ποινική ρήτρα, τότε
µεταφέρεται στο λογαριασµό 81.01.02 «Καταπτώσεις εγγυήσεων – ποινικών
ρητρών». Τα ποσά που εισπράττει η επιχείρηση από τον πελάτη της, για κάλυψη
φθορών στα επιστραφέντα είδη συσκευασίας, καταχωρούνται στην πίστωση του
λογαριασµού 74.98.01 «έσοδα από µερική χρησιµοποίηση ειδών συσκευασίας».
Στο

λογαριασµό

30.06

«Πελάτες

–

παρακρατηµένες

εγγυήσεις»

παρακολουθούνται τα ποσά που, µε βάση κάποιο συµβατικό όρο, παρακρατούν για
εγγύηση οι πελάτες της επιχείρησης, όταν αυτή δεν επιθυµεί την παρακολούθησή
τους στους οικείους λογαριασµούς 30.00 – 30.03. Ο λογαριασµός 30.06 χρεώνεται µε
τα ποσά που παρακρατούνται για εγγύηση και παραµένει χρεωµένος µέχρι την
εκπλήρωση του όρου, για ασφάλεια του οποίου γίνεται η παρακράτηση.
Στο λογαριασµό 30.07 «πελάτες αντίθετος λογαριασµός αξίας ειδών
συσκευασίας» παρακολουθείται η αξία των τιµολογηµένων ειδών συσκευασίας, για
τα οποία οι πελάτες διατηρούν το δικαίωµα της επιστροφής.
Εξαίρεση σε σχέση µε τα κοινά έξοδα, αποτελούν τα έξοδα για λογαριασµό
των πελατών της επιχείρησης. Τα έξοδα αυτά, καταχωρούνται στη χρέωση των
προσωπικών λογαριασµό των πελατών του λογαριασµού 30, ή στη χρέωση του
λογαριασµού 30.90 που θα αναλύεται σε τεταρτοβάθµιους κατά πελάτη και θα
τακτοποιείται κάθε µήνα µε την έκδοση της εκκαθάρισης.
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Στο λογαριασµό 30.97

«Πελάτες επισφαλείς» παρακολουθούνται οι

απαιτήσεις κατά πελατών που η είσπραξή τους γίνεται επισφαλής (αµφίβολης
ρευστοποίησης), οι οποίες µεταφέρονται στο λογαριασµό αυτό από τους οικείους
υπολογαριασµούς του 30. Το θέµα αυτό θα το αναλύσουµε εκτενέστερα στο
κεφάλαιο 6.
Στους λογαριασµούς 30.98 «Ελληνικό ∆ηµόσιο λογαριασµός επίδικων
απαιτήσεων» και 30.99 «Λοιποί πελάτες λογαριασµός επίδικων απαιτήσεων»
παρακολουθούνται όσες απαιτήσεις της επιχείρησης κατά πελατών της µετατρέπονται
σε επίδικες.
Οι προβλέψεις πιθανών Ζηµιών, που γίνονται για επισφαλείς και επίδικες
απαιτήσεις κατά πελατών, καταχωρούνται σε χρέωση του λογαριασµού 83.11
«Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις», µε αντίστοιχη πίστωση του λογαριασµού
44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις».

5.2 Το Πρόβληµα της ∆οµής του Λογαριασµού «Πελάτες»
Ο λογαριασµός «Πελάτες», όπως και κάθε λογαριασµός του Ενιαίου Γενικού
Λογιστικού Σχεδίου, έχει σαν σκοπό να παρέχει πληροφορίες σχετικές µε το ύψος και
τη σύνθεση του µεγέθους, στο οποίο αναφέρεται. Το υπόλοιπο του λογαριασµού
«Πελάτες» σε δεδοµένη στιγµή εκφράζει συνήθως το σύνολο της αγοραστικής
δυνάµεως, που έχει δεσµευτεί σε ακάλυπτες πιστώσεις προς τους πελάτες της
επιχείρησης. Την ίδια πληροφορία µας δίνουν και οι αναλυτικοί λογαριασµοί των
πελατών. Η πληροφορία αυτή όµως πολλές φορές δεν είναι πλήρης, επειδή οι
επιχειρήσεις θέλουν να ξέρουν:
Ποιό είναι το ύψος των ακάλυπτων πιστώσεων στο σύνολό τους και κατά
πελάτη. Την πληροφορία αυτή µπορούµε να τη συλλέξουµε από το
λογαριασµό «Πελάτες», καθώς και τους αντίστοιχους αναλυτικούς
λογαριασµούς. και
Ποιο είναι το ύψος των πιστώσεων σε κάθε πελάτη, που καλύπτονται µε
γραµµάτια ή φορτωτικές. Την πληροφορία αυτή τη συλλέγουµε από
αντίστοιχους λογαριασµούς, όπως «Γραµµάτια εισπρακτέα», «Γραµµάτια
σε τράπεζες προς είσπραξη», «Φορτωτικές εισπρακτέες», κλπ.
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω σε ένα λογιστικό γραφείο, το οποίο είναι
οργανωµένο µε κλασικό σύστηµα η καρτέλα ενός συγκεκριµένου πελάτη µας
πληροφορεί µόνο για το ακάλυπτο χρεωστικό του υπόλοιπο, ενώ η επιχείρηση πρέπει
να ξέρει:
Ποιο είναι το ακάλυπτο χρεωστικό υπόλοιπο κάθε πελάτη.
Πόση πίστωση έχει πάρει ο ίδιος πελάτης έναντι συναλλαγµατικών ή
φορτωτικών.
Ποιες από αυτές τις συναλλαγµατικές του πελάτη έχουν εξοφληθεί.
Ποιο ακάλυπτο τιµολόγιο εξοφλείται µε αποδοχή ή εκχώρηση από τον
πελάτη συναλλαγµατικής.
Για πόσο διάστηµα είναι ανεξόφλητος ο λογαριασµός του συγκεκριµένου
πελάτη.
Ο λογαριασµός «Γραµµάτια εισπρακτέα» αναλύεται σύµφωνα µε τους
εισπρακτέους τίτλους των γραµµατίων και όχι σε σχέση µε τον υπόχρεο να πληρώσει
το γραµµάτιο πελάτη ή οφειλέτη. Για να έχουµε, λοιπόν, ολοκληρωµένη πληροφορία
για το συνολικό ύψος της πιστώσεως σε ένα πελάτη, µπορούµε να έχουµε ανοιχτό ένα
λογαριασµό «έναντι γραµµατίων ή συναλλαγµατικών», και η καρτέλα του πελάτη
αυτού να διαµορφωθεί ανάλογα. Η πληροφορία αυτή είναι αναγκαία για τον έλεγχο
των πιστώσεων και τη διεξαγωγή της πιστωτικής πολιτικής της επιχειρήσεως.
Ταυτόχρονα όµως, για τον έλεγχο των λογιστικών καταχωρίσεων, τα
υπόλοιπα των λογαριασµών των πελατών θα πρέπει να συµφωνούν µε το υπόλοιπο
του γενικού λογαριασµού «Πελάτες». Όπως είναι φυσικό, αν ακολουθήσουµε τα
προαναφερθέντα θα πρέπει κάθε πελάτης να έχει δύο προσωπικούς λογαριασµούς.
Ένα λογαριασµό που θα εµφανίζει το ακάλυπτο υπόλοιπο του, και έναν άλλο
λογαριασµό, όπου θα παρακολουθούνται οι κινήσεις του σε γραµµάτια.
Μπορεί όµως, ένας λογαριασµός του πελάτη να αναλύεται σε στήλες, που να
εµφανίζουν την ακάλυπτη χρέωση και την αντίστοιχη πίστωσή του, καθώς και κάθε
χρέωση (ή και πίστωση), που ανταποκρίνεται σε αποδοχή (ή εξόφληση)
συναλλαγµατικής.
Όσον αφορά την πληροφορία: «Ποιο τιµολόγιο πώλησης αφορά σε κάθε
πληρωµή ή αποδοχή συναλλαγµατικής από µέρους του πελάτη», αυτό επιτυγχάνεται
µε το δικαιολογητικό ή τη αιτιολογία, κάθε καταχωρίσεως στο λογαριασµό του
συγκεκριµένου πελάτη.
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Τέλος, η πληροφορία σχετικά µε το χρονικό διάστηµα, που ένας λογαριασµός
πελάτη µένει ανοικτός (ανεξόφλητος), προκύπτει από τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες
χρεώσεως και πιστώσεως στους συγκεκριµένους λογαριασµούς.
Ο έλεγχος αυτός γίνεται σε συσχετισµό µε τους όρους, σύµφωνα µε τους
οποίους κάθε πιστωτής – πελάτης άρχισε και προχώρησε στις πιστωτικές συναλλαγές
του µε την επιχείρηση. Έτσι ο έλεγχος είναι άµεσα δυνατός, ώστε αν υποθέσουµε ότι
ο πελάτης «Α» έκανε µια νέα παραγγελία και ζήτησε πίστωση, η παραγγελία να µην
εκτελείται, αν το υπόλοιπο του λογαριασµού του δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους
συναλλαγών του µε την επιχείρηση. Αυτός ο έλεγχος γίνεται συνήθως από ένα ειδικό
τµήµα ελέγχου πιστώσεων. Το ίδιο αυτό τµήµα, συνήθως παρακολουθεί και την
κανονική διαδικασία των εισπράξεων από τους πελάτες.

Επειδή τόσο η εκτέλεση των παραγγελιών, όσο και η είσπραξη των
απαιτήσεων επηρεάζουν τις σχέσεις της επιχειρήσεως µε την πελατεία της,
υποστηρίζεται ότι το τµήµα ελέγχου πιστώσεων πρέπει να είναι ένα τµήµα της
∆ιευθύνσεως Πωλήσεων. Η αντίθετη άποψη όµως υποστηρίζει, ότι, επειδή οι
∆ιευθύνσεις Πωλήσεων ενδιαφέρονται να διατηρήσουν και να αυξήσουν την
πελατεία και δεν αντιµετωπίζουν ή δεν ασχολούνται άµεσα µε τα προβλήµατα
χρηµατοδοτήσεως και ρευστότητας της επιχειρήσεως, είναι µάλλον αναγκαίο το
τµήµα ελέγχου πιστώσεων να αποτελεί τµήµα του Λογιστηρίου.

5.3 Λογαριασµός 31. «Γραµµάτια Εισπρακτέα»
Στους υπολογαριασµούς του 31 παρακολουθούνται οι απαιτήσεις κατά τρίτων
που είναι ενσωµατωµένες σε τίτλους συναλλαγµατικών ή γραµµατίων «εις διαταγήν».
Αναλυτικότερα, τα γραµµάτια εισπρακτέα σε ευρώ καταχωρούνται στο
λογαριασµό 31.00 «Γραµµάτια στο Χαρτοφυλάκιο». Όσα από τα γραµµάτια αυτά
µεταβιβάζονται στις τράπεζες για είσπραξη ή σε εγγύηση, µεταφέρονται από το
λογαριασµό 31.00 στη χρέωση των λογαριασµών 31.01 «Γραµµάτια στις Τράπεζες
για είσπραξη’ ή 31.02 «Γραµµάτια στις Τράπεζες σε εγγύηση». Αντίστοιχα, στο
λογαριασµό 31.03 «Γραµµάτια σε καθυστέρηση» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις
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κατά αποδεκτών γραµµατίων εισπρακτέων, τα οποία δεν εξοφλούνται κατά την
ηµεροµηνία λήξης τους και παραµένουν απλήρωτα στα χέρια της επιχείρησης.
Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις του λογαριασµού 31.03 (ή 31.10)
µετατρέπονται σε επισφαλείς ή επίδικες, µεταφέρονται στους λογαριασµούς 30.97 ή
33.97, όταν πρόκειται για επισφαλείς, ή στους λογαριασµούς 30.99 ή 33.99, όταν
πρόκειται για επίδικες.
Στους λογαριασµούς 31.04 «Γραµµάτια µεταβιβασµένα σε τρίτους» και 31.05
«γραµµάτια προεξοφληµένα» είναι δυνατό να παρακολουθούνται, ανάλογα µε την
περίπτωση, τα γραµµάτια εισπρακτέα, τα οποία µεταβιβάζονται σε τρίτους π.χ.
προµηθευτές,

µε

χρέωση

του

προσωπικού

λογαριασµού

του

τρίτου,

ή

προεξοφλούνται, µε χρέωση του οικείου υπολογαριασµού 38. «Χρηµατικών
διαθεσίµων», για το προϊόν της προεξόφλησης και του λογαριασµού 65.02
«Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα Τραπεζών» για τους τόκους και τα έξοδα
προεξόφλησης.
Τα µεταβιβασµένα σε τρίτους, καθώς και τα προεξοφληµένα γραµµάτια
εισπρακτέα, στην περίπτωση που παρακολουθούνται στους λογαριασµούς 31.04 και
31.05, έπειτα από την πληρωµή τους ή, αν δεν υπάρχουν στοιχεία, αφού περάσει
εύλογος χρόνος από τη λήξη τους, µεταφέρονται από τους λογαριασµούς αυτούς στην
πίστωση του λογαριασµού 31.00.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν παρακολουθεί τα µεταβιβασµένα σε
τρίτους και τα προεξοφληµένα γραµµάτια εισπρακτέα µε τους λογαριασµούς 31.04
και 31.05, αλλά µε τη µεταβίβαση ή προεξόφλησή τους πιστώνει απευθείας το
λογαριασµό 31.00, είναι υποχρεωµένη να παρακολουθεί τα γραµµάτια αυτά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

6.1 Ασφαλείς, Επισφαλείς & Ανεπίδεκτοι Είσπραξης Πελάτες
Στο τέλος της χρήσης, για να είναι ακριβής και αληθής ο Ισολογισµός,
σύµφωνα µε τις αρχές της λογιστικής, το λογιστήριο της επιχείρησης εξετάζει ένα –
ένα πελάτη χωριστά και ερευνά, εάν µε τις πληροφορίες, που έχει συγκεντρώσει,
υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό, που οφείλει ή όχι ή µέρος
µόνον αυτού. Έτσι κατατάσσει τους πελάτες σε τρείς µεγάλες κατηγορίες:
Ασφαλείς πελάτες: καλούνται οι πελάτες εκείνοι, οι οποίοι οπωσδήποτε θα
καταβάλουν το οφειλόµενο ποσό στο ακέραιο. Για τους πελάτες αυτούς
καµιά εγγραφή δεν γίνεται στο τέλος της χρήσης.
Επισφαλείς πελάτες: καλούνται εκείνοι, για τους οποίους αµφιβάλλει η
επιχείρηση, εάν θα καταβάλουν ολόκληρο το οφειλόµενο ποσό. Γι’ αυτούς
η επιχείρηση µε βάση διάφορα στοιχεία και πληροφορίες (από εσωτερικό
και εξωτερικό έλεγχο), που έχει, υπολογίζει ένα ποσό αποσβέσεων στις
εκατό. Το ποσοστό αυτό καλείται ποσοστό απόσβεσης επισφαλών
πελατών.

Ο

λογαριασµός

επισφαλείς

πελάτες

είναι

προσωπικός

λογαριασµός, όπως και ο λογαριασµός πελάτες και µάλιστα περιληπτικός,
γιατί αναλύεται στους προσωπικούς λογαριασµούς των επισφαλών
πελατών. Οι επισφαλείς πελάτες παρακολουθούνται σήµερα µε καρτέλες,
που τοποθετούνται κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά των επωνύµων σε
ιδιαίτερη καρτελοθήκη, την καρτελοθήκη των επισφαλών πελατών, η
οποία αντικαθιστά το ιδιαίτερο βιβλίο, το «Αναλυτικό Καθολικό
Επισφαλών Πελατών». Η ζηµιά που δηµιουργείται καταχωρείται στο
λογαριασµό «Ζηµίες επισφαλών πελατών» είναι αποτελεσµατικός και θα
µεταφερθεί στον αποτελέσµατα χρήσης, για να µειώσει τα κέρδη κατά τη
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ζηµία και από εκεί στο κεφάλαιο. Ένας άλλος λογαριασµός που
χρησιµοποιούµε στις εγγραφές µας είναι ο λογαριασµός «Αποσβεσθέντες
επισφαλείς πελάτες», ο οποίος είναι αντίθετος λογαριασµός του
επισφαλείς πελάτες. Αντί δηλαδή να πιστωθεί ο λογαριασµός επισφαλείς
πελάτες, πιστώθηκε ένας άλλος λογαριασµός αντίθετος αυτού, ο
λογαριασµός αποσβεσθέντες επισφαλείς πελάτες. Εγινε συνεπώς εδώ
έµµεση απόσβεση. Αυτό γίνεται πάντοτε στους επισφαλείς πελάτες, γιατί
υπάρχει πιθανότητα ο επισφαλής πελάτης να µας επιστρέψει ολόκληρο το
ποσό, που οφείλει. Πρέπει συνεπώς ο λογαριασµός επισφαλείς πελάτες και
κυρίως η καρτέλα του επισφαλούς πελάτη να δείχνει µε το χρεωστικό του
υπόλοιπο ολόκληρο το ποσό, που οφείλει. Επειδή όµως ο Ισολογισµός
πρέπει να είναι ακριβής και αληθής, δηµιουργούµε έναν αντίθετο
λογαριασµός, τον «Αποσβεσθέντες επισφαλείς πελάτες», ο οποίος θα
εµφανιστεί στον Ισολογισµό είτε σαν προσθετικό στοιχείο του Παθητικού,
είτε σαν αφαιρετικό στοιχείο του Ενεργητικού. Με το πιστωτικό του δε
υπόλοιπο θα δείχνει όλες τις αποσβέσεις, που έχουν γίνει µέχρι τώρα για
τους επισφαλείς πελάτες. Ο λογαριασµός έσοδα από εισπράξεις
αποσβεσθεισών απαιτήσεων που χρησιµοποιείται όταν ο πελάτης µας, µας
εξοφλήσει τα χρωστούµενα, είναι αποτελεσµατικός και θα µεταφερθεί
στον Αποτελέσµατα χρήσης, για να αυξήσει τα κέρδη κατά το ποσό, που
είχαν ελαττωθεί κατά την προηγούµενη χρήση, αφού εισπράχτηκε
ολόκληρη η απαίτηση. Ο λογαριασµός «Αποσβεσθέντες επισφαλείς
πελάτες» παρουσιάζεται και µε τους τίτλους: «Προβλέψεις για επισφαλείς
πελάτες» ή «Κρατήσεις για επισφαλείς πελάτες» ή «Αποθεµατικό για
απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων». Οι τίτλοι αυτοί δεν είναι και τόσο
επιτυχείς, γιατί δεν αποδίδουν την πραγµατική έννοια του λογαριασµού.
Οι εγγραφές που πρέπει να γίνουν γι’ αυτήν την κατηγορία πελατών θα
παρουσιαστούν στην αµέσως επόµενη παράγραφο.
Πελάτες ανεπίδεκτοι είσπραξης: Χαρακτηρίζονται εκείνοι, για τους
οποίους δεν υπάρχει πιθανότητα να µας καταβάλουν τίποτε, είτε γιατί
πτώχευσαν, είτε γιατί εξαφανίστηκαν κ.λπ. Όταν ένας πελάτης
χαρακτηρίζεται ως ανεπίδεκτος είσπραξης, πρέπει η επιχείρηση να µην
προβαίνει στην απόσβεση ολόκληρης της απαίτησής του και να µηδενίζει
την καρτέλα του, οπότε οφείλει να τη θέσει στο αρχείο, αλλά να αφήσει
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ένα υποτυπώδες µέρος της απαίτησης, για να τον ενθυµείται έχοντας την
καρτέλα του σε ενέργεια κι όχι στο αρχείο, γιατί υπάρχει πιθανότητα ο
πελάτης αυτός να εµφανιστεί και να ζητήσει να εξοφλήσει το χρέος του
στο ολόκληρο ή ένα µέρος. Εάν έχει αποσβεσθεί εντελώς, η καρτέλα του
θα βρίσκεται στο αρχείο και δεν θα µπορέσουµε να τον βρούµε. Εάν όµως
παρουσιάζεται συνεχώς χρεωµένος, η καρτέλα του θα βρίσκεται σε
ενέργεια και θα τη βρούµε αµέσως, οπότε ερευνώντας την προσεκτικά θα
προσδιορίσουµε εύκολα ολόκληρο το ποσό, που όφειλε αρχικά, το οποίο
αποσβέσαµε και το οποίο θα ζητήσουµε. Και εδώ ο λογαριασµός
«Πελάτες ανεπίδεκτοι είσπραξης», που χρησιµοποιείται, είναι προσωπικός
λογαριασµός και µάλιστα περιληπτικός, γιατί αναλύεται στους επί µέρους
πελάτες, που αναγράφονται στο αναλυτικό καθολικό πελατών ανεπίδεκτης
είσπραξης ή στις καρτέλες της καρτελοθήκης των πελατών ανεπίδεκτης
είσπραξης. Εµφανίζεται δε στον Ισολογισµό και µάλιστα στο Ενεργητικό
σκέλος µε ελάχιστο πάντοτε ποσό. Ο λογαριασµός «Ζηµίες από πελάτες
ανεπίδεκτης είσπραξης» που χρησιµοποιείται κατά τη διεξαγωγή των
εγγραφών είναι αποτελεσµατικός και µεταφέρεται στον αποτελέσµατα
χρήσης και από εκεί στο κεφάλαιο.

Από φορολογική άποψη ο Ισολογισµός είναι διαφορετικός. Ο οικονοµικός
έφορος τις ζηµίες από επισφαλείς πελάτες και από πελάτες ανεπίδεκτης είσπραξης
δεν τις αφαιρεί από τα καθαρά κέρδη παρά µόνο, όταν εµφανίζονται «µε οριστικές
εγγραφές», καθώς όταν µπορέσει η επιχείρηση να αποδείξει ότι επιδίωξε µε όλα τα
ένδικα µέσα την είσπραξή τους, όπως αναγκαστική εκποίηση ακίνητης περιουσίας,
προσωποκράτηση κ.λπ. και δεν κατόρθωσε να εισπράξει. Σε περίπτωση που αυτό δεν
συµβαίνει, οι ζηµίες αυτές δεν µειώνουν τα κέρδη της επιχείρησης, αλλά
παρουσιάζονται ως λογιστικές διαφορές και φορολογούνται κανονικά. Συνεπώς,
µπορεί να υπάρχει διαφορά µεταξύ του Ισολογισµού της Επιχείρησης που
συντάσσεται από την ίδια και του φορολογικού Ισολογισµού όπως αυτός συντάσσεται
από τον οικονοµικό έφορο, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία. Και για αυτήν την
περίπτωση παρουσιάζονται στην επόµενη παράγραφο οι σχετικές εγγραφές.
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6.2 Εγγραφές Τακτοποίησης Επισφαλών & Ανεπίδεκτων προς
Είσπραξη Πελατών
Όταν µια επιχείρηση θέλει να χαρακτηρίσει έναν ασφαλή πελάτη της
επισφαλή πελάτη, γιατί οι πληροφορίες που έχει γι’ αυτόν τον πελάτη την κάνουν να
αµφιβάλλει για το αν θα εισπράξει ολόκληρο το ποσό, η εγγραφή που πρέπει να κάνει
είναι η ακόλουθη:

Χρέωση: 30.97 Επισφαλείς Πελάτες
Πίστωση: 30.00 Πελάτες
------------Καταλογισµός Επισφαλούς Πελάτη-------------------

Η εγγραφή αυτή γίνεται µε το ποσό της πρόβλεψης που επιθυµεί να του
καταλογίσει η επιχείρηση.
Στη συνέχεια η εταιρεία οφείλει να καταλογίσει τη ζηµιά που δηµιουργείται
και η οποία πρέπει να αποσβεσθεί. Η εγγραφή είναι η ακόλουθη:

Χρέωση: Ζηµίες Επισφαλών Πελατών
Πίστωση: Αποσβεσθέντες Επισφαλείς Πελάτες

Σε περίπτωση που πελάτης που έχουµε από προηγούµενες χρήσεις
χαρακτηρίσει ως επισφαλή αποφασίσει να µας εξοφλήσει το χρωστούµενο ποσό στο
ολόκληρο ενώ εµείς τον έχουµε αποσβέσει διενεργούµε την ακόλουθη εγγραφή:

Χρέωση: Ταµείο
Χρέωση: Αποσβεσθέντες Επισφαλείς Πελάτες
Πίστωση: Επισφαλείς Πελάτες
Πίστωση: Έσοδα από Εισπράξεις Αποσβεσθεισών Απαιτήσεων
-------------Είσπραξη Απαίτησης που είχε Αποσβεσθεί-------------------------

Η ίδια εγγραφή γίνεται και όταν ο επισφαλής µας πελάτης αποφασίσει να
εξοφλήσει ένα µόνο µέρος της οφειλής του. Απλά αλλάζουν τα ποσά των χρεώσεων
και πιστώσεων καθώς και η αιτιολογία «Είσπραξη Απαίτησης που είχε αποσβεσθεί
κατά ένα µέρος».
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Όσον αφορά τους ασφαλείς πελάτες που χαρακτηρίζονται πελάτες
ανεπίδεκτοι προς είσπραξη, λόγο της µικρής οφειλής µε την οποία τους αφήνουµε
ανοιχτούς, κάνουµε τις ακόλουθες εγγραφές:

Χρέωση: Πελάτες ανεπίδεκτοι προς είσπραξη
Πίστωση: Πελάτες
------------Χαρακτηρισµός Πελάτη σε Ανεπίδεκτο προς Είσπραξη------------

Χρέωση: Ζηµιές από πελάτες ανεπίδεκτης είσπραξης
Πίστωση: Πελάτες ανεπίδεκτης είσπραξης
-----------Καταλογισµός Ζηµιάς Πελάτη Ανεπίδεκτης Είσπραξης------------

6.3 Επισφαλείς Πελάτες & Ζηµιές Επισφαλών Πελατών
Οι συναλλακτικές σχέσεις µεταξύ της επιχείρησης και των πελατών –
χρεωστών της αναπτύσσονται συνήθως πάνω σε πιστωτική βάση. Αυτό έχει τις
ακόλουθες συνέπειες:
Αναστολή εξοφλήσεως του σχετικού λογαριασµού, από τον πιστούχο –
πελάτη, και
κίνδυνο της επιχειρήσεως (αβεβαιότητα), όσον αφορά στην είσπραξη της
σχετικής απαιτήσεως.
Βάση στατιστικών δεδοµένων όσο αυξάνεται ο κύκλος των πιστούχων –
πελατών, για δεδοµένο ύψος συνολικής αξίας πιστώσεων, τόσο αυξάνονται και οι
πιθανές περιπτώσεις ασυνέπειας, ως προς την εξόφληση των υποχρεώσεων
ορισµένων από αυτούς. Για την καλύτερη κατανόηση της παραπάνω πρότασης ας
υποθέσουµε ότι έχουµε µια επιχείρηση, της οποίας το σύνολο των πιστώσεων που
διατεθειµένη να παραχωρήσει στους πελάτες της, είναι 1.000.000,00€. Αν οι
πιστούχοι πελάτες είναι δέκα (συγκριτικά λίγοι), τότε κάθε περίπτωση ασυνέπειας
(ως προς την εξόφληση) από την πλευρά των πελατών θα είχε σοβαρότερες
οικονοµικές επιπτώσεις, αφού η µέση πίστωση σε κάθε πελάτη θα είναι ανώτερη από
ό,τι θα ήταν, αν ο αριθµός των πελατών (για το ίδιο ποσό πιστώσεων) ήταν έστω
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εκατό. Όσο περισσότεροι είναι οι πιστούχοι τόσο µικρότερη είναι η µέση πίστωση σε
αξία ανά πελάτη. Αποτέλεσµα αυτού είναι να µειωθεί η απώλεια της επιχείρησης. Ο
κίνδυνος της απώλειας ερµηνεύεται σαν πιθανή συνθήκη, που ένας πιστούχος –
πελάτης δεν εξοφλεί την υποχρέωσή του, οπότε και η σχετική απώλεια (αν επέλθει ο
κίνδυνος) θα είναι συγκριτικά µεγαλύτερη ή µικρότερη, ανάλογα µε τη σύνθεση της
πελατείας και τις απαιτήσεις της επιχειρήσεως. Η πραγµατοποίηση του κινδύνου θα
έχει σαν συνέπεια να χάσει η επιχείρηση το ποσό της απαιτήσεως, άρα να υποστεί
ζηµία.
Όπως προαναφέρθηκε, ο πελάτης, που είναι αβέβαιο αν θα εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του προς την επιχείρηση, χαρακτηρίζεται σαν «επισφαλής», η δε
σχετική ζηµία εξειδικεύεται ως «Ζηµία από επισφαλείς απαιτήσεις» ή «Απώλειες
επισφαλών απαιτήσεων».

Σε περίπτωση που γνωρίζουµε µε κάποιο τρόπο ότι ένα µέρος µιας απαίτησης
σίγουρα δεν θα εισπραχθεί τότε χαρακτηρίζουµε µόνο ως προς αυτό την απαίτηση
αυτή ως επισφαλή, και όχι στο ολόκληρο. Εξάλλου το ύψος των επισφαλών
απαιτήσεων είναι ενδεχόµενο να εισπραχθεί στο σύνολό του ή και µερικώς, στην
περίπτωση που τελικά ο υπόχρεος µπορέσει να πληρώσει την οφειλή του. Έτσι η
ζηµία από µια επισφαλή απαίτηση µπορεί να είναι ίση ή µικρότερη από την
αντίστοιχη υποχρέωση του πελάτη ή ακόµα και µηδενική, αν τελικά ο πελάτης
εξοφλήσει. Με διαφορετικά λόγια το ύψος της ζηµίας από τη µη είσπραξη µιας
απαιτήσεως δεν µπορεί να είναι ανώτερο από την ίδια την απαίτηση.
Επειδή η απώλεια απαιτήσεων αποτελεί ζηµία, η λογιστική διαπίστωση της
απώλειας αυτής θα πρέπει να γίνεται στο χρονικό σηµείο, που γίνεται η λογιστική
διαπίστωση του εισοδήµατος, µε το οποίο συσχετίζεται. Αλλά το εισόδηµα
διαπιστώνεται λογιστικά στο τέλος της περιόδου, στην οποία αναφέρεται (συνήθως
στο τέλος της χρήσεως). Με την ίδια λογική, και η ζηµία από επισφαλείς απαιτήσεις,
διαπιστώνεται λογιστικά στο τέλος της περιόδου και συσχετίζεται µε το αντίστοιχο
εισόδηµα.
Η λογιστική διαπίστωση αυτής της ζηµίας αποδίνεται σαν απόσβεση των
επισφαλών απαιτήσεων και καταχωρείται συνήθως σε αντίθετο λογαριασµό µε τίτλο
«Επισφαλείς απαιτήσεις αποσβεσθείσες».

41

Είναι συνεπώς δυνατό µια επιχείρηση, που πραγµατοποιεί πιστωτικές
πωλήσεις, να εµφανίζει τα ακόλουθα µεγέθη σχετικά µε τις απαιτήσεις έναντι των
πελατών της:
Απαιτήσεις από πελάτες,
Επισφαλείς απαιτήσεις, που αποτελούν ένα µέγεθος, που αναφέρεται σε
απαιτήσεις αβέβαιες για το αν εισπραχθούν. Άρα το σχετικό ποσό πρέπει
να διαχωρίζεται και να αφαιρείται από τις πρώτες, δηλαδή από τις
απαιτήσεις βεβαίας εισπράξεως.
Απώλειες από τη µη είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων.
Οι απώλειες αυτές εκφράζονται στο διπλογραφικό σύστηµα σαν:
Ζηµία, που πρέπει να αφαιρείται από το αντίστοιχο ακαθάριστο εισόδηµα
και
Μείωση του ύψους των επισφαλών απαιτήσεων, που πρέπει να
αφαιρούνται από τον αντίστοιχο λογαριασµό «Επισφαλείς πελάτες».
Η δεύτερη αυτή αφαίρεση µπορεί να γίνεται είτε άµεσα, πιστώνοντας το
λογαριασµό «Επισφαλείς απαιτήσεις», είτε έµµεσα, πιστώνοντας έναν αντίθετο
λογαριασµό του προηγούµενου, µε τίτλο «Επισφαλείς απαιτήσεις αποσβεσθείσες». Ο
σκοπός για τον οποίο σχηµατίζεται ο λογαριασµός «Επισφαλείς απαιτήσεις» καθώς
και ο λογαριασµός «Επισφαλείς απαιτήσεις αποσβεσθείσες», είναι ευνόητος και
συγκεκριµένα είναι η παροχή της σχετικής πληροφορίας και η δηµιουργία συνθηκών
συστηµατικής και εντατικής παρακολουθήσεως της πορείας των απαιτήσεων αυτής
της µορφής.
Από φορολογική άποψη, προκειµένου µια επιχείρηση να αποσβέσει έναν
επισφαλή πελάτη, είτε στο σύνολο είτε µερικώς, και να µειώσει αντίστοιχα το
φορολογητέο εισόδηµα, πρέπει:
Να έχει αντικειµενικά αποδειχθεί η αδυναµία πληρωµής. Αυτή
αποδεικνύεται µετά την εξάντληση όλων των ένδικων µέσων για την
είσπραξη µιας απαιτήσεως, και
Να κάνει όλες τις αναγκαίες λογιστικές εγγραφές, από τις οποίες θα
προκύπτει το γεγονός της σχετικής απώλειας.
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6.4 Λογιστικός Χειρισµός των Επισφαλών Πελατών
Για να δείξουµε λογιστικά όσα περιγράφηκαν στην προηγούµενη παράγραφο
θα πρέπει να ακολουθήσουµε τα παρακάτω στάδια όπως αυτά παρουσιάζονται.

Στάδια διαδικασίας

Κινούµενοι λογαριασµοί

1. Χαρακτηρισµός σαν επισφαλών των 1.
απαιτήσεων ορισµένων πελατών

Χρεώνεται

ο

λογαριασµός

«Επισφαλείς πελάτες» µε πίστωση του.
λογαριασµού «Πελάτες».

2.

∆ιαπίστωση

της

αφερεγγυότητας 2. Η λογιστική απόδοση της σχετικής

επισφαλούς πελάτη, προσδιορισµός της απώλειας γίνεται µε χρέωση του
ζηµίας και µείωση της απαιτήσεως

αποτελεσµατικού λογαριασµού «Ζηµίες
επισφαλών πελατών» και πίστωση του
λογαριασµού «Επισφαλείς πελάτες»
(αν ακολουθείται η άµεση µέθοδος) ή µε
πίστωση αντίθετου λογαριασµού
«Επισφαλείς πελάτες αποσβεσθέντες», αν
ακολουθείται η έµµεση µέθοδος
αποσβέσεως των επισφαλών απαιτήσεων.

3. Προσαρµογή των αποτελεσµάτων της 3. Χρεώνεται ο λογαριασµός
περιόδου (χρήσεως) αναφοράς

«Κέρδη και ζηµίες» ή «Αποτελέσµατα
χρήσεως» και πιστώνεται ο λογαριασµός
«Ζηµίες επισφαλών πελατών».

4. Προσαρµογή του υπόλοιπου του 4. Χρεώνεται ο αντίθετος λογαριασµός
λογαριασµού «Επισφαλείς πελάτες»

«Επισφαλείς πελάτες αποσβεσθέντες», µε
πίστωση του κύριου λογαριασµού
«Επισφαλείς πελάτες».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

7.1 Σχηµατισµός Πρόβλεψης για Απόσβεση Επισφαλών Απαιτήσεων
Ένα από τα ζητήµατα το οποίο διαχρονικά απασχολεί τον επιχειρηµατικό
κόσµο είναι αυτό των εκπιπτόµενων δαπανών. Στις εκπιπτόµενες δαπάνες ανήκουν
και οι επισφαλείς απαιτήσεις. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3296/2004
καθιερώθηκε από τις 01/01/2005, ο σχηµατισµός πρόβλεψης για επισφαλείς
απαιτήσεις. Ο σχηµατισµός της πρόβλεψης αυτής αναγνωρίζεται φορολογικά προς
έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.
Ειδικότερα σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και το άρθρο
31§1,περ. θ, η πρόβλεψη υπολογίζεται σε ποσοστό 0,5% επί της αναγραφόµενης
καθαρής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) στα τιµολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών προς
επιτηδευµατίες εσωτερικού και εξωτερικού. Για τον υπολογισµό της ανωτέρω
πρόβλεψης αφαιρούνται και δεν λαµβάνονται υπόψη:
οι επιστροφές ή εκπτώσεις που προκύπτουν από τα βιβλία,
τα έσοδα που έχουν πραγµατοποιηθεί από πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών
προς το ∆ηµόσιο, δήµους – κοινότητες, δηµόσιες επιχειρήσεις,
οργανισµούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και Ν.Π.∆.∆. λόγω της
φερεγγυότητας των πελατών αυτών,
ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών, ο φόρος κατανάλωσης
καπνού και οι λοιποί φόροι που εµπεριέχονται στην τιµή πώλησης,
τα έσοδα από λιανικές πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών προς ιδιώτες, έστω
και αν αυτά έχουν πραγµατοποιηθεί µε πίστωση του τιµήµατος,
οι χονδρικές πωλήσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί τιµολόγιο πώλησης,
για

παράδειγµα

η

πώληση

επαγγελµατικού

αυτοκινήτου

µε

συµβολαιογραφική πράξη.
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Η έκπτωση της δαπάνης αυτής από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων
εµφανίζεται στα τηρούµενα βιβλία των επιχειρήσεων στο λογαριασµό 44.11
«Προβλέψεις

για

επισφαλείς

απαιτήσεις».

Η

σχηµατιζόµενη

πρόβλεψη

χρησιµοποιείται για την απόσβεση πελατών, οι οποίοι είναι ανεπίδεκτοι είσπραξης.
Το ποσό της σχηµατισθείσας πρόβλεψης για κάθε διαχειριστική χρήση, προστίθεται
µε το ποσό της πρόβλεψης που έγινε σε προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις και το
σύνολο που εµφανίζεται στα τηρούµενα βιβλία της επιχείρησης, δεν µπορεί να
υπερβεί το 30% του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού «Πελάτες»,
όπως αυτό εµφανίζεται στην απογραφή τέλους χρήσης.
Πέραν της σχηµατιζόµενης κατά τα ανωτέρω πρόβλεψης, κανένα άλλο ποσό
δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση επισφαλών
απαιτήσεων, εκτός εάν το ποσό των πράγµατι επισφαλών απαιτήσεων, για τις οποίες
έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα µέσα, είναι µεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από
την εφαρµογή του αντίστοιχου ποσοστού πρόβλεψης (π.χ. πτώχευση πελάτη, χωρίς
να υφίσταται πτωχευτική περιουσία για την ικανοποίηση της απαίτησης). Στην
περίπτωση αυτή, το επιπλέον ποσό που δεν καλύπτεται από τη σχηµατισθείσα
πρόβλεψη, µπορεί να αποσβεσθεί στη διαχειριστική αυτή χρήση µε οριστικές
εγγραφές.
Η διαγραφή των ανεπίδεκτων εισπράξεως πελατών γίνεται µε χρέωση του
λογαριασµού 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» µε πίστωση των
λογαριασµών των απαιτήσεων όταν αυτές καταστούν ανεπίδεκτες εισπράξεως, όπως
άλλωστε έχουµε προαναφέρει. Για τους πελάτες που διαγράφονται χωρίς να έχουν
ασκηθεί ένδικα µέσα, η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί σε αυτούς, ότι
διέγραψε την επισφαλή απαίτησή της, εφόσον το ποσό της επισφαλούς απαίτησης,
ανά πελάτη, υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Επίσης, για τους πελάτες αυτούς που
διαγράφονται

χωρίς να ασκηθούν ένδικα µέσα, η επιχείρηση συντάσσει

συγκεντρωτική κατάσταση µε πλήρη στοιχεία για τον καθένα, στην οποία
αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία, το επάγγελµα, η διεύθυνση, η
δηµόσια οικονοµική υπηρεσία και ο αριθµός φορολογικού µητρώου του πελάτη,
καθώς και το διαγραφέν ποσό. Η πιο πάνω κατάσταση υποβάλλεται στην αρµόδια για
τη φορολογία της επιχείρησης δηµόσια οικονοµική υπηρεσία. σε 3 αντίγραφα µέχρι
την 30η Σεπτεµβρίου.
Περαιτέρω κρίνεται σκόπιµο στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ότι ο
χαρακτηρισµός και η διαγραφή ορισµένων πελατών ως επισφαλών είναι θέµα που
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κρίνεται από την επιχείρηση, µε βάση τα στοιχεία και έγγραφα που έχει στη διάθεση
της και δεν ερευνάται κατά το διενεργούµενο έλεγχο στην επιχείρηση εκ µέρους της
Φορολογούσας Αρχής, αν πράγµατι οι διαγραφέντες πελάτες είναι επισφαλείς ή όχι.
Ωστόσο στην περίπτωση που κάποιος πελάτης κρίθηκε από την επιχείρηση ως
επισφαλής και προέβη στη διαγραφή του και εν συνεχεία, το ποσό της απαίτησης του
εισπραχθεί, η επιχείρηση έχει υποχρέωση να µεταφέρει το ποσό που εισέπραξε στα
αποτελέσµατα χρήσεως.
Το ποσό της πρόβλεψης που εµφανίζεται στο λογαριασµό «Προβλέψεις για
απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων», εκπίπτει και δεν υπόκειται σε φορολογία
εισοδήµατος, εκτός και αν στο τέλος κάθε πενταετίας, αρχής γενοµένης από τη
διαχειριστική περίοδο 2005 υφίσταται στον ως άνω λογαριασµό υπόλοιπο λόγω του
γεγονότος ότι στο διάστηµα της πενταετίας (2005 – 2009) τα ποσά των επισφαλών
απαιτήσεων που διαγράφηκαν δεν κάλυψαν ολόκληρο το ποσό της σχηµατισθείσας
πρόβλεψης στο διάστηµα αυτό. Εποµένως εάν στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης
2009, υπάρξει υπόλοιπο ποσό πρόβλεψης, το ποσό αυτό µεταφέρεται στα ακαθάριστα
έσοδα της επόµενης διαχειριστικής χρήσης, δηλαδή στη χρήση 2010, και
φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις συναθροιζόµενο µε τα λοιπά φορολογούµενα
έσοδα της επιχείρησης.
Υπάρχουν και επιχειρήσεις που δικαιούνται να σχηµατίσουν πρόβλεψη
διαφορετική 1% αντί 0,5%. Αυτές είναι:
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,
ύδρευσης και αποχέτευσης,
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
εκµετάλλευσης συνδροµητικών τηλεοπτικών σταθµών,
διανοµής και παροχής φυσικού αερίου13, και
οι εµπορικές επιχειρήσεις που µε λιανικές πωλήσεις επί πιστώσει
συγκεκριµένων διαρκών καταναλωτικών αγαθών14.
Περαιτέρω οι τράπεζες επιτρέπεται να εκπίπτουν, αντί των ποσών των
αποσβέσεων των επισφαλών απαιτήσεων για τις οποίες έχουν γίνει οριστικές
εγγραφές, ποσοστό στο ποσό του ετήσιου µέσου όρου των πραγµατικών χορηγήσεων,
13

η πρόβλεψη υπολογίζεται επί της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών των εκδιδόµενων στοιχείων προς
επιτηδευµατίες ή ιδιώτες, µε εξαίρεση τις πωλήσεις προς το ∆ηµόσιο, δήµους - κοινότητες, δηµόσιες
επιχειρήσεις, οργανισµούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και Ν.Π.∆.∆.
14
Η πρόβλεψη αυτή θα υπολογίζεται επί της αναγραφόµενης στις αποδείξεις λιανικής πώλησης αξίας,
µε την προϋπόθεση ότι στις αποδείξεις αυτές αναγράφεται διακεκριµένα το είδος, η ποσότητα και η
αξία των συγκεκριµένων αγαθών.
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όπως αυτό προκύπτει από τις µηνιαίες λογιστικές καταστάσεις τους. Στις χορηγήσεις
αυτές δεν περιλαµβάνονται τα δάνεια γενικά προς το ∆ηµόσιο και τα νοµικά
πρόσωπα δηµόσιου δικαίου, τα δάνεια γενικά για τα οποία δόθηκε εγγύηση του
∆ηµοσίου και οι καταθέσεις σε άλλες τράπεζες. Το πιο πάνω ποσοστό ορίζεται:
Σε δύο τοις χιλίοις (2%0) για τις κτηµατικές τράπεζες του Ν. 3221/1924 µε
εξαίρεση τις χορηγήσεις προς τις ξενοδοχειακές και τουριστικές
επιχειρήσεις στις οποίες το ποσοστό ορίζεται σε ένα τοις εκατό (1%).
Σε δύο τοις εκατό (2%) για τράπεζες επενδύσεων.
Σε ένα τοις εκατό (1%) για τις άλλες τράπεζες.

7.2 Προβλέψεις για Απώλειες από Επισφαλείς Πελάτες
Εξετάζοντας µε προσοχή το θέµα του χρόνου, στον οποίο αναφέρεται η
απώλεια από τη µη είσπραξη µιας επισφαλούς απαιτήσεως, διαπιστώσουµε, ότι η
απαίτηση που δεν εισπράττεται σε συγκεκριµένη περίοδο θεωρείται ότι είναι πώληση
άλλης περιόδου. Συνεπώς, αν θέλουµε να είµαστε περισσότερο ορθολογικοί (βασική
αρχή της λογιστικής), θα πρέπει να υιοθετήσουµε µια µέθοδο ώστε οι ζηµία από
επισφαλείς απαιτήσεις να αναφέρεται στον πραγµατικό χρόνο δηµιουργίας ου
αντίστοιχου εισοδήµατος. Ένα εισόδηµα δηµιουργείται από την αντίστοιχη πώληση
σε δεδοµένο χρόνο. Από την πώληση αυτή δηµιουργείται και η απαίτηση, αν βέβαια
η πώληση είναι πιστωτική. Άρα οι ζηµίες επισφαλών απαιτήσεων θα έπρεπε κανονικά
και σύµφωνα και µε την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων να εκπίπτονται από το
φορολογητέο εισόδηµα της χρήσεως, που έγινε η πώληση και σχηµατίστηκε το
εισόδηµα.
Αυτό όµως πρακτικά δεν µπορεί να εφαρµοστεί. Για το λόγο αυτό
υποστηρίζεται, ότι είναι δυνατόν κάθε επιχείρηση να προσδιορίζει ένα ποσό, που να
εκπίπτει από τα αποτελέσµατα της χρήσεως, σαν πρόβλεψη για απώλειες, που θα
προκύψουν από το γεγονός, ότι πραγµατοποιήθηκαν πιστωτικές πωλήσεις κατά την
περίοδο των προβλέψεων. Το ποσό αυτό, όταν προσδιοριστεί, θα µπορεί να
αφαιρείται από τα αποτελέσµατα χρήσεως σαν πιθανή απώλεια, ενώ θα πρέπει να
εκφράζει αντίστοιχα την πιθανή µείωση του λογαριασµού «Επισφαλείς απαιτήσεις».
Το ίδιο ποσό της προβλέψεως θα είναι σταθερό, εφόσον δεν µεταβάλλονται οι
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προσδιοριστικοί του παράγοντες, δεν µεταβάλλονται δηλαδή οι συνθήκες που το
καθορίζουν ή το υπαγορεύουν.
Με αυτή τη διαδικασία όµως θα πρέπει να αναθεωρήσουµε το χειρισµό των
ζηµιών, που προκαλούνται από τη µη είσπραξη µιας συγκεκριµένης απαιτήσεως, σε
συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Στην περίπτωση αυτή η ζηµία από τη µη είσπραξη
απαιτήσεως πρέπει:
Όταν διαπιστώνεται, να χρεώνεται ο λογαριασµός ζηµίας και να µειώνεται
ο λογαριασµός του επισφαλούς πελάτη.
Στο τέλος της χρήσεως ο λογαριασµός της ζηµίας θα συµψηφίζεται στο
λογαριασµό προβλέψεων και όχι στα αποτελέσµατα χρήσεως, αφού σ’
αυτόν είχαν µεταφερθεί οι προβλέψεις.
Αν στο τέλος της ίδιας χρήσεως πρέπει να αναθεωρηθεί το ύψος των
προβλέψεων, αυτό θα γίνει σύµφωνα µε την ίδια, την αρχική, διαδικασία
της προβλέψεως.
Θα πρέπει να σηµειώσουµε, ότι κατά την ελληνική φορολογική νοµοθεσία δεν
επιτρέπεται στις ιδιωτικές εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών κλπ. να εφαρµόζουν τη µέθοδο των προβλέψεων για απώλειες
επισφαλών

απαιτήσεων.

Αντίθετα,

επιτρέπεται

στις

εµπορικές

τραπεζικές

επιχειρήσεις να διαµορφώνουν προβλέψεις για απώλειες απαιτήσεων µε βάση
ποσοστό 1% πάνω στο µέσο ύψος των απαιτήσεών τους, που προέρχονται από
πραγµατικές χορηγήσεις.
Στις χορηγήσεις αυτές δεν περιλαµβάνονται οι καταθέσεις Τραπεζών σε άλλες
Τράπεζες ή χορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.

7.3 Υπολογισµός των Προβλέψεων έναντι Επισφαλών Απαιτήσεων
Ο υπολογισµός των προβλέψεων για απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις,
είναι δυνατό να βασίζεται σε διάφορες µεθόδους, που συνήθως ανταποκρίνονται στις
ιδιοµορφίες κάθε µιας επιχειρήσεως. Τρεις από αυτές είναι:
Μέθοδος Στατικής Παρακολούθησης του Φαινοµένου: Συγκεκριµένα,
συγκεντρώνεται το ποσό των ετήσιων απωλειών από επισφαλείς
απαιτήσεις για µια σειρά ετών και συσχετίζεται µε τις πιστωτικές
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πωλήσεις των αντίστοιχων περιόδων, ώστε να προκύψει ένα ποσοστό. Αν
το ποσοστό αυτό είναι σταθερό, τότε θα ήταν δυνατό το ίδιο ποσοστό να
εφαρµοστεί πάνω στις πιστωτικές πωλήσεις της περιόδου αναφοράς, ώστε
να προκύψει το ποσό των προβλέψεων, που θα µας χρειαστεί για να
καθορίσουµε το ύψος της αναγκαίας προσαρµογής του λογαριασµού
προβλέψεων, στο τέλος της συγκεκριµένης χρήσεως. Αν το ποσοστό
κυµαίνεται, τότε θα εφαρµόσουµε διάφορες στατιστικές διαδικασίες για
τον υπολογισµό του µέσου όρου, ή θα πρέπει να εξετάσουµε τις αιτίες που
προκαλούν τις διακυµάνσεις των ετήσιων ποσοστών και να εφαρµόσουµε,
για την τρέχουσα χρήση, το ποσοστό εκείνο, που ανταποκρίνεται στις
τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.
Μέθοδος της Ιεραρχήσεως όλων των Απαιτήσεων µε βάση την Ηλικία
τους: Σαν ηλικία απαιτήσεως θεωρούµε το χρόνο που έχει περάσει, από
τότε που µια ή περισσότερες απαιτήσεις έχουν λήξει ενώ θα έπρεπε να
έχουν εισπραχθεί. Σε κάθε οµάδα απαιτήσεων της ίδιας ηλικίας
εφαρµόζεται ένα ποσοστό απώλειας πάνω στην εισπρακτέα αξία, ώστε να
προκύψει ένα ποσό. Αθροίζουµε τα ποσά, που προκύπτουν για κάθε
οµάδα ηλικίας και το άθροισµα αυτό θα αποτελεί το σύνολο των
προβλέψεων έναντι επισφαλών απαιτήσεων για την τρέχουσα περίοδο.
Στη συνέχεια γίνονται όλες οι λογιστικές διαδικασίες προσαρµογής των
προβλέψεων.
Εξατοµίκευση της Έρευνας: Εδώ εξετάζεται η πιθανότητα εισπράξεως,
είτε στο σύνολο είτε µερικώς, κάθε µιας χωριστά από τις απαιτήσεις, που
δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφερόµαστε, οπότε
προκύπτει το ποσό, το οποίο είναι δυνατό να µην εισπραχθεί. Αυτό το
ποσόν αποτελεί τη βάση για την προσαρµογή του λογαριασµού των
προβλέψεων.
Συµπερασµατικά να σχολιάσουµε ότι είναι δυνατό µια επιχείρηση να
συγκρίνει το ύψος των προβλέψεων, που µπορεί να προκύψει, εφαρµόζοντας τις δύο
ή και τις τρεις µεθόδους υπολογισµού και να επιλέξει το κατά την κρίση της
περισσότερο πιθανό να προκύψει µέγεθος απωλειών από τις νέες πιστωτικές
πωλήσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

8.1 Αποσβέσεις Επισφαλών Απαιτήσεων
Ένα από τα βασικά θέµατα της επιστήµης της λογιστικής είναι η αποσβέσεις
παγίων στοιχείων. Σε αυτό ήρθε τώρα να προστεθούν και οι αποσβέσεις των
επισφαλών απαιτήσεων.
Για να αναγνωριστούν φορολογικά οι επισφαλείς απαιτήσεις δηλαδή, για να
επιτραπεί η φορολογική έκπτωση των απωλειών τους από τα ακαθάριστα έσοδα, θα
έπρεπε η απώλεια – ζηµία να ήταν εκκαθαρισµένη, να είχε γίνει «οριστική εγγραφή»
όπως απαιτείται η φορολογική Νοµοθεσία (άρθρο 35 Ν.∆. 3323/55). Η νοµοθεσία
απαιτεί:
Να καταχωρείται η επισφαλής απαίτηση ονοµαστικά στην απογραφή
Να έχουν γίνει οι σχετικές εγγραφές των αποσβέσεων στα βιβλία της
επιχείρησης (Ηµερολόγιο – Καθολικό – καρτέλες).
Η οριστική εγγραφή να γίνει στο χρόνο που διαπιστώθηκε το επισφαλές
της απαίτησης15. Απ’ αυτό συνάγεται ότι η επιχείρηση δεν είχε δικαίωµα
να διαγράψει την απαίτηση σε άλλη χρήση.
Να υπάρχει αφερεγγυότητα δικαιολογηµένη16.
Στα γραµµάτια πρέπει να ερευνάται εάν υπάρχουν τριτεγγυητές ή
οπισθογράφοι φερέγγυοι, οπότε δεν αναγνωρίζεται η έκπτωση της απώλειας, γιατί
µπορούσε να εισπραχθεί η απαίτηση απ’ αυτούς. Γενικά το βάρος της απόδειξης
φέρει η επιχείρηση.

15

Είναι σηµαντικό λοιπόν να γνωρίζουµε το χρόνο κήρυξης της πτώχευσης, το χρόνο της απόφασης
επί δικαστικής επιδίωξης, το χρόνο της εξαφάνισης της αφάντου, ή της αναχώρησης στο εξωτερικό
κλπ.
16
Έλλειψη περιουσίας ή ανεπαρκής περιουσία για κάλυψη της απαίτησης.
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∆εν χρειάζεται δικαστική επιδίωξη της απαίτησης εάν το επισφαλές
πιθανολογείτο από την όλη αφερεγγυότητα του οφειλέτη. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι:
προσωρινή δέσµευση µιας απαίτησης δεν έκανε την απαίτηση επισφαλή
η κήρυξη σε πτώχευση του οφειλέτη έκανε την απαίτηση επισφαλή
απαίτηση που καλύπτονταν µε εµπράγµατη ασφάλεια δεν ήταν επισφαλής.

8.2 Ξένες Νοµοθεσίες για τις Επισφαλείς Απαιτήσεις
Οι ξένες νοµοθεσίες επιτρέπουν έκπτωση των αποσβέσεων των επισφαλών
απαιτήσεων και µε κάποια κριτήρια δέχονται προβλέψεις για απώλειες από
επισφαλείς πελάτες. Οι σχετικές µέθοδοι είναι τρεις:
Μέθοδος ποσοστού επί των πωλήσεων (Percentage of sales method)
Μέθοδος ηλικίας των απαιτήσεων (aging accounts receivable method),
Μέθοδος ποσοστού επί των απαιτήσεων

8.3 Οι Ισχύουσες ∆ιατάξεις από την 01/01/2005
Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
εκπίπτουν τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων.
Ειδικότερα, καθιερώνεται ο σχηµατισµός πρόβλεψης, η οποία αναγνωρίζεται
φορολογικά για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.
Το ποσοστό της πρόβλεψης, όπως έχει προαναφερθεί, υπολογίζεται σε
ποσοστό 0,5% επί της αναγραφόµενης αξίας στα τιµολόγια πώλησης ή παροχής
υπηρεσιών, εσωτερικού ή εξωτερικού, προς επιτηδευµατίες, µετά τις απαραίτητες
µειώσεις που αναφέραµε.
Αντίθετα, για το σχηµατισµό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων από τις
επιχειρήσεις που τηρούν πρόσθετα βιβλία, τους ελεύθερους επαγγελµατίες, και τις
επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και οι οποίες, για τις υπηρεσίες που παρέχουν
σε άλλους επιτηδευµατίες, εκδίδουν Α.Π.Υ., θα λαµβάνονται υπόψη οι παρεχόµενες
υπηρεσίες προς επιτηδευµατίες, έστω και αν για τις υπηρεσίες αυτές δεν έχουν
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εκδοθεί τιµολόγια. Επίσης, διευκρινίζεται ότι επειδή ο Φ.Π.Α. µε τον οποίο
επιβαρύνονται οι πωλήσεις ή οι υπηρεσίες, δεν αποτελεί ακαθάριστο έσοδο της
επιχείρησης, αυτός δεν πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στην αξία των τιµολογίων επί
της οποίας υπολογίζεται η πρόβλεψη.
Εξαίρεση προς το σχηµατισµό προβλέψεων αποτελούν οι επιχειρήσεις που
χρησιµοποιούν για τη διάθεση των προϊόντων τους αντιπροσώπους, προς τους
οποίους στέλνουν τα εµπορεύµατά τους µε δελτίο αποστολής και στη συνέχεια
ακολουθεί η έκδοση εκκαθαρίσεων. ∆εν δικαιούνται για τις πωλήσεις αυτές να
ενεργούν πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, αφού δεν εκδίδεται τιµολόγιο πώλησης,
όπως ο νόµος ορίζει.
Εξαίρεση αποτελούν οι επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν για τη διάθεση των
προϊόντων τους αντιπροσώπους, προς τους οποίους στέλνουν τα εµπορεύµατά τους
µε δελτίο αποστολής και στη συνέχεια ακολουθεί η έκδοση εκκαθαρίσεων,
δικαιούνται για τις πωλήσεις αυτές να ενεργούν πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι προκύπτει από οποιαδήποτε έγγραφη συµφωνία
ότι οι επισφαλείς απαιτήσεις αφορούν τον εντολέα και όχι τον αντιπρόσωπο.

Οµοίως, υπολογίζεται πρόβλεψη µε ποσοστό 1% επί της αναγραφόµενης στις
αποδείξεις λιανικής πώλησης αξίας, η οποία προκύπτει από λιανικές πωλήσεις
διαρκών καταναλωτικών αγαθών µε πίστωση, µε την προ υπόθεση ότι στις αποδείξεις
αυτές αναγράφεται διακεκριµένα το είδος, η ποσότητα και η αξία των συγκεκριµένων
αγαθών.

Τέλος να υπενθυµίσουµε ότι, το ποσό των προβλέψεων δεν µπορεί να υπερ8εί
το 30% του λογ. «Πελάτες». Το ποσό των ως άνω προβλέψεων για κάθε
διαχειριστική χρήση, συναθροιζόµενο µε το ποσό της πρόβλεψης που έγινε σε
προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις και η οποία εµφανίζεται στα τηρούµενα βιβλία
της επιχείρησης, δεν µπορεί να υπερβεί το ποσοστό 30% του συνολικού χρεωστικού
υπολοίπου του λογαριασµού «Πελάτες», όπως αυτό εµφανίζεται στην απογραφή
τέλους χρήσης.
Επίσης, δεν λαµβάνεται υπόψη το υπόλοιπο του λογαριασµού «Γραµµάτια
εισπρακτέα», καθόσον ρητά στο νόµο αναφέρεται µόνο το χρεωστικό υπόλοιπο του
λογαριασµού «Πελάτες».
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Η λογιστική εγγραφή που πρέπει να γίνει στα τηρούµενα βιβλία, για να
παρασχεθεί η έκπτωση της δαπάνης αυτής από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων είναι:

Χρέωση: 83.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Πίστωση: 44.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

Πέραν της σχηµατιζόµενης κατά τα ανωτέρω πρόβλεψης, κανένα άλλο ποσό
δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση επισφαλών
απαιτήσεων, εκτός αν το ποσό των πράγµατι επισφαλών απαιτήσεων, για τις οποίες
έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα µέσα, είναι µεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από
την εφαρµογή του αντίστοιχου ποσοστού πρόβλεψης (πτώχευση του πελάτη και δεν
υφίσταται πτωχευτική περιουσία για την ικανοποίηση της απαίτησης). Στην
περίπτωση αυτή, το επιπλέον ποσό που δεν καλύπτεται από τη σχηµατισθείσα
πρόβλεψη, µπορεί να αποσβεσθεί στη διαχειριστική αυτή χρήση µε οριστικές
εγγραφές.
Είναι αυτονόητο ότι τα αναφερόµενα πιο πάνω αφορούν στην απόσβεση
επισφαλών απαιτήσεων, που έχουν προέλθει από πελάτες µόνο, καθόσον ο
υπολογισµός των αποσβέσεων υπολογίζεται επί της αξίας των εκδοθέντων
τιµολογίων πωλήσεως. Αν υπάρχει ζηµία από άλλη αιτία, αυτή θα εκπίπτει, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 31§1 περίπτ. η του Κ.Φ.Ε., εφόσον συνιστά απώλεια
κεφαλαίου.

8.4 Οι Ισχύουσες ∆ιατάξεις για τις Ανώνυµες Χρηµατιστηριακές
Εταιρείες
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31§1 περ. θ' του Κ.Φ.Ε. για δαπάνες
που πραγµατοποιούνται από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2006 και
µετά παρέχεται η δυνατότητα και στις ανώνυµες χρηµατιστηριακές εταιρείες παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών να σχηµατίζουν πρόβλεψη για την απόσβεση των επισφαλών
απαιτήσεών τους. Η πρόβλεψη αυτή υπολογίζεται µε ποσοστό 0,5% επί της αξίας της
προµήθειας που εισπράττουν και η οποία αναγράφεται στα πινακίδια που εκδίδουν,
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ανεξάρτητα αν αυτό εκδίδονται προς επιτηδευµατίες ή ιδιώτες. Επισηµαίνεται ότι για
µεταβιβάσεις µετοχών που γίνονται από το ∆ηµόσιο, Ο.Τ.Α, Ν.Π.∆.∆., κοινωφελή
ιδρύµατα και λοιπό νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν θα
υπολογίζεται πρόβλεψη, καθόσον τα νοµικά αυτά πρόσωπα δεν ανήκουν στους
επιτηδευµατίες ή ιδιώτες που θέτει ως προϋπόθεση ο νόµος. Επίσης, για τον
υπολογισµό της πρόβλεψης θα πρέπει στα πινακίδια που εκδίδουν οι ανώνυµες
χρηµατιστηριακές εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών να αναγράφονται τα
στοιχεία που ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

8.5 Οι Ισχύουσες ∆ιατάξεις για τις Εταιρείες Πρακτορείας
Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31§1 περ. θ' του Κ.Φ.Ε., από τα
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν τα ποσά των προβλέψεων για
απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Τα ποσά αυτά υπολογίζονται µε ποσοστό 0,5%
επί της ανα- γραφόµενης αξίας στα τιµολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών προς
επιτηδευµατίες µετά την αφαίρεση των οριζόµενων από τις ίδιες διατάξεις ποσών.
Πέραν της σχηµατιζόµενης κατά τα ανωτέρω πρόβλεψης, κανένα άλλο ποσό δεν
αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση επισφαλών
απαιτήσεων. Εξαιρετικά, αν σε κάποια διαχειριστική χρήση το ποσό των πράγµατι
επισφαλών απαιτήσεων, για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα µέσα, είναι
µεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από την εφαρµογή του αντίστοιχου ποσοστού
πρόβλεψης, το επιπλέον ποσό, που δεν καλύπτεται από τη σχηµατισθείσα πρόβλεψη,
µπορεί να αποσβεσθεί στη διαχειριστική αυτή χρήση µε οριστικές εγγραφές.

8.6 Οι Ισχύουσες ∆ιατάξεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις από
01/01/2003 έως 31/12/2004
Οι επιχειρήσεις θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους τα ποσά των
επισφαλών απαιτήσεων που έχουν αποσβεσθεί µε οριστικές εγγραφές, ενώ µε τις
προϊσχύσασες διατάξεις οι επιχειρήσεις υπολόγιζαν και αφαιρούσαν προβλέψεις από
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τα ακαθάριστα έσοδά τους, αδιάφορα αν είχαν ή όχι επισφαλείς απαιτήσεις. Τα
παραπάνω ίσχυσαν για διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν από την 1.1.2003 µέχρι
31.12.2004.
Επειδή πολλές επιχειρήσεις έχουν σχηµατίσει ήδη προβλέψεις για απόσβεση
επισφαλών απαιτήσεων µε βάση τις αντικατασταθείσες διατάξεις της περίπτωσης θ'
της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. και εµφανίζουν το αναπόσβεστο αυτό
υπόλοιπο των µη πραγµατοποιηθεισών προβλέψεων στα βιβλία τους, γίνεται δεκτό
ότι τα ποσά των αποδεδειγµένων επισφαλών απαιτήσεων που δικαιούνται να
αφαιρέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα µε βάση τις νέες διατάξεις, θα µεταφέρουν σε
χρέωση του λογαριασµού 44 «Προβλέψεις», µέχρι πλήρους απόσβεσής τους.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το παρόν σύγγραµµα παρουσίασε θεωρητικά και πρακτικά την εφαρµογή των
αποσβέσεων επισφαλών απαιτήσεων. Ένα θέµα που απασχολεί τις επιχειρήσεις σε
µεγάλο βαθµό για όλους εκείνους τους λόγους που αναλύθηκαν στις προηγούµενες
σελίδες. Φτάνοντας στο τέλος αυτής της πτυχιακής εργασίας, συµπεραίνουµε ότι το
θέµα που αναλύσαµε ήταν αρκετά πολύπλευρο και πλούσιο σε γνώσεις. Τα τελευταία
χρόνια έχει βελτιωθεί η εργασία του λογιστή – φοροτέχνη, µε αποτέλεσµα να µπορεί
ο τελευταίος εύκολα να παρακολουθεί λογαριασµούς που φανερώνουν ιδιαιτερότητες
όπως αυτούς που παρουσιάσαµε. Οι απαιτήσεις πάνω στη λογιστική αλλάζουν, και ο
λογιστής πρέπει να ενηµερώνεται συνεχώς και να προσαρµόζει την εργασία του
αναλόγως.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους βοήθησαν να γίνει πράξη αυτή η
πτυχιακή εργασία και ιδιαιτέρως τον εισηγητή µου Μανιό Εµµανουήλ. Η βοήθεια του
ήταν πολύτιµη για τη συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών.
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